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Geraldo Micheluzzi é emaior

produtor nacional da palmácea

Palmeira-real poderá
ter menor restrição
Produtores e técnicos elabo

raram hoje documento em Mas

saranduba pedindo o fim das

restrições sobre o cultivo da

palmeira-real, que substitui cada
vez mais o palmito nativo no

mercado.
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Justiça considerou os réus culpados
pelo crime ocorrido em 1999

Floriano e Siqueira
foram condenados

Os réus Alexandre Floriano
2S anos, e Rudinei Siqueira 24'
D .

' ,

oram considerados culpados
pela morte do desempregado
Amauri Cêsar Dunker o Raba
lino, ocorrido em 1999.
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Fotos: Edson Junkes/CP

A empregada doméstica Zenaide Koch retirou ontem a primeira parcela do auxílio Bolsa-escola

Cadastrados no Bolsa-escola

já estão recebendo o benefício
Desde ontem até sexta-feira, todas as

633 mães que se cadastraram no Programa
Bolsa-escola, do governo federal, estão re

cebendo o benefício de R$ 15,00 por filho,
de 6 a 15 anos, que estejam estudando. Até
sexta-feira todas receberão o cartão mag-
'nético da CEF, que está sendo entregue a

partir das 13 horas no Parque Municipal de
Eventos e que lhes garante a retirada mensal
do dinheiro. O Programa Bolsa-escola vai
beneficiar 1.184 crianças emJaraguá do Sul
e é administrado pela Prefeitura, através da
Secretaria de Educação ..
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Deficientes carentes
recebem doações

A Ajadefi (Associação Jaraguaense
de Deficientes Físicos) está entregando
agasalhos a todos os associados ca

rentes. Os agasalhos foram doados

pela Caraguá Veículos, revendedora
Volkswagen de Jaraguá do Sul, que
conseguiu as roupas através de cam

panha.

�

•
�
� e",.<��()e
'310-4523 ,1ft. da�eira

CDL promoveu
reunião na AABB

A CDL (Câmara de Dirigen
tes Lojistas) promoveu ontem

reunião-almoço na
'

Associação
Atlética Banco do Brasil. O
evento contou com a partici-.
pação da imprensa e represen
tantes da entidade. CDL e Sebrae

apresentaram parceria que vai
beneficiar os associados com

Programa Excelência de Varejo.
Página 5

Meningite, causamais
uma morte em JS
o Setor de Vigilância Epide

miológica da coordenadoria re

gional de Saúde registrou esta

semana o segundo caso de óbito
em pacientes com meningite.
Uma menina de apenas 1 ano de

.

idade faleceu no início da semana,
vítima de meningococemia.

<
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Literatura brasileira
vendida por R$ 1,99

Loja que comercializa pro
dutos a R$ 1,99, localizada no

centro da cidade, está vendendo
tí tulos clássicos da literatura

brasileira, como Machado de

Assis, Limà Barreto e até Paulo
Coelho. Os livros foram impres
sos pela 'Zero Hora' e têm boa

apresentação gráfica.
Página 9

Jeep Raid será na
, .

prox!ma semana

Na noite de terça-feira, foi
realizado jantar de lançamento
do-Ll Q Jeep Raid, na sede do

Jeep Club de Jaraguá da SuL Na

oportunidade, foi apresentado o
regulamento da edição do Jeep
Raid deste ano, que será realizada
no próximo final de semana.
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estofados e colchões
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"Obrigado", senhor
governador

SINTE REGIONAL

"Obrigado" por não aplicar o Fundef. Contaúnica não tem finalidade
. definida e as irregularidadessão apontadas porumTribunal de Contas do
Estado de maioria "muito" respeitada. "Obrigado" por valorizar os
profissionais da educação com um governo cidadão. Sempre assinando
embaixo das reivindicações dos deputados de situação em suas necessidades
básicas e estes, por sua vez, estãopreocupados coma educaçãopública em dez
pedaços. Em constantes pressões Palácio e Assembléia vão se enriquecendo.

"Obrigado"porproporcionarmelhores éondiçõesde trabalho para todos
os trabalhadores do serviço público. Todas as políticas, obras e convênios
beneficiamdiretamente a sociedade quepaga impostos.A saúde, a segurança
pública e a educação vão tão bem que não precisam rnais de investimentos.
"Obrigado" pelo desenvolvimento auto-sustentado e pela descentralização
transparente. Chega a ser insignificante amanipulação doprocesso de escolha
deACTs, do processo de avaliação e a escolha dos comissionados. Tudo
muito "democrático" e globalizado. ,

"Obrigado" por atender aos apelos domagistério sucateado com quase
250% de defasagem salarial, apelos esses ouvidos durante as-inúmeras
manifestações da classe. Esse fundo do poço certamente tem umahist6ria
que não começou apenas no governo anterior e graças a esse conveniente
esquecimento geral asperdas sãomuito bem superadas por quem não as

sente, não se responsabilizapor elas nem se importa com a corrupção. Basta
denegrir todo o tipo de oposição para escondererros que sãomuito seus. .

"Obrigado" pelo desrespeito aos especialistas concursados e aprovados
em 1998, aos aposentados, aos professores regentes de classe, aos alunos
vítimas da caridade do neoliberalismo, aos pais que contribuemem troca de
nada. "Obrigado" pelo reordenamento.As escolas reordenadas abandonadas,
superlotadas, sem professores habilitados, desacreditados, tudo resultado de
umaadministraçãovoltada àmunicipalização e àprívatizaçãc'Bem-sucedidas
e atendendo comuns interesses oligárquicos. I

"Obrigado" porconsociar os direitos dos trabalhadores da educação. É
dever de quem subjuga as comunidades em favor das "sociedades" . Tudo
muito explicável, jamais justificável. Permanecem os agradecimentos e

permanece, como sempre, a farsa que persegue a política brasileira atual,
denominada justiça

Opovo catarinense é realmente excepcional, segundo aspesquisas.Engole
o engodo.Mas está ficando cadavezmais difícilpara os que detêm a analisaros
fatos.ComodiriaCelsoDeucher, jornalista, secretário-geraldoGesul/Brusque,
"a dialética eo sofismapoderãoprovar tudo,masnão alterarão a realidade".

No. teto do mundo
MARA REGINA KRAUSE - Membro da ONG ':4migos da Natureza"

Recente pesquisana áreade turismo revelaurn dado interessante:muitas
pessoas estão procurando, cada vezmais, viajar para lugares que, além de
considerados ex6ticos, possam oferecervalores de fé, pois estão àprocura de
temas ligados à filosofia e à ética.

É assim quemuitos têmprocurado as viagens para a chamada "Morada
da sabedoria" - o Tibet -, no Sudoeste da China, região com altitude
acima de cincomil metros, que faz fronteira com a Índia,Nepal, Butão e

Birmânia, ao pé das gigantescasmontanhas doHimalaia, dando a impressão
de que lá só resta "respirar o céu".

Quanto aopovo tibetano, até osmais céticos chegam a se comover com

a doce religiosidade e a fé compenetrada destes que são considerados os
moradores do "teto domundo".

Arazãopara tal interesse, dizurngerente demarketingdaárea de turismo,
talvez se deva à insegurança e ao estresse que hoje rondamcada habitante das
grandes cidades. Isso leva as pessoas abuscar altemativas, inclusive, em viagens
que lhes tragam alívio das tensões diárias. Daíprocurarem locais ondepossam
desfrutar de paz e tranqüilidade.

Talvez sejam estes os principaismotivos pelo aumento daprocurapor
viagens ao Tibet, cujo "povo demonstra urna simplicidade comovente e

uma fé indiscutível", afirma a fot6grafabrasileiraCláudiaProushan, que já
visitou o Tibet três vezes. Ela se diz fascinada pela simplicidade e beleza

'

interiordopovo tibetano, que aindavive com valores regidos exteriormente
pelos ciclos danatureza e interiormentepor urnaprofunda religiosidade.

Mais detalhes sobre esse reino das alturas podem ser encontrados no
livro Lao-Tsé, daEditoraOrdemdoGraalnaTerra (www.graal.org.br).Trata
se dahist6ria até agoradesconhecidado sábio chinês quemarcou época toda
especial para o seu povo.
Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo e-mail:
cp. redacao@jornalcorreiododpovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

OPNIÃO

CARTA

É inquestionável a importân
cia da ética, da honestidade e da

.

condutamoral napolítica. Atos
em desacordo com a ética e com

o respeito ao dinheiro público
devem ser punidos com rigor.
Não existe outra forma de cor-

• • I •

ngtr a rotaparasanear amaquma
pública e restituir a credibilidade
do cidadão nas instituições go
vernamentais, assim como nos

líderes políticos.
Tenho percebido,muitas ve

zes horrorizado e - por q\le não
confessar - enojado, que tais
ações estão sendo usadas como

estratégia canibalesca, entre os

partidos e seus líderes, em épocas
próximas às eleições ou emmo

mentos onde é preciso enfrentar
desafios, corrigirdesvios ou arrie-

.

nizar impactospor desajustes de
estrutura.

O Brasil passaporum perío-
.

do de importantes mudanças,
em que se evidenciaumagrande
falta de vantagem competitiva
político-partidária e de clareza de

objetivos, para o alcance da efi
ciência damáquina estatal e do
bem comum. Políticos em todas
as esferas começam a entrar em

Diretor: Eugênio V. Schmöckel
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Etica na política
VICENTE CAROPRESQ_'Deputadofederal epresidente estadualdo PSDn

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal·
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desespero e a ocasionar cada dia
mais cenas de interesse pessoal,

ândal
I I

escan os, e, atemesmo, espeta-
culos de horror ao cidadão.
A grande preocupação é que,

neste festival histérico de falta
de postura, não venha o Brasil a
desestabilizar seu valor como
entidade produtiva e perder o
foco de desenvolvimento, afas
tando de si apossibilidade de en
contrar um caminho de cresci
mento e desenvolvimento como
merece.

Nestes momentos é preciso
manter a calma e a coragem de

quem conhece a procela e não
se desestruturar, pois, para que
o Brasilmude realmente, antes,
deve depurar tudo o que não lhe
serve. Ser forte, coerente e con

duzir o processo de instauração
da moral na conduta política
�antendo a estabilidade do País.
Este é o grande desafio político
destemomento.

Evidenciando tal preocu
pação, não quero gerar�al-en
tendido parecendo indulgente
frente aosmeios de saneamento
das estruturas políticas, ao con
trário, entendo que o povo bra-

Opto. Comercial:
RuaCoronel ProcópioGomes deOliveira,
246, Centro - CEP 89251-200. 371-1919
370-8649. E;ralaJITei::x:X:p:l\Q@neILro.cx::m.br
Sucursal Guaramirim:

RtJa28deAgosto,2258,sala 1-Centro-CEP
89270-000 telefones 373-2856 - 373-1238

correiodopovogm@netuno,com.br

sileiro quer ver seu País entrai

nos eixos, teresperançanofu.
turo, ter confiança nas institui

ções nacionais e certeza que a

falta de decoro.na atividadepi
lítica será punida com rapide
vigor emenor escarcéu.

Poroutro lado, é precisoer
terider que o cidadão não quer
perder seu temponauseadocom
tanta "porcaria", atiradaaoven·
tilador e assistir no final tudos
desvanec�r na impunidade.A
punição e o afastamento de pes
soas nefastas e de suas atitude!
desadequadas ou criminosas�
ve acontecer sem a perdadofo
co de desenvolvimento e do

combate à exclusão social.
Só assim, pouparemos UlD

ternpo precioso que, se perdido,
causarádanomaiorpara aNa�o
do que aquele que se perde por
causa de uma "corja", quesee5'
conde atrás da atividade policica
para faZer aúnica coisa que faria
einqualqueroutraatividade.Rigor
nas punições e normatizaçãnda
posturapolíticaéo que queremos.
A ética é omaior compromissO
para o alcance domelhor desen'
volvimento de nosso país.

Teleassinaturas:
275-2853 - 275-0105 - 372-0533.
Impressão: Gráfica e Editora CP

Uda. :

Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP'
89259-700 - Caixa Postal 19 - CEP
89251-970 - Jaraguá do Sul - SC -

�
Fone: 370-8648 graficacp@terra.cQI11,
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Pesquisa da CNT (Confederação Nacional dos
Transportes) indica o crescimento do virtual candidato
petista, Luiz Inácio Lula da Silva, nas intenções de voto
(33,1% em junho para 34,2% em julho). O governador
de Minas Gerais, ItamarFranco, e Ciro Gomes tiveram
sensível queda. Itamar caiu de 16,5% para 13,8% e tem

a maior rejeição, 53,5%. Ciro, que estava com 13,2%
caiu para 11,8%. Segundo o diretor do Instituto Sensus,
Ricardo Guedes, a queda de Ciro deve-se a "um can

didato cada vezmais regionalizado, que perdeu o discurso
de oposição para Lula, Itamar e Garotinho." O maior

apoio aCiro Gomes está no Nordeste; com 18,3%, e no
Centro-Oeste, com 13,9%. Entre os candidatos go
vernistas,José Serra (7,1%),�istro da Saúde, eRoseana
Sarney (PFL), governadora do Maranhão (7%), têm os

melhores desempenhos. Serra é a segundamaior rejeição,
com 52,7%, e baixo índice de eleitores (24,7%) que votariam
oupoderiam apoiar a candidatura.
O governador do Ceará, Tasso Jereissati (PSDB), com
1,5%, eDelfimNeto, com 1,1%, são os outros candidatos
governistas que aparecem na lista de intenções de voto.

FIM DE FÉRIAS
A Câmara de Jaraguá do
.Sul retoma hoje as ativida
des parlamentares, depois
do recesso de julho. Na
pauta de votação, projeto
que altera dispositives de
leis municipais, convênio
entre oMUnicípio e aAMA

(Associação dosAmigos do
Autista), no valor de R$
22.572,00, e alterações na
'LDO (Lei de DiretrizesOr
çamentárias). Se seguir o
rito normal, haverá discur
sos de boas-vindas damaio
riad0s parlarnentares.

NOVIDADE
O presidente interino do
Diretório do PL de Jara-

- guádo Sul, LeônidasNora,
informou que opartido fará
convenção para renovar a
diretoria ainda este ano.

Segundo ele, a intenção é
reestruturar toda a legen
da. "Estamos realizando'
reuniões para discutir os
detalhes e traçar as novas
metas", revelou, informan
do queoFL tem720 filiados

registrados, deste, apenas
600 continuam, outros saí-

,

ramou trocaram departido.

OFICIAL
Depois de 13 anos, sem nunca ter sido respeitado, 6
terceiro parágrafo, do Inciso VIII, do Artigo 192 da
Constituição Federal, que limita em 12% a taxa anual
de juros no Brasil, deverá ser extinto, agora em agosto.
� Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que
dIscute a regulamentação do artigo, já manifestou-se
favorável ao sepultamentoda proposta.
Em julho, o Capam (Comitê de PolíticaMonetária)
elevou de 18,25 para 19% os juros mensais no Brasil.
Sugestões para a coluná: cp.politica@jornalcorreiodopovo.com.br

Cplégio Marista São luís promove
plantão pedagógico neste sábado

'bO Colégio Marista São Luís promove, neste
So ado (4), das 8h30 às 11 h30, seu plantão
pedagógico referente ao segundo bimestre.

