
eil- Magda Modesto coleciona bo-
de necos desde criança
'ffi

da Exposição de bonecos
m· estimula criatividade
t�

A exposição Anime-se a Ani
as-

mar é uma das principais atrações�ci
do 10 Festival de Formas Ani- '

JS-

madas, que começou ontem, na
111

Scar, e prossegue até domingo.
fu peças são da coleção de Mag

e
da Modesto, que começou sua

coleção ainda criança.
PÁGINA 10

J
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Crianças do Bairro Rio Molha
também freqüentam a Gruta

Gruta do Molha

completa 30 anos

Acontece neste final de se

mana, a Festa da Gruta do Rio

MOl,ha. A Gruta, que reve

rencIa Nossa Senhora de Lour
des, foi construída há 30 anos

pela própria comunidade. A
festa começa às 18 horas deste
sábado d

'

e encerra no omingo.
PÁGINA 9

Berlim
3J3..1010

Fotos: Edson Junkes/CP

Uno Marquardt considera o centro de readaptação importante para a preservação das espécies

Pássaros foram devolvidos à
natureza após readaptação

Depois de aproximadamente 45 dias no

centro de readaptação� localizado no Bairro
Rio da Luz, em Jaraguá do Sul, pássaros que
eram mantidos em viveiros e passaram por
trabalho de reinserção à natureza foram de
volvidos ao hábitat, na manhã de ontem.
Pioneiro em Santa Catarina, este projeto está

sendo custeado pela empresa Malwee Malhas,
com orientação do lbama, Polícia Ambiental,
veterinários e biólogos. O centro de reabilita

ção conta que cerca de 80 aves estão sendo
alimentadas com frutas, al�m de receberem
tratamento sanitário e anel de identificação.

PÁGINA 9·

Moradores querem
túnel na BR-280

Neste sábado, a Associação de
Moradores do Bairro Estrada No
va realiza reunião com a presença
de autoridades com o objetivo de
reivindicar um túnel na BR-280,
proximidades da Unerj.

�

•
�J
�oe,mQ,�Me

370-4523 IIba da figueira

estofados eco/chões

Rotary promove Feira
Ponta de Estoque

Neste final de semana será
realizada a segunda edição da Fei
ra Ponta de Estoque, no pa
vilhão A do Parque Municipal de
Eventos. O evento vai estar aber
to ao público a partir das 9 horas
e prossegue até às 21 horas, tanto

no sábado quanto no domingo,
com entrada franca.

PÁGINA 5

Sindicato realiza

eleição esta semana

Os trabalhadores ligados ao

Sindicato da Construção Civil e

Mobiliário realizam eleições
para a escolha da nova diretoria,
hoje e amanhã, com chapa única

encabeçada pelo atual presi
dente, Riolando Petry. Três ur

nas itinerantes e uma fixa estarão

coletando os votos .

PÁGINA 9

Equipe Malwee joga
Copa Fiat em Chapecó

o time da Malwee/FME está

disputando a Copa Fiat em Cha

pecó, que comemora os 84 anos

de existência. A novidade entre o

grupo é a presença do pivô Maike,
ex-Ulbra, que estréia no torneio:
O ala Rodrigo, ex-Flamengo, tam

bém faz parte do elenco.
PÁGINA 11

Atletas vão defender

]S no final de semana

Diversas equipes de Jaraguá
do Sul vão participar de compe

tições neste final de semana. Os

atletas do xadrez, tiro, tênis de

mesa, natação, voleibol, futebol
feminino e futsal vão representar
o Município em campeona

tosque serão realizados em cidades
de Santa Catarina e outros Estados.

PÁGINA 12
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LINETE MARTINS -Assessora de Imprensa da

Bancada Estadual do PT

Bancadado PT não

apóia discriminação

A Bancada do Partido dos Trabalhadores em Santa Catarina não

apóia atitudes discriminatórias e que possam ferir os direitos humanos,

Recentemente, quando foi aprovado requerimento de autoria
do deputado Adelor Vieira (PMDB) discriminatório aos ho

mossexuais, não havia representante do PT no plenário da
Assembléia Legislativa de Santa Catarina.

O fato ocorreu em um final de sessão, já esvaziada. Ao
contrário de respaldar atitudes homofóbicas, integrantes da
Bancada do PT em Santa Catarina já deram demonstrações em

vários momentos da necessidade de serem promovidas mudanças
para que as diferenças sejam respeitadas em nosso País.

Exemplo dessa postura foi a apresentação da Emenda
Constitucional de número 007/00, em 28 de junho do ano 2000,
pela deputada Ideli Salvatti (atuallíder da Bancada do PT) que dá
nova redação ao inciso IV do artigo 40 da Constituição do Estado
de Santa Catarina, para vigorar a seguinte redação: ''A lei cominará

sanções de natureza administrativa, econômica e financeira a

entidades que incorrerem em discriminação por motivo de

origem, raça, cor, sexo, idade, estado civil, crença religiosa,
orientação sexual ou de convicção política ou filosófica, e de outras

quaisquer formas, independentemente das �edidas judiciais
previstas em lei."

Em um dos trechos da exposição de motivos da deputada
para a apresentação da emenda, está escrito o seguinte: "Diante
da crescente 'onda de intolerância frente à orientação sexual de

grupos humanos, diversas organizações de homossexuais pas
saram a elaborar demandas políticas de caráter público que pos
sam, no curso mais avançado do tempo, eliminar os preconceitos
e discriminações por conta das preferências sexuais. Nos últimos
dez anos, de acordo com dados oficiais, mais de 1,2 mil brasileiros
foram vítimas de homofobia, termo utilizado para designar o

sentimento de ódio e aversão aos homossexuais. São, na maioria,
assassinatos brutais, geralmente precedidos de torturas e, na maior

parte, os matadores permanecem soltos. A inclusão da livre
orientação sexual, no texto do inciso IV do artigo 40 - dos Di
reitos e Garantias Fundamentais da Constituição do Estado -

permitirá a garantia constitucional da proteção contra os atentados
às pessoas em razão de suas opções sexuais, cuja liberdade de
escolha é inerente aos direitos da cidadania, ao mesmo tempo
que permite, de forma mais organizada, o debate sobre a

necessidade do desmonte das idéias e práticas discricionárias que
impedem a consolidação de uma sociedade verdadeiramente
democrática e plural."

O histórico dessa emenda é o seguinte: obteve parecer favorável
da Comissão de Justiça, em setembro de 2000. Em 28 de março
de 2001, a emenda foi votada e aprovada em primeiro turno no

plenário da Assembléia. No entanto, na votação em segundo turno,
ocorrida em 10 de abril de 2001, a proposição da parlamentar
petista foi rejeitada em plenário. Para a aprovação eram necessários
24 votos, mas a emenda obteve 21 votos a favor, uma abstenção
e os votos contrários dos deputados Gilmar Knaesel (PPB), Lício
Mauro da Silveira (PPB), Odete de Jesus (PL) e Nilson Gonçalves
(PSDB). A emenda será apresentada na Assembléia Legislativa
agora no segundo semestre.

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 jomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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QUINTA-FEIRA, 16 de agosto de 2001

Guaramirim e o futuro

, .- doj(Jl1llllOs textos e colunas assinados são de responsabtlidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a optmao

A aproximação da s- Ex

pofeira, que será oficialmente
aberta no próximo dia 24 de

agosto, com duração até 2 de se

tembro, tem motivado entre as

lideranças e pessoas dos mais

variados setores da comunidade

de Guaramirim reflexões quanto
ao futuro do Município. É racio

cínio comum entre pessoas que
respondem por funções desta
cadas na comunidade, de que a

perspectiva de crescimento e de

senvolvimento que se apresenta
para o Município, é das mais mo

tivadoras.

Uma conjunção de fatores,
como a instalação das unidades
da Petrobras e da SCGás, aliadas
ao esforço dos empresários e da

população trabalhadora em ge
ral, além das autoridades públicas
locais, contribuiu para que o

Município ostente orgulhosa
mente, hoje, a 16a colocação no

Movimento Econômico do Es

tado, superando dezenas e deze
nas de outras cidades catarinenses.

E o que é melhor, vai crescer

mais, com aimplantação da Usi

na Termoelétrica Norte, a insta

lação da Fameg (Faculdades Me

tropolitanas de Guaramirim), a

chegada de outras empresas, a

diversificação e a modernização

rEsta condição ímpar,
entretanto, só aumenta a

responsabilidade dos

governos. Existem
muitas deficiências

pendentes ...J

do parque industrial e a confir

mação de investimentos impor
tantes no setor rodoviário, como

a duplicação da BR-280, a cons

trução da Rodovia do Arroz e

da Estrada Ilha da Figueira.
Ressalte-se também a locali

zação extremamente privilegiada
de Guaramirim, exatamente no

centro do triângulo industrial do

Estado, Jaraguá do Sul, Blu

menau eJoinville, sem contar que
dá via de acesso para Florianó

polis, Curitiba, São Paulo, para
os portos de São Francisco do

Sul e Itajaí e aeroportos em

Navegantes, Blumenau e Join
ville. É uma condição realmente

privilegiada. Guaramirim está

fadada ao progresso. Aliás, essa

condição deveria ser valorizada

e aproveitada pelas cidades

irmãs, na ótica de unir esforços
para a solução de problemas
comuns. Isso pode ser aplicado
na saúde, no saneamento básico,
no abastecimento de água, na
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segurança pública, nos transp»
tes, na hotelaria e tantas outras

áreas da atividade humana.

Não é demais dizer que tudo

passa por Guaramirirn. E preciso
ser visto como tal. Sem diferen

ças, competições desnecessárias
e retaliações. Simplesmente dano

do aos guaramirenses o stams

que lhes é natural, de corredor
do progresso e desenvolvimen

to, somando no conjunto, no

todo, beneficiando a micror

região.
Esta condição ímpar, entre

tanto, só aumenta a responsabili·
dade dos governos. Existem
muitas deficiências pendente,
Falta de sistemas adequadosde
esgotos pluvial e sanitário; siso

tema de comunicações telefô
nicas ainda deficitário, pavimen·
tações de ruas, ausência de novas

opções para o lazer e o entre

tenimento, falta de maiordivul
gação e valorização do ponto de

vista do turismo, de investimen
tos no hospitallocal, de diver

sificação no setor do ensino e

melhor serviço de saúde. Sem fa

lar na inexistência de opções ela

zer e atividade cultural. Existe
muito trabalho e a populaçãO

, .

'ta!deve permanecer atenta e reje!

governos medíocres.
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A juíza de Direito Candida Inês Zoellner, de

Guaramirim, concedeu liminar a uma medida cautelar

inominada requerida pelo médico urologista Paulo

Odebrecht, reclamando garantias para pleno exercício

da atividade no Hospital Municipal Santo Antônio. O

urologista decidiu recorrer à Justiça, desde o incidente

que teve com a enfermeira-chefe do hospital, Klébia

]esuarua Duarte Teixeira, no dia 24 do mês passado,
no centro cirúrgico do estabelecimento. No pedido
de medida cautelar, o médico solicita condições de

segurança também para os pacientes, alegando que

naquele episódio, daquele dia, foi colocado em risco

uma pessoa que ele atendia e sendoanestesiada naquele
momento.

PROVIDÊNCIAS
A juíza despachou deter

minando expressamente

que Klébia não se envolva

em qualquer nova ocor

rência que possa ser pre

judicial ao funcionamento

do centro cirúrgico, sob

pena de incorrer em cri

me de desobediência, e

que o prefeito Mário Sér

�o Peixer e a Mesa Di

retora do hospital tomem

todas as providências ne

cessárias para cessar as

dissenções internas no

estabelecimento. As di

vergências entre parte
do corpo clínico e a di

reção persistem há me

ses no Hospital Munici

pal Santo Antônio,
desde que mudou o go
verno municipal e a no

va direção as surruu a

instituição.

DEFESA
No intuito de defender

as virtudes petistas e res

pondendo as argumen

tações feitas anteriormen

te pelo vereador Silvio

Celeste (PSDB), o verea

dor Marcos Scarpatto
(PT) fez longo pronun
ciamento na Tribuna da

Câmara, na sessão de ter

ça-feira, citando as con

quistas dó Partido dos

Trabalhadores, em algu
mas das cidades adminis

tradas pelo partido em

Blumenau, Chapecó e

Concórdia, entre outras,

e freqüentemente respon
sabilizando a imprensa
por eventuais tropeços.
Celeste reagiu em segui
da, ponderando que
todos os partidos acer

tam, mas também come

tem erros.

