
didatos do PT

debatem propostas
o PT de Jaraguá do Sul pro

moverá dois debates entre os

candidatos a presidente do dire

tório. O primeiro será no dia 4

de agosto, às 15 horas, no Sin

dicato do Vestuário. O outro no

dia 8 de setembro, em local e ho

rário a serem definidos.

pªgjnª�

Câmara divulga
relatório semestral
A Câmara está divulgando o

relatório das atividades desenvol
vidas Relo Legislativo de Guara

mirim, no primeiro semestre. O
documento serve para prestação
de contas à comunidade. O ve

reador Altair Aguiar (PPB) fez o
maior número de indicações ao

executivo municipal

Wandér Weege é

'líder empresarial
O industrial Wandér Weege

foi eleito, pelo terceiro ano con

secutivo, Líder Empresarial de

SC, em eleição realizada pelo
"Jornal Gazeta Merca'ntil". A
premiação será entregue na terça
feira, em São Paulo. Wandér é
membro permanente do Fórum
de Lideres Empresariais.

I
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Procon pr/esta contas

de suas atividades
O coordenador-executivo do

Procon de JS, advogado Ro
berto Rapozo de Oliveiraapre
sentou relatório. semestral dos
atendimentos prestados pelo ór-

I .

gão. De janeiro a junho deste ano
o Procon registrou 8.499 recla
mações de consumidores.

Pªginall

.TOLDOS
E COBERTIlRAS

370-4523
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�erlim
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Prefeito Irineu Pasold e a primeira-dama, Brunhilde Pasold, cortaram aprimeira fatia do bolo de aniversário

Bolo para todos nos festejos
de 125 anos de Jaraguá doSul

Um bolo gigante foi servido ontem à tarde

para a população jaraguaense, que compare
ceu em massa ao Parque Municipal de Even

,

tos para prestigiar a festa e comer uma fatia
de bolo. A estimativa dos organizadores é de

que aproximadamente três mil pessoas foram

ao parque para a festa de 125 anos de Jaraguá
do Sul. A sessão cívica-e o desfile festivo, pro
gramados para acontecer na parte da manhã,
na Praça Ângelo Piazera, foram cancelados
em função do mau tempo.

I \

Armadilhas resolvem
infestação demaruim
A pesquisadora da Em

brapa de Concórdia, Doralice
Paiva, sugeriu a colocação de
armadilhas para a éaptura do
maruim em seu estado de lar-

va, como parte da solução do.
problema.

P,áginaZ
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estofados e colchões

. Reflorestamento pode

. ser fonte de renda
A Gerência de Agricultura da

Prefeitura lançou esta semana o

Programa de Reflorestamento,
que tem por objetivo incentivar
os produtores rurais a implanta
rem reflorestamentos preserva
cionistas e comerciais e reabilitar
a mata ciliar.

Maioria adere à

greve no Judiciário
A greve dos servidores do

Judiciário teve a adesão da maio
ria 'dos servidores efetivos e es

tagiários do Fórum de Guarami-.
rim. A paralisação deixa mais
obstruída a situação daJustiça local, '

que tem falta de pessoal e apenas
uma juíza substituta atuando, para
atender mais de sete mil processos
acumulados

Entidade sugere

criação de parques
A Associação Guaramirense

de Preservação Ecológica está

sugerindo ao. executivo de
Guaramirim a desapropriação
dos bosques existentes no Morro
da Santa e no campo do Seleto,
para transforrnação em espaços

para preservação e lazer. As pro

postas serão levadas à Prefeitura.

f>_ª.9!Da 1�

Mesa-tenista' de JS é

a melhor do Estado
A mesa-tenista Emanuela

Krüger é considerada uma das
melhcres atletas na modalidade.
Ela conquistou a primeira colo

cação na disputa individual, o

primeiro lugar em dupla, o tercei
ro lugar por equipe e a segunda
colocação na geral da Qlesc.
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�Voluntários da vida
Maristela Menel - Professora e 'vereadora pelo

PMDB de Jaraguâ do Sul

Dia desses, conversando com um amigo, falávamos sobre o trabalho
voluntário realizado por várias pessoas de nossa comunidade e ele rne
dizia: as pessoas nunca saberão valorizar o trabalhodeles porque eles

.

não divulgam ou não deixam que sejampublicadas, oumesmo porque
.

não são reconhecidas por essas atividades, .>

Gente que no anonimato de suas vidasdedicam um tempo a ajudar
o próximo em sua dor e em suas necessidades muitas vezes básicas
para sua própria sobrevivência.Trabalhos voltados à assistência de
idosos, crianças, jovens e adultos. Àtividades assistenciais que.
antigamente eram praticadaspor não terem o aparato tecnológico que
temos em nossos dias atuais, e cito como exemplo as mulheres que
faziam partos em casa, teríamos então várias personalidades que
destacaríamos. Isso sem falar nas pessoas que muito fizeram para a

História doMunicípio e que guardam relíquias dessa época e por elas
dedicam ainda hoje o tempo necessário para guardar e resguardar esse
material tão importante.

.

ONatal da criança.pobre, realizado por pessoas sem fim lucrativo,
sem objetivos políticos.porque para elas o que importa é o bem querer
dos mais necessitados. Nos reportemos aos professores que, no bojo
de sua capacidade, que lhe era proporcionado, ensinaram e educaram
muita gente que hoje é exemplo e destaque nacional, principalmente
na classe empresarial de nossa cidade.

\

Vamos falar dos primeiros médicos, aqueles que iniciaram seus

trabalhos aqui e por aqui ficaram, e quando necessário não cobravam
consultas daqueles que, sem condições financeiras, não podiam pagar,
ou daqueles que o fazem até hoje. Ora, teríamos nomínimo um livro

.

inteiro para falar desses grandiosos jaragua�nses, e teríamos que
reconhecer um a um, no anonimato de suas vidas, e aí sim esse livro
seria completo.

"

Como é bom relembrar e reconhecer até os dias de hoje os nossos
atletas, os nossos médicos, enfermeiras, professores, empresários,
advogados, dentistas, políticos; jornalistas, historiadores ...

Acredito que nestes 125 anos que Jaraguá do Sul completa deve e!

muito a essas personalidades anônimas, e se pudéssemos elencaríamos
uma a uma, num firme propósito de reconhecê-las como deveríamos
pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua vontade de querer ser
mais um ajudante do próximo, uma atividade anônima que até hoje
temos em nossoMunicípio.

Como queria poder descobrir quem são e o que fazem e poder
lhes dar o meumais fraterno abraço de agradecimento comomunícipe
que sou, com a gratidão que lhes devo, pois nem tudo é verdadeiro;

,

mas em todo lugar e a todomomento existe uma verdade a ser ditá,
vista e reconhecida, uma verdade talvez adormecida, mas que no

entanto está somente à espera de nosso olhar para aparecer, à espera
de nossamão para ser desvelada. A nós cabe achar a boa perspectiva,
o ângulo correto, os instrumentos necessários, pois d� qualquermaneira
ela está presente aqui e em todo lugar. Parabéns a vocês personagens
históricos e anônimos, parabéns gente jaraguaense.

Parabéns!
Ronaldo Corrêa - Texto Lii;re Serviços de Imprensa e

Comunicação_ßmpresarialloinville
Cumprimentospelo novo planejamento gráfico e levezado caderno

de cultura e entretenimento. Ao privilegiar o visual sem perder a
sobriedade que o caracteriza, o "Correio" premia seus leitores, pois.
demonstra vitalidade emantém a independência que temmarcado sua
atuação, o que é saudável nestes tempos de competitividade. É bom,
perceberque também na comunicação o Vale do Itapocu se mostra

cada vez mais presente e instrumento de avanço social ..

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados.para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo e-mail:
cp.redaca6@jornalcorreiododpovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
O jomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Os avanços insistentemen
te propagados pelo governo
federal estão longe de atingir
o social. As ações governa-

o • , I

mentais se restnngem a area

.

econômica - estabilização
da moeda. Mesmo assim,
contas públicas e a balança
comercial registram déficits
assustadores. Apesar do traba
lho difundido e da persistência
doministro José Serra, a saú
de no Brasil ainda não se {,e
cuperou da inanição e con-

.

tinua naUTI. O quadro clíni
co é instável e preocupa.

Em setembro, oMinistério
da Saúde divulga, na sede da

ONU, relatório inédito da si

tuação da saúde da criança
nos últimos dez anos. Nas 34

páginas do documento, o Bra
sil não temmuito a comemo

rar, os números são desalenta
dores, embora tenha registra
do algum avanço na última
década. Das 19 metas estabe
lecidas pelaOrganizaçãoMun
dial da Saúde, em dez anos, o
País cumpriu, integralmente,
sete, e seis parcialmente.

Outras quatro são ainda
desconhecidas - não há esta-
I' •

tisticas para mensurar � e

Planos e pratos
r
o Brasil continua
a tratar muito mal

sua população no que
se refere à saúde

..J

duas se encontram no campo.
do sonho brasileiro. Dez anos
não foram suficientes para
reduzir à metade a taxa de
mortalidade materna, decor
rente de complicações da gra
videz e do parto, nem para ga
rantir o acesso universal a

serviços de planejamento fa
miliar. O País vive ainda nu
ma situação de atraso social
e de assistência médica.
No Brasil, a mortalidade

I • •

materna e ClllCO vezes mais

alta do que a do Chile. Na área
de planejamento familiar, os
números são ruins. Nos últi
mos ClllCO anos, apenas a

metade dos nascimentos foi

planejada. Apesar dá queda
de 30% nos índices da mor
talidade infantil, o número de
-mortes ainda é'considerado
alto. São 33 mortes paracada
mil nascidos. Na Argentina e

no Uruguai são cerca de �O
pormil.

A opção econômica, a

falta de uma política social
eficiente que atenda as ne

cessidades da população e a
1'01 IV •••

cor�upçao sao os pnnClpalS
causadores dessa epidemia
que se alastrapelo País. Outra

preocupação apontada pelo
relatório do ministério é em

relação à diferença entre a

paisagem social rural e a

urbana. Morrem duas vezes

mais crianças no campo do

que na cidade. Outra mazela
.é a morte de crianças por
diarréia, reflexo da pobreza.

O que se pode deduzir do
relatório é que o Brasil con
tinua a tratar muito mal sua

população, no que se refere à
saúde. E não há CPMF que
possa amenizar o sofrimento
demilhões de brasileiros. Os
números queimam os olhos e

reforçam as críticas ao modelo
administrative implantado
pela social-democracia, onde
os discursos são constante

mente des�en'tidos pelas
.

ações de governo,. A persistir
a inércia social, sem o remor

so da consciência, as promes
sas continuarão sendo o mote

das campanhas políticas.
Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal,
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o prefeito deJaraguá do Sul, Irineu Pasold (PSDB),
acredita que nunca se investiu tanto no social no País

quantono governo dopresidenteFernandoHenrique
Cardoso (PSDB). Ele reconhece que a desigualdade
ainda é muito grande, mas que houve avanços,

"porque nunca se fez nada na área social".
Na opinião dele, é utopia acreditar que um dia a

desigualdade social vai desaparecer. "Diferença entre
classes sociais sempre existirão. A proposta da social
democracia é assegurar uma vida digna aos bra
sileiros que estão na base da pirâmide", disse,
acreditando que o caminho para reverter o atual

quadro seja o investimento em educação. De acordo
com ele, prioridade da administraçãomunicipal.
- Em Jaraguá do Sul, o objetivo primordial é a

qualidade de vida, que está cada vezmais acima, pela
própria exigência da população -, revelou.

Projeto
O vereadorJoséPendiuk
dos Santos, o Zé Padre

(PT), deveprotocolarnos
próximos dias, na se

cretária da CâmaraMu

nicipal, projeto de lei que
assegura aos deficientes
físicos carentes acesso livre

,

. Oposição'
Na opinião do prefeito,
a oposição ao governo é

apenas política, sem

avaliar os reflexos para o

Município. "Isso, infeliz
mente, é normal. Todos
os partidos praticam a

oposição pela oposição,
'cujo único objetivo é

atrapalhar a administra
ção. Todavia, no caso de

Jaraguá do Sul, quero
que me apontem qual o
projeto que enviei à Câ
mara é prejudicial à cida
de. Isso prova que a opo
sição só quer tumultuar" ,
reclamou.

a eventos culturais e ao

transporte coletivo de

Jaraguá do Sul. A pro
posta, ainda em elabo

ração, exigirá também o

cumprimento das me

didas de infra-estrutura -

previstas em lei - para
atender os deficientes
físicos.

Bolsa de estudos

As inscrições para requerimentos de bolsas de
estudos a universitários carentes estarão abertas
entre 6 e 10 de agosto, na Secretaria de Educação
e Cultura de Jaraguá do Sul. A seleção dos estu
dantes, a ser feita pela assistência social da Se
cretaria de Desenvolvimento Social, acontece nos
dias 11 e 18 de agosto . Na segunda-feira, a co

missão especial de análise - composta por três
estudantes, dois assistentes sociais e dois funcio
nários da secretaria - se reuniu para discutir os
detalhes da distribuição dos benefí�ios.

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia
��� .•

,recneQ, 42 -

"f47) l7:t-9

IPOSIÇÃO: TUCA,NOS DE JARAGUÁ DO SUL INSISTEM EM CANDIDATURA PRÓPRIA DO PSDB

Pasold afirma que partido quer

negociar alianças às eleições 2002
Jaraguá do Sul - Em

reunião da executivamuni

cipal, realizada na noite da
última segunda-feira, os

tucanos do Município re

forçaram a disposição em

"brigar" pelo lançamento
de candidaturas próprias,
em todos os níveis, nas

eleições do próximo ano.

A posição é defendida

pelo prefeito IrineuPasold,
que não quermais o PSDB
"como vagão de cozinha",
numa referência ao último

vagão do trem. Pasold in
formou que tem se encon

trado com lideranças tuca
nas do Estado favoráveis
ao lançamento de candi
dato do partido na disputa
majoritária - governo e

Senado.
Na avaliação do prefei

to, uma possível candida
tura tucana ao governo do
Estado altera o quadro na

disputa pelo segundo tur
no. ''Neste caso, oPSDB vai

disputar a segunda vaga
com PT e PMDB, já que o,
atual governador tem ga
rantido uma vaga no se

gundo turno", aposta,
'lembrando que recentes

pesquisas de intenção de
votos apontam a liderança
de Esperidião Amin (PPB),
com índices que beiram
50%. Segundo Pasold, se

Jaraguá do Sul - A

direção municipal do PT
vai promover dois debates
entre os candidatos a presi
dente do Diretório local.
O primeiro acontece no

sábado, dia 4 de agosto, às
15 horas, no auditório do
Sindicato do Vestuário. O

outro estámarcado para o

dia 8 de setembro, em local
e horário a serem defini
dos. Os debates, divi
didos em três blocos, serão
abertos à comunidade, que.
poderá questionar os pre
sidenciáveis. Lideranças
estaduais do PT, como o

prefeito de Blumenau,
Décio Lima, estão sendo

Pasold disse que o PSDB quer participar das eleições de 2002
Arquivo/CP: Edson Junkes

for mantida a atual coli

gaçãoMais Santa Catarina,
não haverá segundo turno.