10 plantão pedagógico é o momento propor-cionado
�e a. esc�la onde pais e professores têm a oportunidode
d� discutirem o rendimento escolar de seus filhos e alunos,
lag fnos Icando os pontos fracos e como podem fazer

parÇl reverter esta situação. ,

I �egundo o vice-diretor do Colégio Marista Sã.o Luís,

,;;00' Evilázio Tambosi, este é um momento privilegiado.
t �este encontro que pais, filhos e educadores

es

�elecem compromissos recíprocos", enfatiza. .

c I' �ste segundo plantão pedagógico deste ano, o

d� eglo traz uma inovação: a participação, no mesmo

fu°d Iodos os alunos, desde o ensino infantil, ensino
nOmental até as terceiras séries do ensino médio.

IHOMENAGEM: SESSÃO SOLENE FOI A PEDIDO DO DEPUTADO FRANCISCO DE ASSIS (P'F)

ZildaArns será homenageada
pela Assembléia Legislativa

Multa da ZonaAzul deve ser trocada por cartões
]ARAGUÁ DO SUL -

o Diário Oficial do

Município publicou na

segunda-feira, dia 23 de

julho, a sanção à emenda
que substitui amulta de
R$ 6,00 pela compra de
dez cartões do estacio
namento rotativo, co
nhecido como Zona
Azul. Com a publica
ção, a lei entrou em vi

gor, conforme estabele
ce o Artigo 2 do projeto,

'

contrariando declara

ções do prefeito Irineu
Pasold (PSDB), que ga
rantiu que a medida
valeria a partir de fe
vereiro de 2002, após o
fim do contrato com a

empresa Cartão Jaraguá.
, Desde segunda-feira

passada, os motoristas
têm direito de exigir a

troca damultapela com
pra de cartões. O su

plente devereador Ruy
Lessmann (PFL), autor

]ARAGUÁ DO SUL - A
Assembléia Legislativa
de Santa Catarina vai

prestar homenagem à
fundadora e Coordena
dora Nacional da Pas
toral da Criança, Zilda
Arns Neumann. A sole
nidade acontece no dia
13 de agosto, às 15 ho
ras, no plenário do Le

gislativo catarinense. O

pedido da sessão solene
foi feito pelo deputado
Francisco de Assis Nu
nes (PT). Médica pe
diatra e sanitarista, Zilda

nasceu em Forquilhi
nhas, Sul de Santa Cata
rina, e desde jovem par
ticipa ativamente dos
movimentos SOCIaIS em

favor das crianças desas
sistidas.
APastoral da Criança

existe há 16 anos e atu

almente atua em 27
Estados brasileiros. Ao
todo são 3.105 municí

pios, 260 dioceses,
4.649 paróquias, 28�913
comunidades atendidas
além de 112.37Slíderes
voluntários capacitados.

Eles acompanham 1,3
milhões de crianças com
menos de 6 anos de ida
de e ainda 67.042ges
tantes, num total de
960.709 famílias.

Em fevereiro de
1991, a Pastoral da Cri
ança foi indicada pela
Unicef Internacional.
para concorrer ao Inter

national Nutrition Plan

ners Forum ao prêmio
Nobel da Paz, quando
foi escolhida entre as

'

seis melhores experi-
" •• .0.

enciasmternacionais em

Saúde e Nutrição Co
munitária. A escolha do

prêmio deverá acontecer
em outubro, num justo
reconhecimento a um

. dosmais belos trabalhos
sociais desenvolvidos
no País nos últimos

tempos. ,

ZildaArnsNeumann
afirma que acredita e

dedicou toda a sua vida
• I

a este serviço porque e

obrigação de todos lu
tar para a construção de
uma sociedade mais

Justa.

Aprovado por unanimidade, projeto troca multa por cartões do estacionamento rotativo
Edson Junkes/CP

da proposta, voltou as

segurar que o prefeito
não tempoderpara pror
rogar o prazo da entra
da em vigor da lei. "Ele
(Pasold) poderia vetar

total ou partes da emen
da ou ainda sancioná-la,
mas não alterar o bojo
do projeto", explicou,
lembrando que o último
artigo determina que
"esta lei entra em vigor

Dr. Pedro Chuji Nishimori
'

CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade.Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia

CAFÉ BINGO
BENEFICENTE

Local: Clube Atlético Baependi.
Data: 7/8/2001
Horário: 14 horas

OASE - Terçafeirinas

na data de suapúblicação,
revogando as disposições

I • "

emcontrano .

No início de julho,
.

quando Pasold sancio
nou a emenda, depois de

I •

prometer por vanas
�

vezes vetá-la, disse que
a lei entraria em vigor
em fevereiro. "A inten-
NI·......... • I

çao e evitar preJuizos
futuros à administração,
como aconteceu em

Porto Alegre, por exem
-plo", explicou o prefeito,
acrescentando que não

queria se indisporadrni
nistranvarnente com a

empresa que, explora o

serviço noMunicípio, a
seis meses do fim do
contrato.

O projeto foi aprova
dopor unanimidade pela.
Câmara de Vereadores,
nas duas votações.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ICONCLUSÃO: 'ESTUDO QUE ORIENTA INVESTIMENTOS MUNICIPAIS SERÁ SUBMETIDO À CÂMARA

Prefeitura e

86 indicações para

•

GUARAMIRIM - A Se
cretariaMunicipal de Ad
ministração e Finanças
realizou terça-feira à noite,
na Câmara de Vereadores,
aúltima reunião, da série de
debates promovidos com
as entidades locais, para
elaboração do ppA (plano
Plurianual), que fixa os

parâmetros dos investi
mentos públicos munici
pais para o período de
2002 a 2005. A definição
do plàno é exigência da

Constituição Federal e foi
realizada pelaprimeira vez
noMunicípio, recebendo'
sugestões do Executivo,
através dassecretarias mu

nicipais e cinco entidades: \

Aciag, Clic, Ação Social,
Rotary Club e Sindicato
dos TrabalhadoresRurais,
além de associações de
moradores e outras organi
zações comunitárias.

O PPA está sujeito a re

visões anuais pará redire
cionamento de propostas
de obras e investimentos

públicos, mas pelaprimeira
vez traça claramente asme

tas de governo para longo
prazo noMunicípio, afir
ma o secretário Jair T0-
melin. Ele destacou a par
ticipação maciça da comu
nidade, através das entida
des constituídas, de forma

entidades fazem
o PPA

Arquivo/CP: Edson Junkes

Tomelin destacou a participação da comunidade

que o planejamento tor

nou-se amplo e com pro
postas que contemplam
todas as áreas de desen
volvimento. As reuniões
iniciaram no dia 5 de julho,
com o recebimento das'

sugestões e propostas, que
foram submetidas à tria
gem' no dia 12 e finalmente
confirmada no encontro

PSDB fazpreparativospara
aconvenção dopartido,

GUARAMIRIM - o pre� dois anos.
sidente interino do PSDB, Tão logo a sucessão es

Victor Kleine, reuniu os teja concluída, Kleine co

membros da �xecutiva meçará a tratar das ques
municipal, ontem à noite, tões que tratam da partici
para tratar sobre a realiza- pação dos tucanos de

ção da convenção do Guaramirim, no processo
partido, no próximo dia 19 eleitoral. Ele disse que irá
de agosto. Kleine, que as- defender enfaticamente a

sumiu em substituição a nova candidatura do depu
Marcos Mannes, esta se- tado federal Vicente Caro
mana, não quis comentar

,�

-

preso (PSDB). "Naminha
nada, antecipadamente, opinião, Caropreso deveria
sobre a convenção, mas sa- optar por novo mandato
be-se que ele irá colocar o na Câmara Federal, onde
nome para assumir a dire- realiza bom trabalho",
ção do partido em defini- comentou Kleine, esta

tivo, durante os próximos semana. (MR)

mantido estasemana.
O Executivo enviará

hoje o projeto de lei refe
rente ao PPA para a Câ
mara de Vereadores, para
ser analisado e discutido no

Legislativo. Na avaliação
de Tomelin, as indicações
inseridas no plano, totali
zando mais de R$ 25 mi
lhões de investimentos.Na

'

opinião dele "as indi

cações são coerentes, con
templando necessidades
vitais emGuaramirim". O
secretário destaca as pro
postas que tratam de pa
vimentações de ruas e da

substituição do sistema de
esgoto pluvial na Rua 28

de Agosto, assim como as

construções de duas pon
tes de envergadura, como
na ligação do Bairro Avaí
com a Estrada Bananal do
Sul, e a substituição da do
Portal, na ligação comJa
raguá do Sul.

RECURSOS - Outras

propostas incluídas recla
mam a aquisição de má

quinas (cinco) e caminhões
(três) para a frota rodo
viáriamunicipal e a revisão
do PlanoDiretorUrbano.

'

Pelo estudo, do montante
de R$ 25 milhões de in-

'I �. .

vesnrnentos previstos no

plano, caso o setorpúblico
conseguisse cumpri-lo à
risca, mais de R$ 10 mi
lhões viriam da receita

municipalprópria e pouco
menos de R$ 5 milhões de

, .

conventos com os gover-
nos estadual e federal,

,

sendo que o restante, em

torno de R$ 10 milhões,
são recursos de sustentação
(ações continuadas).
(MILTON RAASCH)

CâmaraMunicipalvolta às
atioidadesparlamentareshoie

GUARAMIRIM - A Câ
maraMunicipal reinicia os
trabalhos hoje realizando a

primeira sessão ordinária

após o recesso, logo mais
às 19 horas. Uma das pri
meiras matérias que estão

ingressando para análise e

discussão dos vereadores é
o projeto de lei do Exe

cutivo, que trata do Plano
Plurianual, que orienta os

investimentos públicosmu
ruCIpalS, nos próximos qua
tro anos, concluído esta,

semana.

Os vereadoers Evaldo'
João Junckes (PT) e Salim

José Dequêch (PFL) já
anunciaram que deverão
insistir nas propostas para
alterações regimentais,
encaminhadas no primeiro
semestre. Junckes, que não
conseguiu Iazertramitar a
proposição para abreviar o
recesso legislativo, de 90

para 30 dias, deverá valer
se de uma emendapopular,
com 900 assinaturas, para
tentar chegar ao objetivo.

Dequêch, por sua vez,
vai defender novamente o
fim da remuneração sobre
as sessões extraordiná
rias. (MR)

TERÇA-FEIRA, 2 de agosto de 20� I

A SecretariaMunicipal de Educação de Gúaramiritn
divulga nota informando que estão abertas as ins.
crições para bolsas de estudos, aos universitârios, ate
o dia 6 de agosto. Os interessados deverão retirar
fichas de inscrições na secretaria e tomar as pro.
vidências, necessárias. Aqueles universitários que
receberam bolsas de estudo no semestre passado, se
rão submetidos a nova avaliação. Além destes, outros
acadêmicos também terão oportunidade de requerer
o benefício. Os auxílios estão sendo concedidos com

recursos públicosmunicipais, através de lei específica,

DIVIDIDOS,
A divisão entre os petistas
emGuaramirim está sen.

do admitida pelos pró
prios integrantes do par·
tido. Existe uma ala que
não concorda com a atuo

ação que o vereador Eval·
do João Junckes, oPupo,
vem tendo na Câmara de
Vereadores. Aliás, o ranço

comJunckes vem desdeos

tempos da definição dos
candidatos do PT para as

eleiçõesmunicipais, quan·
do alguns já viam o in

gresso do atual presidente
da Câmara no partido,
com reservas.

PT
O Partido dos Trabalha
dores deverámesmo sair
com chapa única para a

convençãomunicipal, em
setembro, quando renova
o diretório. O presidente
MoacirJoséMafra, o Zu
co, terá o nome colocado

para a reeleição. As cir
cunstâncias não colabo

raram, mas por muito

pouco a convenção não
terá mais uma chapa na

disputa, o que, aliás; seria.
fatopositivo.Tadadisputa
mexe com osmilitantes e

provoca renovação de

propostas e ações.

FAMEG
As FaculdadesMetropolitanas de Guaramirim estarão
recebendo até o final desta semana as matrículas dos
estudantes que conseguiram aprovação, no primeiro
teste de seleção realizado pela instituição, no último
domingo; A procura pelos primeiros quatro cursos

óferecidos foi considerada bastante positiva, na ava·

liação do diretorBalduino Raulino.
A Fameg recebeu 388 inscrições para o teste,

mobilizando alunes interessados de toda a região,
inclusive de Joinville, dos quais 375 participaram
efetivamente do vestibular. Assim sendo, funcionarão
duas turmas no curso de Marketing, duas em Re·
cursos Humanos, uma de Ciências Contábeis e duas

- em Sistemas de Informações.

I Simulado Marista/2001
O ColégioMarista São. Luís já abriu as inscrições

para e I Simulado. Ma rista/200 1, aberto. a todos os
,

interessades.
,

As inscrições pedem ser feitas na secretaria do

coléqio durante o horório escolcr, oo preço. de R$

5,00. Para alunos Maristas do 2° e 30 ano. do ensino
médio, a inscrição. é gratuita.

O simulado. acentece no dia 11 de agosto
(sábade), das 8 às 12 horas. O gabarite das provas
ser6 divulgado no fino! da prove através do site do

colégio e a partir das 13 horas pela Studie FM,
t

A iniciativa de promover um simulado aberto e

uma inovação. do Colégio Marista São. Luís.
,

Para maiores informcçöes procure a secretariO
do coléqio pele telefone 371-0313 eu consulte o

site: www.marista-jaragua.cem.br .
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IOgerentedePlanejamento
doBRDE (BancoRegional
deDesenvolvimento do
ExtremoSul),RaulJoséde
Carvalho, estevenanoite da
última segunda-feira, na
reuniãodaAcijs (Associação
Comerciale Industrialde
JaraguádoSul),
oportunidade emque

apresentou as linhas de
créditodainstituição.

.IAAciac (Associação
Comercial, Industrial e
Agropecuária de Corupá)
realizou, na última terça
feira,noRestaurante do
Mário, reunião que contou
com aspresenças do agente
articuladordo Sebrae
(Serviço deApoio àsMicro ii
PequenasEmpresas),
Donizete Bõger; quefez
uma explanação do Projeto
Ideal, e do gerente de
PlanejamentodoBRDE, \
RaulJosé de Carvalho, que
apresentou as ações do banco
e as linhas de crédito.
Naoportunidade, aconteceu
aposseda Conselho
MuniciPal de Turismo efoi
lançado ofolder turístico do
Município.

/Nopróximo dia 8, o
presidente daFacisc
(Federação dasAssociações
Comerciais e Industriais de
SantaCat�a),Roberto
Breithaupt, e a presidente
daAcijs (Associação
Comercial e Industrial de
JaraguádoSul), Christiane
Hufenüssler, tomam posse
nadiretoriaexecutiva da
CACB (Confederação das
AssociaçõesComerciais do
Brasil) .:Os presidentes
ficarão responsáveis pela
expansão doProjeto
Empreenderno País.