Médico Oftalmologista
�alização: Hospital de Clinicas Estado do Rio de Janeiro

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

.TRINCHEIRA: VEREADOR PEPEBISTA CRITICA GERENTE Ivo DOS ANJOS POR NÃO VIABILIZAR OBRA EM BAIRRO

Orlando Gonçalves desabafou
em pronunciamento na Câmara

]ARAGuA DO SUL - o

vereador Orlando Gilberto

Gonçalves (PPB) criticou o

gerente de Esportes e Lazer

e presidente da Fundação
Municipal de Esportes, Ivo

dos Anjos, na sessão da Câ

mara de Vereadores, segun
da-feira, culpando-o pela.não
viabilização da obra de ins

talação de uma quadra de

esportes (campo de futebol

de areia), na Rua José Pava

nello, no Bairro Ilha da Fi

gueira. Conforme o verea

dor, ao contrário do que
estava previsto, o terreno está

doado para outra entidade,
o Motogiro, frustrando a

expectativa dos moradores.
- Não temos nada con

tra aquela entidade, que tam

bém deve receber o atendi

mento do Poder Público, ape
nas estamos cobrando aquilo
que havia sido prometido
para o Bairro Ilha da Figueira
-, disse Gonçalves na saída

da Prefeitura, terça-feira pela
manhã, após ter enca

minhado ofício ao prefeito
Irineu Pasold (PSDB),

sondar outro local no bairro,
para a construção da praça

esportiva. Mas o terreno per
tence a particular e a ne

gociação será demorada.

"Mas não existe nenhuma má

vontade com o vereador

Gonçalves", garante Ivo dos

Anjos. Com a reclamação do

vereador, a regulamentação
da documentação, a doação
do terreno em permuta para
o Motogiro, que estava

pendente, começou a ser

providenciada. (MILTON
RAASCH)

Gonçalves: reclamação com Pasold
Fotos arquivo/CP: Edson Junkes

Ivo dos Anjos: "Não é má vontade"

relatando a situação.
Segundo ele, Ivo dos An

jos era sabedor do com

promisso que a administra

ção municipal havia assumi

do, tendo participado, in

clusive, de uma reunião com

os moradores, juntamente
com o vice-prefeito Moacir

Bertoldi (PPB), para discutir

detalhes da obra. O vereador

apresentou indicação solici

tando a construção da quadra
de esportes, em abril deste
ano. Na correspondência en

tregue ao prefeito, Gonçalves

Prefeitura deverá atender

moradores da Vila Rau

repudia o acontecido e diz

que fatos assim "desacre
ditam a administração muni

cipal e a classe política".
O gerente municipal

defende-se dizendo que
desconhecia que o terreno já
estava doado, desde o ano

passado. "Não constava nos

registros no setor compe
tente", explica, dizendo que
só tomou conhecimento dis

so ao ser alertado pelo pre
feito." Já no início da se

mana, a Fundação Municipal
de Esportes começou a

Deputado Konell reafirma

que não está inelegível
]ARAGuA DO SUL - O

deputado estadual Ivo Ko

nell (PMDB) garante que
não corre o risco de tornar

se inelegível, comprometen
do seu projeto político para
o ano que vem, com a rejei
ção recente da Ação Resci

sória que havia encami

nhado através do Tribunal

de Justiça do Estado. Ele

garante que qualquer prazo
nesse sentido já estaria pres
crito (a questão tramita na

Justiça desde 1994), e que
na própria legislação exis

tem dificuldades de interpre
tação quanto ao caso.

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

O gerente municipal de Lazer e Esportes, Ivo dos Anjos,
disse que no momento não há nenhuma área para lazer,
mas garantiu que existem vários projetos previstos, entre

eles a instalação de uma nova praça para os moradores da

Vila Rau. Conforme o gerente, já existe um terreno

escolhido, na Rua Afonso Nicoluzzi, porém, o início das

obras depende de algumas providências, incluindo liberação
da Fatma para uso da área.

A falta de melhor definição para o projeto preocupa a

comunidade, conforme manifestação da associação de
moradores. A preocupação é com a desativação das duas

quadras esportivas que estavam sendo utilizadas na

localidade. Uma delas já foi desativada e está sendo

construído um supermercado no local, e, a outra, também

poderá ficar inviabilizada. O proprietário do imóvel com

prometeu-se a informar a comunidade, com antecedência,
quando precisará utilizá-lo. O gerente Ivo dos Anjos não

forneceu prazo para realização das obras necessárias. (MR)

esconlo à viSla

Konell disse que o ad

vogado que o representa, na

tentativa de reverter a

decisão da Câmara de J ara

guá do Sul, sobre a presta
ção de contas do exercício
administrativo de 1991,
quando era prefeito, está

enviando correspondências
à imprensa para prestar
esclarecimento sobre esse

aspecto.
Conforme o deputado,

existem "pessoas interessa

das em manter a versão da

inelegibilidade em destaque
na mídia". Ele não citou

nomes. (MR)

i<tIlJELLI
Moda Masculina
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IRECUPERAÇÃO: DISPOSITIVO DO VOTO SECRETO ESTÁ SENDO ACATADO EM VÁRIOS MUNiCíPIOS

Câmara de Guaramirim festeja
vanguarda na tomada da medida

GUARAMIRIM - Os

vereadores dedicaram parte
da sessão de terça-feira para
analisar a repercussão da

extinção do voto secreto nas

votações dos Legislativos
municipais, adotada primei
ramente em Guararnirirn e

que está sendo introduzida
também em vários outros

municípios do Estado. Já
decidiram também pelo fim

das votações secretas os ve

readores de Chapecó e

Concórdia, no Meio-Oeste,
além de Joaçaba, onde a alte

ração regimental igualmente
está sendo providenciada.

- Acredito que até o

final do ano, em pelo menos

50 cidades catàrinenses, as

Câmaras Municipais já terão

extinguido as votaç?es se

cretas, tornando as decisões

legislativas mais transparen
tes e democráticas -, des
tacou o vereador Salim José
Dequêch (PFL), entusiasma

do com a repercussão da

medida, de iniciativa dele,

Arquivo/CP: Edson Junkes

Dequêch propôs a alteração na Câmara Municipal

em Guaramirim, e inspira
da em providência seme

lhante adotada pela banca

da do PT na Câmara de Ve

readores de São Paulo.

O Legislativo também

recebeu correspondência
enviada pelo advogado
Altayr da Silva, ex-suplente
de vereador pelo PTB, na

Câmara de Videira (sq, e
.'

recentemente filiado ao

PFL, informando que de

verá ingressar com propos
ta semelhante no Município,
em setembro, quando as-

Vereadores reclamam

obra para o Bairro Avaí
GUARAMIRIM - Os

vereadores foram unânimes
ao reclamar, durante a

sessão ordinária da Câmara,
terça-feira, providências da
Prefeitura na execução de
obras para melhor escoa

mento do esgoto pluvial no

Bairro Avaí, A situação do

bairro, prejudicado com

alagamentos a cada nova

enxurrada, a ponto de os

alunos terem dificuldades de
acesso à Escola de Educa

ção BásicaAlfredo Zimmer
mann. Os vereadores Salim

José Dequêch (PFL) e Ismá

rio Freitag (pMDB) ingres
saram com uma indicação

ao Executivo, solicitando

urgências nas obras.
A comunidade elabo

rou documento com 168
assinaturas pedindo pelo
serviço, que tem sido recla

mado sistematicamente

para o bairro, ao longo das
últimas administrações.
Conforme o vereador De

quêch, a situação no bairro
não pode mais ser resolvida
com improvisos. ''A Prefei
tura precisa fazer obra com

pleta, com o investimento

que for necessário, e resolver
.

o problema de uma vez

por todas", diz o vereador.

(MR)

sumirá uma cadeira naquela
Casa. Ele pediu cópia da

matéria e informou que

pretende denominar a pro

posta de Projeto de Lei Gua

ramirirn. Os vereadores

guaramirenses decidiram

pelo fim das votações se

cretas, ainda no primeiro
semestre.

Se depender de De

quêch, outras providências
alterando disposições regi
mentais na Câmara e au

mentando a fiscalização
sobre o uso de recursos pú-

blicos serão adotadas. Em

janeiro, ele pretende reapre
sentar o projeto que extingue
a remuneração dos verea

dores, sobre a participação
em sessões extraordinárias.
E também aguarda pelo
reingresso da proposta do

Partido dos Trabalhadores,
agora com reforço de

emenda popular, reduzindo

o recesso da Câmara, de 90

para 30 dias, o que por si só

já influenciará sobre a pri
meira proposta.

DINHEIRO RÁPIDO - Na

sessão de. terça-feira, De

quêch voltou a criticar o

pagamento sobre sessões

extraordinárias, que ele

considera "desperdício".
Com as quatro sessões rea

lizadas no recesso de julho,
cada vereador recebeu R$
1 mil a mais no contra

cheque, para uma carga de

atividade que não excedeu

a 13 minutos e 30 segundos,
segundo cronometrado

pelo vereador. (MILTON RAASCH)

Diogo Junckes preside o

PTJovem em Guaramirim
GUARAMIRIM - A ala

juvenil do Partido dos
Trabalhadores elegeu, no

dia 4 de agosto, a primeira
diretoria do PT Jovem no

Município, tendo Diogo
Junckes como presidente,
e André Martinella, como

vice-presidente. A primeira
diretoria eleita vai atuar

pelo período de 12 meses,

providenciando melhor

organização para o movi

mento, e não poderá as

sumir segundo mandato,
conforme estabelecido.

A próxima reunião vai

acontecer no dia 8 de se

tembro, informa Marti-

nello, com várias q�estões
em pauta. O PT Jovem
pretende, por exemplo,
desencadear campanha
pela construção de um

palco ou coreto na praça
localizada nas proximi
dades da Delegacia de

Policia Civil, como alter
nativa para oferecer mais

uma atividade de recreação
para os jovens.

A proposta deverá ser

encaminhada ao Legisla
tivo, através do vereador
Evaldo João Junckes. 'Não

concordamos que o local

fique abandonado", anteci

pa Martinella. (MR)

QUINTA-FEIRA, 16 de agosto de2001

O governador do Estado, Esperidião Amin (pPB), e

o vice-governador, Paulo Bauer (PFL), participarão I
da abertura da 6' Expofeira, em Guaramirim, na

n
sexta-feira da semana que vem. A informação é do

e
prefeito Mário Sérgio Peixer (PFL), que recebeu a

D
confirmação de assessores do governo. A solenidade
está prevista para as 19h30. No mesmo dia, as duas

d

autoridades também participarão da ativação da pri.
meira bomba de fornecimento de gás veicular no Es.

tado, no Posto Mime, da Rua Bernardo Dornbusch,
Vai acontecer às 18 horas.

ESGOTO
O prefeito Mário Sérgio
Peixer decidiu iniciar a

construção do sistema de

esgoto sanitário em Gua

ramirirn, seguindo o

exemplo do que já está

sendo feito em J araguá
do Sul. Peixer conversou

com a direção da Casan

a respeito e está entu

siasmado com a perspec
tiva. Segundo ele, a obra

deverá iniciar nos pri
meiros meses do ano que

vem, começando pela
Ponte do Portal, na divisa

dos dois municípios. Ca

so a obra se confirme,
Guaramirim estará dan

do passo da maior rele

vância para beneficio da

comunidade. Vamos

aguardar.

HERMANOS
Empresários da região de

Córdoba, na Argentina,
estiveram terça-feira em

Massaranduba e Jaraguá
do Sul, sondando a pos·
sibilidade de instalar filiais

na região e facilitar a

proximidade com o Por

to de São Francisco do

Sul. As empresas Leis

tung e RO & Vallé, atuam

na fabricação de equi
pamentos para serviços
de saúde e carroçarias de

ambulâncias, em parceria
com empresas do setor

automobilistico, mostram

interesse, também, pelas
condições de obtenção
de matéria-prima, além

das questões de infra-e

trutura, como a dupli.
cação da BR-280.

ENTRE ASPAS -

"Se antes os prefeitos mandavam, hoje são
escravos da lei." (Presidente da Federação
Catarinense de Associações de Municípios,
Zortéa Alcides Mantovani, comentando as

dificuldades dos atuais administradores públicos
municipais com a legislação)

Dr. Pedrá Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
. CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia
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Empresas argentinas querem se instalar emJS
incentivos para instala
rem suas fábricas no Mu

nicípio. Jansen informa

que os argentinos que
rem que a administração
pública garanta instala-

ções gratuitas por, no

máximo, dois anos. "Eles

querem um galpão de 500
metros quadrados para a

Leistung e outro de dois
mil metros quadrados pa-

]ARAGUÁ DO SUL- O

Centro de Integração
Empresa-Escola de San

ta Catarina inaugura nes

tasexta-feira, às 19 horas,
posto de atendimento

junto à Unerj. O presi
dente da Ciee de Santa

Catarina, Mércio Felski,
estará presente à inaugu
ração e aproveita a opor
tunidade para ministrar a

aula magna do curso de

pós-graduação em Geren
ciamento de Marketing.
Elevai falar sobre condu-

tas e práticas infrativas à

ordem econômica.
O Ciee atua há 18

.anos no Estado e tem o

objetivo de capacitar os

jovens para o mercado de
trabalho através de está

gios e treinamentos gra
tuitos. Os alunos do en

sino médio, técnico e su

perior podem fazer ins

crição mediante apresen
tação da carteira de iden

tidade, CPF e compro
vante de matrícula.