- Se a aliança for com
o PMDB, disputaremos o
segundo turno comAmin

-'-, prevê, semmencionar
o prefeito deJoinville, Luiz
Henrique daSilveira, virtual
candidato do PMDB ao

governo do Estado.
O prefeito voltou a

aguardadas.
No primeiro bloco, os

debatedores serão obriga
dos a pelo menos cinco
minutos de exposição da
tese (programa administra
tive das chapas, apresen
tado durante as inscrições).
"Os outros cinco�inutos
podem ser ocupados por
"outro integrante da chapa",
informou o presidente do
diretório, Silvino Volz. O
segundo bloco será dedi
cado a perguntas entre os

candidat�s - seis ques
tões para cada um dos

participantes. No último,
estimado para durar uma
hora, os candidatos res-

negar a existência de um
acordo entre os partidos
que integram a coligação
Mais Jaraguá do Sul para
apoiar um candidato do
PFL a deputado estadual.
"O que existe é a intenção
em manter a aliança. O,
PSDB quer negociar com
os demais partidos", disse,
lembrando que as indica

ções aos cargos a serem

disputados podem ser al
teradas. "De repente o Vi
cente (deputado federal
Vicente Caropreso) pode
ser candidato a vice e o

PPL lança candidato a de

putado federal", exem
plificou, informando que o
nome dele já foi apontado
como candidato a de

putado estadual. "Não

quero. Mas algumas lide
ranças do PSDB falam no

meu nome", completou.
O presidente do PFL

do Município, Alcides
Pavanello, secretário de

Gestão, garante que há um
acordo' para apoiar um
candidato do partido. Ele
ameaçou inclusive não

apoiar a candidatura à re

eleição de Caropreso, caso
o acordo for rompido.
"Política é a arte de nego
ciar, mas não estamos

praticando esse ensina

mento", disse Pasold, afir
mando que a antecipação
de posições partidárias
pode dificultar as futuras

negociações entre aslegen
das aliadas.. "Ainda émuito

prematuro para fechar

questão. Todo o quadro
pode ser modificado. Vai

depender muito dos des
fechos da política nacio

nal", ponderou.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

penderão perguntas da democracia plena, onde
platéia. todo filiado tem direito de

Disputarão as conven- questionar, cnticar e sugerir
ções no dia 16 de setem- diretrizes't.completou
bro os professores Rogé- ELEIÇÕES - Sobre as

rioMüller eEmerson Gon- eleições do próximo ano,

çalves e o presidente do Sin- o PT estadual trabalha com
dicato da Construção Civil a hipótese de disputar o

e do Mobiliário, Riolan- segundo turno com o atual
do Petry. Na avaliação de governador, Esperidião
Volz,quejuntamentecom Amin (PPB), mas condi
o vereador José Pendiuk ciona a situação à forma
dos Santos, o Zé Padre,' ção da Frente Popular e à

apóia a candidatura de Pe-
.

estruturação partidária.Na
. try, qualquer q1,le seja o opinião dos petistas, a

resultado das eleições para candidatura do prefeito de
a renovação da diretoria, Joinville, LuizHenrique da
o diretório "ganhará em Silveira (PMDB), pode
qualidade". "O importan- crescer s� houver a aliança
te é assegurarmos a com o PSDB. (MC)

PT promoverá debates entre os presidenciáveis

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4 CORREIODOPOVO POLÍTICA

Relatório
Quem quiser conferir o
desempenho dos verea

dores de Guaramirim du
rante o primeiro semestre

poderá valer-sé do rela:
tório geral publicado pela
Secretaria da Câmara
Municipal. Os números
do relatório não podem
servir como único pa
râmetro, mas indicam,
sem dúvida, quem está
sendo atuante e quem
deixa a desejar. Os tra

balhos serão reiniciados
no Legislativo no próxi
mo dia 2 de agosto.

QUINTA-FEIRA, 26 de julho de 2001

Sucessão
A Acias (Associação
Comercial, Industrial e
Agrícola de Schroeder)
realiza assembléia geral
para eleição da nova

diretoria da entidade, na
quinta-feira da semana

que vem. Os empresários
estão sendo convocados

para participar, votando
e até formulando chapas
para a sucessão da em

presária Carmen Torna
selli na presidência da

associação. A atual di
retoria defende a reno

vação na entidade.

I BALANÇO: DOCUMENTO MOSTRA DESEMPENHO DOS VEREADORES DURANTE OS SEIS MESES I '

Câmara divulga relatório da

atuação durante o semestre
GUARAMIRIM - Os

vereadores Altair Aguiar
(PPB) e Salim José De

quêch (PFL) foram parla
rnentares quemais tiveram

indicações aprovadas, no
primeiro semestre do ano,
com 36 e 34 solicitações
feitas, respectivamente.No
total, a Câmara aprovou
127 indicações feitas in
dividualmente pelos nove
vereadores com assento

no Legislàtivo e outras 16

encaminhadas através das
bancadas dos partidos.
Ismário Freitag (PMDB)
foi o menos atuante, neste

aspecto, com apenas uma

indicação aprovada.
Os dados constam de

relatório geral do semestre
divulgado pela secretaria
da Câmara, para prestação
de contas à comunidade.
No período também fo
ram aprovados31 projetos
de lei do Executivo, cinco
projetos do Legislativo, um
projeto de lei cornple-

.

mentar, dois projetos de
decretos legislativos e oito

projetos de resolução. O
Regimento Interno sofreu
alterações, extinguindo a

votação secreta nas deci-

Evaldo Junckes (pn deve continuar na direção da Casa
Arquivo/CP: Edson Junkes

sões da Casa, as licenças
para afastamento e trata
mento de saúde e as des

pesas dos vereadores com

viagens têmmais restrições.
A Tribuna Livre fun

cionou ativamente no

semestre, com 18 auto

ridades e representantes' de
diversos órgãos e enti-

Vereador critica empresa
pelo atraso nos telefones

GUARAMIRIM - o ve

readorAltairAguiar (PPB)
lamentou ontem o atraso

da empresa Telesc Brasil
Telecon na instalação dos
telefones previstos para
Guamiranga e outras loca
lidades do interior do

Município. Para o verea

dor, a empresa age com

descaso com a comuni

dade, tendo em vista que
.

as lideranças municipais "já
reivindicaram exaustiva
mente a realização .das
obras de ampliação pre
vistas e isto não está sendo

cumprido.
Conforme o vereador,

só nas localidades de

Guamiranga, Estrada
Bananal do Sul e Poço
Grande, existem cerca de
50 micros e pequenas em

presas sendo prejudicadas
pela falta de terminais

telefônicos, redundando
em prejuízo ao desen
volvimento dessa região.
"Se a empresa não tem re

cursos para executar o pre
visto, a população guara
mirense também não tem
'mais nada para pagar", diz
Aguiar, destacando que vai
retomar o debate da ques
tão no reinício dos tra

balhos na Câmara de Ve
readores, na semana que
vem. (MR)

dades fazendo uso da
mesma. Entre as leis or
dinárias aprovadas desta
cam-se a criação do Pro

grama de Moradia Econô

mica, definição da área in

dustrial, concessão de
auxílio financeiro para alu
nos que cursam ensino su

perior em nível de gra-

duação (bolsas de estu
dos), autoriza a contra

tação de serviços de má

quinas, declaração de
utilidade pública para a

Associação Lar da Criança
e instituindo o Conselho

Municipal de Trânsito.
FISCALIZAÇÃO - F 0-'

ram muitos os pedidos de
informações feitos pelos
vereadores no período,
paramelhor acompanha
mento dos atos do Execu
tivo, grande parte delas

pedindo informações
sobre a situação do Hos

pital Municipal Santo
Antônio. No reinício dos

r

trabalhos para o segundo
semestre, as propostas que
tratam da redução do

I

período de recesso parla
mentar e o fim da remune

ração dos vereadores so

bre a participação em

sessões extraordinárias,
voltarão a-serdebatidas. A

política de contenção de

gastos do presidente da

Câmara, Evaldo João
junckes (PT), possibilitou
a economia de R$ 44mil,
que serão revertidos para
investlmento em obras

.

públicas. (MILTON RAASCH)

Derettipode encontrar-se
com Leodegar Tiskoski
MASSARANDUBA - o

ex-prefeito OdenirDeretti
(PPB) poderá encontrar-se
com o presidente estadual
do PPB, LeodegarTiskoski,
para tratar da questão do

posicionamentopolítico que
o primeiro tem anunciado,
de apoio ao provável candi
dato do PMDB às eleições
para o governo do Estado,
LuizHenrique da Silveira.
Deretti disse ontem que o

contato foi feito através do

presidente 'do PPB em

. Massaranduba, Carmelino
Dolsan, e pelo coordenador
regionalLuizAntânioGrubba

- Não me anteciparam
o assunto, mas acredito que

será para discutir sobre isso
- antecipaDeretti, candi
dato derrotado da coliga
ção PMDB/PPB no Mu

nicípio, nas eleições rnuni- .

cipais do ano passado. Ele
não descarta o encontro

com Tiskoski mas garante
que não vê motivos para
mudai- de opinião. Descon
tente com a falta de apoio
do governo do Estado,
Deretti protestou convi
dando o prefeito de Join
ville para um almoço na

granja de sua propriedade,
no interior de Massaran

duba, episódio que reper
cutiu bastante na política
local. (MR)

Existe expectativa em torno da vinda dos re

presentantes do Conselho Regional deMedicina para
Guaramirim no início da semana quevem para discutir
com os médicos do HospitalMunicipal Santo Antô
n�o as questões internas da instituição, motivo de

polêmica interminável. A comunidade espera que a

partir da vinda dos representantes do conselho seja
encontrada uma saída definitiva para o impasse que
existe entre parte dos médicos e direção do hospital,
porque a situação já extrapola o tolerável. Anteontem

mesmo, novo episódio de rixa interna ocorreu no

hospital, colhendo só manifestações de repúdio na

população.

Aguardando
.

O prefeito Dávio Leu (PFL) está animado com a

possibilidade de confirmar a entrada de novo
.

empreendimento empresarial em Massaranduba. O

projeto é de iniciativa de empresários argentinos que
já conversaram com o prefeito sobre o assunto. Leu

prefere esperar a confirmação de mais detalhes para
só então darmaior divulgação à conquista.
Ele também decidiu apostar mais no setor agro-

I • .' ".

pecuano para promover o crescimento economico
do Município. Recentemente, foi recomposto o

Conselho Municipal de Agropecuária e Defesa do
Meio Ambiente e, na semana que vem, seráplenamente
ativada aPatrulha Agrícola.

ENTRE ASPAS _

"Jáder; entulho no Senado." (Na 'Revista

Veja' desta semana, que publica nova repor
taqern destaca-ndo as denúncias de corrupção
que envolvem o. senador peemedebista Jáder
Barbalho)

O·
.

tO) 9J)v�8.�
CRM:' 3059 - CPF: 468859357/00

Médico O�lmologista
Especialização: Hospital de Clinicas Estado do Rio de Janeiro

e Curso na Sociedade Brasileira de Ofullmologia do Rio de Janeiro
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INFORME
•
./AMarisol divulgou

r

esta semana o balanço
social realizado em 2000.

Segundo o relatório, a
participação dos cerca de
5,5mil funcionários nos
lucros da empresa

'

somou R$ 1.165.587,92;
os investimentos em

programas de saúde
foram da ordem de R$
\1.059.460,41; mais de R$
248 mil em capacitação
profissional e R$ 1,6
milhão em ações
ambientais.A indústria
também destinou
recursos aos setores de

transporte; alimentação,
recreação,comunicação
interna e creches.

./O presidente da
CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas) de
Jaraguâ do Sul,
Hilário Corrêa,
inform�u que a

entidade irá analisar
a veracidade dos

trabalhos
desenvolvidos por
institutos de pesquisas
que pretendam atuar

no Município. O
objetivo é garantir a
confiabilidade nos

números divulgados
para que possa traçar'
as futuras diretrizes.
A próxima reunião da
CDL acontece no dia 1
de agosto, na AABB
(Associação Atlética .

Banco do Brasil).

./Na semana passada, o
Ministério da
Previdência Social

.

registrou saldo positivo
na conta do FGTS

I (Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço), em
junho.
Os depósitos superaram
os saques em R$ 146

milhões, indicando que
houve mais contrata
ções do que demissões
de trabalhadores. Foi o
melhor semestre do
fundo em .quatro anos.
-.

Alta do dólar pode afetar
produção dos genéricos

tação da indústria f�macêu
tica, foi da ordem de US$
10 milhões. Segundo o

Laboratório Medley, a-ma
rgem de lucro das-empresas
fabricantes de genéricos,
que girava em torno de'
10%, foi reduzida à metade

.

pela desvalorização do real
próxima de 19% no ano.

E equipe econômica ana
lisa apossibilidade em reduzir
as taxas de importação, além
da implantação de outros

mecanismos de compensa
ção para incentivar a fabri
cação dos genéricos emanter
a atratividade do negócio. A
preocupação do governo é
com a falta do-medicamento

SÃo PAULO - A desvalo
rização cambial está afetando
diretamente as indústrias fa
bricantes dos remédios gené
ricos no Brasil. A disparada
do dólar nos últimos meses
:_ na casa dos R$ 2,47 -

/ reduziu aindamais amargem
de lucro-das empresas, já que
os preços estão congelados
desde fevereiro por determi
nação do Ministério da
Saúde e a maioria das maté

rias-primas usada na fabrica
ção é importada.Não está des
cartada a possibilidade de es

cassezdealgunsàensnomercaío
Por falta de fornecedores

locais, as chances de substi
ruir os importados são redu
zidas. No ano passado, a

importação da amoxicilina, o
genérico mais tendido no

País e um dos principais pro
dutos da pauta de impor-

Emprego formal registra
aumento de 0,49% em junho

BRASÍLIA - Pelo sexto

mês consecutivo, o empregp
formal registra aumento.

Segundo informações do

Caged (Cadastro Geral de

Empregados e Desempre
gados), do Ministério do
Trabalho, em junho foram
.criados 108.571 empregos
com carteira assinada, alta
de 0,49% em 'relação ao

mês anterior. De junho de
2000 a junho deste ano, o

crescimento de emprego
formal fOI de 2,96%,641.473
novos postos de trabalho.

Em 2001, 573.989 no

vos postos de trabalho fo
ram criados, alta de 2,64%
sobre dezembro de 2000.
Os indicadores são os se

gundos melhores desde. o
início da série histórica em

\ 1992, atrás apenas de 2000,
quando a economia cresceu

'4,4% e o nível de emprego
formal fechou o ano com

alta de 3,12%.
P�ra o segundo semes

tre, a previsão não é positi-
, \

nomercado. Hoje, os genéri
cos, apesar da campanha
governamental, são responsá
veis por apenas 3% do vo

lume comercializado no Pars�

va. O racionamento de

energia, a alta dos juros e

do câmbio deverão ter im

pacto sobre o emprego. Es

pecialistas acreditam que a

alta de junho é result�do da
corrida por estoques, antes
do início do racionamento
de energia.

Os setores que mais ge
raram novos empregos
foram: agrícola, 63,3 mil,
alta de 5,18%; comércio,
com 0,41%" e serviços,
com 0,20%.

FU;rURA - A crise ar

gentina, a desvalorização dOI
real e o racionamento de

energia elétrica devem pro
vocar demissões em 20%

das-indústrias de transfor
mação do País. É O que
aponta a sondagem indus�
trial de julho, divulgada
quarta-feira pela Fundação
Getúlio Vargas. Apenas
16% dos empresários ouvi
dos acreditam que haverá
aumento do emprego entre

julho e setembro.

ITíTULO: INDUSTRIAL WANDÉR WEEGE É ELEITO líDER EMPRESARIAL DE SC

Presidente da Malwce
recebe o troféu'em SP

]ARAGuA DO SUL - o
industrialWandérWeege,
diretor-presidente daMal
weeMalhas, foi eleito, pelo
terceiro ano consecutivo, lí
der Empresarial de Santa

Catarina, em eleição direta
realizada pelo "Jornal Ga
zetaMercantil". Ele divide
a premiação commais sete

empresários catarinenses.A
premiação será entregue na

próxima terça-feira, dia 31,
no CredicardHall, em São
Paulo.Wandér, coleciona
dor de prêmios do setor in
dustrial, é membro per
manente do Fórum de Lí
deres Empresariais Gazeta
Mercantil.

A eleição para a escolha'
dos líderes empresariais é
realizada anualmente pelo
jornal, através de consulta
direta a leitores e assinantes.

Segundo o diretor-presi- .

dente da "Gazeta Merçan
til", LuizFernando Ferreira
Levy, o jornal solicita que
sejam. indicados os cinco

empresários que se revela
ramos líderes mais repre
sentativos em cada Estado.

Segundo ele, a escolha é
democrática, espontânea e

I dida "

seinpre-can turas, con-

ferindo absoluta legitimida-.
de ao pleito", deolarou.

.

PERFIL - A Malwee
Malhas está entre asmelho
res _empresas do País, no
quesito qualidade; segundo
Wandér, graças aos inves
timentos emmodernização
e capacitação profissional.
Nos últimos 14 anos, a

malharia registrou cresci
mento entre 35 e 45%.

"Acompanhamos o aumen
to proporcional da popula
ção", comparou, informan
do que a empresa produz
mensalmente 150mil dúzias

Wandér concilia produtividade com preocupação ambiental
Arquivo/CP: Edson Junkes

de camisas, camisetas, blu
,

sas e roupas infantis e que
a previsão de aumento nas

exportações para este ano

é de 10% e 20% em 2002.