IA Aciag (Associação
Comercial, Industrial e
Agrícola de Guaramirim)
Passa a repassar aos
aSSOciados informações
sobre linhas de crédito do
BNDES (Banco
Nacional de
Desenvolvimento
Econômico eSocial) e
Proder_programa que
analisa a situação sócio
econômica dos municípios.
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Mau tempo prejudica a

3 a edição daFeiradoPortal
]ARAGuA DO SUL - Sá

bado passado, foi O último
dia da terceira edição da
Feira da Malha, que teve

início dia 14 de julho, no
Portal de Jaraguá do Sul.
O evento envolveu os 35
estabelecimentos comer

ciais, sendo 26 já existentes
no local e nove espaços
alugados para a feira. O

gerente-administrativo do
Portal, Hilário Deretti,
acredita que a feira deste
ano foi prejudicada pelo
mau tempo ocorrido du
rante os 15 dias de realiza
ção, mas considerou ótimo
o volume de vendas.

- Não superou e ano

passado, mas teve bastante
receptividade, principal
mente de turistas vindos de
outras cidades de Santa
Catarina e Estados como
Rio Grande do Sul e Para-

ná -, destaca. Ele diz que
um dos objetivos é atrair
o lojistapara oPortal e que,
das nove lojas que alugaram
espaço, duas decidiram

permanecer comercializan
do produtos no local.

Cerca de 25mil pessoas
prestigiaram a feira deste
ano. Comparando com as

vendas durante os dias nor
mais, os lojistas tiveram acrés
cimo de 60% na comerciali
zação, devido aos descontos<,

que variaram entre 10 a 30o/�.
Para o próximo ano,

Deretti informa que os or

ganizadores estão plane
jando outros atrativos para
a feira, como exposições.
També� pretendem redu
zirpara apenas dez dias, no
mesmo período do ano.

Atualmente, oPortalpossui
40 espaços sendo que 12 estão

disponíveis para locação.

Empresários se informam
'sobre a Incubadora Celta

]ARAGUA DO 'SUL - O

'gerente-executivo da Incu
badoraCelta, Florianópolis,
TonyChierighini, esteve na
semana passada na Acijs
(Associação \Comercial e

Industrial deJaraguádo Sul)
para explanar sobre o em

preendimento. COIIJ. 15
anos de trabalho, a incuba
dora, mantida pela Funda-

.

ção Certi, proporcionou a

consolidação de pelo me

nos 25 empresas.Na incuba
dora, as unidades recebem
suporte operacional, estraté
gico para o desenvolvimen�
to empresarial e tecnológico.

A exposição de Chie

righini teve corpo objetivo
apresentar experiências e

subsídiospara a implantação
de uma incubadora noMu

nicípio, voltadapara as áreas
da indústria e serviços, idea
lizada pela Apevi (Assoei-

ação das Pequenas Empre
sas do Vale do Itapocu),
com apoio da Acijs. Ele
lembrou que aWegAuto-

. mação é resultado dos tra
balhos desenvolvidos pela
.Celta, que tem 3Zempre
sas de base tecnológica ins
taladas.

Segundo o gerente-exe-\

cutivo, os encaminhamen-
tos pará a instalação da in
cubadora estão corretos.

"Vocês estão no caminho
certo.O início é assimmes

mo e todo o esforço é vá
lido para transformar idéias
em realidade", afirmou,
acrescentando que o essen

cial para o bom funciona
mento de uma incubadora
é a atuação coesa do conse
lho das entidades e apartici
pação ativa em todo o pro
cesso, acompánhando deper
to o seudesenvolvimento.

I NEGÓCIOS: MAURILINE INVESTIRkR$ 700, MIL EM FÁBRICA DE VIDROS

Unidade deve produzir 1,8 mil
( metros quadrados mensalmente

GUARAMIRIM - o em

presário Mauro Wagner,
proprietário da Esquadria
de Alumínio Mauriline,
pretende investir, até ou

tubro, R$ 700mil em uma

fábrica de vidros tem

perados noMunicípio, que
deve produzir, nos primei
ros três meses de operação,
de 800 a mil metros qua
drados por mês. A expec
tativa de futuramente é de
R$ 100milmensais. Essa é.
a segunda unidade produ
tora de vidros daRegião da·
Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Ita
pocu), Em fevereiro:O pre-:
feito de BarraValha,Walter
Zimmermann, anunciou a

instalação de uma fábricade
vidros noMunicípio.

De acordo com Wag
ner, para 2002, caso a de
manda seja favorável, serão

.

injetados outrosR$ 500mil,
o que poderá garantir
produção entre 1,5mil e 1,8
milmetros quadrados de vi
dromensais, atingindo fatu
ramento da ordem de R$

200mil.Wagner informbu
que aprodução será destina
dapara os Estados de Santa
Catarina e Paraná e que a

matéria-prima - vidros

planos - virá de São Paulo
e doRio deJaneiro. "Depois
que a fábrica deBarraVelha
estiver produzindo, com
praremos nossa matéria

prima deles", revelou, lem
brando que não existenenhu
ma outra fábrica de vidros

"

temperados no Norte do
Estado.

O empresário disse que
a idéia de instalar uma fá
brica em Guaramirim é re
sultado de pesquisas da

empresa, instaladora de
'dr ad "HfVIaS temper os. aum

nicho demercado ainda não

explorado que, para nós, é
muito importante", decla
rou, informando que a pro
dução .dependerá da de
manda. "Pretendemos am

pliar a fabricação nos pró
ximos anos", reforçou, lem
brando que serão criados
dez novos postos de traba
lho. "Todo o processo será

automatizado", justificou.
Em Santa Catarina existem
outras quatro fábricas de vi
dros temperados: Tubarão,
Brusque,Florianópoliselraiai

PROÇESSO - A fabri

cação devidros temperados
é feita em vidros planos,
endurecidos três ou quadro
vezes. "A dureza permite
que sejam instalados sem a

.

necessidade de caixilhos de
alumínio ou de madeira

para fixá-los", explicou
Wagner, acrescentando que
os vidros temperados estão
conquistando os clientes

,

residenciais, anteriormente
muito utilizados no comer
an.

MAURIUNE - A Esqua
dria deAlumínioMauriline
existe cfesde1987. Fabrica

esquadrias de alumínio paraI

residências de alto padrão,
edifícios e prédios comer
ciais. São produzidos men
salmente de mil a 1,2 mil

peças de diferentes tama

nhos. Deste total, 50% são
destinados para clientes da

RegiãoNorte do Estado.

ParceriaentreCDLeSebrae beneficialojistas
]ARAGuA DO SUL - A desenvolvido pelo Sebrae é

CDL (Câmara de Dirigen- orientarolojistacomrelação
tes Lojistas) promoveu reu- à qualidade de atendimento

nião-almoço ria quarta-feira, ao cliente, custos, layout,
na Associação Atlética do entre outros. r
Banco do Brasil. O evento .: Na opinião do agente
reuniu. representantes da articulador do Sebrae, Do
entidade, lojistas e imprensa nizete Böger, os empresários

.

com intuito de apresentar o que participarem do treina-

Programa Excelência no mento vãomelhorar a pres-
Varejo (promovido pelo. tação de serviço e perceber
Sebrae), a Orquestra Filar- .nitidamente as transforma
mônica do Município - çôes. Envolvendo cerca de

que representa Jaraguá do 30 pessoas, sendo duas de �

Sul em diversos pontos do cada estabelecimento co

País - e possíveis parcerias mercial, o curso teráduração
com.a.equipe do SBT/Join- de uma se�ana e as con

ville.D presidente daCDL, sultorias prosseguem por
Hilário Corrêa, explica que mais quatromeses. "Nós só
a intenção do programa dependemosda receptivida-

de dos empresários para dar
.inicio ao programa", conta
Böger. O valor do treina
mento é de cinco parcelas
de R$ 160,00 para associa
dos da CDL e R$ 880,00
paranão sócios, Interessados
podem entrar em contato

pelo telefone 371-7843.
Questionado com rela

ção ao Dia dos Pais, o pre
sidente daCDL acredita que
as vendas deste ano serão

superiores que as de 2000,
devido ao inverno que não
foi rigoroso, "Agora os lojis
tas vão apresentar ótimas
ofertas para liquidar com '

todo estoque de roupas pe
sadas", considera.

--

conto à vista �

1i4I1ELLi
Moda Masculina
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Quem não gosta de dar uma esticadinha

para um lanchinho nofinal da noite? O

Smurf's, sob o comando do seu novo

proprietário, o \\ Paraná", vem sendo
muito elogiado, tanto pela qualidade dos

lanches, quanto pelo atendimento. Tá
dada a dica.

• Nome: Alexandre Cario (vocalista e

guitarrista do Natiruts)

• Idade: 27 anos

• Signo: áries
• Comida: lasanha
• Bebida: vinho
• Qualidade: sinceridade
• Defeito: perfeccionismo
• Prêmio: reconhecimento do trabalho

• Castigo: ficar sem tocar

• Aplausos: para o povo brasileiro

• Vaias: para o governo brasileiro

• Orgulho: de ser brasileiro

• Vergonha: da atual situação do B rasi I

• Dia ou noite: dia
• Mania: nunca largar o meu violão

• Preconceito: de quem tem pobreza de

espírito
• Amor: é tudo
• Sexo: o complemento de um todo

• Religião: todas
• Saudade: muitas coisas

• Vida: praticar esportes
• Morte: passagem
• Drogas: perigosas
• Lugar: Brasil .

• Sonho: continuar cantando para

)

sempre
• Cantada: direta
• Futuro: trabalho e diversão
• Brasil: creio que seja o melhor país do
mundo

DICA da semana

XTERNA
FOTOS: TÉO BOGO
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Aprovados no Exame de seleção
(vestibular) FAMEG - 2001

" ,

CIENCIAS CONTABEIS
ADEMIR AVELINO FAGUNDES
ADENOR LOPES FILHO
ADRIANA FERNANDES
ADRIANA JOS EMARA FAG U NDES
ALBERTO DIEGO MACHADO
ALEXANDR E LANG E

ANA PAU LA VEBER

ANELISE PASOLD PRAWUCKI
ANGELICA MORAL PIAZERA ZONTA
CASSIANO DECI<ER
CELSO RICARDOJUNI<ES
DANILO FERNANDO,ROCHA
DEVANILDE PLOCHARSI<I MIRANDA
DILNEI LOCKS
DIOMARA MART(NELLI HAUCI<
ELENIR MICHELMANN
FERNANDA KENCZINSI<I
GILSON HOR N BURG
GISELA CACILDA QUAIO
GIS ELE CRISTIN E I<RAI'SCH
G R A C I E LA NON ES M E N E G A LI
ILENIRTO I(UCHENBECKER
INGO I<RAUSE
JACSON LUIS SIEGA
JAIR NORBERTO WACI<ERHAGE
JEAN CARLOS CIQUELA
JEAN CARLOS NUNES
JERRI JAISON BEBER
JOEL SESTITO
JOS E LINO FAUSTINO
JULIANA RESIE BAEUMLE
I<ELLY CRISTINA SIEWERDT CATONI
LUIZOSNIDASILVA

'

MARIA LUCIA FUCI<N ER
MARILDA RUON
MARILENE WASCH BITENCOURT
MARLENE FERNANDES DA CONCEIÇÃO
MICH E LA ALVES
OILIAN LAFFIN
RAIM U NDO SCHWARTZ
RUDMAR NASARIO VIEIRA
SARITA DINA GU ESS ER
SILVANA GARCIA FRITZEN
TAIZ MACHADO
TANIA REGINA MORETTI
TATIAN E DA SILVA
VALDÉCIO EMIDIO SOARES
VANESSA MARLI MOSER

CHARLES SEDENIE STINGHEN
CLAUDINEI DIAS GONÇALVES
CREMILSON RUBII<
DIANA COUTO
ELIANE CRISTINA GOMES
FABIANO OLIVEIRA
FRANSCIELY AP SANCH ES MATTEDI
GIOVANI MELLO
IVONE HEINZEN PICCININI
JEADIR ROCHA
JEFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
JESSIE MERY KRAUSE
JOSÉ JESUS MEDEIROS DE SOUZA
JUCIANY MARILU FERREIRA
JULIANA AMÁBILE DA SILVA
LINDERCI CLAUDIA TOMAZELLI
LORENI TERESINHÄ BORRE
MAGUIDA RAQUEL HUSCHER
MARCELO PETRY
MARCIA GONÇALVES CAMPIGOTTO
MARCOS LORENO FRANZENER
MARIA GORETI BALSANELLI TIRONI
MARIA MARTA DA SILVA' KANZLER
MARILU CRISTINA CORREIA
MARIZETE REDMERSI<I
MARLEI SOLANGE SCH UH
MARLI MARTINS ALBERTON
MICH ELLE SALVADOR
NEUSA SANTANA
OSNI ROMEU DENKER
PATRICIA A. L. DOS SANTOS
PEDRO PAULO AMORIM JUNIOR
RODRIGO INNOCENTI ORTIZ
RONALDO JOSÉ MURARA
SANDRO ROBERTO EGER
SILVIA CRISTINA MILDENBERGER
SOLANGE TEREZINHA DOS SANTOS
SUELI PIMENTA SILVA
SUZALIN DAIANE KOCH
TANIA ALMEIDA OLIVEIRA
TATIANE DA SILVA SCHMIDT
'VALDECIR STEIN
VIVIANE APARECIDA TAFNER
VONEI WATERI<EMPER

EDISON NOGUEIRA DE SOUZA

EDUARQO ANTONIO B EU LAQUA
ELAINE FAUST
FRED ERICO GU ENTH ER JUNIOR
GREICE PAULA MILBRATZ
ISABEL JAGELSKI
IVANILDA MARIA BERNS
JAIRO DAUFENBACH BATISTA
JANETE DOS SANTOS GONÇALVES
JEFFERSON DE OLIVEIRA
JOICE BRUMMER
JORGE LUIZ FRANZENER
JOSIANE KREUTZFELD
JOSIAN E PASQUALI
JULIANA MAFFEZZOLLI DE SANTI
KENNEDY PATEL MARTINS
LUCIANE MATIAS DOS REIS
LUDY EVELYN DA SILVA

LUIZ CARLOS POVOAS
MAI CO VIEIRA

MARISTELA DE ALM EIDA BARG
MARLO JORDAN
MAU RICIO ROSA D E, LIMA
NARLO NAUDIMAR GAEDTI<E
NERI HEINZEN
PATRICIA FLORIANI NAVA
PAULO EDUARDO BUTSCHARDT

RAQU EL MATIAS SCH EEVER
ROGÉRIO SOUZA SILVA
RONAN CARLOS DEMARCHI
ROSEMARA GARCIA STORTTI
ROSEMERI ISONETE HERBER
SIMONE LESSMANN
THIAGO AIROSO MENEZES
TRICIA GRACIELE KARGER
VAGNER ASSIS DE OLIVEIRA
VALNEIKOHRAUSCH
WALI B. D. ZANGH ELINI