As empresas que de-

ra o funcionamento da

Vallé', afirma Jansen.
A Leistung fabrica

aparelhos hospitalares
para pacientes com insu

ficiência respiratória e

máquinas de anestesia.

Já a Vallé faz carrocerias

especiais. Ainda de acordo
com DieterJansen, a insta

lação dessas fábricas gera
riam 50 empregos diretos.

sejam conhecer os pro
gramas de administração
de Recursos Humanos do
Ciee terão na cidade uma

instituição que possui ex

periência de mais de 35

anos no Brasil em progra
mas de estágios e trei

namento. Além deJaraguá
do Sul, a instituição man

tém postos nas cidades de

Florianópolis, Blume

nau, Joinville, Lages, Jo
açaba, Itajaí, Criciúma,
Tubarão, Chapecó, Con

córdia e Caçador.

,

AI

ExposiçõéS de produtos industriais,
comerciâis e agrícolas, shows,

bailes, comida típica e muita diversão

:Jbe 24 de á:gosto a 2 'de��sételTlbro
Parque<Municipal de Expo�ições

HR 280 km 54,5 - Guaramirim-SC

PATRocINIO: •

IDESENVOLVIMENTO: WEG RECEBE PRÊMIO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Empresas catarinenses são

destaques no Prêmio Finep

U>
=>

o
o
:r:
e,

]ARAGUÁ DO SUL-.
As empresas catarinen

ses destacaram-se na

quarta edição do Prêmio

Finep de Inovação Tec

nológica, etapa regional
Sul. A jaraguaense Weg,
e as joinvilenses Ernbra

co e Pollux, represen
tantes da Região Norte,
foram premiadas em pri- .

meiro lugar em suas ca

tegorias. O maior prê
mio de tecnologia do
País é promovido pela
Finep em parceria com

a "Gazeta Mercantil" e

a Confederação Nacio

nal das Indústrias e co

ordenada na Região Sul

pela "Revista Expres
são". Nesta quarta edi

ção, foi disputado pelas
principais empresas do

Paraná, Rio Grande do
Sul e Santa Catarina, que
concorreram com 51

cases. O evento de pre
miação vai acontecer no

dia 2 de outubro, na

sede da Federação das
Indústrias do Estado do

Rio Grande do Sul, em

Porto Alegre, com a

presença do ministro da
Ciência e Tecnologia,
Ronaldo Sardenberg.

A Weg S.A., Divisão

de Motores, de Jaraguá
do Sul, ficou em pri
meiro lugar na categoria
grande empresa, com.o

.
case "Crescimento da

Weg sustentado pela
inovação tecnológica".
Por terem alcançado a

maior pontuação em

suas categorias, as três

empresas vão repre-
, sentar a Região Sul na

etapa nacional do prê
mio, prevista para no

vembro, em Brasília.

O case da Weg mostra

mente 50 expositores
nos setores de vestuário,
calçados, móveis e bijuterias.

Na opinião de Isabel

Yamada, uma das orga
nizadoras do evento, as

pessoas que prestigia
rem a feira vão apro
veitar os descontos es

peciais, que são pratica
mente os preços de cus

tos dos produtos. "Os

lojistas vão liquidar com

os produtos de ponta de

estoque com descontos

acima de 50% do valor

encontrado no comér

cio", destaca. Ano pas
sado, o público lotou o

pavilhão de eventos.

E.M.E.F. RODOLPHO DORNBUSCH
Vila Lalau - Próximo ao Posto Mime

FESTA ANUAL - Dia 18/08/01
5 ho-w GO-I'W IN �lNp Lcv
tl cvv t,e,l; e- tlcv�

Muito Churrasco - Serviço de Bar e Cozinha
Discoteca - Apresentação de Palco
Pescaria e Salgadinhos e muito mais

VENHA E PARTICIPEm
PETJí_Ol!RAS

uma indústria voltada à

aquisição de conheci

mento, com fatura
mento anual de R$ 595

milhões, 3,2% dos quais
destinados à pesquisa e

desenvolvimento, e in

tegrada com universi

dades e centros tecnoló

gicos brasileiros e de

outros países.
A reunião do júri do

4o Prêmio Finep aconte

ceu nos dias 6 e 7 de

agosto, no Costão do
Santinho Resort, em

Florianópolis. Com

posto por dez membros,
o júri foi presidido pelo
vice-presidente da Fe

deração das Indústrias

do Rio Grande do Sul,
Nestor Perini, Concor

reram ao prêmio na eta

pa regional 42 empresas
dos três Estados, repre
sentadas por 51 trabalhos.

]ARAGUÁ DO SUL -

Duas empresas argenti
nas podem se instalar

emJaraguá do Sul. A in

formação é do secretário

de Produção da Prefei

tura, Dieter Jansen. Se

gundo ele, representan
tes das empresas Leis

tung e Vallé estiveram

recentemente em Jara
guá do Sul em busca de

Posto do Ciee inaugurado nesta sexta-feira

Rotary Gub promove Feira Ponta de Estoque
]ARAGUÁ DO SUL

Neste final de semana,

será realizada a segunda
edição da Feira Ponta de

Estoque, no pavilhão A

do 'Parque Municipal de
Eventos. O evento vai

estar aberto ao público
das 9 horas e prossegue
até às 21 horas, tanto no

sábado quanto no do

mmgo, com entrada
franca. Ao todo, foram

comercializados 77 es

paços de nove metros

quadrados, no valor de

R$ 125,00. Organizada
pelo Rotary Club Jara
guá do Sul, a feira vai

contar com aproximada-

t
I

1

1
Início: 15:00h

Para 2001, os organi
zadores têm expectativa
de reunir aproximada
mente cinco mil pessoas
nos dois dias de feira.

O Rotary Club ar

recadou cerca de R$ 10

mil com a comercia

lização dos espaços.
Isabel explica que estes

recursos serão utilizados
como auxílio às entida
des assistenciais e ao

Natal da criança carente.

"Todo dinheiro arreca

dado pelo Rotary será

direcionado para as pes
soas que realmente pre
cisam de ajuda", enfati

za Isabel. (FABIANE RIBAS)

,I. "
____III

GráficaCP
370-8649
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POR: CARLA MAURER

I DIC_A da semana
--

I Valeu a pena toda a espera para que "Doce

Novembro" flnàlrnente entrasse em cartaz

no cinema de .Jaraquá do Sul! Além da

brilhante atuação dos protagonistas Char-

lize Theron e Keanu Reeves, o roteiro é

inesquecível!

R
A
P
I
D
I
N·
H
A

Nome: Fábio Cristofolini

Idade:voufazer25

Signo: virgem
Profissão: pois é ... o que vier!

Comidéf Nescau com bolacha

Bebida: Johnnie Red

Qualidade: responsável
Defeito: esquentado
Prêmio: para minha mãe

Castigo: não saber aproveitar certas

oportunidades.

,

Aplausos: para minha família

Vaias: para o apagão
Orgulho: de viver a vida

Vergonha: do jeito que tratam o

planeta Terra

Dia ou noite: os dois

Mania: de ser organizado
Preconceito: ridículo

Amor: tô precisando
Sexo: qualquer hera, qualquer lugar...

Religião: respeito
Saudade: dos velhos tempos
Vida: tesão

Morte: uma hera chega ...

Drogas: tô fora!

Lugar: minha quitinete
. Sonho: uma casa bem legal
Cantada: "rne liga!"
Futuro: amanhã

Jaraguá do Sul: perto de Cuaramirirn

e de Palmeiras

Brasil: 2 x O para Honduras

Recado: cada um faz o seu ...

•

t
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motor novo. Valor a Vende-se Gol Glll, ano 95, 16V,
�

pneus novos, em

combinar. Tratar: 2000, bordô, com bom estado geral. completíssimo, cl

UTOS 372-2167 com ar-condicionado, R$ 1.800,00. banco de COuro
Vende-se Palio EDX,

-
,

Claudineia. dir. hidr., ar quente, Tratar: 9122-1157, elétrico, abs e

compra / venda I trora I garagens desembaçador, com Márcio. 2 portas, 97, comp. bordo:
Vendo Gol I, ano som. R$ 18.500,00. vermelho. R$ 12.000,00.

1!rn::fl'Ültd J � I 96, 2 portas, Tratar (47) Vende-se Santana R$ 1 o. 700,00. Tratar: 9118-5820.
vermelho, 9114-2624 GLS, 4p, completo Tratar: 371-9720.

Vende-se Golf GLX impecável. Tratar: (Joinville). - ar. R$ 6.500,00 + Vende-se Pick-up
97, 2.0, verde, 370-5020 ou 9x R$ 28,76. Vende-se Palio EX diesel, cabine

completo. 9992-7875, com Vendo Marajó, 85, Tratar: 371-3157 ou 1.0, 2000, 2p, dupla, 81.

R$ 19.800,00. Márcio. verde metálico, em 275-2332. branco. R$ 12.500,00.
Tratar: 371-9720 bom estado. R$ 12.300,00. Trata r: 370-0464.

Vende-se Brasilia, R$ 2.500,00, Vende-se Voyage Tratar: 371-9720.

Vende-se Belina II ano 77, branca, aceita troca. GL, 90, álcool, Vende-se Palio

88, gasolina, pintura nova. Tratar: 9122-1157, borbô, com direção Vende-se Fiorino Weekend Sport,
branca. R$ 1.500,00. R$ 2.100,00, com Márcio. e vidros verdes. Furgão, ano 94, 98, completa.
Tratar: 371-9720. negociável. R$ 5.000,00. bom estado. R$ 20.000,00.

Tratar: 371-5479 Vende-se Brasilia, Tratar: 374-2016 Tratar: 9962-3550 .. Tratar: 370-9153
Vende-se Gol, ou371-5715, 80, com rodas (a tarde, após ou 9973-5175,
pratá, ano 84, com Luti. esportivas e 4 14:30, com Márcio). Vende-se Tempra, com Paulo.

Arduíno
Veículos

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

<'

ANO COR MODELO
00 Branca Ped. Parati 1.0, 16V, 4p, c.e. + alarme

00 Azul Renal,! Clio RL 1.0, 4p, air bag duplo
00 Branco Palio EX 1.0, 2p
99 Prata Astra GL 1.8, 4p, completo
99 AzuJ GOl Mi 1.0, 16V, 4p
98 Branca Gol Mi 1.0, 8v, 2p
97 Branca Parati CU 1.6, 2p, aq.int. + I.t. + bag.teto
97 Vermelho Palio EDX 1.0, 2p, limp. desemb., tras.

97 Verde Golf GLX 2.0, compl. 4p
96 Azul Gol CU 1.6, 2p, t.e.portas
96 Azul Uno EP 1.0, 4p, v.e. + t.e, + alarme + Idt

. 95 Vermelha Kadett GL 1.8, v.e.+ t.e .