Aliando produtivida
de, qualidade e respeito ao

meio ambiente, aMalwee
tem se destacado na prote
ção ambiental, o que lhe
rendeu o prêmiode Ecolo
gia. Em 1998, entrou em

operação o aterro ecoló

gico industrial, localizado
no Parque Mal-wee, uma
área de 1,5 milhão de
metros quadrados demata
nativa; considerado um

"santuário ecológico.
Atualmente, investe na

construçâo da estação
biológica para tratamento
de efluentes,com tecnolo

gia e equipamentos impor
tados da Itália".

<,

',0:0010 à viSla
\

- Um dos negócios
mais lucrativos e gratifi
cantes é investir no mundo
emquevivemos. Investirem
ecologia nunca é demais -'-,
ensinaWandér Weege.

PRÊMIOS - Além de
líderempresarial, o industrial
foi agraciado, em maio de

2000, com a Ordem do
Mérito Industrial, concedida
pela CNI (Confederação
Nacional da Indústria),
considerada a maior hon
raria da confederação. Três
meses depois, recebeu o

Título Empresário de Ação
Social, homenagem da
Facisc (Federação das As

sociações Comerciais e In
dustriais de SantaCatarina).
Um reconhecimento do
setor produtivo do Estado
às ações voltadas para a área
social, em especial de saúde.

�lJELLi
Moda Masculina
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Semináriopretende discuti
aprodução artesanal

I FESTA: BOLO DE 30 METROS FOI OFERECIDO NO PARQUE �MUNICIPAl DE EVENTQS

Mesmo commuita chuva público
prestigiou festa de

produtor familiar na hor
de vender seus produtos"
explica o gerente. Além
inspeção municipal e esta

dual, o produtor aind
tem a tributação, conside
rada pelo gerente com

outro obstáculo para a afir
mação econômica e produ
tivadaagricultucifamiliar.

A importância da ins

peção estadual na produ
ção de alimentos e saúd
pública também faz parte
do seminário. Quem vai
falar sobre o assunto é o

médico veterinário da Ci
dasc, Adelino Renuncio,
que profere palestra às 9
horas. Emissão de nota

fiscal, formas de organi
zação dos produtores e

umamesa-redonda que vai
abordar a experiência de

,---

Jaraguá do Sul, de Blu-
menau e de Concórdia fi
nalizam o seminário. O

encerramento está previsto
para as17 horas ..

Segundo Alcides da
Nova Peixoto, a organi
zação dos produtos e a

agregação de valor a seus

produtos, através de pro
cessamento e comercia

lização, dentro de norIl}as
legais tributárias e sanitári
as, é o único caminho a ser

perseguido para a viabi

lização das pequenas pro
priedades e estagnação do

processo ,de êxodo rural.

Jaraguá do Sul - A
Gerência deAgricultura da
Prefeitura promove, no

dia 8 de agosto, seminário
sobre produção artesanal
familiar. O evento será na
Scar e, segundo o gerente
Aleides daNova Peixoto,
tem por finalidade çapa
citar os agricultores interes
sados e os que já partici
pam do programa de pro
dução artesanal familiar,
coordenado pela adminis
tração pública. Peixoto
salienta que os Centros de
Processamento de Alimen

tos, localizados nos bairros

Jaraguazinho e Ribeirão
Grande do Norte, estão
funcionandö normal-
\mente e que o centro de

\

Ribeirão Grande doNorte
está passando por refor
mas em sua sede.

O seminário está pre
visto para começar às 8

horas, com palestra da
médica veterinária da Pre

feitura, Cláudia Regina
Guebert, que vai falar
sobre a importância da

inspeção municipal na
produção de alimentos e

na saúde pública. A inten

ção, segundo Peixoto, é
informar o� produtores
sobre a legislação e facilitar
o acesso dos agricultores'

, no âmbito legal. "Temos
que minimizar os obstá
culos encontrados pelo

•• ",

aniversario

JARAGUA DO SUL -

Aproximadamente 3 mil

pessoas foram até o Par

queMunicipal de Eventos
na tarde de ontem pres
tigiar a festa de aniversário
de 125 anos de Jaraguá do
SuVO bolo gigante foi a
principal atração da tarde.
Com 30metros e recheado
com 80 quilos de bom
bons, foi' saboreado por

.

um público composto por
pessoas de todas as idades
e de todos os bairros de
Jaraguá do Sul, que não se

intimidou com o 'mau tem-:

po registrado ontem, du
rante todo o dia.

Na avaliação da ge
rente de Indústria, Comér
cio, Turismo e Serviços da
Prefeitura, Niura dos San
tos, que também coorde
nou a confecção do bolo,
a comemoração não podia

. estarmelhor. "Para quem
trabalhou na organização
tudodeu certo. A chuva

pode ter atrapalhado um
pouco, mas mesmo aSSIm

deu para sentir o quanto a

comunidade prestigia os

eventos dessa natureza",
afirmou. As primeiras fa
tias foram cortadas pelo
prefeito Irineu Pasold e

pela primeira-dama, Bru
nhilde Pasold.

Crianças aproveitaram o bolo de 30 metros recheado com 80 quilos de bombons

As crianças Tiago da
SilvaFranzen eMariane da
SilvaMota chegaram bem
antes das 14 horas para não
perderem a hora da dis

tribuição do' bolo. Eles
moram no centro da ci
dade e souberam do even
to na semana passada. Tia-

. go eMariane são primos e

nasce�am em Jaraguá do
Sul há cinco anos.

Ao meio-dia, o prefei
to Irineu Pasoldparticipou
do 'Jornal do Almoço' es
pecial transmitido ao vivo

pelaRBSTV. Oprograma,

que seria feito em frente à. Eventos. O passeio ciclís
IgrejaMatriz São Sebastião, tico, promovido pela Stu-
foi feito na Praça Ângelo dio FM e previsto para

Piazeratambémporcausa acontecer às 14 horas,
f:dathuva. também foi cancelado

PROGRAMAÇÃO CANCE- devido ao mau tempo.
LADA � A programação), A programação dama-

prevista para acontecer no nhã começaria às 8 horas

período da manhã de com sessão cívica em fren-

ontem, foi cancelada te ao prédio da antigaPre
devido ao mau ternpo ea feitura. Às 9h30 acon

distribuição do bolo e o
-

teceria desfile festivo na

show do cantor Sérgio Rua Reinaldo Rau com a

Reis, que aconteceriam na participação de 27 entida-

Praça Ângelo Piazera, fo- des, entre elas o 6210 Bata-
ram transferidos para o lhão de Infantaria de J0-

.

Parque Municipal de inville.

ShowdeSérgioReis lota
ParqueMunicipaldeEventos

compositor Sérgio'Reis é
um dos nomes mais res

peitados no meio artístico
sertanejo, tanto que foi o

primeiro cantor desse.gê
nero musical a conseguir
executar-suas músicas em
rádios FM de São Paulo e

também o-primeiro a pisar
no paleo do Teatro Muni
cipal de São Paulo.

Além de cantor, Sérgio
Reis também participou de
três novelas, três filmes e de
vários programas de rá

dio. Tem 42 discos grava
dos, num total de 15 mi-
lhões de cópias vendidas. 'Capacitar os agricultores é a meta da Gerência de Agricultura

JARAGuA DO SUL - O

Parque Municipal de
Eventos lotou na noite de
ontem, quandomilhares de
pessoas assistiram ao sh�
do cantor e compositor
Sérgio Reis, que veio à ci
dade para as comemo

rações de 125 anos de Jara
guá do SuL O show corrie

çou às 19h30 e reuniu um

público das mais dife
rentes faixas de idade, que
'demonstraram o carinho e

o respeito que sentem pela
música sertaneja.

Ao longo de 42 anos

de carreira, o cantor eSérgio Reis atrai milhares de fãs em show realizado ontem
..,

.
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Informações ajudam a

evitar as doenças sexuais
IALTERNATIVA: MUNiCíPIOS DA MICRORREGIÃO BUSCAM SOlUÇÃO PARA .COMBATER INSETO

Pesquisadora sugere colocação de
armadilhas para capturar maruim

]ARAGuA DO SUL - o

deputado federal Vicente
Caropreso é autor de pro
jeto de lei que visa o de
senvolvimento auto-sus
tentado das informações
para a prevenção de do- .

enças sexualmente trans

missíveis. O foco principal
do projeto é transformar
em lei a inclusão de frases
educativas e informativas
sobre DST/Aids em to

dos os produtos ou servi

ços. A intenção é informar
a população das formas
de evitar e prevenir as do
enças sexualmente trans

missíveis, em especial a aids.
Frases escritas ou fala

das em embalagens, anún
cios de serviços ou rádios,

enfim, tudo o que envolver
ou relacionar-se à prática
do sexo deverá incorporar
conceitos de prevenção e

informação. O objetivo é
diminuir a ausência de in
formaçõessobre aids, au
mentando a possibilidade
de prevenção.

Desta forma, todo o

anunciante ou prestador de
serviço terá responsabili
dade definida por lei de

incorporar ao produto e

serviço frases educativas;
.

Com isso seria implantado
uma corrente de infor

mações que, além de co

laborar na prevenção, livra
ria o poderpúblico de gas
tos em campanhas publi
citárias.

CORupA - Colocar
armadilhas para capturar e
estudar o maruim foi a al
ternativa proposta pela
pesquisadora daEmbrapa
(Empresa Brasileira de

Pesquisa Agropecuária)
Doralice Paiva, durante
reunião realizada ontem,

.

na Câmara de Vereadores.

Participaram da reunião

representantes das prefei
turas dos municípios da

microrregião que sofrem
com a infestação deste
inseto. As armadilhas serão
colocadas em pontos es

tratégicos, escolhidos de
pois que for feito o ma

peamento dos locais onde
nascem as larvas. O .ma

ruim é um inseto que se cria
em terrenos pantanosos,
são sugadores de sangue e

pertencem ao gênero Cu
licóides. Também é co

nhecido como mosquito
pólvora ou mosquito do

mangue.
De acordo com a pes

quisadora Paiva, as ar

madilhas são de baixo
custo e permitem captu-

ParquedeEventosterá cozinha
fixaparaatenderpromotores

Fotos: Edson Junkes/CP

Pesquisadora Doralice Paiva demonstra o funcionamento da armadilha para Maruim

preparar os pratos servidos
não apenas nas festas itali- .

anas, mas também em to

dos os eventos que aconte
cem no parque;

O prefeito garantiu que
a cozinha, além deatender I

as entidades que promo
vem festas noParqueMuni
cipal de Eventos, também
será usadapelaSecretaria de \

Produção e Desenvolvi
mento Social para cursos

destinados à comunidade.
Pasold diz que o projeto
está sendo elaborado e se

guirá as normas técnicas

exigidas para o funciona
mento de uma cozinha ex

perimentalqueservirádemo
delo para todo oMunicípio.

]ARAGuA DO SUL - A
Prefeiturapretende instalar
uma cozinha experimental
no Parque Municipal de
Eventos. O prefeito Irineu
Pasold informou que o in
vestimento da Secretaria de

Produção nesteprojeto é de

aproximadamente R$ 50
mil. A instalação de uma

cozinha modelo é consi
derada uma necessidade

pela administraçãomunici
pal e deve ficar pronta até
outubro.

.

A instalação da cozinha
experimental foi indicação .

do vereadorPaulo Floriani,
que integraoCírculo rtiliano,
e externou a necessidade de
um local apropriado para

rar o maruim desde o mo

mento em: que ele nasce.

Criado dentro da arma

dilha, o inseto é capturado
quando tenta sair de sua

prisão, através de um saco

plástico com um pouco de
álc;ol. A armadilha é feita
com um pedaço de lona

preta fixada por madeira.

Paiva explica que esse tipo
de armadilha, chamada de
armadilha de emergência
(porque o inseto tenta emer
gir) é usada para capturar
e estudar omaruim. "Não
existe nenhuma bibliogra
fia: recente sobre o assun

to", esclarece a pesquisado
ra. Segundo ela, ainda não
foi inventado um produto
capaz de matar o bor
rachudo em seu estado de

larva, apenas depois de
adulto,

O médico veterinário
André Müller, que mora
emCorupá e faz parte da
comissão de combate ao

inseto, inventou um outro

tipo de armadilha, que per
miteacapturaquando adulto.

Müller salienta que o

município de Corupá está
infestado demaruins, tanto
na área rural como urbana.

"Ninguém tem sossego e

as crianças alérgicas são as

mais prejudicadas", exem
plifica o veterinário. Se

gundo ele, a.infestação des
ses insetos demonstra o

grau do desequilíbrio eco

lógico da região e cita os

desmatamentos e a po
luição como causas dos

problemas ambientais da

região. Na avaliação de
Müller, o problema é bem
mais grave do q.ue parece

porque envolve a questão
educativa. "Precisamos

aprender a viver em har
monia com a natureza, sem

invadir os espaços de ou-
t','" •

tras espeCles ,ensma.
A comissão intermuni

cipal encarregada de com
bater a infestação do ma

ruim decidiu pedir ajuda
da Amvali para que ações
de combate ao inseto se

jam feitas de forma regio
nalizada. Todos concor

daram com a solução re-

. gionalizada do problema,
até porque a infestação de
maruim está ocorrendo
em todos osmunicípios da

.

microrregião. Na avaliação
da pesquisadora é neces

sário que todos os muni

cípios que desejam com-
. bater o inseto devam usar

a mesma metodologia.
Além de levar o problema
para ser discutido naAm

vali, também ficou acer

tado o término do mapea
mento para somente de

pois iniciar a instalação das
armadilhas. Enquanto uma
solução definitiva não for
encontrada, a alternativa é
o repelente e os inseticidas.
Ou ainda evitar abrir

portas e janelas ao ama

nhecer ou anoitecer, por-
N L h I'

que sao esses os oranos

preferidos dos insetos.

HospitalJaraguá angaria
recursos para reforma
]ARAGuA DO SUL - O

Hospital e Maternidade
Jaraguá, através do grupo de
voluntárias da Oase, está
coletando. junto à Comu

nidade empresarial recursos
para reforma dos quartos e

apartamentos localizados informa que as voluntárias
em seus três pisos. Segundo da Oase estão visitando os

o diretor-administrativo
do hospital, Hilário Dal
mann, serão necessáriosR$
62.400,00 para a realização
de obras e troca demobília

apartamentos.
O valor das doações é

de R$ 2.200,00 para cada

quarto e R$ 3.500,00 para
cada apartamento. Por en
quanto já foram levantados
R$ 13.250,00. Dalmann

empresários que contri
buíram na construção das
unidades em 1991. Ele ex-

plica que a preferência está
sendo dada aos antigos

nos 22 quartos e quatro doadores. Crianças são as mais prejudicadas pelos insetos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



II
A
P
,
D
,
ltI

· Signo: virgem
• Local de Nascimento: São Paulo
• Comida: italiana. como talharim à

H .

putanesca
Bebida: suco de rnernõo com laranja

• Qualidade: deterrníncçõo
.. • DeFeito: ser õagunceiro
A . Prêmio: minha mãe

• Castigo: Fernando Henrique Cardoso
• Aplausos: Palmeiras
• Vaias: poro os políticos
• Orgulho: ser brasileiro
• Vergonha: da pobreza do povo
• Dia ou noite: dia e noite

• Tristeza: mentira
• Alegria: viver
• Perfume: Kenzo
• Cor: verde
• Música: "Bem Querer"
• Uma frase: se Deus é por nós. quem
será contra nós?

• Sonho: piano de cauda da Yamaha ou

Boechstein
• Recado: a galera de Jaraguá do Sul é
MARAVILHOSA', , ,

(O)lUJ
+ Tudo de bom e do
melhor. acompanhado de
boo música e um grande

pessoas
ntraídas.
de casa

mento dos igos Sônia
e Humba. no último dia
21. no di. Felici
dades

- Muitas pessoas ficaram
sem bonho.e tantas outras

hospitali última
semana um va-

zamento e o eo no Rio

Itapocu. Quanto prejuízo.
hein?!

- Torcerpelo Brasil na Copa,
do Mund

.

foi uma
farra! Aq ra toda
reunida. nte na

casa de alguém. com be-

bidas. s tos, sus-

penses, w,,,, .".)tasvitó-
rios, nunca deixarão de fa
zer parte de nossa 'me

mória. Mas... será que
poderemos reviver esses

momentos em 2002 ???

+ Os jaraguaenses estão
cada ve is encon-

trando
. .