AÍlM. RECURSOS HUMANOS - II
ADEry1AR SCH U LZ
ADENILSON PÉTRY
ALEXANDRA SILVANA PRETO
ALIRE JOSE BERTOLDI
ARNALDO ALTINI JU NIOR
CELICE FISCHER FINKBEINER

ADM. MARKETING - I
ADRIAN KRAUSE
ALESSANDRA VOSS E.LER
ANA LUIZA DA FONSECA
ANDREIA KOSLOWSKI RECHZIEGEL
ANDRESSA VEB ER

AUGUSTINHO EDUARDOJUNKES
CASSIANO LUIS DE AZEVEDO
CHRISTIAN KRAUSE
DANIELE MARTINI

DANIELE RECKZIEGEL
DILNEI MICHELI
DIR LEI CHARLES MANTAN

ADM. RECURSOS HUMANOS - I
ALEXANDRA SULAINE DE MELO
ANTONIANA FERREIRA

ANTONIO CARLOS DA LUZ

CARLOS EDUARDO DE SOUZA
CEllA CHABOSI<I DA SILVA
CHEILA PATRICIA ROHWEOER
CLEVERSON DE SOUZA ROCHA
DEBORA LANZNASTE R R EGINI
DEISY CRISTINA DA SILVA

Início das aulas: 6 de agosto.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Zl.XlmCreative

Aprovados no Exame de seleção
(vestibular) FAMEG - 2001

IVANA BOETTCH ER

IVETE LUZIA B_UZZI
JAIR HAFEMANN

JOEL ANTONIO BEBER

JORG E LUIZ FLAHT
JOSIAN E MARANGONI WEISS
JOSIANE RAQUELVIEIRA
LETICIA LUANA SABEL
LÚCIA CARDOSO
LUCIMAR ON EDA

LUIZ CARLOS VIEIRA

MARCILEIA WENDORFF
MARIA EDILÉIA KOCH
MARIA SALETE FELIPPI

MÁRIO SÉRGIO DE AMORIM
MARLI LEONE BARZENSI<I
MAURIZA MARTINHA ZIMMERMANN
OSMAR MULLER
ROBERTA PARISI
ROSI LEA DE ANDRADE PEREIRA
ROSMERI LIKES
SANDRA REGINA WENDORFF
SCH EILA ADRIAN E GRADE
SILMAR LUIZ PAGNO
SIUMARA ELENA MANGIAFICO
TANIA MARA DA SILVA LEIER

TIAGO PICCININI
VICTOR REINI<E
WILMAR ROWEDER
WILSON ROBERTO BUCHMANN
WILSON SOUZA
ZU NEID E DEM E LO

·ADM. SIST. INFORMAÇÕES GERENCIAIS
ADEMAR ALCIDES PACHECO NETO
ADEMILSON STEIN
ADILSON WEISS

_ AllTON GONÇALVES
CLAUZELI WEGH ERBON SCHWARZ
ESTEVÃO LUIZ DALONSO
FACISON TRAVASSO
FERNANDO PIRES DE CAMPOS
FLAVIO DA LUZ
FLAVIO ROBERTO PERGUHN
FRNANDO LUIS LOU BAVSKY

GILBERTO FERREIRA
GISLAINE GRGENTON
IOUIAN E CANAL PASQUAL
JAISON COELHO
JANETE DE SOUZA DA CRUZ
JOACIR DALPIAZ

JOSOÉ MELDOLA
KATIUCIA MOS ER

MARCIANO CRUZ DA SILVA
MARCOS AURÉLIO PEREIRA

MARCOS G QUINTINO
MARIA MARGARETE MENEZES CUNHA
OSÉIAS SEVERINO

OSMAIR FRANÇA DO NASCIMENTO
POLYANA ROSÁ
PRISCILA BATSCHAU ER

RONALDO WEIGSDING
SAMARA RAQU EL DE BARROS MARIANO
SERGIO LUIS WILBERSTAEDR
THAIS FABIAN E TECILLA
VALDENISIO IVO FONTANA
VOLNEI CARLOS BORGMANN

VENICIO ALIRIO FRUTUOSO
VERA CRISTINA CABREIRA R LIMA

VIVIAN MICHALAI<

v-

ADM. 51ST. INFORMAÇOES
GERENCIAIS
ADEMIR PAWLAK
AFONSO SCH MITZ NETO
ALERCIO HORNBURG
ALEXANDRE MARELO HINTZ

ANDERSON SCH UBERT DA SILVA

CARLOS ALBERTO SCHWARZ
CASSIANO FAGUNDES
CH RISTIAN E CORR EA CHAVES
CLAIR POZER
CLAUDIA SCH U LZE

DANIEL CAMPAEGHER
DEISE QE SOUZA WACHHOIZ
DIOMAR ALVES DE CARVALHO
EDSON PIO
ELM ER SANDRO QUADROS
EVANDRO LUIS BENTHIEN

EVELISE DORLY PERSUHN
FABIANO PIR ES
FERNANDO DOS SANTOS
'FLAVIO MORAIS DE MATTOS
HÉLIO ZONTAJ U NIOR,
HIGOR RAFAEL GNEIPEL
IRIA MARIA BRUGNAGO
ISMAELANTONIO BERNS
IVAN JOACIR H EIS E GIOVAN ELLA

JACI<SON CARLOS BASSANI

JEAN CHAR.LES LINK

JOÃO DA SILVA
JOÃO EDUARDOALCHINIJUNIOR
JOÃO GABRIEL DE LIMA

J6ICE MARA MORAES
JONAS JOS E WILB ERT

JOSÉ PEDRO SOARES
JOSIANE REESE

LUIZ CARLOS PEREIRA

LUIZ SÉRGIO DE ASSIS PEREIRA

LUIZ SÉRGIQ_pE ASSIS PEREIRA JR
MARCO ANTONIO I<LEIN
MOACIR HORN BU R'G
NELSON DIRCEU ROPELATO
RAFAEL LUCKMNN VASQUES
RAQUEL TERESINHA KRAWULSKI
REGES HORNBURG
RENATO REUS GRIEP
RICARDO RAULINO
ROGÉRIO ALTENIR DEMATH É
ROLF REINKE JUNIOR
SEBASTIÃO KIENEN
VALÉRIO VERBIN EN

VICENTE GOETTEN DE

SOUZAJR

ADM. MARKETING - II
ADAMO CORREIA
ALISON ALBERTON
ALUIZIO SCH MOKEL
ANDREA S. RUBINI MALUTA
ANDREIA RANGHETTI
CARLOS EDUARDO RONCHI
CARMEN DANIELA VIEIRA

CRISTIAN E BYLAARDT

CRISTIANE FLORIA VOIGT GRIEP
""tlANIELE DE OLIVEIRA
DEBORA CRISTINA BORGES
D EIS E KOTC H E LLA

DENIS RICARDO CONTI
DEOLINDA RABOCH
EDIR CARLOS I<RAHN

ELENIR JANAINA NAU
ELIANE DE FATIMA VARELA

ELTON JOI\IIS ROSA
FERNANDA HORONGOSO
FRANCISCO ALVES
FRANCISCO DE SAMPAIOMELO
GRACE KELLY BLANI<

GRAZ!ELLE MADEIRA CANUTO
HERNANI RIEGEL
IRIO RIEGEL
JEFFERSON CRISTIANO DA SILVA
JOANIR PATERNO
JOIC E J Ê NIFE R ßI RO LLA
JOSIAN E TITZ

I<ARINA I<ATIANE LOPES
MANOEL FRANCISCO G. JESUS
MARCELO HELLMANN
MARCIANE HORNBURG
MARCOS CASSIANO DE OLIVEIRA
MARCOS KRAUSE JUNIOR
MARI DE S DA SILVA
MARLETE. KIENEN CARDOSO DE\SOUZA
MEU RIY SABINO
NADIA MICH ELUZZI

NELSON REICNELJUNIOR
NILMAR BOM PANI

PAULO FRANCISCO RODRIGUES
SERGIO PAULA ALVES
SÉRGIO SIEWtRDT
SHARLENE GOMES DE ARAÚJO
TATIANA FABRICIA LAUBE
VANESSA SANTOS

(

Início. das aulas: 6 de agosto. Informaçõe�: 373-2000. FAMEG

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



rsche lança utilitá

para o ano 2002
ém dos renomados es

rtivos, a Porsche contará
m o utilitário-esportivo
yenne, como parte da
ha 2002. O carro será
resentado no Salão de
ankfurt, na Alemanha,
setembro, e será produ-
o num ritmo de 25 mil.

evista norte-americana
toweek. As concessioná
da marca alemã espa

adas pelo mundo espe-
m ansiosas pela chegada
novo modelo, investin-
US$ 477 milhões na

iat em Genebra
Fiat apresentou em Ge
ebra o que é para ser o

bstituto do Brava e Bra
nö planeta terra, o Fiat
ilo. O novo veículo tem

evisão de ser lançado em

ortugal, no final do ano,
so quer dizer que vai de
orar a chegar ao Brasil.

'

as se chegasse cedo não
ria mau não. O veículo
resentado, muito.bonito
or acaso, tem versão duas
quatro portas,com motor

.0 de 170 cavalos de po
ncia.

I

a conversível
.

Ford européia está anun

Iando, junto com o estú
io Pininfarina a constru-
III • ,.

ao em série do Ford Ka na

uropa. A parceria foi feita
ara o desenvolvimento e

P;odução de modelos de
. nIcho d d

.

e merca o e o pn-
!l1

. ,

, e�ro felizardo será o pro-
Otlpo StreetKa. Segundo

�s europeus da Ford o car-

odese" N ,'.
.

rte nao sera multo
Iferent d .

e o carro-concerto
tem .

N

d
,
preVIsao e ser lança-

o so em 2003.

•

assi 3
3
O
6

,

CLASSIFICADOS DO CP - Jaraguá do Sul e região - Quinta·feira, 2 de agosto de 2001
Fechamento dos classificados: NEGÓCIOS & OPORTUNIDADES: 2a feira, às J2h; ClASSIAUTO: 3a feira, às J2h; ClASSIMÓVEIS: sa feira, J2h

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

AOSADVERSÁRIOS doHyundai, cuidado

O Santa Fé veio para substituir a des

graça que foi o antiquado utilitário
,

Galloper, modelo importado com esti
lo parecido com o Mitsubishi Pajero
antigo. Esse novo modelo chega às lo

jas na metade de agosto, com tração
integral permanente, câmbio automáti
co seqüencial e motor V6 totalmerite
de alumínio. Com tudo isso, o modelo
ainda consegue ser pouco maior que
os concorrentes Honda CRV, Toyota
RAV4 e o Suzuki Grand Virara. O
novo Hyundai foi projetado no centro

de estilo da marca, na Califórnia, com
bastante traços esportivos .

Na frente, os destaques ficam por con
ta da larga entrada de ar do pára-cho
que e dos dois vincos pronunciados do

capô. Lateralmente, os detalhes estéti
cos seguem o mesmo estilo dos demais
modelos do segmento, inclusive as ro

das de aro 16 montadas .ern pneus 225/
70R 16. Atrás, ao contrário do que
ocorre com os concorrentes, a ausên
cia do estepe na tampa do porta-malas'
ajuda na visibilidade.
No interior; painel de estilo arrojado
com instrumentação completa e co

mandos bem localizados, além de con

tar com um curioso visor acima das

saídas de ar. Esse visor na realidade
mostra o marcador de altitude, pressão
atmosférica e inclinação da carroceria.
Os destaques internos são os bancos e

os detalhes na manopla e no volante,
'

que dão um realce rústico.
O motor V6 2.7 de '179 cavalos é con
duzido por um câmbio automático
com relações longas, que necessita de
um forte pisão para desenvolver toda
sua potência. O utilitário ainda dispõe
de tração permanente 4x4 e freios ABS
e EDB, para maior segurança.
O desempenho é agradável para um

utilitário, de O a 100 km/h em ape
nas 11,6 segundos, e atinge 182

km/h de velocidade final. O preço
estimado após a apresentação é de
R$ 80 mil, um pouco maior que
seus principais concorrentes. Ou-:

tra vantagem da marca é a garantia
total de fábrica, sern limite de qui
lometragem, de 4 anos. Maiores

informações nas concessionárias
de Joinville e Blumenau, ou pelo
telefone 0800-559545, dos
revendedores de todo o Brasil.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Arduíno
Veículos'

/

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

ANO COR MODELO "

00 Azul Renault 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.inl. + 1.1. + bag.teto
97 Vermelho Palio EDX 1.0, 2p, limp. desemb., tras.

97
1 Verde Golf GLX 2.0, compl. 4p

96 Azul Gol CU 1.6, 2p, I.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.ínt. + 1.1. + bag.teto

NOVOS E USADOS DE TODASAS MARCAS

Dalíar

MODELO ANO
RAT

Palio 4p. 99
Palio EDX 2p 98
Palio EX 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 95
Chevette SL 89

MOTO
Strada CBX 200 98
Titan 96

COR COMBo

Prata G
Vermo G
Azul G
Cinza G

Branco G
Cinza A

Vermelho G
Prata G
Prata G
Azul G
Grafite A

Vermelha G
Cinza. G

Rua Presidente Epltáclo Pessoa, 1170 - Centro - Jaraguá do Sul - sc

Comércio de Automóveis Novos e Usados

Fone/Fax:(47)376-1822

MODELO ANO COR COMBo
vw
00 Branco G
96 Vermelho G
92 Branco G
90 Verde Met. G
85 Bege A
79, Branco G

'-I

2-CORREIODOPOVO Classiauto QU INTA-FEIRA, 2 de agosto de 20�'

Tratar: 371-9997. Compra-se Gol, Uno Vende-se Gol MI ano 98, branco, Tratar: 373- 1026.
� Vende-se Gol ou Corsa, somente 1.0, 98, branco, gasolina. \

UTOS 92/92-, cor de particular. T qosolino, c/ R$ 13.000,00. Tratar: Vende-se Chevette,
dourada met. ratar: 9902-0184. 41.000km. 9962-1860. ano 83 em bom

compNlI venda / troca / garagens
Em ótimo estado. R$ 11.800,00. estado. Valor R$
Valor R$ 7.500,00. Vendo ou troco por \ Tratar 371-5343. Vende-se Corsa 2.500,00 (a negociar),
Tratar 376-1842. Palio ou Corsa, um Super, 4 portas, Tratar: 372-1800, Com

Vende-se capota Golf GLX 2.0, ano ano 97, único Cristian, em horário
de Saveiro, até ano Vende-se trailer/ 95, cor champanhe. dono, branco, comercial.
95. R$ 75,00. Kombi, completa . Carro de particular. Vende-se Pick-up gasolina. Tratar:
Tratar: 275-2364. para cornprnq, Tratar: 275-3409 ou Corsa, 97; ótimo 9975-0383. Vende-se Chevette St

estado. Tratar:
I

Vende-se Gol ano 86. 9973-9701 com ano 87, com rodas
Special,2001, R$ 10.500,00. Nani. 376-0228 com Ângelo. Vende-se Kadett GLS, . 15, cromadas, aceito
financiado, com

I

ano 98. Tratar: 9118-Tratar: 370-8622. troco. Tratar: 9992-
3.000km, cinza Vende-se Gol Cli, Vende-se Vectra GL 5820. 0565 com Márcio.
quasar, com alarme, Vende-se Gol 1.6, no 95, modelo completo, + roda,
rodas esportivas, bolinha' Cli, 1.6, ano 96, cor vermelha, som rncqczme. Vende-se Kadett GLS, Vende-se Marajó, ano
pára-choque 96, cor vermelha com 69.000km R$ 24.000,00. Tratar: ano 98, completo, 6nico 85, em bom estado.
na cor do carro. com 96km originais. originais. Valor 373-1026. dono, licenciado, cor Valor R$ 2.500,00,
Entrada 30x Valor R$ 10.600,00. R$ 10.800,00. branca. Valor aceito troca. T
R$ 313,00 fixas. Tratar: 9902-0184. Tratar: 9902-0184. Vende-se Kadett GLS, R$ 13.500,0@. ratar: 9992-0565.