94 Prata Escort 1.0 Hobby
94 Azul Escort 1.0 Hobby
93 Verde Chevette 1.6 DL

92 Bege Parati CL 1.8, 2p, aq.int. + I.t. + bag.teto

NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCAS

Dalfar
-"'-=--=---=--=---:-=-

VEICULaS LTDA·
2715-S0R0 ctlMPBA·IiNQ&· tm.��'
MODELO ANO COR COMBo

RAT
Palio 4p. 99 Prata G
Palio EX 98 Azul G

Tipo 1.6 IE compi. 95 Cinza G
Uno Eletrônic, 4p 94 AzuiMet. G

VW
Parati CL 1.8 91 Branco G
Gol motor 1 .6 86 Cinza A,

GM
Corsa 4p 99 Vermelho G
Corsa Wind 4p 99 Prata G
Corsa Wind 2p 98 Prata G
Kadette GL 95 Azul G
Chevette SL 89 Grafite A

FORD
Escort Hobby 95 Azul G

MOTO
Strada CBX 200 98 Vermelha G
Titan 96 Cinza G

Rua Presidente Epltáclo Pessoa, 1170 • centre- Jaraguá do Sul· SC

Comércio de Automóveis Novos e Usados

Fone/Fax:(47)376-182�

MODELO ANO COR COMBo

VW
Goi Plus 96 Vermelho G
Voyage 1.8 92 Branco G
Santana Quantum CL 90 Verde Met. G
Goi CL 89 Branco G
Parati 85 Bege A

Fusca 72 Azul G
GM

Corsa Wind 98 Verde Met. G
FORD

Del Rey 84 Bege A
FIAT

UnoS 86 Verde G
MITSHUBICH

L 200 4x4, cornpl, + b.couro 92 Bege D

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

MODELO COR ANO

Voyage Prata 86
Gol 1.0 16 Valv. 4 pts Branco 99
Parati GLS 1.8 gas - vid. Eie!., ar qte, des. Azul 89
Goi CL 1.6 - gas Branco 89

Gol Cli 1.6 - Trio, elé!., couro, som, person. Vermelho 96
Gol Gli 1.8 - completo Vinho 95

Buggy Branco 72

Brosilia Branco 76
Fusca 1300 L Bronco 77
Golf GL 1.8 Azul 95

Corcel II B Branco 81

Pampa 1.6 - toldo, 02 tanques Marron 91

Picku'p Corsa GL 1.6 Branco 95
Corsa - ar qte, lirnp., desemb., trovas Chumbo 95
Corsa - Limp., desemb., ar qte Branco 96

Uno CS - limp., des., vid. Elet. Verde 88

Uno Elx 4 pts - vidros e travas Prata 95
Uno SX Yung Azul 98
Fiat 147 Spazio 1300 Verde 86

ICh�vro.�uto7
MECÂNICA

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

Rli.I'a 8erfläif:aO ·Do,rnbusc1h, ,,·rs
Salã 2 - .Ja:fa9uá do Sul - 'S'(:

Fone: (47)
370-8622

(OR
Prata
Azul
Branco
Branco
Branco
Azul
Verde
Cinza
Preto
Vermelho
Prata
Prata
Branco
Prata

, Bordô
Verde
Prata
Prata
Branco
Branco
(OR
Branca
Branca
Branca
Bordô
Bege
Vermelho
Laranja
Branca
Branca

ANO
01
98
97
97
97
96
96
95
95
95
95
95
95
95
94
91
91
89
79

K�o
00
96
94
93
86
85
74
69
94

VEíULO
Palio EX, 4p, ve/te
Uno SX 4p, ve/te
Corsa Super 4p, te.
Fiesta CLX 1.3, 2p
Corsa Wind, 2p, ar.qte
Uno IE 2p
Uno EP 4p, ve/te/ar
Tipo 1.6, 4p, completo
Omega CD couro 4.1
Kadett GL 1.8
Verona GLX 1.8, ar

Goi 1.0 Plus .

Corsa 1.0 2p TE
Taurus camp, outam.
Pointer GTI 4p
Ipanema SL/EI. ve/te, 1.8
Chevette 1.6/-:, DL
Parati Club 1.6, rodas
Dodge Le Baron, 4p
Fusca 1200 (relíqUia)
UTILITARIOS
Saveiro CL 1.6 Mi
Pampa S 1.6 .

F- 1000 DH/rodas
Saveiro CL 1.8
Kombi Trailer Karmann
D-20 Turbo/cap./rodas
MB 608-D Baú
F- 100 (relíquia)
Fiorino Furgão 1.5
MOTOS
Yamaha 98R 125 Prata
Suzuki GSXR 1 100w Roxa

Mime
Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto
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�
metálico, completo, completíssimo. Trator: 9122-1157, branca, de luxe,

UTOS
trio elétrico, direção Tratar: 374-1597. com Mareio. completa, cabine
hidráulica, 4 portas" dupla tropical.

complo / vendo /Iroe: / gDIDgens 6 cilindros. Vende-se Chevette Compra-se Tratar: 276-0021, Vende-se
R$ 5.800,00. SE, ano 87, rodas Chevette, ano 82 com Otávio ou Escort GL, ano 91,
Tratar: 9975-1514 15, cromadas, carro ou 83. Tratar: Eliani. branco,
ou 275-1642. em perfeito estado. 9992-7155. gasolina, lindo!

Vende-se Opala Valor R$ 4.300,00. Vende-se Corsa, 96. Tratar: (47)
Diplomata SE, ano Vende-se Astro GLS, Aceita-se troca por Vendo caminhonete R$ 9.500,00. 435-0904 ou

\

88, cor verde ano 95, 2 ..0, MPFI, moto ou carro. D-20, ano 94, cor Tratar: 370-0330. 543-1023.

A t
� ·

Baenendi F· 275 3711 Rua Bernardo Dornbusch, 330-
U OmOVelS aepen 1 .

-

EntradadoClubeAtléticoBaependi

95:

VEÍCULOS MODELO ANO COMBo COR Vectra GL 96/97 Gas. Cinza -

vw Corsa Wind 95/96 Gas. Roxo
Gol Special GIl OI/OI Gas. Cinza Quasar D-20 Custom Completa 93/94 Diesel Bege'
Gol Special GIl OI/OI Gas. Prata D-20 Conquest Comp.4p 93/93 Dies. Branca
Gol Special Gm OI/OI Gas. Cinza Quasar Corsa Sedan c/ dir. DO/DO Gas. Branco
GoI Gm 4p MI16V DO/OI Gas. Prata Monza SL 93/93 Gas. Vermelho

Gol4p Gm, MI 16V OI/OI Gas. Titanio Monza SL/E 87/87 Gas. Azul

Gol,4p GHI, MI 16V 99/00 Gas. Verde Chevette SL 85/86 Alc. Branco

ZECA
Polo Classic 99/99 Gas. Prata Monza SL/E 90/90 Gas. Cinza
Saveiro CL Mi, 1.6 99/99 Gas. Azul FORD
Gol MI 98/98 Gas. Vermelho F-IODO XLT Comp!. 97/98 Diesel Azul

Automóvels
Gol CL 1.6 97/97 Gas. Prata Fiesta 1.000 96/96 Gas. Bordô
Gol 96/97 Gas. Branco Opala SL/E 90/90 Gas. Branco
Gol 1000 modo ant.96/96 Gas. Branco Escort XR3 89/89 Alc. Prata'

\ Santana 4p GU 2000 94/94 Gas. Preto F-IODO. MWM Cabine Dupla 86/86 Dies. Azul

Logus CL 93/93 Gas. Prata FIAT

Novos - Usados Gol CL 1.6 93/93 Gas. Bege Uno 4 portas EX 99/99 Gas. Preto
Parati CL 1.6 92/92 Alc. Prata Uno 2 portas SX 97/97 Gas. Preto

de todas as Gol GL 1.6 92/92 Alc. Verde Uno c/ opcionais SX 97/97 Gas. Vermelho

Marcas
Saveiro CL 1.6 92/92 Gas. Prata Uno 2 portas S 87/87 Ale. Preto
Santana Quantum GLS 2000 90/90 Gas. Bege Palio EX dir e trio Cístemac DO/DO Gas. Cinza
Kombi 1.6 87/87 Gas. Branca MOTO

275
Passat 1.8 87/87 Alc. Branco Titan 98/98 Gas. Azul

3507 Passat LS 1.6 83/83 Ale. Branco OUTRAS MARCAS
GM Senic RXE 2.0 DO/DO Gas. Verde

, Vectra GLS 96/96 Gas. Verde Mercedes Classe A 160 Classic DO/DO Gas. Branco

KA
-FORD

00/00 prata gasolinaKA 99/99 prata gasolinaFiesta 98/99 branca gasolinaRanger XL CS 98/98 prata diesel
Courier 98/98 prata gasolinaFiesta 98/98 branca gasolinaEscort GL 16V H 97/98 prata gasolinaESCcirt GL 16V H 2pts 97/98 prata gasolinaEscort GL 16V H 97/97 vermelha gasolinaEscort GL 16V Sedã 97/97 branca gasolinaMOndeo CL)( FD 96/97 azul gasolinaMondeo CLX FD 96/97 preta gasolinaMOndeo CLX FD 96/97 prata gasolinaEscort GL 1.8i 95/96 verde gasolinaEscort 1.0 Hobby 95/95 prata gasolina

VaclraGLS
GM

95/95 vermelha gasolina \Opala Comodoro SUE 89/89 prata gasolina

VOYage GL
VW

89/89 branca gasolinaGOl2Pts 86/86 branca álcool

Corolla XEI
TOYOTA

98/99 prata _ gasolina
Uno Eletronic

RAT
94/95 vermelha gasoli,na

L 200 4x2' CD 4pts
MíTSHUBICH

93/94 branca diesel
,

....__

Na MORETTI
r

AU·TOMOVEIS
•

seu sem I novo co

[eito de novo

enrique Piazera, 199 - Centro - 3
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4-CORREIODOPOVO Classiauto
hidráulico, Vende-se moto DT

� reduzido, trucado, 180, preparada

UTOS caçamba, 10 pneus Vende-se para trilha.

novos, motor novo, Honda CG 125, R$ 800,00.
compra { venda {troca { garagens caixa e diferencial ano 88, vermelha, Tratar: 9122-1157,

revisado. em ótimo estado. com Márcio.
Caminhão nota 101 R$ 1.430,00.
R$ 36.000,00. Tratar: 371-9375. Vende-se moto CG

Vendo Toyota 77, Tratar: (47) 125, ano 90, com

traçada nas 4 424- 1161, em Vende-se Honda carrinho para gás
rodas, com Joinville. Drean 100cc, ano + 1 carrinho avulso

carroceria nova e 97, vermelha, super para gás. Tratar:

cabine impecável. nova. R$ 2.000,00. (47) 446-0556.

Em ótimo estado de Tratar: 9979-0605.
conservação. Vendo caminhão Vende-se moto

Tratar: 9975-4135. 608E, ano 86, baú Vende-se moto Suzuki GSXR

alongado 5,5x2,30, Honda CBX, 1 1 OOW, roxa,

Vende-se Mercedes com moleiro. impecável, ano 93, ano 95. R$
Bens 1313, Valor R$ 23.000,00, por R$ 2.500,00. 15.000,00.
turbinado, Tratar: 273-0269. ' Tratar: 9992-7155. Tratar: 370-8622

FERRO VELHO UNIVERSAL
AUTO PEÇAS UNIVERSALLTDA.

Fone:
370-7184

Rua Arnoldo Leonardo Schmidt, 66 (Próximo ao Curtume

Schmitt) - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul

\

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

QUI NTA-F EI RA, 16 de agosto de 2001

AUTOM ECÂN ICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

1J-���!
Telefone:

(047) 376-0251
,

Rua Ângelo Rubini, 900
\ '

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

Rolamentos -

Retentores -

Buchas -

Mancais -

Anéis -

Elásticos -

'

Graxa

t

BSu1·lrast
rolamentos"

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

VEíCULO COR ANO MODELO VALOR

,�

Monza4p Prata 91 Completo R$ 7,500,00
Córsa Branco - 96 1.0 R$ 9,300,00
Monza 2,0, 4p Azul 95 GLS R$ 11,500,00

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

+ 36x R$ 250,00
Kadett 1,8 Azul 92 R$ 7,500,00

Compra
Chevette Bege 91 R$ 5,200,00
MonzaSUE VerdeMel. 8R ao R$ 5,000,00

Vende
RAT

Uno Mille Bordõ 94 1,0 R$ 6,900,00

Troca Tempra Bordõ
'

93 8V, 4p, compl. R$ 9,800,00
FORD

Financia
Ford Ka Cinza 98 R$ 10,800,00
Fiesta Verde 97 1,0 R$ 9,500,00
Escort GL Cinza 95 1.8 R$ 9,800,00

(47) 371-3608 Escort Hobby Prata Mel. 95 1.0 RS 7,800,00
Escort GL Prata 93 1,6 R$ 8,500,00 Tempra 8V, bordô,

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1379 FORD Goi I, 96, azul completo, ano 93.
- Centro - Jaraguá do Sul - SC Goi CL Azul - 94_ 1,6 R$ 7,900,00 R$ 10.800,00 R$ 9.800,00

(47) 376-1772.

C.....r LTa.A
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC CAM...HO.......

MODELO ANO COR COMBo Gol BX 84 Branco A

GM Fusca 1.300 81 Bege Met. G

Corsa 1.0
,/

95 Branco G Fusca 1.500 72 Bege G

Kadett 1,8 93 Prata G FORD

Ipanema 1.8 91 Azul G . F 1,000 Relíquia . 95 Prata G

Monza EF 500, 4p, camp. cl couro 90 Verde G Verona LX 92 Prata A

VW Verona LX 90 Bege G

Gol G III, 2pts 01 Cinza 6 Del Rey GL cl direção hid. 89 Cinza G

Goll.0 94 Branco G FIAT

Goll.8 94 Branco A Palio Weekend Sport 98 Vermelha G
.