ídas pa-
verno e.

muitas ve de poucas
opções: jantares ou reu

niõezinha casa de
EI se trata

�Iera vem'
cardápio:

lozonhos. ma-

carronadas. além de vá
rias outras delícias. sem
pre acompanhadas de um

.

bom vinho ou da eterna

"cubeto" . Geralmente.
nessas ocasiões. a gente

. sente a falta de outra

opçõo!

r

T E o

li N 'r J� N' li

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

Show Maurício Manieri

Com sucessos novos

e antigos, o show de
Maurício ManierL rea

lizado no Big Bowlling no
último dia 1 9, surpre
endeu a todos pela

. qualidade e, princi-

BOQKS

COB

B O G FIAG O RF

Fones (47) 275-0432 - 9952.1048'
.
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GM relança série

especial S10 Barretos
A General Motors está

lançando, pelo segundo
. , .

ano consecutivo, a serre

especial da picape S10
Barretos. Ela volta para
comemorar o mais famoso
rodeio do País, a Festa do
Peão de Boiadeiro de
Barretos (SP), que
acontecerá entre os dias 16

e 26 de agosto. O utilitário
será produzido a partir do
dia 6 de agosto, em série
limitada de 300 unidades e

com distribuição exclusiva

para São Paulo.
Dessa vez, a série especial
estará disponível com
cabine dupla, nas cores

preta e prata, com tração
4x2 ou 4x4 e motor

movido a diesel. O visual
conta com emblema
traseiro e faixas laterais
alusivos à festa. Os

compradores'receberão
ainda um kit promocional,
que contém bolsa, camisa e

boné personalizados.

Marca Jeep comemora

60 anos no mundo

Em 23 de julho, a marca

Jeep comemorou 60 anos

de existência no mundo.
Nesse mesmo dia, em
1941, a Willys-Overland
norte-americana firmava
contrato com 'o

Exército dos Estados
Unidos para produzir o
Willys MB durante a

Segunda Guerra Mundial.
Desde então a marca Jeep
se tornou conhecida e

respeitada no mercado de
veículos utilitários. Hoje,
ela é representada pelas
versões modernas de
utilitários, como o Jeep
Wrangler e o Grand
Cherokee.

3
3
O
6

2
7
5

•

assi
ClASSIFICADOS DO CP - Jaraguá do Sul e região - Quinta·feira, 26 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 correiodó ovo@netuno.com.br

.

",.

ASSEMBLEIA do Consórcio Volkswagen
A Caraguá, concessionária
autorizada Volkswagen,
realizou na última terça
feira a primeira.assembléia
do Consórcio Nacional

Volkswagen da região. MaÍs
de cem pessoas
acompanharam a abertura
desse novogrupo.
O Consórcio Nacional

Volkswagen tem 21 anos de

tradição e já entregou mais
de 300 mil veículos. As
chances de retirar um carro

são grandes, porque um
, I '

veicu o e entregue por
• 'A

. sorteio e ate tres carros por
lance. Depois de

contemplado, você tem

duas opções, ou receber o
crédito integral e ratear o
25% nas parcelas restantes,
ou receber 75% do crédito
e continuar pagando as

parcelas reduzidas.
No País inteiro são mais de 2,8 milhões de
consorciados de caminhões, carros e

motos, entre outros, de diferentes lojas de

consórcio. Só os carros representam 44,6%
desse total, que corresponde a 1,2 milhão
de consorciados. A Volkswagen possui
13% no mercado de carros.

e'nJiil o�IPrfl� Internet
. ,I I

.

> f via Internet, o elio Yahoo! já
i ....1. vem, c?m diversos equipa.me.nt�s

. .•• itens são o duplo air bag, barras
, '. [

de proteção lateral, dois apoios
.

de cabeça traseiros reguláveis,
banco traseiro rebatível,
.preparação para rádio e ar

quente.
O Clio Yahoo! está planejado
para representar 1';;% do total da
linha Clio a ser vendida a partir
do segundo semestre deste ano, o

que representa 4,2 mil carros. A
intenção da Renault para 2001 é

'

vender um volume total perto de
cemmil veículos. A chegada do
Clio Yahoo! irá contribuir para
que a Renault conquiste cerca de
6% de participação do mercado
total brasileiro. A meta da

empresa é de conquistar uma fatia
de 10% do mercado em 2005.

A Renault do Brasillança seu

primeiro veículo vendido pela
Internet. Baseado na versão RL 1.0

8V, o Clio Yahoo! é equipado com
air bag duplo de série e está

I

disponível em configuração de cinco

portas. O nível de acabamento
também estabelece uma nova
referência nos carros nacionais dessa
faixa de mercado comercializados
pela Internet. Diferente de outros
modelos de carros comercializados

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



2 • Classi Auto CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 26 DE JULHO DE 2001

Ardutno
Veículos

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

ANO COR MODELO
00 Azul Henault Clio RL 1.0, 4p, air bag duplo
00 Branco Palio EX 1.0, 2p
99 Astra GL 1.8, 4p, completo
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. + I.t. + bag.teto .

97 Vermelho Palio EDX 1.0, 2p, limp. desemb., tras.
97 Verde Golf GLX 2.0, compl. 4p
96 Azul Gol CU 1.6, 2p, t.e.portas
95 Vermelha Kadett GL 1.8, v.e.+ t.e.

94 Azul Escort 1.0 Hobby
93 Verde Chevette 1.6 DL

92 Bege Parati CL 1.8, 2p, aq.int. + I.t. + bag.teto
90 Vermelho Monza SUE 2.0, 2p +.trio e capô elétrico

88 Bege Goi CL 1.6

NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCAS

Dalíiilr

MODELO ANO
RAT

Palio 4p. 99
Palio EOX 2p 98

Tipo 1.6 IE compl. 95

VW
Parati CL 1.8 91
Gol motor 1.6 86

GM
Corsa 4p \ 99
Corsa Wind 4p 99
Corsa Wind 2p 98
Kadette GL .96
Chevette SL 89

MOTO
Strada CBX 200 98
Titan 96

COR COMBo

Prata
Vermo
Cinza

Branco G
Cinza A

Vermelho G
Prata G
Prata G
Azul G
Grafite G

Vermelha G
Cinza G

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1170 • Centro· Jaraguá do Sul· SC

FERRO VELHO UNIVERSAL
AUTO PEÇASUNIVERSAL LTDA.

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

(Próximo ao Curtume Schmitt)
Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul

G
G
G

Comércio de Automóveis Novos e Usados

Fone/Fax:(47)376-1822

MODELO ANO COR COMBo
vw

Gol Especiai 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

FORD
Del Rey 84 Bege A

FIAT
PalioEDX 97 Bege G
UnoS 86 Verde G

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

COMPRA
VENDE

FINANCIA

(0**4'1) 31fO-:1.1'.10
(0**41) 21!5"",0010

99'15'-:1:1.:1.8
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

Escort L 1.6 Ale

Verona Gas

Escort GL Gas

Uno Electra Nix 2 p. Gas.'

GoIPlus Gas.

Fusca 1500 Gas.

L chfvro.�uto7
MECÂNICA

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

MODELO COR ANO

Voyage Prata· 86
Gol 1.0 16 Va Iv. 4 pts Branco .99
Goi BX· gas Bege 84
Goi CL 1.6· gas Branco 89
Gol Cli 1.6 . Trio elét., couro, som, person. Vermelho 96
Gol Gli 1.8 - completo Vinho 95
Buggy Branco n
Santana 4 pts-trovo.direçöo hid.,ar cond. Brqnco 96,

,

Corcel" Branco 81

Pampa 1.6 . toldo, 02 tanques Ma'rron 91
Verona LX 1 .8 4 pts - impec. Dourada 94
Verona LX 1.84 pts - dir. hid. Prata 96
Fiesta 4 pts . limp., desernb., ar qte Branco 96

Picku'p Corsa GL 1.6 Branco 95
Corsa· ar qte, limp., desemb., travas Chumbo 95
Corso > Limp., desemb., ar qte Branco 96

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

01 Prata G
Bránco
Briirico G
Cinza G
Branco G
Azul G
Cinza G
Prata. G
Marrom D

Santana CU, 4p., 1.8 Cinza G
Goi 1.0, 16V,4p Branco G
SantanaCU 1.8 4p Cinza G
VoyageGL 1.8,2p Azul A
Goi CL 1.8, 2p Verde A

êl50lloGL Prata G
ôyage CL 1.6, 2p Branca G

VoyagePlus !fi Bêijê G
Ford

F-l000 M'NM XL completo 00 Branca D
EScõi116\/., compl. 4p fJ1 Prata G
Escort GL: 1.8 2p 95 Azul G
Escort Hobbi 1.0, 2p 95 Azul G

Fiat
Palio YOUl-g, 2p 01 Branco G
Uno MilieEP 4p 95 Wrde G
Uno Mille 1.0, 4p 93 Prata G

Renault
Mégane fiXE completo, 4p. 00 Vermelho G

Fone: (47)
370-8622�

VEíCULO COR ANO
Palio EX, 4p, ve/te Prata 01
Uno SX 4p, ve/te Azul 98
Corsa Super 4p, te. Branco 97
Fiesta CLX 1.3, 2p Branco 97
Uno EP 4p, comp. Verde 96
Tempra Ouro 16Y, 4p Azul 96
Tipo 1.6, 4p, completo Cinza 95
Omega CO couro 4.1 Prefo 95
Kadett. GL 1.8, ve/te Vermelho 95'
Pointer GTI 4f Bordô 94
Verona GLX .8,.4p Prata 95
Gol 1.0 Plus Prata 95
Taurus comp. autom. Prata 95
Ipanema SL/E,( V.t. 1.8 Verde 91
chevette 1.6/-:, DL Prata /91
'Pa rat i CL 1.6Ó rodas Prata 89
Del Rey GL,J, H/TE Cinza 89
Uno CS 1.,j Vermelho 86
Del Rey Ghia Prata 85
Chevette �as.)

Branca 84
Caravan as.) Verde 84
UTILITAR S COR ANO
Saveiro CL 1.6 Mi Branca 00
Pampa S 1.6 Branca 96
S· io ar/sh/te Branca 96
F- 1000 OH/mdas Branca 94
Saveiro CL 1.8 Bordô 93
0-20 capota/dir. Vermelho 85
MB 608-0 Baú Laranja 74

Rua Walter .Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime
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Vende-se Gol Vende-se Gol R$ 10.500,00. Kadett GLS, 98, GLS, ano 98,
Special,2001, 92/92,cor Tratar: 370-8622. preto. Tratar: branco, gasolina.
financiado, com dourada met. 9118-5820. . R$ 13.000,00.
3.000km, cinza Em ótimo estado. Tratar: 9962-1860.
quasar, com alarme, Valor R$ 7.500,00. Vende-se Vectra GL \

rodas esportivas, Tratar 376-1842. Vende-se Pick-up completo, + roda, Vende-se Corsa

. \ pára-choque Corsa, 97, ótimo som mcqczine. Super, 4 portas,
Vende-se capota na cor do carro. Vende-se trailer/ estado. Tratar: R$ 24.000,00. ano 97, único
de Saveiro, até ano Entrada 30x Kombi, completa \ 376-0228 com Ângelo. Tratar: 373-1026. dono, branco,
95. R$ 75,00. R$ 31 3,00 fixas. para ccrnpmq, gasolina. Tratar:
Tratar: 275-2364. Tratar: 371-9997. ano 86. Vende-se ou troca-se Vende-se Kadett: 9975-0383.

,

Automôtiei Baenendi F· 275 3711 RuaBernardoDornbusch,330-
S aepen t EI

-
Entrada do Clube Atlético Baependi

VEÍCULOS MODELO ANO COMBo COR Vectra GL 96/97 Gas. Cinza
VW \ Corsa Wind 95/96 Gas. Roxo

Gol Special GIl OI/OI Gas. Cinza Quasar D-20 Custam . Completa 93/94 Diesel B.ege
Gol Special GIl OI/OI Gas: Prata D-20 Conquest Comp.4p 93/93 Dies. Branca
Gol Special GIII .

OI/OI Gas. Cinza Quasar Corsa Sedan c/ dir. 00/00 <Gas. Branco
Gol GIII 4p MI16V 00/01 Gas. Prata Monza SL 93/93 Gas.

\
Vermelho

Gol4p GIII, MI 16V 01/01' Gas. Titanio Monza SL/E 87/87 Gas. Azul
Gol Special OI! 01 Ga.s. Branco Chevette SL 85/86 Ale. Branco

ZECA
Gol,4p GHI, MI 16V 99/00 Gas. Verde Monza SL/E .90/90 Gas. Cinza
Polo Classic 99/99 Gas. Prata FORD
Saveiro CL Mi, 1.6 99/99 Gas. Azul F-lOOO XLT Compl. 97/98 Diesel Azul
Gol MI .

98/98 Gas. Vermelho Fiesta 1.000 96/96 Gas. Bordô

Automóveis Gol CL 1.6 97/97 Gas. Prata Opala SL/E 90/90 Gas. Br�ncQ
Gol 1000 modo ant.96/96 Gas. Branco Escort XR3 139/89 Ale. Prata
Santana 4p GU 2000 94/94 Gas. Preto F-lOOO MWM Cabine Dupla 86/86 Dies. Azul
Logus CL I 93/93 Gas. Prata FIAT

Novos - Usados Gol CL 1.6 93/93 Gas. Bege Uno 4 portas EX 99/99 Gas. Preto
Para ti CL 1.6 92/92 Ale. Prata

de todas as Gol GL 1.6 92/92 Alc. Verde Unoo 2 portas SX 97/97 Gas. Preto

Saveiro CL 1.6 92/92 Gas. Prata Uno 2 portas 5 87/87 Ale. Preto

Marcas Santana Quantum GLS 2000 90/90 Gas. Bege
Palio EX dir e trio Cistemac 00/00 Gas. Cinza

Kombi 1.6 87/87 Gas. 'Branca MOTO

Passat 1.8 87/87 Alc. Branco Titan 98/98 Gas. Azul

2·75 3507 Passat LS 1.6 83/83 Alc. Branco OUTRAS MARCAS

GM Senic RXE 2.0 00/00 Gas. Verde

Vectra GLS 96/96 Gas. Verde Mercedes Classe A 160 Classic OO/OG Gas. Branco

VEíCULO
\

KA
KA,
Fiesta
Escort GL, 16V H
Escort GL 16V H
Escort 1.0 Hobby
Escort L
F 1000 CD
Del Rey GL
Esccot L

Astra GL
Vectra GLS
D 20 Champ
Kadett SL

Gol
··Gol GL
Gol 2pts

ANO

00/00

9.Q/99
98/98
97/98
97/97
95/95
93/93
89/89
89/89
86/86

99/99
95/96
94/94
92/92

96/96
89/89
86/86

COR
FORD

prata
prata.
branca

prata
vermelha

prata
azul
azul
cinta
vermelha
GM
amarelo
verde
vermelha
azul
VW
branca

preta
branca

'FIAr
Uno Eletronic 94/95 vermelha

PEUGEOT
206 1.6 Passion 99/99 branca

MIrSHUBICH
L 200 4x2 CD 2pts 93/94 branca

COMBo

gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
diesel

gasQlina
álcool

gasolina
gasolina
diesel
álcool

qasolma
álcool
álcool

gasolina

gasolina

diesel

Aproveite esta pr?moção
TA E KA OK com entrada de

/

90,00 SALDO EM 36X
I

Na MORETTI AUTOMÓVEIS
eu semi-novo com [eito de novo

\

enrique Piazera, 199 -:- Centro
- 371-177�,

·1,:'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, ,

Vende-se moto

Kawasaki, Vulcan
750,97, bordô,
7.000km, visor,
alforge, redaleira,

Sul.
BrasIl

rolamentos

Vende-se moto

Honda Titan,
98, com
documentos 2001

feitos, super

[M1JFIEDLER DESPACHIWTE
TWAN......NCIA - _OUROS - IPVA

uC...CIAMIINT'OS • _IlV1ÇOS OUlAI..

<; Fone/Fax
(47) '275-1417

Rua Barão do Rio Branco, 320, sala 02 - Jaraguá do Sul - sc Vende-se moto

Honda Dreem, 97/
97, única dona,
baixa km.

R$ 2.350,00
negociável.
Tralar 110 leierolle.
275-3900.

Vende-se moto

Titan 125,
ano 97.

R$ 2.600,00,
cor cinza. Tratar

no telefone:
9962-5286.

conserva. Entrada

R$ 1.500,00 +

1 Ox R$ 150,00'
prestações fixas.
Tratar no telefone:
9979-0605.

Vende-se moto

CS 400, com
carenagem
de 750 - impecável.
Tratar no telefone:

(47) 374-0136.