Gol Especial
Goi Plus

Voyage 1.8
Santana Quantum CL
Parati
Fusca 1300

MonzaSLE
GM
84 Vermelho G

Del Rey
FORD,
84 Bege

FIAT
97 Bege
86 Verde

PalioEOX
UnoS

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

COMPRA
VENDE

FINANCIA

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 'Azul

95 Cinza Prata

95 Verdemetálico

75 Azul

Escort L 1.6 Ale

Verona Gas

Escort GL 1.6 Gas
/

Uno Electra Nix 2 p. Gas.

Gas.Fuscal500

A

G
G

MODELO

V�yage
Goi La 16 Valv. 4 pts

COR ANO

Prata 86
Branco 99

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 Bronco 72
Brasilia Branco 76

Corcel 'II
Pampa 1.6 - toldo, 02 tanques

Branco 81
Marron 91

Verona LX 1.84 pts . dir. hid.
Fiesta 4 pts - limp., desemb., ar qte

Prata 96
Branco 96

Picku'p Corsa GL 1.6
Corsa - ar qte, limp., desemb., travas
Corsa - Limp., desemb., ar qte

Branco 95
Chumbo 95
Branco 96

Azul
Prata

91
95

Premio CSL 1.6 vidros e travas

Uno Elx 4 pts - vidros e travas

,

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

Fone: (47)
370-8622

VEíCULO
KA Image dh/te/ve
Uno SX 4p, ve/te
Corsa Super 4p, te.
Fiesta CLX 1.3, 2p
Uno IE 2p
Uno EP 4p, ve/te/ar
Tempra Ouro 16Y, 4p
Tipo 1.6, 4p, completo
Omega CD couro 4.1
Kadett GL 1.8, ve/te
Pointer GTI 4p
Verona GLX ,1 .8, 4p
Goi 1.0 Plus
Corsa 1.0 2p TE
Taurus ccmp. outam.
Ipanema SL/E, V.t. 1.8
Chevette 1.6/S DL
Parati Club 1.6, rodas
Parati CL 1.6, rodas
Del Rey GLX, OH/TE
Chevette SL 1.6 (gas.)
Caravan. Com. (gas.)
UTILITARIOS '

Saveiro CL 1.6 Mi
Pampa S 1.6
F-l000 DH/rodas
Saveiro CL 1.8
0-20 Turbo/cap./rodas
MB 608-D Baú
MOTOS
Yamaha 98R 125 Prata 01
Honda Titan 125 ks/es Vermelha OKm

Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

COR
Cinza
,Azul
Branco
Branco
Azul
Verde
Azul
Cinza
Preto
Vermelho
Bordô
Prata
Prata
Branco
Prata
Verde
Prata
Prata
Prata
Cinza
Branco
Verde
COR
Branca
Branca
Branca
Bordô
Vermelho
Laranja

ANO
99
98
97
97
96
96
96
95
95
95
94
95
95
95
95.
91
91
89 '

89
89
84
84
ANO
00
96
94
93
85
74

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



QUINTA-FEIRA, 2 de ago�to de 2001 Classiau CORREIO DOPOVO· 3
r

digital, 56.000km. 94, 1.8, preto, limp. 9979-1437. serrunovos, novos, com sofá

� R$ 24.000,00. -Desernb., ar quente. Vende-se VW particular. Tratar no cama. Em ótimo

UTOS Tratar: 9903-2936. R$ 8.000,00. 13.130, ano 85, telefone: 9979-1437. estado. Tratar: 9975-
Tratar: 371-5343. baú 8�5mts Truck, 4135.

compla! Vßnda I troca I garagens
Vende-se Corsa ( único dono. Vende-se caminhão '

1.0, 98, vermelho Tratar no telefone: Agrale 7000D, ano Vendo caminhão

metálico, gasolina. 9979- 1437. 93, bronco com baú 608E, ano 86, boú
R$ 11.000,00. Ford F600; bascu- de 5mts., rnotor alongado,5,5x2,30

Vende-se Vectr:a Tratar: 9905-2848. lante, mecânica Vende-se VW 8.140, MWM,4 pneus novos de alt. com moleiro.

GLS 98, completo, MB, ótimo. Tratar ano 95, carroceria, e seminovos, 4
' Valor R$ 23.000,00.

prata metálico, 7 Vende-se Kadett Lite no telefone: ' \
pneus radiais, amortecedores Treter: 273-0269.

A t
" ·

Baenendi F· 275 3711 RuaBernardoDornbusch,330-
U omoueis aepen I ... EntradadoClubeAtléticoBaependi

VEÍCULOS MODELO ANO COMBo
VW

Gol � Special GIl Dl/OI Gas.
Gol Special GIl Dl/OI Gas.
Gol Special GHI 01/01 Gas.
Gol GIII 4p MI16V 00/01 Gas.

Gol4p GHI, MI l6V 01/01 Gas.
Gol Special 01/01 Gas.

ZECA
Gol,4p GIII, MI l6V 99/00 Gas.
Polo Classic 99/99 Gas.
Saveiro CL Mi, 1.6 99/99 Gas.

Automóveis
Gol MI 98/98 Gas.
Gol CL 1.6 97/97 Gas.
Gol 1000 modo ,ant.96/96 .Cas.
Santana 4p GLI 2000 94/94 Gas.

Logus CL 93/93 Gas.

Novos - Usados Gol CL 1.6 93/93 Gas.

de todas as
Parati CL 1.6 92/92 Ale.
Gol GL 1.6 92/92 Ale.

Marcas
Saveiro CL 1.6 92/92 Gas.
Santana Quantum GLS 2000 90/90 Gas.
Kombi 1.6 87/87 Gas.

, Passat 1.8 87/8'7 Ale.

-275 3507 Passat LS 1.6 83/83 Alc.
GM

I, Vectd GLS 96/96 Gas.

VEíCULO ANO COR COMBo

FORD
KA 00/00 prata gasolina
Fiesta GL Class 99/00 '

prata qasolina
KA 99/99 prata gasolina
Fiesta 98/98 branca gasolina
Escort GL 16V H 97/98 prata gasolina'
Escort GL 16V H 2pts 97/98 prata gasolina
Escort GL 16V H 97/97 vermelha gasolina
Mondeo CLX FD 96/97 prata gasolina
Escort 1.0 Hobby 95/95 prata gasolinaF 1000 CD 89/89 azul diesel
Del Rey GL 89/89 cinza gasolinaEsccot L 86/86 vermelha álcool

Astra GL
GM

99/99 amarelo gasolinaVectra GLS • 95/96 verde gasolina�adett SL 92/92 azul álcool

Goi CL 1.6 MI
VW

98/98 .vermelha gasolinaGo11.0 I 96/96 branca gasolinaGol 1000 95/95 bege gasolinaGOIGL 89/89 preta álcool
FIAT

95/95 vermelha gasolina
94/95 vermelha gasolina

COR Vectra GL 96/97 Gas. Cinza
Corsa Wind 95/96 Gas. Roxo

Cinza Quasar D-20 Custam Completa 93/94 Diesel Bege
Prata D-20 Conquest

:

Comp.4p .93/93 Dies. Branca
Cinza Quasar Corsa Sedan c/ dir, 00/00 Gas. Branco
Prata Monza SL 93/93 Gas. Vermelho
Titanio Monza SL/E 87/87 Gas. Azul
Branco Chevette SL 85/86 Ale. Branco
Verde Monza SL/E 90/90 Gas. Cinza
Prata FORD
Azul F-IODO XLT Compl. 97/98 Diesel Azul
Vermelho Fiesta 1.000 96/96 Gas. Bordô
Prata Opala SL/E 90/90 Gas. Branco
Branco Escort XR3 89/89 Ale. Prata
Preto F-IODO MWM Cabine Dupla 86/86 Dies. Azul
Prata

Bege
FIAT

Prata
Uno 4 portas EX 99/99 Gas, Preto

Verde Unoo 2 portas SX 97/97 Gas. Preta

Prata Uno 2 portas S 87/87 Ale. Preto

Bege Palio EX dir e trio Cístemac 00/00 Gas. Cinza

Branca MOTO

Branco Titan 98/98 Gas. Azul

Branco OUTRAS MARCAS
Senic RXE 2.0 00/00 Gas. Verde

Verde Mercedes Classe A 160 Classic 00/00 Gas. Branco

/

Aproveite esta promoção
, TA E KA OK com entrada de

90,00 SALDO rEM 36X
,Na MORETTI AUTOMÓVEIS

,/ .

eu semi-novo com [eito de novo

, enrique Piazera, 199 - Centro - 371-1777
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4-CORREIODOPOVO
\ Classiauto QUINTA-FEIRA, 2 de agosto de 20�

UTOS
compra / venda / Iroca / garDgens

Vende-se moto

Honda Titan,
98, com
documentos 2001

,

feitos, super
conserva. Entrada

R$ 1.500,00 +
1 Ox R$ 150,00
prestações fixas.
Tratar no telefone':
9979-0605.

Vende-se moto

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

(47) 374-0136.

Vende-se moto

Honda breem, 97/
97, única dona,

baixa km.

R$ 2.350,00
negociável.
Tratar no telefone:
275-3900.

Vende-se DT 180,
ano 83, preparada
para trilha.
Valor R$ 800,00.
Aceito troca.

Tratar: 9992-0565.

Vende-se moto

Honda Titan KS,
2001 Okm. R$
3.800,00 ou R$
760,00 + 24x fixas
R$ 197,00.
Tratar 371-5343.

-, Vende-se moto

CBX 200 Strcdo,
roxa,2001,
3.800km.

,
R$ 5.000,00.
'Tratar: 9905-2848.

Imperdível! Vende
se Towner, ano 95,
motor novo,

impecável. Valor
R$ 7.600,00.
Aceita-se contra

proposta urgente.
Tratar: 275-1723 ou

9993-6431 com

Gilson ou Gil.

Vende-se Toyota 77,
traçada nas 4

rodas, com
carroceria nova e '

gabine impecável.
Em ótimo estado de

conservação.
Tratar: 9975-4135.

MECÂNICA
Vende-se moto

Kawasaki, Vulcan
750,97, bordô,
7.000km, visor,
alforge, redeleire.
bagageiro,
encosto. Impecável.
R$ 14.500,00.
Tratar no telefone:
9975-2522.

Vende-se moto
Titan 99, modelo
2000, com apenas
2.500km rodados.
Valor R$ 3.000,00.
Tratar: 275-2860.

Vende-se moto

Titan 97, cor cinza,
2 pneus novos, <'

licenciodc. Valor
R$ 2.500,00. Tratar:
9962-5286.

FERRO VELHO UNIVERSAL
AUTO PEÇASUNMRSALLTDA.

Fone:
370-7184

Rua Arnoldo Leonardo Schmidt, 66 (Próximo ao Curtume

Schmitt) - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul

Rolamentos -

Retentores -

Buchas -

Mancais -

Anéis -

Elásticos -

rolamentos<"
""'��

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

Graxa

(47) 376-1772-

...._•• "C__••• L"'I»�
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barrado Rio Cerro -Jaraguá do Sul- SC, CAI1AINHON"'''-

VEíCULO COR ANO I MODELO VALOR

�
, Monza4p Prata R$ 8,000,00
Corsa Branco 96 1,0 R$ 9,300,00
Monza 2,0, 4p Azul 95 GLS R$ 5,000,00 + 36x R$ 300,00

GLOBAL VEíCULOS Kadett
, Verde 94 1,8 R$ 3,500,00

+ 36x R$ 250,00
Kadett Prata 93 R$ 2,500,00 + 24x R$ 375,00

Compra
Kadett 1,8 azul 92 R$ 7,500,00,
MonzaSUE Verde Met 88 2,0 R$ 5,000,00

Vende AAT

Troca Uno Mille Bordô 94 1,0 R$ 6,900,00

/ Tempra Bordô 93 8Y, 4p, cornpl. R$ 9,900,00

Financia
FORD

(47) 371-3608
Ford Ka Cinza 98 R$ 10,800,00
Fiesta,4p Preto Per.

'

97 R$ 5,000,00 + 36x R$ 270,00
Escort GL Cinza 95 1,8 R$ 9,800,00 Verona GlX, 1.8,4 pts,

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1379 Escort GL Prata 93 1.6 R$ 8.500,00 Gol Cl, azul, 94 preta, completo, ano 95
- Centro - Jaraguá do Sul - SC R$ 8.000,00

'

- R$ 10.500,00

MODELO ANO COR COMBo VALOR Fusca .1.300 81 Bege G R$ 3.000,00
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·

Kadett SL 1.8 �3 Prata G R$ 8.500,00 Pampa L 1.8 96 Branco G 8$ 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 Classíc 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 1.8 90 Vermelho G R$ 6,500,00
D-20 dupla completa 89 Azul D R$ 26.000,00 Del Rey GL 89 Cinza G R$ 4,800,00

VW RAT

Goi CL 1.8 94 Branco A R$ 7.800,00 TipGl IE 2pts 95 Prata G R$ 8,500,00
Kombi Standard 93 Branca G R$ 6.900;00 . Palio so 1.0 97 Azul G R$ 1\0.500,00
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 D R$ 24,500,00 Toyota,94Gol,BX 84 Branco G R$ z.eoo.oo MB 608 D 81 Azul D R$ 20.500,00,

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 /ntercoo/er

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

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

Baependi - Jaraguá do Sul - SC

'P� e>4� (0**47) 371·5343
RUA JOÃO J. ArROSO, 65 - JARAGUÁ DO SUL - SC

OPORTU�lqAOES
Ren Scenic ri, completo 99/99

REN Clio RC 1.6, 4p, c/ 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 9?/99

Chrysler Caravan LE 33 Prata 4pts 97/97

Tratar cl Eduardo (47) 9973-3886

�
Não importa a marca ou modelo,
seu carro precisa de seg'uro.

ADDmaklar.Harol
Seuurls

www.addmaldar.com.br

Fone: 370-0047

Vende-se Escort Hobby,
ano 96, 10 dono, cor
verde. 27.000km
originais. R$ 8.500,00.