Passat 1.6
"'" i&\

86 Verde A Palio ED 2pts 97 Azul G orsa 95, gasolina, cor

Parati 85 Branca A Tipo 2 pts comp. 95 Prata G brfl!!EC?�peSlf.'Pl!.l. --

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIO DO povo· 5
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BARBADA
APROVEITE! ! ! Vende-se ou troca-se Golf GLX

2.0, ano 95, completo,
cor champagne dourado.

Troco menor valor.
- Tratar: 275-3409 ou 9973s970 1

5 Cartas de crédito para

comprar imóveis ou construir.

R$15.000,00 - R$167,00 mês

R$30.000,00 - R$ 333,00 mês

R$ 45.000,00 - R$ 499,00 mês

R$ 60.000,00 - R$ 665,00 mês

Consórcio GLOBO

275-1723 / 370-2995

ou 9993-2380

Oficina credenciada e homologada

�
_._
INMETRO

��
O/C·040/93

r

Comprovante Capltcltagto Técnica - cer 2206

O combustível do amanhã que você USA hojel Certlflcodope/oSENA/

USAGÁS Convertedora GMV, Mecânica e Comérció Ltda.
Rua Ollvia Domingos Srugnago, 642 - Vila Nova - Jaraguá do Sul (Próximo ao semáforo da Ponte do Clube Selra-Rio) VENDE·SEEconomize até 70%
no combusflvel do seu veiculo j

i Tratar

l
Fone:

t__ -

O Gás Natural Veicular (GNV) é mais seguro, mais econômico e menos poluente que a gasolina e o álcool. É um dos
combustíveis de maior sucesso em todo o mundo e estará disponível em Santa Catarina a partir de AGOSTO,
O GNV é uma excelente opção para táxis, frotas de serviço, 'frotas de ônibus, veículos de carga e representações,
bem como para veículos particulares.

VEJA AS VANTAGENS NO GNV: Bi-combustível
• Qualquer veículo a gaspllna ou a álcool pode ser convertido

para pi-combustível;
• Instalação não altera a utilização do combustivel original do

veículo;
• Um simples toque de botão no painel do veículo troca o

combustível em uso.

• Reduz os gastos no combustível em até 70%
na gasolina e 55% no álcool;

t Aumenta a durabilidade do motor;
t Prolonga a vida útil do óleo e velas em até 3 vezes,

Meio Ambiente C'a natureza agradece'1
t Ecologicamente correto;
• Não possui agregado de chumbo ou compostos de enxofre;
tE puro e não permite adulteração;
t Sua queima é limpa e uniforme;
t Não polui a camada de ozônio daTerra.

• Financiamento em até 18 vezes (Na maioria das vezes, a

economia mensal paga o Investimento da conversão. Você

não desembolsa nada);
.

• Taxas de juros abaixo das praticadas no mercado financeiro

em geral;
'. Encaminhamento de transferência de documentos para bl-

combustível;
• Projetos personalizados por engenheiro próprio;
• Parceria com a rede de Postos Mimei
• Venda programada em até 12 vezes;
• Possibilidade de reinstalação do kit em outro veículo.

• Mais seguro que os combustíveis líquidos
como a gasolina e o álcool;

• Não possui contato com o ar;
• Mais leve que o ar;
• Não forma bolsôes de gás;
• Dlsslpa-se rapidamente em caso de vazamento;
• Os alindros e kits instalados nos veículos, são projetados para

resistir a choques, colisões e altfsslmas temperaturas;
• Abastecimento sem contato com o ar, evitando o risco de

combustão.

o GNV NÄO DEVE SER CONFUNDIDO COM OS VEiCULaS
ILEGAIS MOVIDOS A GAs DE COZINHA (GlP),

ALTAMENTE PERIGOSO.
PARA OBTER TODA A SEGURANÇA COM O GNV, É
FUNDAMENTAL FAZER A INSTALAÇAO PARA BI- .

COMBUSTlvEl NO SEU VEICULO, EM UMA OFICINA
CREDENCIADA E HOMOLOGADA PELO INMETRO.

GASOL/NA Preço R$ 1,799 GNV Preço R$ 0,849 ECONOMIA cidade
v.rculo Km/I R$/Dla* R$/Mês Km/rn R$/Dla* R$/Mês R$/Mês R$/Ano
GoI1.6 10,0 17,99 539,70 13,0 6,53 195,92 343,78 4.125,32
Vec1ra2.2 7,5 23,99 719,60 9,8 8,71 261,23 458,37 5.500,43
Florino 1.5 10,5 17,13 514,00 13,7 6,22 186,59 327,41 3.928,88
Kombi 1.6 9,5 18,94 568,11 12,4 6,87 206,23 361,87 4.342,45
S102.2 8,0 22,49 674,63 10,4 8,16 244,90 429,72 5156,65
RangerV66,S 27,68 830,31 8,5 10,05 301,42 528,89 6.346,65

"
CORREIO DO POVO
1'�_m9

Anulldé rio ifldemO Oo)sl-AutO. fim muilo llHIis 1001 vender quando seu produlo aparece.
Saveiro 1.8 9,0 19,99 599,67 11,7 7.26 217,69 381,97 4.583,69
·Médla/dla 100Km Referenciais atualizados em 20/07/2001

cl?
ADDmaklar.Harcl
Seauros�

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

www.addllaldlr.com.br

FOle: 370-00167·

IJHeliar
FREE

l#1i.lfJMW
Rua Jorge Czerniewicz, 42 - FONE: 275-2231

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



J o MELHOR NEGOCIO.
oll

�
�

Palio YOUD.
MELHOR RELAÇÃO,

CUS, xBENEFICIO
Mille Fire

Palio EX

DESIGN MAIS ARROJADO
E ELEITO O CARR DO ANO.

o CARRO

I
BARATO
E ECONOMICO
D'O BRASIL.

Multimarcas

Os melhores
seminovos estão na

Javel Mu/fimarcas.

'r ",',," ,,',," ,«,W,'
"

d1i?t11
MARCA MODELO ANO COR MARCA MODELO ANO COR

CARROS USADOS

FIAT PALIO ED 2P 97/97 VERDE FIAT TEMPRA IE 4P 95/96 CINZA
FIAT PALIO EX 2P 98/99 AZUL FIAT BRAVA SX 4P 99/00 BRANCO
FIAT PALIO EX 2P 98/99,' CINZA GM KADETT SPORT 96/97 VERMELHO
FIAT PALIO EX 2P 9,8/98 AZUL GM KADETT GL 96/97 VERDE
FIAT PALIO EX4P 98/99 BRANCO GM MONZA CLASSIC SE 2.0 88/88 PRATA'
FIAT PALIO EL 4P 97/98, VERMELHO GM MONZA CLASSIC SE 2.0 9'1/91 PRATA
FIAT PALIO ELX 4P', 99/00 VERDE GM CORSA SEDAN 98/99 PRETO
FIAT STRADA WORKING 99/99 CINZA FORD ESCORT GUIA 2P 90/90 PRATA
FIAT UNO MILLE ,EX 2P 98/99 BRANCO VW GOL 1000 94/95 BRANCO
FIAT UNO MILLE EX 4P 98/99 BRANCO VW GOL MI4P ,98/99 VERDE
FIAT MAREA SX 2.0 20V 4P 99/99 BRANCO

' /:

SUPER CONDiÇÕES GARANTIA DE
DE FINANCIAMENTO CÂMBIO E MOTOR ,

ENTRADA DE 200/0 JUROS PRÉ-FIXADOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se Jeep JPX,
diesel, ano 95, em

ótimo estado de

conservação e I

funcionamento, com

150.000km rodados.
R$ 20.000,00.
Tratar: 9975-1426 .

ou 9973-8576, com

Francisco.

cor do veículo, KM
70.000 originais,
carro com manual e

em ótimo estado.
Aceito troca e

financio.
R$10.800,00.
Tratar: 9902-0184.

VENDE-SE OU
TROCA-SE

MOTO HONDA Bil,
Vende-se
caminhonete cabine
dupla, cor marrom,
ano 86, com ar

condicionado, volante
hidrúlico e turbinado.
R$ 23.000,00.
Tratar: 274-8205,
com sr. Ari.

2001, vermelha, com partida·
elétrica, alarme, Com 1.900km.
Valor R$ 2.300,00 + prestações

I

de consórcio ou troca-se por
uma Honda Biz, 98 a 2000 e

paga-se a diferenço se precisar.
Tratar: 370-8336 com Jonas.

Vende-se Gol, Uno

4p ou Corsa',
somente em ótimo

estado, com preço
para revenda.
Tratar: 9902-0184.

Vende-se Pick-up
diesel, cabine dupla,
ano 81. R$ 14.000,00.
Aceita-se proposta.
Tratar: 370-0464.

.IA

371-7770Consertos e Vendas de
Radiadores, Mangueiras e

Condensadores
Recondicionamos

Radiadores de Alumínio

para Automóveis e

Caminhões Intercoo/er

R EVE STI MENTa

,

AUTOMOBILíSl1CO

EM COURO E

TECIDO

Vende-se micro
trator Yomar, 13Hp,
com acessórios.
R$ 3.500,00. Tratar:
371-5373 ou

9952-6889.

Vende-se Kombi
.

Trailler, motor na

garantia, ano 77,
contem frigobar,
fogão, pia, armários,
mesa e cama de
casal. Aceito troca

por carro popular.
R$ 7.000,00.
Tratar: 9117-2156,
com Salírio.

OPORTUNIDADE
Vende-se caminhonete

0-20, cabine duplo,
ano 86, com er

condicionado, direção
• hidráulica,· turbinado

de fábrica, cor

marrom, em ótimo
estado de

conservação.
R$ 23.000,00. Tratar:
274-8205 com Sr. Ary

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

Vende-se Gol
\

Bolinha CLi 1.6, 95/
96, vermelha, com

parachoques
personclizodos, na

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

8aependi - Jaraguá do Sul - SC

R. Bernardo Dornbusch,
2222 - Vila Lalau

Zoome.-;.., • CENP

A

para voce pagar

(.
� C·lOO BiZ ES

(G 125TITAN Ks
CGlIfAJj ES
XIRl25

, XIR12HS
llIX 200 mADA
I'.BX 2SOlWISTER

BUGGY1
, BUGGY2

BUGGY SUPER
BUGGY SUPER + 10%

.

BOOGY SUPER + ft
UIIO MIUE SMART 2P
UIlO MIlLE SMARHP b, _�----��'�����_-��__�_�� -�----::------I
BUGGY SUPER +30% 1$ 261,3!l� JBUGGY SUPER HO% RS 281,86
601.1.0 SPKW. w R$

, -

(WAU
BUGGY stnltA·SIPli

IESTAI.D

Horário de Atendimento: das 8:00 hs
às 19:00 hs, .s�m fechar para almoço.

Rua Adélia .Fisoher,239 • Fone 371.'999
e Walter Marquardtí 727 - Fone 370-8800.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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e duas mil pessoas compareceram no

wlling no último sábado (11), na Festa

asarão. Valeu a pena enfrentar filas e

os para desfrutar de toda a diversão

rcionada pela festa. Para completar, o

Dazaranha arrasou!

e-maiL·antenaexterna@hotmail.com

I
L

Quinta-feira (l6/8)
- Big Bowlling: show nacional de pagode
com o grupo "É demais". A abertura será
com a banda "Koisaboa".

Sexta-feira (l7/8)
- Baependi: Festa dos Estudantes, com a

banda "In Natura".
- Big Bowlling: Tributo a Renato Russo, com a

banda" Legião Urbana Cover", de S P.

DU

Sábado (l8/8)
- Porão (Av. Mal Deodoro, 104, Calçadão):

1 Madness A única festa!
I - Big Bowlling: show com a banda "In

Natura".
- Notre: festa do 3' aniversário da "Ilha da

+ Quem nunca foi numa fes- - É cada vez rnais raro viver
uma noite tranqüila em Ja

raguá do Sul. Em meio a vá
rias pessoas bonitas, que
saem pra d�r e se diverti r,
há sempre aqueles que gos
tam de "mostrar a força de
seus múscubº� e parti r para
a ignorância. E não adianta
achar que isso é coisa só de
machão! Briga entre mu

lheres é cétß;ª"vez' mais co

mum! Quanta baixaria! Uma
das versões mais vergonho
sas desta velha história acon

teceu no úl15iffi(i) sábado (11),
no Big Bowlling, quando o

próprio vocalista do Daza
ranha teve que parar o show e

chamar os seguranças, por
causa de uma briga no meio
do público. Bela imagem, Ja

raguádoSul!

verão retrasado,
o agora que aprender a

cantar o hit em inglês. É isso
mesmo: "Anna Júlia", da
banda carioca Los H erma

nos, tem agora a sua versão
na língua inglesa! Quem gra
vou? Pasmem: nada mais,
nada' menos do que o ex

Beàtle George H arrison. E Ie
mesmo! "Anna Júlia" faz

parte de um single do músico

inglês Jim Capaldi e Har
rison aparece nos créditos.
Dizem que a escolha da mú
sica foi por causa de seu ar

ranjo simples e daquele "ou
ou ouuu", lembrando muito
os grandes sucessos dos Bea
tles. Quem diria ... O Brasil

exportando música ...