VEíCULO COR

Go11,6
MonzaSUE
Monza 2,0, 4p
Logus compLGLOBAL VEíCULOS
Kadett 1,8

Compra
Kadett

Kadett'

Vende Kadett

Troca Uno

Palio

Financia Prêmio

(47) 371-3608
Ford Ka

Fiesta, 4p
Escort GL

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

Prata 92

VerdeMet. 88

Azul 95

Cinza 95

ANO MODELO VALOR

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

azul 92 R$ 7.500,00 Escort GL 1.6, cor prata,
Verde 94 1,8 R$ 3,500,00 ano 93. R$ 8.500,00

+ 36x R$ 250,00
Bordô 94 1,8 R$- 8.500,00
Prata 93 R$ 2,500,00 + 24x R$ 375,00

RAT

Azul 98 1,0 Young R$ 9,800,00
Bordô 96 1,0 R$ 9,900,00
Prata 86 1.3 R$ 3,300,00

FORD

VW

CL R$ 6,500,00
2,0 R$ 5,000,00
GLS R$ 5,000,00 + 36x R$ 300,00
2,0 R$ 10,800,00

G\II

azul 97 R$ 10,000,00
Preto Per. 97 R$ 5,000,00 + 36x R$ 270,00
Cinza 95 1,8 R$ 9,800,00
AzulMet. 93 XR3 cornpl, R$ 10,000,00
Prata 93 1,6 R$ 8.500,00 Palio 96, vermelho

,>

(47) 376-:1772.

C.....r LT.,......
C.,.••HHON.....Rua: Ângelo Rubini,'780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

MODELO ANO COR COMBo VALOR Fusca 1,300 81 Bege G Á$ 9.000,00
GM FORD

D-20 completa 95 Preta D R$ 32.000,00 Verona LX 1.6 90 Dourado G R$ 6,000,00 Palio ED ,97

Branco \_, '\ ,\

Kadett SL 1.8 93 Prata G R$ 8.500,00 Pampa L 1.8 96 G R$ 8.800,00

Ipanema SLE 1,8 90 Azul G R$ 7.000,00 F-1000 S,S 92 Cinza D R$ 22.500,00
Monza Classic 2.0, 4p c, 90 Cinza G R$ 7.500,00 Verona LX 1,6 92 'Prata G R$ 6.500,00

Logus CL 1,8 94 Verde A R$ 8.500,00 Escort L 1,6 90 Vermelho G R$ 6.500,00
D-20 dupla completa 89 Azul O R$ 26.000,00 Del Rey GL 89 Cinza G R$ 4,800,00

vW FIAT

Goi CL 1,8 94 Branco A R$ 7.800,90 Tipo IE 2pts 95 Prata ,G R$ 8.500,00
Kombi Standard 93 Branca G R$ 6.900,00 Palio ED 1.0 97 Azul' G R$ 10,500,00

-, Goi CL 1.6 91 Branco G R$ 6.500,00 CAMINHONETES
Passat LS 1.6 86 Verde, A R$ 3.800,00 MB 708 E 88 Azul O R$ 24.500,00 Toyota,94
Gol BX 84 Branco G R$ 2.800,00 MB 608 O 81 Azul O R$ 20.500,00

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

- R$ 10.500,00

CARROS Novos

PREÇOS IMBATíVEIS, CONDIÇÕES DE

PAGAMENTO SUPERFACILITADj\.S
AUTOMÓVEIS

NOVOS E USADOS

N� de- Vo-no
pCVVCVo-Vo-no-

/

Planos especiais de pagamento.
Veículos cl garantia de procedência

cl contrato.Temos somente veículos da

região. Troco na troca.

Celta cl ope.
FIAT Corsa Sedan

Palio 2p cl ope. Prata � Corsa Wind=lp cl ope.
Palio 4p cl ope. Branca 98 Corsa Wind 2p cl ope.
Palio 4p, VErrEIAL Branco gy Corsa Super, 2p
Palio 4p, VErrE/AL Azul gy CorsaWind 2p cl ope.
Uno EP 4p VEffElALIAR Prata % Corsa GL 1.6 cl opc.
Uno EP 4p VErrEiAL Bordô ss Corsa Sedan GL 1.6

Uno Eletr. 2p Vermelho 93 Corsa Wind

VW D-20, eomp. - Diesel

GolMI4p Branco � D-20 Custom - Diesel

Go116Y, 4p, c/opc. Cinza � ChevetteSL

Parati 1.6MI COmpleta Verde gy
Go11000 Vermelho % Fiesta dir. hid., ar, 4p
Goi Plus Vermelho % EseortLRua Exp. Antonio Carlos F�rreira, 130 - Centro

'} Fones: (47) 275-1701 ou (47) 371-8287
,

.

Goll
GoIfGL
GolCL1.6
GÖICL1.6

bagageiro, encosto.
Impecável.
R$ 14.500,00.
Tratar no telefone:
9975-2522.

Rolamentos -

Retentores -

Buchas -

Mancais -

Anéis -

Elásticos ;_

Graxa

Fiesta 1.0, verde, ano 97,
2p - R$ 2.000,00
+ 36x R$ 34,4,00

,"

D-20, dupla 89

Prata %
Branco 95

, Verde 94
Prata 93

G\1
Prata OI
Prata 00
Verde �
Vermelho �
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
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Consertos e Vendas de
Radiadores, Mangueiras e

Condensadores
Recondicionamos

Radiadores deAlumínio
paraAutomóveis e

Caminhões Intercoo/er

Fone (47) 371 �6337
CeI. 9973-9632 .

Rua Bernardo Dornbusch, s/na
(00 lado do n? 1880)

Baependi - Jaraguá do Sul - SC

AUTOMECÂN ICA .

DA BARRA LTDA.

,
. /

1J-���'
Telefone:

(047) 376-0251
Rua ÂngeloRubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

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

&tAle,:,'
M�'

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

OPORTUNIOAOES
Ren Scenic ri, completai 99/99

REN Clio RC 1.6, 4p, cl direção 99/99

GM Corsa Wind 1.0, 2p 99/99

GM Corsa Wind 1.0, 4p 99/99

GM Uno Mille EP 1.0, 4p, completo 96/96

GM Uno Mille EX 1 .0, 2p 99/00

-, FIAT Palio EX 1.0, 2p 99/00

VW Goi Special 1.0, 2p cl ar 99/99

Chrysler Caravan.LE 33 Prata 4pls 97/97

Tratar cl Eduardo (47) 9973-3886

Atendemos linha geral:

IMPEROíVEL1
Vende-se,
Tower, 93, I

, motor novo,

impecável.
R$ 8.600,00.
Aceita-se
contra

proposta.
"Urgente:

f
.1

Tratar:
273-1723 out

9993-6431
com Gilson
ou Gil.

ADDmakler.Harco
Seguro's

www.addmaldar.çom.br
Fone:370-0047

VENDE-SE
Trata.r 370-8649Fon·e. _ . , I

.

erno Classi-Auto. fica muito mais fácil vender quando seu produte aparece.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o MELHOR NEGOCIO.

A pfarti,. dePa'io Young 2P

R$14.630,�a

o CARRO

IS
BAR4'TO
IE IECONOMBCO
DO BRASIL.

dePa'io EX

R$2O.750,tl!.

EFíCIO ApGrfKrde Mil'e Fire 2P
, ""l1li<3, 500 00 '

RS :1
"

• " "V#s'.
,

,_

::c: ,
'

io está na sua concessionária Fiat.
carro zero..

Multimarcas

,

Os melhores
seminovos estão na
Javel Mulfimarcas.

MARCA MODELO ANO COR MARCA MODELO ANO COR

,FIAI
FIAT
FIAr
FIAT
HAT'
FIAT
FIAI
FIAT
FIAT
FIAT
FIAI
FIAT
FIAT

.,

---------------------------------- CARROSUSADOS ----------------------------------

VERDE
VERMELHO
CINZA
AZUL
CINZA
BRANCO
AZUL
VERDE
CINZA
BRANCO
BRANCO
PRETO
AZUL'

FIAT MAREA SX 2.0 20V 99/99 BRANCO
FIAT MAREA SX 2.0 20V 4P 9g/99 BRANCO
FIAT TEMPRA IE 4P 95/96 CINZA
FIAT TEMPRA IE 4P 95/96 CINZA
FIAT BRAVA SX 4P 99/00 ' BRANCO
GM KADETT SPORT 96/97 ( VERMELHO
GM KADETT GL 96/97 ' VERDE
GM MONZA CLASSIC SE 2.0 . 88/à8 '

PRATA
GM MONZA CLASSIC SE 2.0 91/91 PRATA
FORD ESCORT GUIA 2P 90/90 PRATA
VW GOL 1000 94/95 BRANCO
VW GOL MI4P 98/99 VERDE

"�I

"PAILIO ED 2P
PALIO EL 4P
PALInEX 2P
PALIO EX 2P
RAUOEX 2P
PALIO EX4P
PAI..I:O EX2P
PALIO WEEKEND

" STRADAWORKING
UNO MILLE EX 2P

, ,UNO MILLE EX
UNO MILLE IE
MARENS)('1.816V

97/97
97/98
98/99
98/98
99/00
98/99
98/99
97/97
99/99
98/99
'98/99
96196

, '01/01
,

SUPER CONDiÇÕES
DE FINANCIAMENTO

ACEITAMOS O SEU USADO NA TROCAGARANTIA DE !

CÂMBIO E MOTOR

.)UROS PRÉ-FIXADOSENTRADA DE 20%

Rnanciamento: Taxa de cadastro de R$ 110,00 - Crédito sujeito à aprovação.

Aberto de segunda à sexta das 8h às 18h30min Sábado das 8h às 12h Rua Fritz Bartei, 99
I. Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se ou troca-se

tempra 16Y, 95,

371-7770

REVESTIMENTO

AVfOMOBILíSTICO
EM COURO E

TECIDO

R. Bernardo Dornbusch,
2222 - Vila Lalau

completo, com
banco de couro

elétrico, ABF.
R$ 12.000,00. '

Tratar no telefone:
9118-5820.

Vende-se Fiorino

Furgão, 95/95,
impecável. Tratar
no telefone

(47) 379-1342.

Vende-se Tempra
ouro, 95/95, 16V,
IPVA 2001 pago,
computador de
bordo. Valor
R$ 3.400,.00 s/
troca. Tratar no
telefone: 372 - 141' 9.

Vende-se Caminhão
608E, ano 86.
Baú alongado com

malheiro.
Valor R$ 23.000,00.
Tratar no telefone:
273-0269.

Vende-se VW 8.140,
ano 95, carroceria, VENDE-SE FOR

pneus radiais, ROYALE GLi 96
2.0, Bordô,
4 portas, com
trio elétrico,
direção
hidráulica,
volante

Ford F600,
basculante,
mecânica MB,
ótimo. Tratar no
telefone:
9979-1437.

Vende-se VW
13.130, ano 85,
baú 8,5mts Truck,
único dono.
Tratar no telefone:
9979-1437.

sermnovos.

particular.
Tratar no telefone:
9979-1437. I

Vende-se Escort

Hobby, ano 96, 10

dono, cor verde.
27.000km originais.
R$ 8.500,00.
Tratar no telefone:
373-1026.

Vende-se Escort XR3,
conversível, 93,
prata, part.
R$ 13.000,00.
Tratar no telefone:
9979-1437.

Vende-se capota
de Saveiro,
R$ 75,00. Tratar
no telefone:
275-2364.

VENDE-SE OU TROCA-SE
MOTO HONDA BIZ,

.

esçamoteável,
para-choque
pintado
na cor do carro.

Valor: R$ 10.900,00.
Trator no telefone:
(47) 9902 -8144
com Moacir.

2001, vermelha, com partida
elétrica, aiarme, com 1.900km.

Valor R$ 2.300,00 + prestações de
consórcio ou troca-se por uma

Honda Biz, 98 a 2000 e

paga-se a diferença se precisar.
Tratar: 370-8299 com Jonas.

OS MELHORES

NEGÓCIOS

ESTÃO AQUI. ANUNCIE!

. 371-1919;

Classi Auto

A Regata está parcelando seu sonho

TODA LINHA HONDA
Entrada de 20% parcelada em 1 Ox,
saldo em até 36x fixas
Hor6rlo de Atendimento: das 8:00 hs às 19:00 hs, sem fechar para almoço.
Adélio Fischer, 239 - Fone 371-2999 - WallerMarquordt, 727 - Fone 370-8800

�'� •..

-_

):,-"" §jj,�4ili!J�
CG 125 mAN KS ENT - RS 780,00 36 x 168,O(t
CG 125mAN ES ENr - R$900,OO 36x 192,25,,-,
(100 Oll ENT - RS 650,00 36 x 141�"
(100 81Z ES ENT - RS 700,00 36 x 156,52
(8X 200 STRADA

sa

ENT - RS1.13Q,OO 36 x 240,92"
(8X 2SO TWISTER ENT - RS 1.370,00 36 x 292,70

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o MELHOR NEGOCIO.

,

.$i part;r dePalio Young 21'

R$14.630,tl!!a

o CARRO

IS
BAIU'TO
E ECONOMiCO
DO BRASIL.

dePalio EX

R$20.750,fl!.

�arro zero..

Multimarcas

,

Os melhores
seminovos estão na

Javel Mulfimarcas.

MARCA MODELO ANO COR MARCA MODELO ANO COR

FIAT
"

<PALIO ED 2P
FIAT PALIO EL 4P
FIAll PAtiO EX 2P
FIAT PALIO EX 2P
FIAT PALIO EX 2P
FIAT PALIO EX 4P
RIAT PALIO EX 2P
FIAT PALIO WEEKEND
FlAT ' STRADA WORKING
FIAT UNO MILLE EX 2P
�IAT ,{JND MILLE EX
FIAT UNO MILLE IE
FIAT MAREA SX1.816V

CARROS USADOS

97/97' VERDE FIAT MAREA SX 2.0 20V 99/99 BRANCO
97/98 VERMELHO FIAT MAREA SX 2.0 20V 4P 9g/99 BRANCO
98/99 CINZA FIAT TEM'PRA IE 4P 95/96 CINZA
98/98 AZUL FIAT TEMPRA IE 4P 95/96 CINZA
99/00< CINZA FIAT BRAVA SX4P 99/00 BRANCO
98/99 BRANCO GM KADETT SPORT 96/97 í _ VERMELHO
98/99 AZUL GM KADETT GL 96/97 ' VERDE
97/97 VERDE GM MONZA CLASSIC SE 2.0 . 88/88 '

PRATA
99/99 CINZA GM ' MONZA CLASSIC SE 2.0 ' 91/91 PIRATA
98/99 BRANCO FORD ESCORT GUIA 2P 90/90 PRATA'
98/99 BRANCO ' VW GOL 1000 94/95 BRANCO
96/96 PRETO VW GOL MI4P 98/99 VERDE

, '01/01 AZUL
- r

SUPER CONDiÇÕES
DE FINANCIAMENTO

GARANTIA DE i

CÂMBIO E MOTOR

.)UROS PRÉ.FIXADOS

ACEITAMOS O SEU USADO NA TROCA

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

ENTRADA DE 20%

Aberto de segunda à sexta das 8h às 18h30min Sábado das 8h às 12h Rua Fritz Bartei, 99
).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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completo, com
�
UTnS

banco de couro

1 V / elétrico, ABF.
compra / venáal troca I goragens R$ 1 2 . OOO ,OO .

Tratar no telefone:
9118-5820.

ende-se ou troca-se

empra 16V, 95,

371-7770

REVE STIMENTO

AUTOMOBILíSTICO
EM COURO E

TECIDO

R. Bernardo Dornbusch,
2222 - Vila Lalau

Vende-se Fiorino

Furgão, 95/95,
impecável. Tratar
no telefone

(47) 379- 1342.

Vende-se Tempra
ouro, 95/95, 16V,
IPVA 2001 pago,
computador de
bordo. Valor
R$ 3.400,00 s/
troco. Tratar no
telefone: 372- 14 T 9.

Vende-se Caminhão
608E, ano 86.
Baú alongado com

malheiro.
Valor R$ 23.000,00.
Tratar no telefone:
273-0269.

Vende-se VW 8.140,
ano 95, carroceria, VENDE-SE FOR

pneus radiais, ROYALE GLi 96
2.0, Bordô,

Ford F600,
basculante,
mecânica MB,
ótimo. Tratar no
telefone:
9979- 1437.

Vende-se VW

13.130, ano 85,
baú 8,5mts Truck,
único dono.
Tratar no telefone:
9979-1437.

serrunovos,

particular.
Tratar no telefone:
9979-1437.

Vende-se Escort

Hobby, ano 96, 10

dono, cor verde.
27.000km originais.
R$ 8.500,00.
Tratar no. telefone:
373-1026.