.
Tratar: 373- 1026.

Vende-se Escort XR3,
conversível, 93, prata,
pcrt. R$ 13.000,00.
Tratar: 9979-1437.

Vende-se Escort GL 1,8, -

91, marrommetálico.'.
R$ 6.000,00. Trotar-
371-5343.

Vende-se Del Rey88, GL 1.6,
dourado. R$ 3.700,00.
Tratar: 371-5343.

Vende-se Escort Hobby
95, aros de liga com

opcionais. R$ 7.500,00.
Trata r: 371 -5343.

Vende-se Pick-Up gabine
dupla, diesel, ano 81 .

Valor R$ 14.000,00.
Aceita-se_proposta.
Tratar: 371 �5621 .

Ao

AUTOMECAN ICA

DA BARRA LTDA.

Vende-se Escort Hobby,
ano 96, 27.000km
originais, único dono.
Tratar: 373- 1026 .. ,

Vendo Escort, ano 88,
_ Ghia, c'om vidro e trava
elétrica. Valor R$
4.500,00. Aceito troca de
menor valor. Tratar:
9992-0565 com Márcio.

Atendemos linha geral:

çÄ
.. ",..u,,'JlAAI

11�� U(J4404'��'

Telefone:

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

r VENDE-SE
Trata.r 370-8649Fone._ .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



A 11."';1' de Palio Young 2P

R$14.630,9!.

o CARRO

IS
BA�TO
IICONOMICO
DO BRASIL.

A lI.rflr dePalio EX

R$20.750,9!.

o MELHOR NEGOCIO.

Multimarcas

Os melhores ,

seminovos estão na

Javel Mulfimarcas.

MELHOR RELAÇÃO, .' M.···e r.·-e 2P
CUSTOxBENEFICIO

A,.__ .. , ri.

00
. R$13.500,.YÜfa

DESIGN MAIS ARROJADO
E ELEITO O CARRO DO ANO.

��r negócio eslá na sua concessionária Fiai.
udo ,,,ca você sair de carro zere ..

MARCA MODELO ANO COR MARCA MODELO ANO COR

CARROS USADOS I
I

'FIAT PALIO ED 2P 97/97 VERDE FIAT MAREA SX 2.0 20V 99/99 BRANCO
FIAT PALIO El 4P 97/98 VERMELHO FIAT MAREA SX 2.0 20V 4P 99/99

-

BRANCO
FIAT PALIO EX 2P 98/99 CINZA FIAT TEMPRA IE 4P 95/96 CINZA
FIAT PALIO EX 2P 98/98 AZUL FIAT TEMPRA IE 4P 95/96 CINZA
FIAT PALIO EX 2P 99/00 CINZA FIAT' BRAVA SX4P 99/00 BRANCO
FIAT PALIO EX 4P 98/99 BRANCO 'GM KADETT SPORT 96/97 VERMELHO
FIAT PALIO EX 2P .) 98/99 AZUL GM KADETT Gl 96/97 VERDE
FIAT . STRADA WORKING 99/99 CINZA GM MONZA ClASSIC SE 2.0 88/88 PRATA
FIÄT LlNO MillE EX 2P 98/99 BRANCO GM MONZA CLASSIC SE 2.0 91/91 PRATA
FIAT UNO MillE EX

d 98/99 BRANCO PORO ESCORT GUIA 2P 90/90 PRATA
FIAT UNO MillE IE ' 96/96 PRETO VW GOL 1000 94/95 BRANCO
FIAT MAREA SX 1.8 16V 01/01 AZUL VW GOL MI4P 98/99 VERDE

SUPER CONDIÇÓES
DE FINANCIAMENTO

GARANTIA DE
CÂMBIO E MOTOR

JUROS PRÉ.FIXADOSENTRADA DE 20%

Aberto de segunda à sexta das 8h às 18h30min Sábado das 8h às 12h Rua Fritz Bartei, 99
Financiamento: Taxa de cadastro de R$11 0,00 - Crédijo suj'eito à aprovação

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se ou troca-se

tempra 16Y, 95,

371-7770

REVESTIMENTO

AVfOMOBILísnco
EM COURO E

TECIDO

R. Bernardo Dornbusch,
2222 - Vila Lalau

completo, com banco
de couro elétrico,
ASF. R$ 12.000,00.
Trotar no telefone:
9118-5820. -,

Marcos.

Vende-se Uno CS' .

1.5, 91, bege,
gasolina.
R$ 5.600,00. Tratar
371-5343.

Vende-se Tempra IE

95, 4 portas,
completo.
R$ 12.0'00,00.
Tratar: 371-5343.

Vende-se Uno Mille,
92, verde metálico.
R$ 6.000,00.
Tratar: 371-5343..

Vende-se Uno ELX 95,
4 portas, vermelho
metálico, completo.

I R$ 9.000,00. Tratar
9903-2936.

Vende-se Tempra 95,
16Y, banco de couro Vende-se capota
elétr. ASS, camp. de de Saveiro,
bórdo. Valor R$ / R$ 75,00. Tratar
12�000,OO. Tratar: no telefone:
9118-5820. 275-2364.

VENDE-SE OU TROCA-SE
MOTO HONDA Bil,

Vende-se Fiorino

Furgão, 95/95,
impecável. Tratar
no telefone
(47) 379-1342.

Vende-se Tempra
ouro, 95/95, 16Y,
IPVA 2001 pago,

computador de
bordo. Valor
R$ 3.400,00 s/ troca,
Tratar no telefone:
372-1419.

Vende-se ou troca-se

Fiorino ano 95/95,
com baú. Tratar: (47)

. 379-1342.

Vende-se Fiat Uno,
.ano 9.4, cor prata,
vidro elétrico,
desemb. Traz. Tratar:
370-9495 com

VENDE-SE FOR
ROYALE GLi 96

2.0, Bordô,
4 portas, com
trio elétrico,
direção
hidráulica,
volante
escamoteável,
para-choque
pintado
na cor do carro.

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

(47) 9902-8144
com Moacir.

Compra-se Gol,
Uno 4p ou Corsa.
Tratar no telefone:
9902-0184.

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

ESTÃO AQUI. ANUNCIE!,

371-1919

\

Confira os planos facilitados para todos os modelos da linha Honda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Prata
Branca

( QUI NTA-F E I RA, 2 de agosto de 2001

99
98
97
97
97
%
%
94-
93
S()

99
·99
97
97
94

GolCL1.6
.

Fusca
93
81

AUTOMÓVEIS
NOVOS E USADOS

,

N� ele- Dono
PGtf"cvo-Dono-

CARROS Novos
PREÇOS IMBATÍVEIS, CO�DIÇÕES DE

PAGAMENTO SUPERFACILITADAS
FIAT

Palio 2p cl opc.
Palio 4p c/opc.
Palio 4p, VErrEIAL •

Palio 4p, VErrEIAL
Uno SX ve/te/ar
Uno EP 4p VErrE/AL/AR
Uno EP 4p VErrEIAL
Uno Eletr.
Uno Eletr. 2p
Uno 1.6R cl Trio

Prata
Branca
Branco
Azul
Bordô
Prata
Bordô
Branca
Vermelho
Preta

Celta cl opc.
Corsa Wind 4p cl opc.
Corsa Wind 4p c/opc.
Corsa Sedan cl Opc.

( Corsa Wind cl opc: '

Corsa Sedan cl Opc.
Corsa 4p, c/opc.
Corsa Super, 2p
Corsa Super, 2p
Corsa Wind 2p cl opc. I

.

Corsa GL 1.6 cl opc.
Corsa Sedan .GL 1.6
Corsa Super 4p
Corsa 2p ve/te
D-20, comp. - Diesel
D-20 Custom - Diesel

Prata
Verde
Bordô
Azul
Vermelho
Vermelho
Azul
Branca
Cinza
Bordô
Branco
Branca
Branco
Branco
Branca
Bordô

FORD
Vemelha
Azul

Pro

GolMI4p
Goi 16V, 4p, ct opc.
GoiMI
GoIMI 1.6 cl opc.
Goi CL 1.6

"""

oçao Som Barulho

I.,
"

Hã,O feGhamos para � álmo90
;;:':.i�{�o}, {��".. :·��J.'1l::"'''',:''_'rl�]:i!:,��:"

.'

J \j�.i'%�:L ,\�,��' �

Rua Expedicionário Antônio Carlos Ferreira, 865 - Fone: 371-7398/371-0106
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



OI
e-maiL·antenaexterna@hotmail.com

L
I

Quinta-feira (2/8)
Notre: boate normal

Sexta-fei ra (3/8),
Big Bowlling: festa \\Xiki
no Ú rtimo", do Cavalo

Véio, com a banda
Bonanza

Sábado (4/8)
Big Bowlling: festa da
Velocidade Máxima, com a

Banda Estatura Mediana
Notre: festa Tentação

+ Mais um site da re

gião vem fazendo su

cesso entre os jovens:

wwwoemtT.mobr
O

espaço
'

. fotos,
at, mural em breve,

,

novidades. Vale a

onferi r. o trabal ho

uaense

ura n pára. En-
to aguardamos as

vidades:f:e
os inte-

grantes f}lIt a .- . para
o final do a " uma óti
ma oportunidade de

prestigiarmos o talento
deles será no próximo I

dia 17 (sexta-feira), no

Baependi, onde a.banda
animará a "Festa dos

Estudantes". Um local
de tradição, com um

som elogiado por todos,
só pode resultar numa

festa imperdível!

o Boticário
II

icroinformatica. com
e 1 p e c i I I i, I di' m I I • n d ., •• c I371·7365

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

Fone.: 1471275.1968 Fax.: 1471371.6408
E-mail: saC@icroinformatica.com

www.icroinformatica.com

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

aI
- Teoricamente, domingo
é um dia para descansar.
Mas todos sabemos que
entre a teoJlflka e a prática
há uma distância cada
vez maior. Mesmo com

todo esse� que vem fa

zendo, as ruas da cidade
estão rnu it o movi
mentadas neste dia da

_, '

semana. A galera que
não está no shopping fica
rodando por-aí, na espe-

_ rança de�contrar um

lugar para ir, mesmo sa

bendo que é ilusão. Va

mos lá, Jaraguá do Sul!
Está na hora de va

lorizar mais os domingos
e oferecer alguma opção
de parada ...

- Nos últimos dois meses,
aproximadamente, qua
se todas as pessoas que
foram ao cinema, inde

pendente do filme que fo
ram assistir, depararam
se com o trailler do filme
\\Doce Novembro". Todo
mundo que assiste à esse

trailler, fica louco de
vontade de assistir loqo
ao filme. Mas tá demo

rando, né? Nas cidades
vizinhas até já saiu de

cartaz ...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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No dia 26/7 colou grau em Odontologia, Pela
PUC-PR, no Teatro Guaíra, em Curitiba,
Glauco Bortolini, filho de Iria José e Maria
Irma Tomelin Bortolini. O culto ecumênico'
aconteceu no dia 25 e o baile no dia 27, no

Paraná Clube. Parabéns!

A jovem Elaine Cristina Strelow colou grau
em Direito no último dia 27 de julho, pela
Furb. Ela é filha de Dorival e Margit

Ràboch Strelow. Felicidades!

Simone Ender, filha de Gerhard e

Adelaide B. Dornbusch Ender, colou
grau em Direito no último dia 27, pela

Furb, com colação no Teatro Carlos

Gomes, em Blumenau. Sucesso!

Comemorou Bcdasde Rubi, no dia 22/7, o casal Lino e

Edina M.B. Sarfi. O evento foi comemorado no

Restaurante Pavanello, acompanhado do filho, Carlos
Alberto, da nora, Nancy, do netinho, João Vítor, da filha,
Rosa Maria, e o namorado, Sadi Lenzi, além de muitos

amigos e parentes
,

Max e Hedevirges Kath comemoraram o Jubileu de Ouro
em junho último. Parabéns de todos os parentes e amigos

,

�}��/:�;.n;:;s��::rara .

dificul� e será a insegurança.
O cÍúrn poderá ser motivo de

briga � relação a dois.
Touro - Bom dio para entrar

o·t!!om amigos
u que possam lhe
separe os

rofissionais do

Gê'�":eos�
Abra-se ao .

ines erad'. Inove, mude

an,tl o

..

's h :bitos e derrube idéias

ultfd css d...as. Seu lado
'ffi"'ô�i�1 eltará em conflito.
Cuidado com segredinhos.
Câncer - Fique ligada, pois
v �'-''Senti�confusa, sem saber

-

o insistir em algo
muito, inclusive no

ua vida sentimental.

Jéssyca Heloisa Hornburg, aqui
ensaiando para o Festival da Canção,
em junho, aniversariou ontem (1).

Parabéns!

, Waldemar Schroeder, diretor do
.

.. S PC de Jaraguá do Sul,
aniversaria nesta sexta-feira (3).

Felicidades!

O professor do
Sesi Ar.mando

Cipriani
aniversaria no

próximo
domingo (5). O

amigo Baldoino

.

Petry o

parabeniza

29 DE JULHO
_

Elmo Sasse
Patrícia I<rueger
André G. Barbi
Iráci Maria Dumke Pedri
Valdir José Schwartz
Alexandre R. Bubniak
Nancy Quirino Sarti
30 DE JULHO

Regina Muller Steierlein
3IDE JULHO
Clarice Zanella
Leodete Maria P. Lima
Luciana Norilles
Benta Bittencourt
Eduardo João Garcia
1 DE AGOSTO
Ângela Meier

Marlene Ostrowski
Williams Luis Bassani
2 DE AGOSTO
Marcos Welke
Waldemar Mesch
I<leiton Teles
Kleber Teles
Lallau Rath
Doris Utech
Valdemir Prá
3 DE AGOSTO
Daniele Scheibe
Rolf Mathias
4 DE AGÓSTO
Augusto Demarchi Jr,.
Adir Valentini

.

Wolfgang Paupitz
aniversariou no dia 29/7. A

esposa, Renata, e os filhos

desejam muitas felicidades.

Aniversariou no dia 30[1
Miriam M.R Pomia�owski.
A famíli� a parabeniza.

O ex-vereador do velho PSD
e ex-Oficial Maior no'meado,

ria época, para o

Tabelionato e Registro de
Imóveis Hilário Álido

Schiochet aniversaria ne

próximo sábado (4/8).

om dia para trocar

e Ir bolhar em equipe. Na
fe a, evite as ligações de

� l�s! e seja mais fiel aos seus

sentimt tas.
Virgem - Sua auto-estima

•

.pouco baixa: tente

situação!
visual e não deixe a

. Vida amorosa

da.

Lib�'''''S
iberdade de

exp ssãO) algo que você

!Sabe .

conqlJ:istar. Na área

�tivo( não 'f&onvém se deixar
levar pela atração física, pois
poderá se dar mal.

'

�o - Faça as coisas a

'[fira, seja recebendoJ ,m casa ou rnovirnen

���biente doméstico.

Segure a telJhosla com quem ama.

ão dependo das

ore serfeliz.
rtir! Na área

a r melhor com a sUO

carência. Desligue-se do passado.
Peixes _ Dê maior atençóo a

, pois a razão
ser o melhor .