- O País está de luto! No úl
timo dia 6, faleceu o mais

querido e popular dos escri
tores brasi lei ras: Jorge Ama

do. Com toda certeza, Jorge
será sempre amado e lem
brado por todo o povo bra
sileiro.

o Boticário

icroinformatica. com
t s P e c , • I, , a da" m • Ion da' voe 6 371-7365

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

Fone.: 14712.75.1968 Fax.: 1471371.6408
Email: sac@icroinformatica.com

www.icroinfonnatica.com

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.

GENTE & INFORMAÇÃO

Os líderes tucanos prefeito Irrneu Pasold (E), deputado federal
Vicente Caropreso (C) e o ex-presidente Célio Bayer se preparando
para a convenção, no próximo domingo (19)

,

Em recente evento, o empresário Rodolfo H ufenüssler e o médico
Fernando Artur Springmann

loRotary Club de CORUPÁ e a CASA
DA AMIZADE promovem Campanha
Ido Agasalho no próximo sábado (18),
às 9 horas, no Centro. As comunidades

do interior poderão colaborar enviando

pelo aluno suas doações até sua escola,
e o ROTARY fará a coleta das doações

entregues nas mesmas.

Nas comunidades do Centro, um grupo
de rotarianos e senhoras da. CASA DA

AM IZAD E fará a coleta da importante
ajuda para nossa comunidade. A

distrlbuiçáo será feita em parceria com

a Ação Social, Assistência Social e com

igrejas.
Colabore. Ajude uma família a ser

I. feliz.·
-+

Em mais um

animado' baile

gaúcho, os

amigos Rafael

Peggau e

Adriana. Ele
aniversaria hoje

(16). Um

abraço de seus

familiares, e

que Deus

continue

sempre lhe
i I urni nando.
Parabéns e

muitas

felicidades!

Completa 1

aninho hoje (16)
Mikaela Shelly

I<.B., filha de
Marcelo E.

Bruch e Josiane
L. Krisanski, que

também
aniversaria neste

dia

Cristina de Moura colhe hoje (16) mais uma

rosa em seu jardim e recebe homenagem do
tio Jocelho e da tia Maria e do sobrinho Allyson

eu poderde
astral·senJ dos

Procure estar

sentimentos estarão meio

reprimidos: reo]o]
Cê

'

s estudos, as viagens
ontribuir para o sua

.

nal. Não perca as

omecuidadocom

QUINTA-FEIRA, 16 de agosto de 2001
-

NOTAS
--------------------

Acontece no dia 16 de setembro o con

curso Miss Guaramirim, no Parque
Perfeito Manoel de Aguiar, às 19 horas,
com animação da Banda Portal Gaúcho.
A produção fica a cargo de Moia
Cabeleireiro e Prefeitura de Guaramirim.

A Escola Municipal de Ensino Fun

damental Rodalpha Dornbusch, na Vila

Lalau, próximo ao Posto Mime, realiza
neste sábado (18) a sua Festa Anual,
com início às 15 horas, com muito

churrasco, serviço de bar e cozinha,
discoteca, apresentações de palco, pes
caria e salgadinhos e muito mais, além
de show com a dupla Hariel & Haziel.

Prestigie!

\

FELIZ ANIVERSÁRIO
12 de AGOSTO

-

Mayara Gaspar
13 DE AGOSTO
Ivone Schmidt
Maria Terezinha de Ávila Bispo
Alex Henke
Selma Maria Rosa

'14 DE AGOSTO
Norberto Antônio Marangoni
Giselle Mesch
Michelle Giovana Schltach
Wanderleia M. Silveira
16 DE AGOSTO
Márcia Henke
17 DE AGOSTO
Iracema Sasse

Michel Eduardo Skala
Elton Jaco Weite

Ivone Franzner

Rosvita Reich Oribka

Antônio R. Goes

Schirley Sandra Wolf

Janaina 1<. Utech
Neiva C. Tubs

18 DE AGOSTO
Adernar Schwarz
Antonio Normarie Bona

Cinova Geffert

Elaine I<risanski
Marcia Baader

Eduardo Emilio Baade

Schirley Sandra Wolf
aniversaria amanhã (17).
Cumprimentos dos pais,
Helio e Alzira Wolf, e do

namorado, Leandro de
Souza.

Aniversariou na terça-feira
última Michelle Giovana
Schltach. Parabéns de

todos os amigos e parentes.

No próximo sábado (18),
aniversaria Luiz Rogério
Bueno Fagundes. A festa

será no balneário de Barra

Velha, na residência do

filho Marco Aurélio. Os

parabéns são dos amigoS,
filhos e da esposai' Tereza.

sua estrela vai

b. que é uma pessoa
d..th��� vida. A dois,
��%'j bl asoo

procure a raiz dOS pro em

invés de tentar soluções .

superficiais. _

P uas idéias estorao
terá facilidade paro

sos novas. No

o, não espere ser

ua capacidade de
öo estoró em

dois, os atritos
tornar freqüentes.

Procur�!b'J.,ir o que o seu

coração deseja.
Mercúrio e Júpiter
sua capacidade
vorecendo os estudos

es mentais. Não deixe

m ositivas, que

ibuir para 9 seu

i��IilJ\!rnfissional. No
romance, alguns contratempos
serão inevitáveis.

o - Você deverá buscar
mais profundo da vida,
trabalharcom assuntos
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Sindicatos realizam eleições ILiBERDADE: PÁSSAROS FORAM REINTEGRADOS À NATUREZA NA MANHÃ DE ONTEM

Centro de readaptação prepara
aves para sobreviver na natureza

]ARAGuA DO SUL - Os

trabalhadores da Constru

ção Civil e do Mobiliário rea

lizam eleições para a nova

diretoria do sindicato, hoje
e amanhã. A eleição acon

tece com chapa única (Re
novar para Conquistar), en

cabeçada pelo atual presi
dente, Riolando Petry. Três

urnas itinerantes e uma fixa,
na sede da entidade, estarão

coletando os votos dos 595

trabalhadores de mais de

cem empresas da categoria.
Na avaliação do presi

dente do sindicato, a cate

goria nunca esteve tão pró
xima de sua diretoria. "Os

dirigentes sindicais vêm

realizando visitas periódicas
aos locais de trabalho, exi

�ndo fiscalização do Minis

tério do Trabalho e promo
�endo assembléias nas pró
prias empresas, com o objetivo
deorganizaros trabalhadores",
afirma o sindicalista.

Petry informa que a

atual diretoria conseguiu tri

plicar o quadro de associa
dos e tem atuado muito
�ém dos interesses específi
cos do trabalhador, envol

vendo-se, inclusive, com os

interesses da comunidade e

do movimento popular da

microrregião. "Hoje somos

mais de 700 sindicalizados,
apesar da intensa rotati
vidade da mão-de-obra na

categoria", ressalta. Nas

últimas convenções coleti

vas, Petry esclarece que, se

não houve avanços signi
ficativos, pelo menos conse

guiram reajuste salarial pela
inflação.

DATA-BASE - A atual

direção do sindicato vem

negociando com os patrões
um reajuste de 10% rios

salários de todos os tra

balhadores da categoria,
como proposta para o

fechamento do acordo
coletivo de trabalho 2001/
2002. O Sindicato Patronal
aceita repassar apenas 7,5%
(inflação dos últimos 12 me

ses) aos salários de pedreiros
e carpinteiros, sob alegação
de que normativo está mui

to alto. Atualmente o adrnis
sional da categoria está em

R$ 220,00 e o normativo é

diferenciado, sendo R$
260,00 para serventes e R$
350,00 para pedreiros e

carpinteiros. Para o salário

admissional, existe acordo
sobre o reajuste de 10%. As

negociações prosseguem até

o final do mês (a data-base
é 1 agosto). "Nossa inten

ção tarn b'érn é definir a

participação do sindicato
nas eleições de Cipas em

cada fábrica e o índice míni

mo de aumento real", acres

centa o presidente do sindi

cato, Riolando Petry.

mer, até o momento que se

misturam com outros

pássaros e não retornam

mais", destaca Marquardt.
(FABIANE RIBAS)

dade de Guabiruba, que diz

não ter mais condições para
sustentá-las. "A minha

intenção é fazer com que
estas aves se reproduzam
para preservação das es

pécies. Eu resolvi entregá
las para o lbama porque não

tenho como mantê-las na

minha propriedade, mas

também não poderia sim

plesmente soltá-las, elas

precisam ser reeducadas

para saber sobreviver no

mato. Então, essa iniciativa

da Malwee é realmente

grandiosa", afirma o ope
rário que mantinha as aves,

Alcino Boas. Ele conta que
atualmente trata 120 aves

em 33 viveiros.
O centro de readaptação

conta hoje com tucanos, ja
cupembas, araq17ã, saracu

ras, periquitos, tiribas, saira

sete cores, colerinhos, entre

outras espécies. As aves

consideradas preparadas
para viver livres na natureza

tiveram as portas do viveiro

abertas para uma repartição
cercada com grades largas
- que permite a passagem
dos pássaros -, onde

]ARAGuA DO SUL - De

pois de aproximadamente
45 dias no centro de rea

daptação, localizado no

Bairro Rio da Luz, pássaros
que eram mantidos em

viveiros e passaram por
trabalho de reinserção à

natureza foram libertados,
na manhã de ontem. Pio

neiro em Santa Catarina,
este projeto está sendo cus

teado pela Malwee Malhas,
com orientação do lbama,
Polícia Ambiental, veteriná

rios e biólogos. O responsá
vel pelo centro de reabilita

ção, Lino Marquardt, conta

que cerca de 80 aves estão

sendo tratadas numa área

de 80 metros quadrados,
dividida em seis repartições.
"Os pássaros são alimen

tados com frutas facilmente

encontradas na natureza,
como banana, laranja, ma

mão, tangerina, entre outras.

Além da comida, recebem

também tratamento sanitário

e anel de identificação", explica.
As aves mantidas hoje

no centro de readaptação
são provenientes de um

criador de pássaros da ci-

podem retornar e encon

trar alimentos. "Desta

forma fica mais fácil a

adaptação, os animais saem

e voltam apenas para co-

Ibama não tem estrutura para
comportar todos os pássaros

O agente fiscal do lbama, Jorge Watherkamper, diz

que a entidade possui grande listagem de animais mantidos

em viveiros ou apreendidos que precisam receber o

tratamento de um centro de reintegração e recuperação
para, em seguida, serem liberadas à natureza. "Sem a

reintegração nós não podemos soltá-los porque eles não

têm condições de sobreviver, o problema é que o lbama

não possui centros de triagem suficientes para comportar
a demanda de pássaros", ressalta o agente. Ele diz que a

legislação está mais rigorosa e por este motivo os criadores

estão cada vez mais se desfazendo dos pássaros.
Watherkamper destaca que a iniciativa da indústria

jaraguaense é válida e espera que a estrutura seja ampliada
futuramente.

O veterinário que intermediou o projeto junto à Mal

wee Malhas, Alexandre Kinas, afirma que esta iniciativa

vai contribuir com o meio ambiente pois vai preparar e

encaminhar as aves ao hábitat, ajudando, desta forma, na

preservação das espécies. "Nós pedimos aos moradores

da região que não prendam os pássaros que eventualmente

apareçam nas residências porque tratam-se de aves mansas,

mas que podem morrer se mantidas em gaiolas", orienta.