Vende-se Escort XR3,
conversível, 93,
prata, part.
R$ 13.000,00.
Tratar no telefone:
9979-1437.

Vende-se capota
de Saveiro,
R$ 75,00. Tratar
no telefone:
275-2364.

VENDE-SE OU TROCA-SE
MOTO HONDA BIZ,

4 portas, com
trio elétrico,
direção
hidrául.ica,
volante

.

esçamoteável,
para-choque
pintado
na cor do carro.

Valor: R$ 10.900,00.
Tratar no telefone:

(47) 9902 -8144
com Moacir.

2001, vermelha, com partida
elétrica, alarme, com 1.900km.

Valor R$ 2.300,00 + prestações de
consórcio ou troca-se por uma

Honda Biz, 98 a 2000 e

paga-se a diferença se precisar.
Tratar: 370-8299 com Jonas.

OSMELHORES

NEGÓCIOS
-

ESTAO AQUI. ANUNCIE!

·371-1919
;

Classi Auto

A Regata está parcelando seu sonho

TODA LINHA HONDA
Entrada de 20% parcelada em 1 Ox,
saldo em até 36x fixas
Horário de Atendimento: des 8:00 hs às 19:00 hs, sem fechar para almoço.
Adélio Fisdler, 239'- Fone 371-2999 • Waller tv\arquordt, 727 _ Fone 370-8800

ss 1"- :ti'iT<!\ , ,1' ../ �_ �, :&%

(G 125 TITAN KS ENT - RS 780,00 36 X 168,00
es 125 TITAN ES ENI - RS 900,00 36 li 192,25,
(100 BIZ ENT - RS 650,00 36 X 141jö
(100 81Z ES EHT - RS 700,00 36 X 156,52
CBX 200 STRADA ENT"' RS 1.130,00 .

36 X 240,92
CBX 250 TWISTER ENT - RS 1,370,00 36 li 292,70

JA
=' � .<�

, Q,tOS·.
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.'

Promoção Sem Barulho

,

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Por: Carla Maurer

Fotos: Téo Bogo
.

Ouinta-feira (26/7)

Big' Bowlling: show de

pagode com a banda
.

"Emoção"
Notre: noite do pagode
com a banda. "Coisa Boa"

Sexta-feira (27/7)

Big Bowlling: show
nacional cqm a banda

"Natiruts"

Sábado (28/7)

Big Bowlling: noite do
Festival de Dança. (Filhos
da Terra, Dança de Rua do
Brasil e 'Anita Barone)

.

Notre: 6Q Festa a Fantasia

DICA da semana

o Boticário
II

Principalmente no inverno, poucas
colsos são tão românticas quanto um

bom jantar, num ambiente agradável.
A dica é o ALLEGRO RESTAURANTE BAR,
no antigo Burg Garten, que iró
'inaugurar pmanhã (27). Vale a pena
conferir. ..

'R URA Df EVENTOS
'

FQlüS.w.e.L_CALÁLQ�G,Q S

F�O�TilS_P�U.B.LLCJIÁRJ,A.S
371·7365 icroiriformatica.com

e • pe< i • I I , • d. • m I i • n d .' voe �

N· er h
'.

ee 01 Deodoro da Fonseca, 141 - sala 03 - Jarog.uá do Sul

Av. Marechal Deodoro, 153 - Calçadão
Centro - Jaraguá do Sul - SC

Rua Venâncio da Silva Porto. 21
89252,230 Jaraguá do Sul- SC

Fone .. 1471275,1968 Fax.: 1471371.6408
E-mail: saC@icroinfonnatica.com

www.icroinfonnatica.com

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Os noivos com os pais, dele, Vitor e

Irene Carnpestrinl, e dela, H ilário e

Herta Todt
,

o 'sim' de .

rechead . G /f'lei es.o de. uell
.bom gosto cnatividade :dia 14

1 aconteceupassado no

Evangél' I. ne Igreja
A ' ICa L tpostolo p

u eranaedro C1 entro

Na Igreja Evang,élica Luterana, de
Três Rios do Norte, casaram-se os

jovens Djon Ca�10, filho de Orlando
e Darci Gruetzmacher, e Animeri,

filha de Alexandre e Aloni

Schwartz, no dia/? de junho, à? 20

horas. A recepção foi na SD
Amizade

Roberto Prussek e Patrícia Kreis casaram-se

em junho último na Igreja São Luiz Gonzaga.
Após a bonita cerimônia os convidados foram

recepcionados no CA Baependi

Os casais Harold e

Elfina Volkmann e

Nilton e Elia Schneider

comemoraram,

respectivamente, 50 e

25 anos de matrimônio.
As-bodas aconteceram

na Iqre]a Evangélica
Cristo Bom Pastor, no

Rio Cerro II, com
recepção aos

convidados na S E R

Aliança

NOTAS Foto Mathias

Casamento

Nevhan, filho deNevzat
Haci Emin e Neda Salich

Suphi, e Eliane, filha de Her
mes e ElseTraut C. Krueger,
casam-se na próxima sexta

feira (27), às 20 horas, com
cerimonial e recepção na

AABB.

Os noivos fixarão resi
dência na Inglaterra

Destaques
Dito empresários de SC

irão receber o Troféu Líderes
Empresariais Setoriais. Entre
os eleitos pelos assinantes da
"GazetaMercantil", dois são
de Jaraguá do Sul; o indus
trial do setor têxtilWandér

Weege, da Malwee Malhas,
e do setor eletromecânico

EggonJoão da Silva, daWeg.

Feijoada
A Associação deMora

dores do Bairro Ilha da Fi

gueira estará realizando, no
sábado (28), a partir das
11h30, grande feijoada no

Colégio.Holando Marcel-
v
lino Gonçalves. Os cartões
estão à venda ao preço de
R$ 5,00, e dá direito a um

refrigerante. Prestigie!

Cuidado com Não se amarre a

questões. Quem
ssado, não se dá
serfeliz no

I

presente. Ligue o seu

ges oniiômetro na paquera.
. .

Não esquente
om atitudes

quenãoa
merece. Uma desilusão poderá
deixá-Ia de baixo-astral.

m embaraço'
odá-Ia,
te se a família

tenío r interferi r no ramance.
Lembre-se: os Seus sentimentos
devem ser respeitados.

re. No romance,
rande risco de se

decepcionar.

com

romance, não permita que
abusem da sua boo vontade.

Allegro Restaurante
Jaiaguá do Sul ganha uma nova opção e um novo

conceito em gastronomia e lazer. Nesta sexta-feira (27)
abre suas portas o novo Allegro Restaurante, situado
naAvenidaGetúlio Vargas, 847 (ex-Burg Garten). Agora
sob a direção da família Porto, traz um cardápio
renovado, com omelhor da cozinha internacional, num
ambiente gostoso, contagiado pelo prazer da boamesa,
acompanhado de boamúsica.Sugestão ideal para quem
quer viver momentos alegres ou especiais. Aberto de

segunda-feira a sábado. Reservas no 371-0757.

Roberson Wylle Schroeder e

Rodrigo Rolf Schroeder
completam 16 anos na

sexta-feira (27). A farnflia os

parabenizam.

22/7
Elise Maria B. Ossowski
Maria Madalena Freiberger
Jaison Geovani Berci
Valmor N icholetti
23/7
Elvira P. Gerent
Denício Giovani Barg
Eva B. Meier

24/7
Geraldo Doubrawa

Sergio L. Franzner
Simone Ender
Fabiano Silveira
João Maia
25/7
Ivone Bublitz
Gerda A. N. G rutzrnacher
Francisco Barbosa Vieira
Liomar Mesch
Gerci Colle
Artur Adolfo Bortolini
26/7
Aldete M. Kanszwskí
Belisário Luis de Oliveira
Lagedo
Luciana Grimm Meyer
Janaina Daniela Borchardt
27/7
Carlos Atanasio
Scheila Dias
Celso Perin
Jucéllo Zatele
Wi Ison G rutzmacher
28/7
Charles Maicon Kath \
Elvira Berci
Flavia Kieckhoefel

Andréia da Rosa aniversaria
nesta sexta-feira (27).

Parabéns dos colegas de
trabalho:

Parabéns ao nosso

impressor Edivaldo
, Machado, que aniversariou

no dia 24/7.

Cuidado
s em que tenha

qlJ;e nder o jogo,
p'örque mentira tem perna
curta. No romance, um

ssun o ma! {esolvido trará
a imentos.

r

i1\io - Não se

deixe te�ciar por pessoas
nega rvos, Alguém poderá
jogar areia nos seus planos.
Confie em quem ama.

ss finanças, pois
�QgQêllº.êClcia a esbanjar
dinheiro com coisas

supérfluas estará em alta.
Cuidado com a .

a ser passageiras.
No amor, desligue-se do

passado e seja feliz no presente!

A_tl- Você vai estar

1j.€i�s'\J,s�e I do que o

normal. Q,ualquer cobrança
poderá magoá-Ia Na paixão
evite decepções: não espere

quemama.
Não seja

! Para ctroir enerqios
vite se deixar

a pela tristeza dos
outros: Adistância de quem
ama poderá perturbá-Ia.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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POR EUGENIO VICTOR SCHMÖCHEL

VIDA ROTÁRIA _r__-------

Prefeito lrineu Pasold
fala a rotarianos

o RotaryClub
Jaraguá do. Sul
recebeu na

reunião. de 17

do. corrente,
no Restaurante

Itajara, o.
prefeito. Irineu
Pasold, ocasião em que expôsproblemas e soluções de sua
administração, à frente daPrefeitura deJaraguá do. SUl.

DESPEDIDA ---------------------------

Pastor IngoPiske e esposa
Tendo em vista
a transferência
do. pastor Ingo
Piske para a

Paróquia
Evangélica de
Agrolândia, ex
Trombudo.
Altc.neste
Estado, commais ou menos seismil habitantes - a

maioria descendente de alemâes=-, após 21 anos de
bons serviços àComunidade Evangélica Luterana de
Jaraguá do. Sul, realizou na segunda-feira, 23 de julho,
na residência do. prefeito. Irineu Pasold, um almoço de

adesão, com dernonstraçôes de solidariedade ao casal,
falando. o. prefeito, em longas considerações sobre o

valor da paz religiosa na comunidade, e o pastor Ingo
Piske e esposa, Alba, agradecendo as demonstraçôes de
amizade.
O CORREIO DO POVO teve no distinto. casal constantes

colaborações, com escritos que tinham larga
repercussão. Este jornal apresenta votos de uma boa
acolhida na ParóquiaEvangélica de Agrolândia, na

'

missão. de divulgar o Evangelho.
FORMATURA

----------�------------�

Curso de Tecnologia
emAutomação
Recebemos do'
acadêmico Gilson

Gonzaga dos Santos
convite, expedido pelo
curso de Tecnologia da
Unica - Centro de
Educação Superior -,
para a solenidade de
colação de grau de
Técnico em Automação
de Serviços Executivos, que ocorrerá' ernl S de agosto
de 2001, às 20 horas, no Bristol Castelmar Hotel, na
Rua Felipe Schmidt, 1260.
Gilson, bom moço, é jaraguaense e já foi funcionário
do Escritório A Comercial e Serviços da Agência
Vang, local, passando mais tarde aos Serviços da

Varig, na capital do Estado.
Parabenizamos ao Gilson pela conquista do curso.

superior, que habilitará alcançar novos degraus do
conhecimento humano e ampliaro seu sucesso na

área que abraçou. Muitas felicidades e facilidades.

I CONTAS: PROCON CONSEGUE RESOLVER 78 POR CENTO DOS CASOS DE RECLAMAÇÕES REGISTRADOS

Coordenadoria do Procon de JS

presta contas de suas atividades
I ]ARAGuA DO SUL -

De.janeiro a junho deste

ano, o Procon de Jaraguá
do Sul registrou nada
menos que 8.499 recla

mações. A telefonia e

produtos lideram as

queixas feitas pelos con
sumidores, seguido pelas
reclamações contra pres
tações de serviço, juros

,

e financiamentos. O ba

lanço da atuação do Pro
con foi apresentado esta

semana pelo coorde
nador executivo do ór

gão na cidade, Roberto
Rapozo de Oliveira. Se

gundo ele, 78% dos ca

sos registrados pelo,Pro
.con têm solução e 13%
são ajuizados.

Rapozo explica que o
Procon não tem autori
dade ou autonomia para
dar sentença, mas sim a

obrigação de promover
acordos entre as partes,
Funciona com uma es

trutura formada por
advogados e estudantes
de Direito no mesmo

Edson Junkes/CP

Coordenador Roberto Rapozo de Oliveira aconselha consumidores a exigir nota fiscal

prédio da Prefeitura. A
intenção da coordena
doria é mudar para um

espaço mais central com
o objetivo de atender
melhor a população. Um
dos locais cogitados
seria o antigo prédio da

delegacia de polícia,
localizado pr6ximo ao

terminal urbano da
cidade.

O coordenador sa

lienta que o atendi-
, . .

mento e gratuito e sim-

boliza um instrumento
de cidadania para o

consumidor jaraguaense
que sente-se lesado em

seus direitos. Para um
, futuro pr6ximo, Rapozo
espera instrumentalizar
o 6rgão com infra-es
trutura mais completa,

como, carros, por exem

plo, para dar início à

parte de fiscalização.
, Ele reforça que a prin
cipal arma do consumi
dor para evitar centra

ternpos é exigir nota fis
cal e manual de garantia.
Outro conselho é não
deixar de ler os contratos
assinados, mesmo que
as letras sejam pequenas.

Prefeitura incentiva oplantio de espécies nativas e exóticas
]ARAGuA DO SUL - cipar do programa, que vação permanente e as Prefeitura vai ter descon-

Incentivar o plantio de foi uma indicação do
I • I •

to. A Prefeitura vai subsi-exoticas nas areas ociosas

pinus e palmeira-real no ve�eador Eugênio Gar- disponíveis nas propri- diar os produtores que

Município é o principal era, edades rurais do Muni- seguirem as orientações
objetivo do Progtama de A meta para este ano cípio.A intenção, segundo técnicas, obtiverem um

Reflorestamento que a é que sejam plantadas Peixoto, é a preservação índice mínimo de apro-
Gerência de Agricultura cem hectares de plantas da água e do meio arn- veitamento das mudas de
da Prefeitura lançou esta exóticas - aproximada- biente e restabelecer a 80% após seis meses do

semana, durante entre- mente 1,5 mil pés por mata ciliar. plantio; o subsídio inci-
vista coletiva semanal na hectare -, e dez hecta- Aomesmo tempo que dirá somente sobre as

Prefeitura. De acordo res de plantas nativas. O restabelece amata nativa, mudas, sobreviventes
com o gerente Alcides da

A r

o programa tem o obje- com tolerância de 20% deprograma preve, ate o

NovaPeixoto, Q objetivo final dó ano, um investi- tivo de oferecer alterna- mortalidade; subsídio de
é estimular os produtores mente de R$ 20 mil. O tivas de renda aos pro- 100% para as espécies
rurais a implantarem re- dinheiro será usado na dutores vinculados. Pei- nativas e os subsídios pa-
florestamento preser- compra das mudas. Para xoto afirma que o pinus

I • I •

ra as espeCles exoticas
. . ..

e O eucalipto podem for- serão calculados con-vaciorustas e comerciais o ano que vem, a coor-

com a finalidade de geral denação do programa necer madeira de exce- forrrie a quantidade im-
alternativa de renda, espera recursos no valor lente qualidade. O pro- plantadade espécies nati-
buscando a sustenta- de R$ 120mil, através do dutor rural interessado vaso Por exemplo, se o

bilidade domeio rural. O FundoNacional deMeio paga R$ 100,00 o rni- agricultor plantar 10%

gerente informa que 13 Ambiente. As plantas lheiro do pinus. ' de plantas nativas terá um
agricutores já demonstra- nativas serão implanta- Mas quem seguir às subsídio de 50% para o

ram interesse em parti- das em áreas de preser- orientações técnicas da plantio de exóticas,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I SUFOCO: FÓRUM DA COMARCA JÁ SE DEBATIA COM EXCESSO DE TRABALHO E FALTA DE PESSOAL
,

Greve amplia dificuldades
no Judiciário em Guaramirim
Guaramirim - A gre

ve dos servidores aumenta
os problemas de funcio
namento do Judiciário na

Comarca. O F6rum, que
acumula mais de sete mil

processos pendentes de

solução - dos quais 1,6mil
aguardando despacho -

,

devido ao grande movi
mente de ações naJustiça e

falta de pessoal suficiente
para atender o serviço, está
desde terça-feira, quando o
movimento dos funcioná

, rios teve início, em situação
de quase estagnação,
A juíza substituta Can

dida Inês Zoellner; que
chegou na cidade hámenos
de um mês e é a única a

atender naComarca (a juíza
titular, SôniaMariaMoroso,
foi designada para atender
em Piçarras), ainda tentou
manter o ritmo de ativida
des com a normalidade pos

, sível no primeiro dia da pa-
ralisação, mas ontem, com tes, pedidos de liberdade
a adesão também dos es- provisória, habeas-corpus,
tagiários'(funcionários cedi-' mandados de segurança e

dospelaPrefeitura), el� deci- , medidas cautelares, todos
diu suspender de vez a reali- os outros serviços estão pa-
zação de audiências, através rados. Dos 17 funcionários
da Portaria 11/2001, com efetivos do FÓrum da

exceção das com réu preso. Comarca, 13 aderiram à
Com exceção das ques- greve já na terça-feira, com

tões que envolvem situação reforço dos dez estagiários,
de urgência, como flagran- que ingressaram ontem no

,

!