A vida amoroSo VOI

uco de tempero:
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IBENEFíCIO: CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O SAQUE SERAO ENTREGUES DE HOJE ATÉ SEXTA-FEIRA

Cadastrados no Bolsa-escola
recebem benefício esta semana

JARAGuA DO SUL - De

hoje até sexta-feira, todas
as famílias cadastradas no

Programa Bolsa-escola
estarão recebendo o car

tãomagnético que lhes dá
o direito de sacar o valor
do benefício. A entrega dos
cartões acontece na parte.
datarde, no Pavilhão B do

ParqueMunicipal de Even
tos, e será feita pelo pró
prio prefeito lrineu Pasold
epela secretária de Educa"
�o eCultura, Íris BargPia
zera. De acordo com a se

cretária, foram cadastradas
633 mães e serão benefi
ciadas 1.184 crianças, de 6
a 15 anos de idade, que es

tãocursando o ensino fun
damental. O benefício é de
R$ 15,00 por mês até o

mhimo de três crianças. O
pagamento será feito du
rante 24 meses.
A secretária esclarece

que existem aproximada
mentemais cem mães ins
critas no programa e que
serão atendidas assim que
forpossÍvel. Durante estes

três dias de entrega dos
Cartõesmagnéticos, a Pre
feitura também vai dispo-

Edson JunkeslCP

Mães cadastradas no programa foram até a agência· da CEF para retirar o dinheiro

nibilizar transporte até a

agência central da CEF

para que as mães possam
retirar o dinheiro. As pes
soas beneficiadas foram
avisadas através da escola
onde fizeram a inscrição.

Para a secretária Íris
Barg Piazera o Programa
Bolsa-escola também re

presenta uma oportuni
dade de se estreitar as poli-

. .. 0'

ticas SOCIaiS, Ja que a contra-

partida da Prefeitura prevê
ações sócio-educativas na

Clássicos da literatura
brasileira a R$ 1,99, em JS
, }ARAGuA DO SUL -

Clássicos da literatura bra
s�eira e até portuguesa es

tao sendo vendidos ao pre
çode R$l 99 em: uma lo)'aI

'

ocalizada no centro da
cidade. São obras da fase
romântica deMachado de
Assis, Eça de Queiróz e

OUtros escritores quemar
caram aprodução nacional
na' darea. a literatura como
L' '

�aBarreto, escritor que
1l1veu .',.

d ' 1no IlllCIO o secu o

passado na cidade do Rio
de J .

b
aneiro e escreveu a

ras .

f
prllnas como "Triste

un de Policarpo Qua-
resma".

,

. A.lém de alguns clás-
slcosd \6< h d d

.

(B'
e lVlac a o e ASSIS,

ras Cubas e Quincas

Borba) também estão sen
do vendidos por R$ 1,99
O Cortiço, deAluísio Aze
vedo; O Ateneu, de Raul
Pompéia; O Noviço, de
Martins Pena, eMemórias
de um Sargento de Milí
cias. Mesmo a preços tão

baixos, a procura pelos li
vros não tem sido signifi
cativa, segundo informa

ções de funcionária da loja.
Os títulos, editados pela
'Zero Hora', têm boa

apresentação gráfica e pa
pel de qualidade e sãomui
to usados nas escolas e co

légios na fase que se ensina
literatura brasileira. Até o

popular Paulo Coelho po
de ser encontrado nesta lo

ja ao preço de R$ 1,99�

área do esporte e da cultu
ra. "Essas crianças serão

engajadas em todos os

programas que a Prefeitura
desenvolve junto à co

munidade estudantil", afir
ma a secretária. Segundo
ela, a maior parte das ins

crições foi feita nas uni
dades escolares localizadas
na periferia doMunicípio.
A EscolaMunicipalVictor
Meirelles, no Bairro Santo

Antônio, foi uma das mais

procuradas.

o Programa Bolsa-es
cola é do governo federal.
Foi criado em 1997 e am

pliado em 2001 para todo
o Brasil. Tempor objetivo
criarum estÍmulo para que
crianças e adolescentes das
famílias de menor renda

possam ter uma chance na
vida. A previsão do gover
no federal é de beneficiar
10,7 milhões de crianças,
5,9 milhões de famílias
atendidas com recursos de
R$ 1,7 bilhão.

Meningitefazsegundavitima
]ARAGuA DO SUL - O

setor de Vigilância Epide
miológica deJaraguá'do Sul
registrou esta semana o se

gundo caso deste ano de
óbitopormeningite.No iní
cio desta semanamorreu no

Hospital eMaternidade Ja
raguáuma criança de apenas
1 ano de idade, vítima de

meningococemia, um dos

tiposmais graves demenin
gite, quase sempre fatal e,
quando não mata, deixa se

qüelas graves nos pacientes,
como retardo rnentaleparalisia

De acordo com a enfer
meira do setor de Epide
miologia, ElviraBeier, a ví
tima morava na Rua José
Narloch, na TifaMartins.
Toda a família já foi medi
cada dentro do que os enfer
'meiros chamam de blo-

queio intradomiciliar, que
consiste em realizar exames
em todas as pessoas que ti
verem contato Íntimo com
adoente.

Oprimeirocaso demorte
pormeningite de 2001 acon
teceu no início do ano e viti
mou um rapaz de 25 arios.

Segundo Elvira, este óbito
foi causado por outro tipo
demeningite, denominada
de meningoencefalite. A
doença é causadapor bacté-

.

ria que atinge o sistema ner
voso e pode levar à morte
em poucas horas. Os sinto
mas são febre alta, convul
são, vômito, dores na nuca
emanchas pelo corpo.

Do ano passado até ago
ra, quatro pessoasmorreram
vítimas da doença na mi

crorregião.

Ajadefi entrega agasalhos
para associados carentes

]ARAGuA DO SUL -

Ainda esta semana a Aja
defi (Associação Jara
guaense de Deficientes FÍ

sicos) vai distribuir aga
salhos aos associados ca

rentes. São centenas de pe
ças doadas pela comuni
dade através daCampanha
do Agasalho promovida
pela Caraguá Veículos, re
vendedora auto�izada da

Volkswagen emJaraguádo .

Sul. De acordo com o pre
sidente da Ajadefi, Afonso
Petry, a colaboração da

Caraguá foi bem-aceita,
porquemuitos deficientes
físicos do Município pas
sam por dificuldades de
todas as espécies. "Alguns
até pediram para que fosse
feita uma campanha como
essa", enfatiza Petry, que
está avisando a todos os

associados considerados
carentes para que pro
curem o escritório da en
tidade para buscar os aga
salhos.

A diretoria da Ajadefi
também pretende agilizar
a venda das mercadorias -

mais de 300 peças - doa
das pela Receita Federal.

Petry informa que ainda
esta semana vai reunir a

diretoria para decidirem
sobre a comercialização
dos itens, que ainda se en

contram na sede da Aja
defi, nei terminal rodo
viário. A Ajadefi, segundo
Petry, deve vender todo o

material no comércio local
e a previsão é de conseguir
arrecadar, nomínimo, R$
28 mil, que é o valor total

que consta na nota fiscal da
Receita Federal.

Teatro de animação pela
primeiraveznoMunicípio

]ARAGUÂ DO SUL - Pe
la primeira vez o público
. ,

)araguaense tera a opor-
tunidade de assistir um

espetáculo teatral feito com
formas�nimadas. Trata-se
da apresentação do grupo
de Salvatore Gatto, in
titulado "500 Anni Portati

Bene", da cidade italiana
de Nápoles, que faz show
hoje à noite, a partir das 20
horas, na Scar. Este es

petáculo faz parte do lan
çamento do 10 Festival de
Formas Animadas, que a

Scar e a Fundação Cata

rinensede Cultura promo
vem emJaraguá do Sul, de
15 a 19 deste mês. A re

presentação teatral de
formas animadas ainda é
uma novidade noMunicí

pio e a intenção é justamen
-te criar na região essa for
ma de expressão artística.
De acordo com o ator de
teatro Leoni Silva, o inte
resse da categoria é incen
tivar a criação desse tipo
de arte na região e esti-

, mular o surgimento de

profissionais para essa área.
O teatro de animação

é de tradição oral e repre-

senta um patrimônio de ri

queza e sabedoria teatral,
rigorosamente vivo, que há
mais de 500 anos diverte e

cativa platéias. No espe
táculo de hoje o grupo re

presenta, através de bone
cos de luva, a história do
homem, seus desejos e

seusmedos. Denuncia pre
potências e injustiças, cri
ando gangs divertidas atra
vés do ritmo e da har
monia das tradições napo
litanas. Um dos pontos
altos do repertório é a luta
entre o bem e o mal, re
presentados por bonecos.

O 10 Festival de For
mas Animadas vai acon
tecer na Scar e contará
com a participação de

grupos de várias cida
des brasileiras. Também
serão oferecidas ofici
nas para instrumenta
lizar os artistas locais a

investirem nesse tipo de
arte. "Aqui nós temos

todas as formas de arte,
mas ainda não explo
ramos a mais antiga e tra

dicional delas, que é o tea
tro de animação", explica
Leone.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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GUARAMIRIM - A Pa

róquia Senhor Bom Jesus
inicia amanhã os festejos
alusivos aos 51 anos de fun

dação, que deverão pros
seguir até domingo. As co
memorações começarão
com a chegada da imagem
do padroeiro, às 19 horas, à
IgrejaMatriz, naRua 28 de
Agosto, Centro, depois da
peregrinação nas 11 capelas
filiadas nos bairros e loca
lidades rurais. Em seguida
será celebradamissa e acon
tecem apresent�ções de
números artísticos e shows
musicais, junto como jantar
e festejos populares..

Para sábado, às 17 horas,
estáprevista aprocissão com
as imagens de São Cristó
vão e do SenhorBomJesus,
seguindo desde a Rodovi
ária até aMatriz, com bên

ção dos veículos seguida de .

celebração demissa e de di
vertimentos populares, com
a realização de um baile
animado pelaBandaMoti-

QUINTA-FEIRA, 2 de agosto de 2001

I SEM BARREIRAS: PREFEITURAS DEVEM APOIAR AGRICULTORES DE PALMITO

Produtores querem liberação
. do cultivo da palmeira-real
MAsSARANDUBA - Pro

dutores, técnicos e lideranças
do setor agrícola estarão
reunidos hoje, a partir das
14 horas, naPrefeitura, com
o objetivo de elaborar dó
cumento, solicitando aos ór

gãos governamentais com
petentes a liberação do culti
vo da palmeira-real, nas
mesmas condições de ou

tros produtos agrícolas:
com direito a financiamen
tos através do Banco do
Brasil e sem as mesmas res

trições impostas pela legis
lação ambiental sobre a ex

tração do palmito nativo.
A reivindicação é de

corrente dos debates rea

lizados durante o 10 En
contro Intermunicipal da
Palmeira-real, no sábado

passado, como parte da

programação da 11 a Festa
do Colono e doMotorista,
no Parque Fecarroz. O en

contro reuniu cerca de 150

pessoas interessad� no as

sunto,entre representantes
de órgãos técnicos, enti
dades e produtores que
aderiram ao cultivo dessa

palmáeea, planta exótica,
originária daAustrália, com
crescente aceitação nomer
cad�.Na ocasião, começou
a ser discutida também a

possibilidade de ser consti
tuída uma associação dos

produtores da espécie.
- Enviaremos-esse

documento para todas as

autoridades do setor agro
.

pecuário, lideranças e re

presentantes políticos -,
anuncia o secretário muni

cipal deAgricultura,Aman
tinoDall'Agnol, dizendo-se

, surpreendido pelo inte
resse despertado pelo se

.
minârio.Participarampro
dutores oriundos da rnai-

APOIO:

!
�.-JI�
i
·0
C

OM

•
.

• Fotos: Edson Junkes/Cê

Mais de dois milhões de mudas da e�pécie na localidade. de Sete de Janeiro,

oria dosmunicípios das re

giõesNorte eNordeste do
Estado,excetoGuaramirim.

Segundo o secretário, a
Prefeitura deverá dar todo
o apoio à expansão do cul
tivo dapalmeira-real. "Uma
excelente alternativa para o

pequeno produtor", se

gundo ele,por causado ciclo
rápido de desenvolvimento
da espécie, de cerca de três
anos, elevada resistência às

doenças e facilidade de

adaptação da mesma a

qualquer tipo de terreno, b
que permitirámelhor ocu
pação de encostas e áreas

poucoutilizadas.
APOIO - A Prefeitura

deverá apoiar a produção
da palmácea. "Uma opção
para o pequeno produtor
descapitalizado", segundo
Dall'Agnol, por causa do
ciclo curto de produção,
metade do tempo dernatu
ração do palmito nativo

(juçara), e da'tendência de
substituição desteúltimo, no
mercado consumidor. Já
existem cerca de cinco mi
lhões de pés dessa espécie no
Município. (MILTON RAASéH)

BRASCONES
(47) 373-1415

V�rih(l] prestigiar a Festa da'PA�ÓQUIASENNO� BOM JESUS

3, 4 e 5 d�, agosto .. Guaramirim

RE9°
(47) 373·1820

��orprodutorn�orullda
espécie é deMassaranduba

O agricultorGeraldoMicheluzzi, de 42 anos, mo
rador na localidade de Sete deJaneiro - �nde divide
uma área cultivada com os irmãosArnaldo,Dionisio e

Juvenal-, é considerado o maior produtor nacional
de palmeira-real. Ele iniciou na atividade há pouco me
nos de seis anos, quando estava indo à falência com a

bananicultura, infestada por nematóides, atividade que
di�dia com avicultura, na época, e desde e�tão não parou
mais,

. De lá para cá, colheu e reinvestiu no negócio, tor-
nando-se proprietário da conservasGDM. No ano pas
sado, comercializou a produção de 30mil pés, que na
próxima safradeverásubirpara 150mil.Mi�heluzzi pre
para-se para oferecer todo o ciclo de aproveitamento
da palmeira-real, desde as sementes (tem dez mil pés re
servados) até asmudas produzidas em viveiro; mais de
dois milhões de unidades, e o produto acabado, em
conservas, que distribui para restaurantes e super
mercados em toda a região.

Da produção do viveiro, 70% já está destinadapara
abasteceroRio deJaneiro.Micheluzzi pensa alto, fazendo
planos para expansão sem fronteiras da palmácea aus
traliana. Ele é um dos autores do.documento que será
feito hoje, emMassaranduba, na expectativa de conseguir
maior facilidade nos empréstimos bancários.Micheluzzi
jáprevê o desaparecimento completo do uso do palmito
nativo na comercialização, fonte de alimentação dos
animais silvestres. "Isso não aconteceu antes porque não
havia alternativa, agora existe: a palmeira-real." (MR) .

·EMBALAGENS

20006/";;'
-

(47) 373·0422
CLASSIC
(47) 373-1974

Festa destaca os 51 anos ]
ParóquiaSenhorBomjes,

vasom, às 22 horas. Ja n�

domingo,haveráceleb�
de missas às 8 e às 10 hol'a\
estaúJtimacornach��
festeiros conduzindo asimt
gens dospadroeiros detodai
asparóquias :filiadas.