(FR)

Gruta do Rio Molha completa 30 anos de existênciaNOTA DE
AGRADECIMENTO ]ARAGuA DO SUL - Roberto Bachmann. de 77 sa Senhora recebeu uma pin- em casa. A estudante da se-

Desde ontem que a comuni- anos, foi um dos fundadores tura neva, gunda série Fabiana Apareci-
dade do Bairro Rio Molha da Gruta, construída em seis A devoção da família de da Alves, de 8 anos, conta

comemora os 30 anos de meses com a ajuda dos mo- Bachmann sempre muito forte, que pede para a santa não

existência da Gruta Nossa radares. As pedras encrava- mas aumentou ainda mais deixar que nada de ruim acon-

Senhora de Lourdes, um dos das no interior da gruta, em quando a filha, há 20 anos, fi- teça com ela ou com pessoas
pontos mais visitados por cor rosa, vieram de Brusque cou doente. Desenganada pe- de sua família. O coleguinha
católicos de Jaraguá do Sul e e do Rio Grande do Sul. "Não los médicos, a família buscou Guilherme Alisson Prestes,
de outras cidades da região. foi um trabalho muito fácil ajuda nas preces dirigidas à também com 8 anos, reza pa-
Até sábado haverá missa com porque naquela época não Nossa Senhora de Lourdes. ra que a mãe ganhe mais di-

bênção para todos os doentes havia a tecnologia de hoje", "Ela ficou curada graças a nheiro para sustentar a família.

e a abertura da festa da recorda Albano. Ele afirma santa", acredita Bachmann. A dona-de-casa Sandréia

Gruta está marcada para as que a gruta ainda está do A criançada que mora no Raquel Meyer Matzanke, 21

18 horas de sábado, quando mesmo jeito e que a manu- , bairro e estuda na escola anos e grávida de 8 meses,

centenas de fiéis homena- tenção é feita pelos próprios municipal, que fica em-frente pede que a santa ajude na

geiam Nóssa Senhora de moradores, que se revezam à gruta, também faz questão hora do parto. Ela freqüenta
Lourdes, reverenciada há 30 nos trabalhos de limpeza e de pedir a ajuda da santa a gruta desde pequena, assim
anos por toda a comunidade. conservação do local. Para quando as notas estão baixas como quase todos que mo-

O aposentado Albano esta festa a imagem de Nos- ou até quando falta dinheiro ram no Molha.

Os familiares enlutados de HELMA HINSCHING
KARSTEN, profundamente consternados pelo seu

falecimento, agradecem a .todos que oraram e acom

panharam-a, enviaram flores, coroas, pelas orações, e

Osque acompanharam a extinta à sua última morada.
Ao Corpo Clínico dos Hospitais São José e Ma-ternidade

Jaraguá, aos atendentes da Oncoclínica, aos doutores

�assio Fontoura, Luíz Carlos Stobei, André Corinthi,

d
arcos Müller, Jony Vargas, a Comunidade Evangélica

e Confissão Luterana da Av. Pref. Waldemar Grubba,

�o .Grupo da OASE, ao grupo de idosos Orquídia, a qual
aZia parte, ao pastor Claudio Herberts, pelas palavras de

�onforto durante as visitas realizadas e durante a realização
t ? funeral, a Polícia Militar, com o auxílio recebido no

ransito durante o traslado.
Agradece a família enlutada de

Helma Hinsching Karsten

OE MARCO RESTAURANTE E PIZZARIA
Forno. a lenhaDI�K fNIRfGA

370·0348 Rua Marechal Floriano Peixoto, 79 - Centro - (ANTIGO SAMUARA) - Jaraguá do Sul
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I EXPosiçÃO DE BONECOS ESTIMULA O DIVERTIMENTO .00 PÚBLICO

Festival de Formas Animadas
acontece pelaprimeiravez em SC

jARAGUÁ DO SUL - o

10 Festival de Formas Ani

madas começou ontem

em Jaraguá do Sul, com a

apresentação do espetá
culo Mozart Moments, do

grupo Sobrevento, de São

Paulo, e com a exposição
"Anim e - s e a Animar" ,

montada pelas coleciona

doras de bonecos Magda
e Cica Modesto, do Rio de

Janeiro. Exibida em vários

países, a mostra também

reúne espelhos, máscaras,
luvas, fios e bengalas. De

acordo com Magda, a in

tenção é fazer com que o

público participe de for

ma interativa. ''A exposi
ção é montada justamente
para fazer com que o pú
blico se envolva e perca o

medo de se divertir", afir

ma Magda, que descobriu

essa forma de arte ainda

criança e hoje, aos 70 anos,

ainda se encanta com as

diferentes formas de ani

mação.
Segundo Magda, a

idéia é tirar o teatro do pe
destal e ainda descobrir o

potencial anímico de cada

um. Ela salienta que a ex

posição é um incentivo à

brincadeira e que cada

peça funciona de maneira

Edson Junkes/Cf'

Magda Modesto trouxe sua coleção de bonecos para expor

diferente. Durante todo o

período em que as peças
estiverem expostas,. o

público poderá brincar à

vontade com os bonecos,
que são todos em preto e

Unerj oferecebolsas de estudo
jARAGuA DO SUL - A

Unerj abriu inscrições para
os acadêmicos que dese

jarem bolsas de estudo.
Para a coordenadora de

Extensão e Relações Comu

nitárias, professora Rose

meire Vasel, a oferta das bol

sas representa, talvez, a única

oportunidade do acadêmico

carente em melhorar sua

qualidade de vida, tanto pes
soal quanto profissional.

o processo para a es

colha é feito através de um

questionário, a comissão

avaliadora verifica a vera

cidade das informações
prestadas pelos candidatos

para, em seguida, qualificar
o grau de necessidade de

cada um. As inscrições po
dem ser feitas até o dia 22

de agosto, na Coordenado
ria de Extensão e Relações
Comunitárias.

COMUNICADO
Foram extraviadas da empresa Comércio de Carnes Vailatti LIdo: CNPJ

nO 83.619.51 0/0001-79, I.�. n? 250.632.315, os seguintes documentos:
blocosdenotasfiscaisdesaídassérieD-1,no0101 00150,0251 00350,
055100700,1801 a 1850, 1901 a 1950,2351 02400,2551 02600,4501 a

4540,455104560,515105200,5351 a5400,utilizadase 1701 á 11750,3651
03750,3801 03850,4351 04400,4541 04550,4561 04600,5301105350,
5401 a 5450, não utilizadas - SÉRIE D - 2, nO 01 01 a 0200e 0751 a 0800, não

utilizadas; - SÉRIE D - 3, nO 0001 00100 e 0151 a 0250, não utilizadas; SÉRIE
- 1, nO 0001 a 0025, não utilizadas, - Livras de registro de entradas de 1984, '

1986 e 1987 -Iivros de registra de saídas de 1984, 1985, 1986 e 1987.

branco justamente para

que cada pessoa escolha a

cor que desejar. As peças
são feitas em malha, feltro

e um tipo especial de papel.
As técnicas usadas são de

manipulação direta, indi

reta e mista.

Durante o festival, que
encerra no domingo com

a última apresentação mar

cada para as 20 horas, dez

grupos de várias cidades

catarinenses e de outros

Estados vão se apresentar
no teatro da Scar e em al

gumas escolas da rede pú
blica de ensino. Este festival

existe há 15 anos, sendo

que a primeira edição acon

teceu em Canela, no Rio

Grande do Sul. Este ano,

J araguá do Sul e Olinda

entraram no circuito. O fes

tival é viabilizado através da

Lei Raunet. A cidade de

Jaraguá do Sul foi escolhida

devido a estrutura que ofe

rece.

Hoje, as apresentações
começam às 9 horas com

o espetáculo O Velho

Lobo do Mar, da Cia. de

Bonecos de Rio do Sul.

Esta apresentação acon

tece na Escola Municipal
Rodalpha Dornbusch.

Durante o resto do dia

haverá espetáculos no

teatro da Scar e também

na Escola Renato Pradi. Às
18 horas, Magda Modesto

fará uma palestra aberta ao

público, também na Scar.

Moradores reivindicam
túnel na Rodovia BR-280

jARAGuA DO SUL - Os

moradores dos bairros

Estrada Nova, Vila Rau e

Água Verde promovem
uma reunião, neste sábado,
com representantes da

Prefeitura, DNER e lide

ranças comunitárias com o

objetivo de reivindicar a

construção de um túnel e im

plantação de redutores de ve

locidade na Rodovia BR-280.

De acordo com o pre
sidente da Associação de

Moradores do Bairro Es

trada Nova, Riolando Petry,
a comunidade pede por
uma solução para o proble
ma há 10 anos, sendo que
oito pessoas já morreram

no trecho emapenas oitomeses.

"Todos esses casos de

violência no trânsito têm

revoltado os moradores,
que solicitam a construção
do túnel há pelo menos 10

anos, sem que até agora nada

tenha sido feito", afirma o

presidente.
Além do túnel, os mora

dores também querem me

lhoria na iluminação pública
e no acesso aos bairros, me-

lhorias no acostamento,cQ.
locação de taxões e de COn.

troladores de velocidade.
Petry salienta que a associa.
ção de moradores enviou
vários ofícios à Prefeitur�
participou de reunião com

o prefeito lrineu Pasoldem
Florianópolis, com a direção
do DNER, onde foi apre.
sentado o projeto de cons.

trução do túnel. "O prefeito
nos garantiu, na época, em

janeiro, que o projeto estava

aprovado, faltando apenas
a liberação de recursos pelo
governo federal", lembra

Petry.
O morador Pedro Pau·

lo Bernstein, que está há �

anos no bairro, também é

favorável à construção do

túnel. "Precisamos fazer

alguma coisa para impedir
que outras pessoas mor·

ram", reforça Bernstein. Se·

gundo ele, todos do bair·

ro têm medo de cruzararo·

dovia, seja de ônibus, bici·

cleta, carro ou a pé.
Bernstein espera que as

autoridades se sensibilizem
e apóiem a comunidade.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Associação das Micro e Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu, usando da faculdade que lhe confere o Artigo 19,
dos Estatutos Sociais, convoca os Senhores Membros do Conselho
Deliberativo para às 20:00 horas do dia lOde setembro de 2001,
na Sede Social, à Rua Jorge Czerniewicz, 160, 3° piso, a fim de
deliberar sobre as seguintes:

ORDEM DO DIA
01 - Alteração do Estatuto Social da entidade.
02 - Assuntos de interesse geral da Associação.

Jaraguá do Sul (SC), [cneiro de 2001.
Antônio Côndido Carneiro da Cunha

Presidente

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Associação das Micro e Pequenas Empresas do
Vale do itapocu, usando da faculdade que lhe confere a letra
"a" do Artigo 14, dos Estatutos Sociais, convoca os Senhores

Associados para participarem da Assembléia Geral Ordinária a

realizar-se às 19 horas do dia lOde setembro de 2001 na sede
social à Ruo Jorge Czerniewicz, 160,3° piso, em primeira convocação
a fim de deliber.ar sobre as seguintes:

ORDEM DO DIA
01 - Alteração do Estatuto Social do entidade;
02 - Assuntos de interesse geral da Associação.

Jaraguá do Sul (SC), [oneiro de 2001.
Antônio Cândido Carneiro da Cunha

Presidente

(Re)Pe,trlMNV------1

Depois de 22 anos.

Ao receberem este, já estou em outra paróquia. Eslou

assumindo na Paróquia Evangélica de Agrolândia - Sc.
Para trás ficaram os melhores anos de nossa vida, minha ede

minha esposa, Alba. Desde o final de janeiro de 1979, porn
anos e meio, convivemos nesta cidade. Até parece que foi onlem

que cheganos e já estamos indo embora. Na função do cargode
pastor participei em vários eventos, não 'só na igreja, como na

sociedade jaraguaense, com o que granjeei muitos amigos.
Por ser grande o número de amigos tomo-se impossível des·

pedir-me pessoalmente de cada um. Uso este espaço poro deixar,

com minha famíla, o nosso muito obrigado a todas as pessaascom
que convivemos e que nos prezam, com amizade sincera e leal.dSaímos de Jorcquó do Sul com a cabeça erguida, na certeza o

dever cumprido. Não fizemos tudo o que deveríamos e quería�oS
fazer, mas fizemos o que nos fói possível, e isto, com a melhor oS

intenções.
Em especiol e de público agradecemos às pessoas, que �urra

crise pela qual recentementepassamos, se mantiveram.l�al�' d�
nosso lado. Em citando o nominalmente prefeito munlclpa,

Id d d amigoS.Irineu Poso ,queremos ter cita o to as as pessoas " de
Recebam nosso abraço carinhoso: da esposa, Alba, filha Naruha
com o irmão Márcio e a neta Ana Gabriela (São Paulo), da

e,. quRochelle (Florianópolis), do filho Liandro e esposa, Rosinela,
�.o

permanecem em Jaraguá do Sul, e da filha jaraguaense: Ana C�d;.

Nossa casa está aberta para os amigos na Alameda Tro�2�2.
Alto, 126, cp 13,88420-000 Aqrolôndio- SC T: 47 534-

Um abraço da família do Pastor Ingo piske.
ontrof

Em tempo; por algum tempo ainda, nos deveremos enc

nesta coluna.