Edson JunkesjCP

Juíza substituta Candida Inês Zoellner, de Guaramirim

movimento.A participação
deles acontece com a anuên
cia do prefeitoMário Sérgio
Peixer, que ontem foi pro
curado pelos repre�entantes
do sindicato da categoria no
Município, pedindo apoio
aomovimento.
AI \ de I A

te ontematar , so tres

funcionários efetivos per
maneciam fora do movi-

mento reivindicatório no

Município, dois oficiais de
Justiça e uma escrivã. Ainda
na terça-feira, a juíza Can
dida comunicava ao pre
�idente do Tribunal de
Justiça doEstado, Francisco
XavierMedeiros, que não
teria como rearticular os

serviços internos, tendo em
vista 'o desfalque de fun

, cionários que atendem em

setores básicos do F6rum,
como na Distribuição e

Contadoria.
REÍVINDICAÇÕES - O

movimento iniciou forte,
com adesão m�dia superior
a 70% do pessoal nas co

marcas do Estado, já no

primeiro dia, A categoria
reclama questões salariais,
como a reposição de perdas
calculadas em 74%, acumu
ladas desde 1994, o paga
mento daURV (Unidade de
Referência de Valor), além
da participação na escolha
do presidente do Tribunal
deJustiça, definição de data
base e criação de programa
para prevenção de doenças
laborais. Omovimento não
envolve o Ministério Pú
blico. Os grevistas estão
recebendo o público na

entrada do F6rum, para
explicar as razões da parali
sação. (MILTON RAASCH)

Descontentes, 17 servidores efetivos e dez estagiários já aderiram ao movimento

QUINTA-FEIRA, 2Eíde julho de 2001

PatrulhaAgrícola receberá
reforço demais 2máquinas
, ,(

MASSARANDUBA - A inscrição na Prefeitura.
Prefeituraconcluiu a refor- "Serão atendidos prefe-
ma de duasmáquinas, uma rencialmente aqueles que
retroescavadeira e um comprovarem que são
trator de esteira, que serão emitentes daNota de Pro-

incorporados à Patrulha dutorRural", diz o diretor
Agrícola, a partir da se- de-Agricultura, Amantino
mana que vem. Assim, a Dall'Agnol, numa política
patrulha estará completa de incentivo ao setor ado

para prestar serviços da tada pela Prefeitura.
forma como "a adminis- O prefeito Dávio Leu,
tração municipal pre- explica que a prestação de

tende, aos produtores serviços, através da Patru-.
rurais. As máquinas estão lha Agrícola, atende legisla-
sendo transferidas do ção municipal específica e

incentivará o crescimento
econômico doMunicípio,
tendo em vista que 60% do

Departamento de Obras

para o Departamento de

Agricultura, para comple-
\

tar as necessidades de equi- movimento econômico

pamentos nessa área.. massarandubense está ba-

Anteriormente, a pa- seado na agropecuária. Os
trulha já contava com três valores da participação
tratores de pneus e um dos agricultores nos custos
espalhador de adubo. Para dos serviços de máquinas
requerer os serviços 'da estão estipulados: R$ 15,00
patrulha, na execução de a hora de trator agrícola,
acessos, terraplanagens e R$ 20,00 a retroescava-

outras melhorias, os agri- deira e R$ 25,00 o trator

cultores deverão fazer"":' de esteir1a. (MR) ,

"

FestadoColono eMotorista
;deve atrair cincomilpessoas

MASSARANDUBA - A
.

expectativa da comissão

organizadora da 11 a Festa
I do Colono e Motorista,
que terá início amanhã no
Centro Esportivo Muni
cipal (parque daFecarroz),
é atrair público estimado
em cinco mil pessoas. A
informação é do vice-pre
feito e presidente da co

missão, Fernando Reinke,
que esta semana esteve

tratando dos últimos pre
parativos para a festivi
dade. A abertura oficial
será feita nesta sexta-feira

(27), às-19h30, e os festejos
deverão durar até domin

go à tarde.

A�primeiras atrações
para o público serão ofe
recidas já na primeira noite,
com show de grupos fol
clóricos de Estrela (RS), às
21 horas, seguido do baile
de-abertura, às 22 horas,
com animação da ba�da
Kalla Hay. No sábado,

I'Y • I •

acontecerao os sernmanos

técnicos para a mulher

agricultora e sobre o

cultivo da palmeira-real,
pela manhã. À tarde, ini
ciarão as competições
esportivas e, às)2 horas,
acontecerá o baile com

escolha da rainha do even

to, tendo animação da
.

SocietyMusical Band.
O desfile, que tradicio

nalmente acontecia aos

domínios pelamanhã, será
simplificado este ano, diz
o vice-prefeito, devendo
envolver especificamente
caminhões e tratores. No

domingo à tarde, aconte
cerão muitos jogos eati
vidades para recreação e

confraternização dos mo
toristas e agricultores.
"Nosso grande objetivo é
enaltecer as .duas clas

ses, participantes diretas
do desenvolvimento do

Município", destaca Rein
ke. (MR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IPRESERVAÇÃO: ENTIDADE ESTÁ PROPONDO DESAPROPRIAÇÃO DE DUAS ÁREAS FLORESTAIS

Aguapé sugere aproveitamento
de bosques para recreação

GUARAMIRIM - A

Aguapé (Associação de

Preservação Ecológica)
está propondo ao Execu

tivo a desapropriação de
duas áreas florestais, aos
fundos do campo do Se

leto e do HospitalMunici
pal Santo Antônio (Morro
da Santa), para fins de

conservação e transfor

mação em parques para
uso da população. As su
gestões já foram apresen
tadas na discussão do ppA

(planoPlurianual), quedefi
ne os investimentos públi
cosmunicipais e voltará a

ser debatida em reunião

prevista para a próxima
terça-feira, às 19 horas, na
sede da entidade.

Conforme o presiden-

te da Aguapé, Jair Pereira,
as sugestões estão levanta
das, tendo em vista a neces

sidade de garantir a conser
vação dos bosques exis
tentes nos dois locais, e a

importância de abrir novas
opções de lazer para a co

munidade, principalmente
em contato com o am

biente natural. Os espaços
poderão ser enriquecidos
com a construção de obras
de infra-estruturatoman
do as áreas mais aprazíveis
e commelhores condições
de receber a população
guaramlrense, para pas
seios e atividades de lazer
e recreaçao.

De acordo com Pe

reira, os proprietários dos
respectivos imóveis já

,CRMfazreuniãocommédicos

para afastar as divergências
GUARAMIRIM - Está

confirmada para a próxima
segunda-feira a vinda de

representantes do CRM

(Conselho Regional de
Medicina) parauma reunião
corri os médicos do Hos-

,

pitalMunicipal Santo An
tônio, numa tentativa de

equacionar as divergências
internas da instituição. O
conselho jáexpediu convites
para todos os profissionais
da instituição, convocando
os para o encontro, apartir
das 19 horas, na Câmara

Municipal de Vereadores.
A correspondência que

trata da convocação foi
expedidapelo presidente do
CRM, Edevar de Araújo,
que não antecipou, entretan
to, outras informações. As
divergências entre parte do

corpo clínico e direção do

hospital persistem desde o
início do ano, com aposse do
novo governomunicipal e a
indicação denova direção.As
divergências derivarampara
situações de conflito envol
vendo profissionais do hos
pital, originando queixas
crimes registradas na dele-

. .

gaCla e processos encarru-

nhados ao Fórum.

.

Por outro lado, adireção
do Sindicato dos Servi
dores PúblicosMunicipais
realizou, terça-feira, uma
reunião com funcionários
do hospitalpara tratarsobre
as questões trabalhistas
reclamadas pela categoria.

,

O' prefeito Mário Sérgio
Peixer atendeu convite da

direção do sindicato e par

ticipou. (MR)

foram sondados, prelimi
narmente, e estariam pro
pensos à negociação.No que
se refere ao campo do

Seleto, a proposta é no
sentido da anexação do

bosque ao complexo espor
tivo que já existe no local,
incluindo o Ginásio de

EsportesRodolfo Jahn, com
a construção ainda de uma

praça, pista de atletismo e

outras melhorias. Já com

relação à área no Morro da
Santa Catarina, a idéia seria
destinar o terreno para as

atividades do Grupo de Es
coteiros Guara-Mirim, que
está sendo criado na cidade,
além de beneficiar a comu
nidade em geral.

OUTRAS PROPOSTAS - A

Aguapé tem mantido reu-

niões periódicas com

outras entidades locais,
como o Conselho de lí
deres Comunitários, Jeep'
Club, Carassol, Bio Ra
dical e Grupo de Esco

teiros, com apoio tam

bém da ala jovem do
Partido dos Trabalha
dores, para discutir do
interesse da comunidade.
Uma nova proposta a ser

feita é pela desapro
priação da antiga sede da
Sociedade Atiradores

Diana, no Centro, para
instalação do Pelotão da
PolíciaMilitar. Futura
mente, haverá também
uma campariha pela
despoluição do Rio Ita

pocuzinho.
(MILTON RAASCH)

Campanha busca a valorização
do comércio em Schroeder
SCHROEDER - A direção

daAcias (Associação Comer
cial, Industrial e Agrícola de

Schroeder) compareceráhoje,
às 9 horas, no gabinete do

prefeitoOsvaldoJurck, para
fazer o lançamento de uma

campanhapela valorização do
comércio estabelecido do

Município. A campanha visa
a interação dos empresários
do segmento, de forma a in
crementar os negócios mu

tuamente no setor. "O exem

plo deve partir dos próprios
empresários", diz Rogério
Maldaner, da direção daAcias,
opinando que este deve ser o

primeiro passo para depois
conseguir amotivação e o en

volvimento dos consumido
res locais. A campanha, que
será apresentada hoje ao pre
feito, bem como ao presidente

da Câmara, Filipe Voigt,
consiste basicamente da

elaboração de uma lista
contendo os nomes das
80 empresas filiadas à
Acias, endereços, telefones
e tipos de produtos e ser

viços que cadauma oferece.
A iniciativa quermo

tivar também o setor pú
blico a fazer licitaçõespara
compras no comércio
local. Em seguida será

deflagrada outra campa
nha, específica para o

público consumidor local,
que colocará umamoto
cicleta como prêmio de
incentivo e que deverá
coincidir com o período
em que as vendas no co

mércio, têm incremento,
mais próximo do final do
ano. (MR)

Secretária de Saúde pede a confirmação de equipamentos
Massaranduba - A

secretárià de Saúde, Viviane
Pereira, compareceu ontem,
no governo do Estado, em
Florianópolis, com a finali
dade de obter a confirma
ção da liberação de um vei-

culo e dois gabinetes odon
tológicos que estão sendo
solicitados peloMunicípio.
As reivindicações foram en

caminhadas através da Se
cretaria de Estado de Saú
de e estão sendo reforçadas,

dizViviane.A expectativa é de
conseguirum furgão, que será
adaptado para funcionar co
rno ambulância, e de equi
pamentos para prestação de
atendimento odontológico na
UnidadeSanitária.

O furgão, que receberá
todos os equipamentos
necessários para emergên
cias, será destinado para o
transporte de pacientes pa
ra os hospitais em Mas
saranduba e região. (MR),

Aciag.
Com relação ao atraso

na instalação nas localida
des de Guamiranga e Rio

Branco, o assunto já foi
discutido em reuniões do
Conselho de Desenvol
vimento Municipal que
solicitou a presença de re

presentantes da empresa,
inclusive, para discutir a

questão, mas não obteve

resposta. De acordo com
o plano de expansão, a

cidade deverá recebermais
de dois novos terminais,
dobrando praticamente a

capacidade do sistema de
telefonia local.

A falta de terminais
telefônicos disponíveis tem
sido uma das principais
deficiências de infra-es-

I

trutura de Guaramirim,
nos últimos anos, que em

presários e o setor públi
cos estão agora empe
nhados em suprimi-la. A
desativação do Posto de

Serviço de Telefonia da
Telesc, que a Prefeitura
mantinha na Rua 28 de

Agosto, no Centro, tam
bém dificulta o acesso da

população ao serviço, en
quanto o plano de expan
são previsto não fica con
cluído.

Arquivo/CP: Edson Junkes

Desativação de Posto da Telesc também restringe o serviço

Lideranças pressionam
pela instalação de telefones

GUARAMIRIM - o pre
feitoMário Sérgio Peixer
e o presidente da Aciag
(Associação Comercial, In
dustrial e Agrícola de Gua

ramirirn), Maurici Zan
ghelini, compareceram on

tem na sede daTelesc Brasil
Telecon, emFlorianópolis,
para reivindicar a conclusão
do plano de expansão da
telefonia noMunicípio. A
empresa não cumpriu as

etapas de atendimento das
localidades de Guami

ranga e Rio Branco, con
forme estava previsto, ge
randomuitas reclamações
entre os moradores das
duas comunidades.

O compromisso da

empresa era instalar os

telefones nas localidades até

agosto, mas nenhuma obra
foi iniciada ainda nesse

sentido: Iriformação extra
oficial recebida pelas li

deranças municipais é ele
que a empresa não estaria
com recursos disponíveis
para fazer os investimentos,
conforme o planejado. No
Centro, as obras de am

pliação já foram concluí
das e existem inclusive
terminais disponíveis para
atender a demanda, con
forme informação da

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I COLISÃO: VíTIMAS DE ACIDENTE OCORRIDO NO KM 79 DA BR�280 ESTÃO FORA DE PERIGO

. Choque entreVectra e caminhão

congestiona rodovia BR-280
, ,

]ARAGuA DO SUL -

Acidente ocorrido na tarde
de terça-feira no quilômetro
79 da BR-280, no trecho
entre Jaraguá do Sul e'
Corupá, deixou dois fe- I

ridos: o cirurgião-dentista
CristianoRicardoWulf, 28
anos, e Neusa Poffo, 23,
grávida de três meses. O
acidente aconteceuporvoltá
das 13h30 e envolveu o Vec
tra dirigido porWulf, placa
DAG-5832 (Jaraguádo Sul)
e o caminhão baú placa
IAS-5038, de Porto Alegre,
dirigido por LuizAntônio
Extramar.

'

De acordo com infor

mações da Polícia Rodo
viária Federal, do posto de
Guaramrim, oVectra bateu
de frente no caminhão. No
momento do acidente
chovia muito no local e,

Edson Junkes/CP

Vectra foi arrastado por cerca de 20 metros pelo caminhão

segundo testemunhas, o

motorista do caminhão
tentou frear, perdeu o

controle e invadiu a pista
contrária, arrastando o

'Vectra por cerca de 20

metros.

O acidente ocorreu na

primeira curva depois da

Igreja Santo Antônio, na

localidade de PoçoD'Anta,
num dos pontos mais peri- ,

gosos daBR-280, no trecho,
entre os municípios de Ja
raguá do Sul e Corupá,
Wulf e Neusa foram

socorridos pelo' Corpo
de Bombeiros Volun
tários de Jaraguá do Sul
e levados ao Hospital e

("

PIZZARIA RIO BRANCO

a pre�os ih1bativeis

Confira

des

a R$ 12,90
tes

a partir de R$ 15,90

as 17,00
Rua Barão do Rio Branco, 163 • Jaraguá do Sul- SC

,
'

Maternidade São José. Fi
caram na Unidade de Te

rapia Intensiva até ontem
e, segundo informações
do irmão de Wulf, médi
co Daniel Wulf, os dois
estão fora de perigo. Mes
mo assim, Cristiano será
transferido para oHospital
Evangélico, de Curitiba,
para a realização de mais

exames, já que teve lesões

generalizadas. Neusa so

freu fratura exposta do fê
mur e passa bem.