.

Depois.almoçoaonj,
dia, com diversõesà tar�
incluindo soirée e osorteio
dos prêmios que estãose�
do ofertados para oevento

-1 automóvelGol, 1 mot�

cicleta e 28 outras premia
ções menores -, com yen·

das de cartelas ao preçoe
R$l,OO aunidade. Atéquar.
ta-feira, cerca de 50miles
telas haviam sido c�merm
lizadas.

PúBuco - Cerca dems
milpessoas são esperadsm
festejos, se se repetiropúblim
que compareceu no último
evento organizado pela pa
róquia, segundoJoséFenricil
membro daCaep (Comislão
de Assuntos Adminisn
tivos e Econômicos da Pa·

róquia). (MR)

MEtCHIORETTO
Com. De Mat. Construção I,tda,

(47) 373-0779

�
.,.,.;f.s-1*t ,.,

SCHIOCHET
Fone: (47) 373·0325(47) 373-1217

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Secretariaaindanão recebeu
notificação daFesporte

GUARAMIRIM - A Se

cretaria de Esportes, La
zer e Promoção de Even

tos ainda não havia rece

bido, até ontem à tarde,
qualquer comunicação
oficial da Fesporte sobre
a contestação dos resul
tados que a equipe de Atle
tismo masculino conse

guiu durante a Olesc, em
Criciúma. A denúncia de

queGuaramirim utilizou

irregularmente atletas de
.

Florianópolis, na equipe,
partiu da Fundação Mu
nicipal de Esportes de

Jaraguá do Sul.
O treinador Gilnei

Marcelino admitiu a ir

regularidade ontem, mas
alegou que foi um "equí
voco de interpretação"
do regulamento da com
petição. Marcelino quei
xou-se de que agora só
ele está sendo apontado

como "culpado", quan
do "todos os proce
dimentos de inscrição de
atletas foram acatados

.

pela Fesporte" . O secre

tário Luiz Antônio Chio
dini pretendia, ontem à
tarde, discutir a questão
com o prefeito Mário

Sérgio Peixer, mas já an
tecipou que se houver

qualquer punição do Tri
bunal de Justiça Despor
tiva, esta será contestada.

- Não erramos sozi

nhos, a Fesporte deveria
ter se manifestado em

tempo·-, diz Chiodini.
A secretaria aguarda ,mais
informações sobre o que
poderá acontecer em

relação à conquista de
Criciúma, onde Guara
mmrn sagrou-se na pn
meira colocação geral, no
Atletismo masculino.
(MllTON RAASCH)

ESPORTE/POLÍCIA CORREIODOPOVO 11

I CULPADOS: SIQUEIRA E FLORIANO FORAM CONDENADOS PELA MORTE DE AMAURI CÉSAR DUNKER

Réus foram. condenados por
homicídio triplamente.qualificado

]ARAGuA DO SUL - Os votos. Eles foram conde- sassinato sozinho", alega o do crânio esfacelado, além
réus Alexandre Floriano, nados por homicídio tri- advogado. Floriano e Si- de hematomas pelo cor-

25 anos, morador no Bair- piamente qualificado (mo- queira foram encaminha- po. Os. quatro suspeitos de
ro Barra do Rio Cerro, e tivo repugnante,meio cruel dos para o presídio de Ja- terem praticado o crime
Rudinei Siqueira, 24, mo- e dissimulação). Siqueira vai -raguá do Sul, onde vão foram Alexandre Floriano
rador no Bairro Ilha da Fi- cumprir pena de 15 anos aguardar, aproximada- (o Ximbica), Rudinei Si-
gueira, foram conside- de reclusão, e Floriano 16 mente três meses, a pos- queira, Cláudio Luiz da Sil-
rados culpados pelamorte anos,por ser reincidente. sível decisão de o tribunal va (o Seco) e Benjamim de
do desempregado Amauri Certo que os acusados anular este julgamento e Lino.
CésarDunker, oRabalino, seriam absolvidos, o advo- pedir outro. Na época do assas-

ocorrido em agosto de gado de defesa, Jeremias RECONSTITUIÇÃO - O sinato, Ximbica cumpria
1999, embaixo da Ponte Felsky, foi surpreendido desempregado Amauri pena por furto e tráfico
OlavoMarquardt, no cen- .

com o resultado e acredita César Dunker foi assassi- de entorpecentes e estava

tro da cidade. O julgamen- .

. que-oconselho de sentença nado na tarde do dia 14 de há duas, semanas em

to teve início na tarde de foi 'levado pela emoção agosto de 1999, depois de
. liberdade condicional, e

terça-feira e prosseguiu até depois de analisarem as fo- ser espancado com barra Seco, também em liber-
à noite, no Fórum local, tos do crime - considera- deferro e pedras na cabe- dade condicional, res-

coordenado pelo juizHé- do ponto forte da acusa- ça. A polícia acredita que a pondia por tráfico de
lio David Vieira Figueira

N "N' I d vítima foi executada por drogas na Comarca deçao. os vamos ape ar e

dos Santos. O conselho de imediato porque não há dívidas de drogas e por ter Camboriú. Benjamim de
sentença acatou a acusação prova que os dois tenham entregue o nome de pelo Lino foi julgado ano pas-
do Ministério Público e sido os autores do crime. menos dois traficantes que sado e condenado a 15
considerou os dois como Inclusive, o primeiro acu- estavam atuando em Ja- anos de reclusão, por ho-
autores diretos da morte sádo, já condenado, con- raguá do Sul. Dunker teve .micídio qualificado. Seco
de Rabalino, por 4 a 3 fessou ter cometido o as- a face desfigurada e parte está foragido.

PIZZARIA RIO BRAHCO

Não cobramos
( ,

taxade entrega
e embalaget;!1

-o
apre90s ih1bativeis

.�. ·',Co.nfi ra
�enas

R$ 6,90
es

a partir de R$ 12,90
tes

a partir de R$ 15,90

R$17,00

Rua Barão do Rio Branco, 163 • Jaraguá do Sul· SC

LOTERIAS
1/8/2001

Supersena
concurso: 520

1ªfaixa:

12-15-16-

22-25-30

2ªfaíxa:

04 -10 - 20-

29 - 39 - 44

Loteria Federal
conc.03567

1° - Prêmio: 15.224

2°_ Prêmio: 04.170

3°_ Prêmio: 23.882

4° - Prêmio: 55.284

5° - Prêmio: 21.070

Lotomania
concurso: 136

06 - 07 - 16 - 20 -

22-30-33-35-

41 - 47 - 50 - 53 -

54 - 55 - 59 - 71 -

80 - 87 - 89 - 91 -

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

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL

TOMADA DE PREÇOS N° 73/2001
SECRETARIA DE GESTÃO
TIPO TÉCNICA E PREÇO

OBJETO: Aquisição de: 112 (cento e doze) micro

computadores e 30 (trinta impressoras)
TIPO: TÉCNICA E PREÇO
REGIMENTO: Lei Federal 8.666/9 e suas alterações
posteriores e Decreto nO'1 070/94.
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVE

LOPES: até as 10:00 horas do dia 3 de setembro de 2001, no
Serviço de Protocolo desta Prefeitura.
ABERTURA DOS ENVELOPES: 13:30 horas do dia
3 de setembro de 2001, no endereço abaixo.

INfORMAÇÕES: A íntegra do edital e esclarecimentos

poderão ser obtidos no seguinte endereço: Rua Walter

Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do RioMolha, município
de Jaraguá do sul-SC, ou via Internet no endereço
www·iaraguadosul.comjbr/prefei.tura.

Jaraguá do Sul (SC) 19 de [ulho de 2001 .

IRINEU PASOLD
Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



12 CORREIODO POVO

:'
'"

ESPORTE QU1NTA-FEIRA, 2 .de agosto de 2001

IAVENTURA: COMPETiÇÃO VAI REUNIR CERCA DE 300 'PESSOAS DE SC E OUTROS ESTADOS

Jeep Club de JS lançou na

terça-feira o 11° Jeep Raid
JARAGuA DO SUL -

Na noite de terça-feira, foi
realizado jantar de lan

çarnento do 11º J�P' (Raid,
na sede do Jeep Club .de
Jaraguá do Sul, localizada
na Rua José Pavenello, na
Ilha da Figueira. O even

to reuniu representan
tes do Corpo de Bom
beiros Voluntários de Ja
raguá do Sul, imprensa,
patrocinadores e inte

grantes do clube. Na

oportunidade, foi apre
sentado o regulamento da'
edição do Jeep Raid deste'
ano, que será realizada no

próximo final de semana.
As inscrições para o

evento podem ser efetua
das até amanhã, no valor
de R$ 35,00 por pessoa.
A prova terá início no

Posto Mime da Walter

Marquardt (um dós patro
cinadores) e a chegada se

rá no mesmo local. Ao

Edson Junkes/CP

Adeptos vão percorrer em média HO quilômetros pelos bairros de Jaraguá do Sul

todo, os participantes vão
levar' sete horas percor
rendo cerca de 110 quilô- .

metros por todos os bair- .

ros do Município, printi
palmente os de interior. O
tesoureiro e relações pú
blicas do clube, Valderis
Kuchenbecker, diz que a

intenção do evento é pro

pagar o esporte como filo-

sofia de vida e comunica

que qualquer pessoa pode
participar do evento,
desde que tenha veículo
4x4 (tração nas quatro
rodas), adequado para an
dar nas trilhas. "É ótimo

para quem gosta de aven

tura e estar em contato com

a natureza", afirma.
Para este ano, a expec-

tativa dos organizadores
é reunir aproximadamente
300 pessoas deJaraguá do

. Sul e outros Estados, so
mando cem veículos. Es
ta prova será válida tam

bém pela 7ª etapa da Copa
Catarinense deJeep Raid.
Os vencedores vão receber
troíêus e prêmio doados por
empresas da região.

EquipeMalwee/FME espera jogo dificil em Concórdia
Jaraguá do Sul - O

técnico Fernando Ferretti

espera um jogo muito
difícil para a Malwee/
FME na noite de hoje, em
Concórdia, contra aUnC

Concórdia/Águia Segu
ros; Depois da vitória por
3 a 1 contra a Unisul, na
Capital, o treinadorda equi
pe jaraguaense acredita

que o adversário esteja
motivado e deverá jogar
na ofensiva com a equipe.

Apesar de não confirmar,
.

esta noite em Concórdia
Ferretti poderá escalar o poderá garantir .de vez a

ala Silami, de 22 anos, con- Malwee na fase final da
tratado esta semana junto competição. "O campeo
ao Flamengo. A Malwee nato está muito mais
deverá entrar em quadra dificil este ano e viramos
com Franklin, Manoel To- . o objetivo de todos. Ape
bias,Júnior,XandeeChico. '. sar de estarmos buscando

Apesar de encarar. a a segunda colocação,
série de quatro partidas estamos de olho num

fora de casa pelo Campeo- tropeço do time dt Capi
nato Estadual de Futsal, tal para ver se ainda con

Divisão Especial, Ferretti quistamos o primeiro lu
calcula que uma vitória gar", diz.

Quanto aos demais

contratados, Ferretti in
forma que o pivô Ro

gério, de 22 anos, ex Po

ker/Poz, e o ala Rodrigo,
de 19 anos, ex-Flamengo,
poderão estrear sábado,
contra o Seara, no Oeste
catarinense. O treinador
recebeu esta semana a li

beração do ala Chiquinho
que estava machucado e

cumpria suspensão pelo
terceiro cartão amarelo.

Nova edição do Torneio de Pais e Professores do Marista
JARAGuA DO SUL - segundo Torneio de Pais

Na intenção de realizar e Professores, em parceria
eventos que busquem a, com a AFP (Associação de

integração e a convivên-
.

Pais e Proíessores) do colégio.
cia entre a famíliaMarista, O torneio será dispu
o Colégio Marista São tado nas modalidades de
Luís promove no dia 11 futsal masculino e velei
de agosto (sábado), nas bol feminino. Segundo o

dependências do comple-
.

coordenador de esportes
xo esportivo Marista, o do Colégio Marista São

Luís, professor Cláudio
Tubbs, o sucesso dos últi
mos eventos é que moti
va para que o colégio
nunca deixe de oferecer
esse tipo de atividade aos

pais e professores. "O
sucesso alcançado na

últimaedição evidencia a

satisfação e a confiança

que os pais depositam
junto ao colégio", afirma,

d "

acrescentan o que a

satisfação é o fruto de um
trabalho de dedicação e

qualidade, especialmente
na busca da realização das.
propostas e metas que
atendam integralmente a

comunidade Marista".

DIÁRIO DE HOCKENHEIM .:.__

CARROS TROCADOS

Antes da largada do GP de domingo passado, vazou
gasolina no carro de Alonso, que foi para o carro-reserva
O.de Marques teve o mesmo problema, a equipe apagou
o fogo no de Alonso, e o brasileiro largou com o Carto
do companheiro, dos boxes. Antes da segunda largacb,
quebrou o semi-eixo do reserva de Alonso, que acabou
correndo com o carro titular de Marques, já reparado.
Essa é a.Minardi. Fernando foi 10º.

ALESI NA· JORDAN?
Era o boato mais forte em Hockenheim. AJordanesti
tentando colocar Jean Alesi nas últimas cinco corridas
do Mundial no lugar do demitido Frentzen. Zonta, que
teve sua chance domingo, decepcionou. Logo no início
bateu em Verstappen. teve de trocar o bico, mas danificou I

muito o carro e abandonou na oitava volta. Alain Prost I

disseque não libera o francês, mas nunca se sabe...

DE LA ROSA SE DESCULPA

Pedro de La Rosa assumiu a barbeiragem na primeira
volta que tirou Nick Heidfeld da corrida. "[ulguei mal
a distância e errei. Vou pedir desculpas ao Nick porter
arruinado sua corrida, mas essas coisas acontecem",

. disse o espanhol da Jaguar. "Não sei onde ele achava

que estava indo", reclamou o alemão da Sauber. "Era

uma corrida em que daria para chegar no pódio."

�CLAREN ASSUME QUEBRA
Coisa rara na McLaren: a equipe admitiu que o que
tirou Hakkinen e Coulthard da corrida foram quebras
do motor Mercedes. E isso correndo na casa dos ale
mães. "Não é para ficar deprimido", disse o finlandês,
que não liga para mais nada. "Nossas chances no

Mundial depois do que aconteceu aqui são mínimas", I

reconheceu Norbert Haug, diretor da Mercedes.

BERNOLDI: MELHOR RESULTADO

O oitavo lugar de Bernoldi foi seu melhor resultadona
F-l. No final, ele travou uma intensa batalha com seu

companheiro Vers tappen. "Foi uma briga di'vertida',
disse o brasileiro. "Gostamos de ver, mas em alguns
momentos eles exageraram", censurou o diretor-técnico
da equipe Mike Coughlan. A Arrows, ao lado da BAR
e da Benetton, foi a única que terminou a prova corn

seus dois carros inteiros.

AQUI É O SE,U LUGARI
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