O motorista do carni- '

nhão deu outra versão
para o acidente. Segundo
ele, o motorista do Vectra
trafegava em alta veloci
dade, perdeu o controle
do carro e não conseguiu
desviar. A PRF ficou de

divulgar o laudo ainda
esta semana.

LOTERIAS
2517/2001

Supersena
concurso: 518

1ªfaixa:

10-13-17-

20-33-38

(
2ªfajxa:

04 - 17 - 22-

23 - 28 � 44

Loteria Federal
'conc,. 03565

1,0 _ Prêmio: 66'.715

20 - Prêmio: 59.753

30 - Prêmio: 59.280

40 - Prêmio: 52.727

50 - Prêmio: 09.010

Lotomania

concurso: 134

07 - 13 - 15 - 20 -

21 - 22 - 24 - 25 -

27 - 38 - 47 - 48 -

55 63 - 65 - 67 -

71 - 73 - 85 - 99 �

Pai e filhade 2 anosmorrem
GUARAMIRIM - Silvio

Borges Gomes, de 47 anos,
'

e a filha Laila Cristiane, 2,
tiveram morte instantânea
em acidente que aconteceu

terça-feira, por volta das 20

horas, na BR-280. Eles tive
ram os corpos esmagados
quando aEscort placaAEN-
0487, de Jaraguá do Sul, que
Gomes dirigia, chocou-se
com o caminhão MB-608, ,

placa ADJ-6727, de São José
dos Pinhais (PR). Amenina
Giana Gomes, de 11' anos,
que também estava no Es-

cort, recebeu só escoriações.
Com o choque, omotor

e pedaços da dianteira do
caminhão, se projetaram
sobre o automóvel.riificul
tando o resgate das vítimas,

'

segundo informações dos
Bombeiros Voluntários de
Guaramirim. POf causa disso,
o socorro às vítimas foi lento
e difícil, informou ainda a

corporação. O motorista do

caminhão, Pedro PauloMar
celino, de 44 anos, saiu ileso,
mas Valmir Souza, de 41, so
freu escoriações.

Julgamentode irmãos é adiado
]ARAGuA DO SUL - o

julgamento dos irmãos Lídio
e Natália Straub, progra
mado para acontecer na

última terça-feira, foi adiado
para o dia 2 de agosto pelo
juiz da VaraCriminalHélio
David Vieira Figueira dos
Santos. Ele acatou a petição
da defesa, que alegou proble
mas de saúde ocorrido com
um dos advogados dos acu

sados. Também está envol
vido no caso o comerciante
Afonso Rosniak.

Os três são acusados de
terem causado a morte do

agricultor Eno Homburg,

durante um baile ocorrido há

quase 15 anos no Salão Cen

tenário, localizado no Bairro
Rio da Luz II. O agricultor
recebeu pauladas na cabeça '

e morreu alguns dias depois
por traumatismo craniano.

O promotor Sandro de

Araújo vai sustentar a tese de
homicídio, baseada no depoi
mento de cinco testemunhas

que estavam no baile na hora
da briga. Hornburg sofreu
afundamento de crânio devi
do aos golpes desferidos com
pedaços de madeira. Outro
irmão de Natália, também
acusado,morreuhá eincoanos.

(Re)P0Yv}Cvr"�----

Varrer diante da própria porta
Pessoas falam da vida dos outros, e como falam!

Normalmente quando alguém não tem o que fazer 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 alheia é um costume desde os

tempos mais remotos d� humanidade. Na Bíblia nos é
falada uma história, no evangelho de São João, capítulo
8, onde 'trazem a presença de Jesus uma mulher flagrado
em adultério. Interessante é que não trazem também o'

odultério, o homem, como se ela sozinha pudesse cometer

adultério. Querem 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 fácil e cômodo a gente acusar uma outra

pessoa. Em nossa sociedade não se usa mais 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 F' falar, mais difícil é provar, no entanto a

reputação da outra pessoa já pode estar comprometida e

or-ronhodo. O diz-que-diz, nunca, foi bom pra ninguém.
Não edifica, /não contribui em nada a não ser acender a

fogueira do sacrifício de alguém.
Lembro aqui de uma palavra do apóstolo Pculo, na

sua carta aos 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 enganar ou fingir, será a hora da verdade.
Um conselho, baseado num velho ditado pópular: "Se
cada um varrer em Irerite de sua casa, a cidade ficará
limpa." Pense nisso e rec�ba o abraço do pastor IngoPiske.

APOIO:

H C HORNBURG SERViÇO FUNERÁRIO
Fone (47) 371-2511 HASS
Fax (47) 371-2130 371-0903 / 370-0425
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Heinz-HaraldFrentzen
r

tem 3 vitórias na carreira
SÃO PAULO - Heinz

Harald Frentzen está na

, F-1 desde 1994 e é o quin
to piloto que mais dis

putou GPs entre os que
estão em atividade. Com
124 corridas, só perde
para Iean Alesi, Mika

. Hakkinen,Michael Schu
macher e Rubens Barri
chello. O alemão estreou

pela Sauber, equipe qu.e
defendeu até 1996. Antes
da F-1, foi integrante do
time que a Mercedes-

. Benz tinha noMundial de

Protótipos e correu tam

bém no Iapão.
Em' 1997, Frentzen

foi contratado pelaWil
liams para o lugar de Da
monHill. Teve uma tem

porada apagada, com
apenas uma vitória, em
Ímola, contra sete de seu

companheiro Iacques
V illeneuve, que conquis-

taria o título naquele ano.
Ficou mais um ano na

Williams e em 1999 foi

para a jordan.
Seu primeiro ano na

equipe de Eddie jordan
foi também seu melhor
na F-1. Terminou em

terceiro com 54 pontos,
venceu duas corridas, em

.

Magny-Cours eMonza,
e chegou a estar na luta

pelo título com Hak
kinen e Eddie Irvine.

Com 34 anos de ida
de, Frentzen é casado
com Tanja e tem uma

filha de dois anos, Lea.
Nos tempos da Merce
des, foi namorado de
Corinna, atual mulher de
Schumacher. Desem

pregado, poderá ser

contratado pela Toyota
para o ano que vem, se

gundo rumores que cir
culam na Europa. fFG)

FRENTZEN X ZONTA

Os NÚMEROS DOS PILOTOS

Frentzen Zonta

Equipes Sauber, Williams' BAR e Jordan
e Jordan

GPs 124 .. 30

Vitórias
'.

3 O
"

Poles 2 O

PORtos 159 , 3'

Cinco brasileiros na pista
São Pauto - Como

no GP do Canadá deste
ano, cinco brasileiros estarão

'disputando uma corrida,
domingo: Zonta na jordan,
Barrichello naFerrari,Burti
na Prost, Marques na Mi
nardi e Bérnoldi na Ar-

rows. Na: prova de Mon
treal, Zonta acabou sendo
o melhor, terminando em

sétimo. Cinco brasileiros no
grid é um recorde para o

País. Mas de todos, o único
garantido para o ano que

. vem é Barrichello.

CORREIO DOPOVO 15, ESPORTE

I MUDANÇAS: JORDAN DEMITE FRENTZEN E ZONTA CORRE DOMINGO

Brasileiro Ricardo Zonta corre

pela Jordan no GP daAlemanha
SÃOPAULO - A Jor

dan demitiu ontem o ale
mãoHeinz-Harald Frent
zen, que defendia a equipe
desde 1999. O piloto s�rá
substituído no GP daAle

manha, domingo, pelo
brasileiro Ricardo Zonta.
Frentzen decidiuprocessar
o time pelo.rompimento
de seu contrato.
A decisão da Jordan

pegou a Fórmula 1 de sur

presa, pelamaneira como
aconteceu. Há um mês,
equipe e piloto haviam
anunciado oficialmente a

extensão do contrato de
Heinz-Harald por mais
uma temporada. Màs, na
verdade, ohnenâo queria
ficarcomFrentzen e estava

tentando um acordo para
mandá-lo embora sem

traumas. O alemão tinha
,

uma cláusula em: seu con

trato que dava a ele a op
ção de ficar ou sair caso a

Jordan, depois da metade
da temporada, não estives-

,

se pelo menos em quarto
lugarnoMundial.

Após o GP do Cana

dá, que não disputoupor
que sentia dores na cabeça
por conta de um acidente
em Mônaco, Frentzen
exerceu sua opção,mesmo
sabendo que a equipe não
tinha a intenção demantê
lo em 2002. AJordan es

tava em quinto entre as

equipes.O piloto resolveu
ficar porque não tinha
nenhuma boa proposta e

Flavio Mazzi/Warm Up

Ricardo Zonta já correu no Canadá, no luqar de Frentzen, e ficou em sétimo lugar

porque se a Jordan deci- este assunto será resolvido' "Às vezes a alegria de um
disse demiti-lo a partir da- pelas vias judiciais".

.

é a tristezade outro. Sei que
quelemomento, teria de Frentzen faz um cam- deve estar sendo difícil

pagar uma bela multa. peonatomuito mini rieste paraoFrentzen saber que
. O caso agora vai para ano. Tem apenas seispon- �

não vai correr em seu país.
aJustiça, porque aJordan tos e ocupa a 11 a posição Mas tenho de aproveitar
usou duas cláusulas do naclassificação.Foiquinto essa oportunidade para
contrato de Frentzen para na Austrália, quarto .na tentar ficar na equipe no
justificar sua rescisão. Elas Malásia e sexto em Ímola. ano que vem. Vou procu-
não foram reveladas pela Seu companheiro Jamo rar ser consistente e ficar o

equipe, mas especula-se Trulli tem três pontos a mais perto possível do
que podem ter alguma maisevemsurrando o ale- Trullinogrid."
relação com o desempe- mão em classificações: lar- Há boatos na imprensa
nho ,técnico do piloto e gau novevezes à sua frente' européia dando conta de
também com suas condi- eapenasemumGP:6couatrás que aHonda, parceira da
ções físicas. delenogrid,emMelboume. Jordan, estariapressionan-

"Está sendo uma tem- Zonta, que já correu no do para colocar o japonês
paradadecepcionantepara Canadá no lugar de Fren- Takuma Sato para correr.
nós. Tivemos divergên- tzeneficouemsétimo, tem Sato disputa atualmente a

cias depois do GP da In- a chance de se firmar na F-3 Inglesa e é piloto de

glaterra e por isso decidi- equipe a partir da corrida testes da BAR, também
mosrescindirocontrato", de Hockenheim. "Ainda ligada à Honda. Outro
disse o dono da equipe, não sei se vou correr todas nome cogitado parao lu-
Eddie Jordan. Em nota até o fim do ano. É algo garde Frentzen depois de
oficial, Frentzen respon- que vamos discutir numa Hockenheim é o de Ale
deu: "Contesto todas as reunião no fim de serna- xanderWurz, atualpiloto
razõesdotérrninodemeu na", disse o brasileiro, de testes da McLaren.

contrato e apartir de agora piloto de testes dajordan. (FLAVIO GOMES)

o banco da sua vida.

· Deixe o Real fazer parte da sue-vida,

Abra 'sua conta: 0800 770 2.001.
/
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DESTAQUE: MESA-TENISTA DE JARAGUÁ DO SUL É UMA DAS MELHORES DO ESTADO

Emanuela Kriiger conquistou
primeiro lugar na Olesc

]ARAGUÁ DO SUL - A

mesa-tenista Emanuela

Aparecida Krüger, 13

anos, é considerada uma

das melhores jogadoras
de Santa Catarina. Sua

performance na Olim

píada Estudantil Catari

nense, realizada entre os

dias 17 e 23 deste mês,
na cidade de Criciúma,
foi considerada por
técnicos 'como' exce

lente. Ela conquistou a

primeira colocação na

disputa individual, pri
meiro lugar também nas

provas de dupla e ter

ceira colocação por equi
pe. Com estes resulta

dos, Emanuela garantiu
a segunda colocação no

geral feminino.
Emanuela cursa a sé

tima série da Escola Mu

nicipal Alberto Bauer e

começou a jogar tênis de
mesa há três anos. Na

época nem sequer imagi
nava que algo iniciado
como uma brincadeira de

criança pudesse fazer

parte de sua�ida de for
ma tão intensa e provei-

,
.

.

tosa. Nesses três anos

como mesa-tenista,' Ema
nuela já experimentou

Destaque no tênis de mesa, Emanuela exibe as medalhas conquistadas
por diversas vezes a sen

sação de vitória.
De acordo com o

técnico Marcos Antônio

Albino, ela foi vice-cam
peã em um torneio em

. Piracicaba com apenas
10 anos de idade. Re

centemente ficou em

terceiro lugar na Copa
Brasil, ocorrido no início
deste mês. Nos dias 11 e

12 de agosto ela viaja
para a cidade mineira de

Itajubá, onde participa da

segunda etapa da Taça/ Para a olimpíada de

Brasil, dessa vez dispu- Criciúma, a FME de
tandõ em nível técnico Jaraguá.do Sul enviou
mais elevado que o ante- dez jogadores de tênis de
rior. "Ela tem todas as mesa. A equipe compos
chances de disputar com ta por Emanuela Apare
os grandes nomes da cida Krüger, Andréia
seleção brasileira", acre- Lima da'Silva' e Simone
dita o técnico. Justen voltaram para

Ainda de acordo com jaraguá do Sul com a me

Marcos Albino, Jaraguá dalha de terceiro lugar
do Sul está crescendo por equipe. Emanuela e

cada vez no que se refere Andréia ficaram com a

à prática e aperfeiçoa- medalha de ouro na elas

mento do tênis de mesa. sificação por duplas.

Nova etapa do Varzeanotem rodada no final de semana
GUARAMIRIM - A

nova fase do Campeo
nato Varzeano inicia
com quatro jogos previs
tos para este final de se

mana. Sábado- estarão
jogando, a partir das

13hls, no campo do

Seleto, União x Cruzei-

'ro e Bekos x Avai. Já no

domingo, com início

previsto para o mesmo

horário, no campo do

Amizade, enfrentar-se
ão as equpes do Beira
Rio x Rubro Negro e

Camarões x Woest.

no início da semana fi

cou acertada a formação
de duas chaves com

quatro equipes cada,
para o prosseguimento
da competição.

,
Estão previstas três

rodadas durante esta

duas melhores equipes
em cada chave, que de

pois farão entre .si as

partidas da etapa
semifinal. Dessas sairão

os dois times classifica
dos para a disputa do
título do campeonato
2001.Em reunião realizada fase, classificando-se as

Atletas são homenageados
no Ginásio Arthur Müller

]ARAGUÁ DO SUL,
A FME (Fundação Mu�

nicipal de Espor tes)
de Jaraguá do Sul trou
xe 12 medalhas de ou

ro, 11 de prata e seis de
bronze na Olesc

(Olimpíada Estudantil

Catarinense). Com esse

resultado a equipe da
cidade ficou na pri
meira colocação na

classificação geral, com
94 pontos, seguido de

perto por Blumenau e

Joinville, que obtive

,rarp. 93 e 74 pontos, res-

pectivamente. Na clas

sificação geral Jaraguá
do Sul ficou com dez

medalhas, sendo três de

ouro; quatro de prata e

três de bronze. Esta foi
a primeira vez que Ja
raguá do Sul é campeão
geral em disputas esta-

duais.
"

O 'gerente de Espor
te e Lazer da Prefeitu

ra, Ivo dos Anjos, sa-

lien tau a garra dos 170

atletas que participa
ram das disputas em 15

modalidades diferen
tes. Na tarde de terça
feira, todos os atletas

compareceram ao Gi
násio de Esportes Ar

thur Müller pará mo

mentos de confrater
nização junto com fa

miliares, prefeito Irineu
Pasold e s ecretár i o s

mUnICIpaIS.
A equipe de basque

te masculino, treinada

pe l o técnico Airton
Luis Schiochet, foi con
side"rada uma das gran
des revelações da Olesc,
não perdendo nenhum

jogo e garantindo o pri
meiro lugar. Outro desta

que ficou por conta, do
atletismo, com a perfor
mance de Diego Peiter,

, primeiro colocado nos.

1 00 met�os rasos com

tempo de 11 segundos e

84 centésimos.

Equipe de basquete masculino comemorou a invencibilidade

AQUI É O-SEU LUGAR!

Rua Preso Epitácío Pessoa, 1081 • Fone/Fax: 275-1862
E-mail: academiaimpulso.com.br
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