APOIO: , RIO
SERViÇO FUNERA

HASS 425
371-0903 / 310-0
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.ESTRÉIA: FERRETI VAI CONTAR COM O PIVÔ MIKE E O ALA RODRIGOPrefeitos da microrregião
discutem consórcio das águas Malvvee está participando

da Copa Fiat, em Chapecó
Supersena

concurso: 524
Luiz Carlos Tamanini,
também considera o con

sórcio como uma forma

de ampliar o abasteci

mento de água tratadade

sua cidade, que por en

quanto atende apenas 2,3
mil pessoas. O prefeito de

.

Schroeder, Osvaldo]urk,
aprova a instituição de um

consórcio pelo mesmo

motivo. Segundo ele, a

população de Schroeder
tem aumentado muito

nos últimos anos sem que
a Casan tenha acompa
nhado esse crescimento

populacional com ampli
ação da rede de abasteci-

.

mento.

Ainda de acordo com

Pasold, a Casan demons

trou interesse na implan
tação do consórcio regio
nal e pretende ser parceira
no empreendimento.

]ARAGUÁ DO SUL

Os prefeitos de ]araguá
do Sul, Irineu Pasold, de

Corupá, Luiz Carlos Ta

manini e de Schroeder,
Osvaldo ]urk, reuniram

se nesta terça-feira para
dar irúcio às conversações
preliminares sobre a pos
sível instalação de um

consórcio para adminis

trar de forma regiona
lizada o abastecimento de

água. A reunião aconte

ceu em ]araguá do Sul.

De acordo com Pasold,
a regionalização do abas

tecimento de água seria

uma forma de evitar cor

tes no abastecimentp e

especialmente garantir
qualidade da água, além

de possibilitar a implan
tação de saneamento bási

co em todos os municípios
O prefeito de Corupá,

1ªfaixa:

06-18-21 -

22-30-43-
adquira no torneio mais

entrosamento para bus

car a classificação às fi

nais do Campeonato Ca

tarinense de Futsal, Di-

_

visão Especial. A Mal

wee conta com 44 pon
tos, dois a menos que a

segunda colocada, Toz

zo/AABB, de Chapecó.
O time jaraguaense vai

jogar pela última vez

nesta fase contra a Meti

sa, de Timbó, em casa,

e aguarda um tropeço do

rival na partida confra a

Hering/Taschibra, em

Blumenau. A Unisul,
com 49 pontos, já está

classificada para a fase

final. Ferreti não conta

apenas com Dedé que es

tá em tratamento médico.

]ARAGUÁ DO SUL -

Depois da vitória por 7

a 3, no último sábado,
contra a Anjo Química,
em Criciúma, a equipe
de futsal da Malwee está

disputando a Copa Fiat,
em Chapecó, que come

mora os 84 anos de exis

tência. As competições
iniciaram ontem e pros

seguem até domingo. A

novidade entre o grupo
é a presença do pivô Mai

ke, ex-Ulbra, que estréia

neste torneio. O ala Ro

drigo, ex-Flamengo, che

gou na noite de segunda
feira e também foi incor

porado ao elenco.

O time j araguaense
está no grupo com San

tos e Ulbra. Na outra

chave estão Chapecó,
Minas/Pax e Banespa.
A Malwee viajou na

terça-feira pela manhã e

realizou treino no Giná

sio Ivo Silveira, local da

competição. A estréia

aconteceu ontem, com

vitória sobre o Santos,
por 7 a 4. O time folga
na quinta-feira e volta à

quadra na sexta-feira, às

. 1 9 horas, para enfrentar

a Ulbra. As semifinais

acontecem no sábado, e

a final no domingo pela
manhã. No domingo à

tarde, o time faz um

amistoso em Treze Tílias

contra um combinado

local.

O técnico Fernando

Ferreti espera que o time

2ª faixa:

03 - 09 - 27-

32 - 40 - 44-

Loteria Federal
conc.03571

n 1°· Prêmio: 35.740
� 2°· Prêmio: 63.916
o 3°· Prêmio: 50.169

4°· Prêmio: 43.218

5°· Prêmio: 30.574

Lotomania

concu rso: 140

04 - 10 - 14 - 15 -

16· 20 - 28 - 30 -

43· 50 - 51 - 56 -

I· 57· 60 - 62 - 65 -

I· 78· 83 - 92 - 95 -

PIZZARIA RIO BRANCO
SEMINÁRIO

MOTIVANDO. TODOS PARA AS
.

VENDAS E ATENDIMENTOa pre�os imbativeis
Vi\sner Mvtins

Empresário Comercial

atuanao fortemente ne

área de vendas e sócio

ae uma empresa de

treneoortes. aCl,Jmtil8(}

CIO ainda 8 tunçéo de

Diretor Comercial da

ONDEC, e m prees

prtvsae na éree ae

.

Tr·einamento e

Desenvpivimento ae

Recursos Hutnenos,

EstudoJ,/ Turismo e

_ Engenharia CMl mas se

formou em

. _ Administração de

emoreses com pôs
graduação em

Marketing.

<..�
O

<S�ANCO
Forno à Lenha

Confira

Tópicos do Seminário

# A Venda antes da Venda

# Atendendo e Vendendo para Clientes Difíceis

# .A Força do Atendimento de Coração

enas
Data.: 30/08}2001

R$ 6,90 Local: Clube Atlético Baepsndi
des

a partir de R$ 12,90
ntes

R$ 15,90

Cidade� Jaraguá do Sull SC

Horário: 19:.30h às 22:00h

Pizzas ;,m ,,_

Inscrições: (47)370·1819, (48) 246·2111 ou 9995·7868

FADEL Desconto especial para Associados das ACIJS
R$ 17,00

rtir de

R$ 10,00
Rua Barão do Rio Branco, 163 - Jaraguá do Sul - SC

Cursos EmpresaliB/S tiae,

*Quol/!iccrfJv f>mfl$llionej($"

Massas

�
SCI EQUIFAX ANGELONI
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COMPETiÇÃO: EQUIPE DE XADREZ DE JS VAI DISPUTAR O CAMPEONATO SUL -BRASILEIRO ESTUDANTIL Etapa da Copa Mercosul vai
reunir cerca de 960 nadadoresEquipes da FME participam de

competições neste final de semana
de análise para a prepara-ção
para os Joguinhos Abertos.
"Esperamos bons desempe.
nhos, principalmente da na.
dadora Ana Zanandrea, na

prova dos 50 metros livre,
onde, no último campeon,
to brasileiro, ela obteve a

terceira colocação". Outras
que deverão obter boas colo
cações são as nadadoras Ma
rina Fructuozo (Iuvenil Q e

Talita Hermann (Infantilll),
nas provas dos 400 metros

livre e 100 metros livre, além
de Aline Ossowski Onfantil
I) e Belisa Franzner Guvenil
II) na prova dos 100 metros

peito.
ERRATA - O colégio que

sagrou-se campeão na pn·
meira e segunda etapas do
Circuito Interescolar de Na

tação, no dia 4 de agosto, na

piscina do Clube Acaraí, foi
o Colégio Evangélico Jara
guá. O Colégio São Luís

Marista ficou em segundo
lugar, na segunda etapa.

}ARAGuA DO SUL -

Neste final de semana vai
acontecer a quarta Copa
Mercosul de Natação, no

Parque Aquático do Clube

Curitibano, em Curitiba.

Aproximadamente 960 na

dadores de clubes do Brasil,
Paraguai e Argentina se ins
creveram para participar das

provas. A equipe AjincjUr
bano/FME vai ser repre
sentada por 12 nadado
res, sendo oito das categorias
Infantil I (13 anos) e Infantil
II (14 anos), masculino e

feminino, e quatro nadado
ras das categoriasJuvenil I (15
anos) e Juvenil II (16 anos).

"Iremos com o objetivo
de manter nossa supremacia
na categoria Infanto-juvenil
feminino no Sul do Brasil e

assegurar boas marcas, pois
a competição é em piscina
longa (SOm)", considera o

técnico da equipe, Ronaldo
Fructuoso. Ele destaca que
esta competição vai servir

}ARAGuA DO SUL - Di
versas equipes do Muni
cí pio vão participar de .

competições neste final de
semana. A FME/Reflexo
vai disputar o Campeonato
Sul-Brasileiro Estudantil de

Xadrez, com os atletas Va

nessa Engelmann, Karina

Kanzler, Carlos Kanzler,
Carlos Rohrig e Gustavo

Barroso, sob o comando
do técnico Renan Levy da
Costa. As competições se

rão neste sábado e domin

go, em Blumenau. Na mes

ma data e local, o treinador
e atleta Samuel Lopes
acompanha 15 atiradores

jaraguaenses na nona etapa
do Campeonato Catari
nense de Carabina· Apoi
ada.

Já os mesa-tenistas ja
raguaenses vão disputar o

Campeonato Estadual de
Tênis de Mesa e Individual
Aberto (Pré-mirim, Mi

rim, Infantil, Juventude e

Adulto), de sexta-feira a do

mingo (17 a 19), em Brus

que. Os técnicos Israel
Oliveira Santos, Volnei
Nass e Rodrigo Luz esta

rão orientando 13 atletas.

Nadadores jaraguaenses vão participar da Copa Mercosul neste sábado, em Curitiba

ader. E o time mirim mas

culino da Marisol/Plvlf
disputará mais uma etapa
do Campeonato Estadual
de Vôlei da categoria, em

Rio do Sul, sábado e do

mingo (18 e 19), quando
Márcio Feltrin comandará
os jogadores Leomar, João,
Thiago, Ivandro, Everton,
Darcio, Jean, Jonathan, Bru

no, Wagner e Murilo.

No mesmo periodoe 12 na

dadores da equipe Ajinc/
Urbano/FME estarão nas

piscinas do Clube Curiti

bano, em Curitiba/Pk.,
onde competirão na Copa
Mercosul de Natação.

Outra equipe a come

petir no próximo sábado
é a FME/Homago, que vai

participar do Torneio de
Futsal Feminino Frigumz,

na Recreativa da Frigumz.
O treinador José Augusto
Caglioni terá à disposição
para os jogos as atletas Már
cia Dalmann, Josiane das

Neves, Débora Correa,
Flávia J. Rosa, Francine

Murara, Anelize Schulz,
Scheila Raldi, Silvia Ro

drigues, Juliana da Silva,
Geórgia Vitckzak, Miche
li Buhmüller e Patrícia Ba-

Colégio São Iris realiza torneio
das e poderão ser feitas até

o dia 24 de agosto, na recp

ção do colégio, ou pelo e

mail: esportes@marista·
jaragua.com.br

Os ex-alunos Marista

podem se cadastrar no site

do Colégio Marista São Luís:

www.marista-jaragua.com.br
na seção ex-alunos e reen·

contrar seus amigos, falar

com eles no bate-papo e ficar

por dentro das notícias do

Colégio Marista São Luís.

}ARAGuA DO SUL - O

Colégio Marista São Luís
realiza o primeiro Torneio de
Ex-Alunos Maristas nas

modalidades de futebol de

salão, basquetebol e voleibol

(masculino e feminino), no

dia 1 de setembro, a partir
das 13h30. O objetivo da

competição é reunir os ex

alunos Maristas, maiores de
18 anos, em um momento

de descontração e reencon

tro. As inscrições são limita-

Bebeto de Freitas e Kid estarão amanhã em Jaraguá do Sul
}ARAGUA DO SUL - O Recreativa Marisol. O setas que foram confecci- aos estudantes, descobrir

ex-técnico das seleções bra- evento também vai contar onadas para os alunos en- novos talentos e formar
sileira e italiana de voleibol com a presença do presi- volvidos neste trabalho. atletas para as categorias
Paulo Roberto (Bebeto) de dente da Federação Catari- Desenvolvido desde o principais desta modali-
Freitas, e o atleta da Uni- nense de Voleibol, Dante início deste ano pela Fun- dade. O trabalho é reali-

sul/SC e da seleção do Bra- Klaser, além de autorida- dação Municipal de Espor- zado em dez pólos de trei-
sil, Gilmar (Kid), estarão des políticas e empresariais tes, com patrocínio da Mari- namento instalados em di-
em Jaraguá do Sul amanhã, do Município, diretores de sol, o Projeto Voleibol en- versos pontos de Jaraguá
para prestigiar o lançamen- escolas e estudantes que volve cerca de 800 crianças e do Sul, entre escolas esta-

to oficial do Projeto Volei- participam do projeto. Na adolescentes, de 10 a 14 anos, duais e municipais, ginásios
bol, que acontece a partir . oportunidade, a Marisol tendo como objetivos opor- da Marisol, da AABB, da
das 10 horas, na Sociedade vai apresentar as mil cami- tunizar a prática desportiva Beira Rio e Arthur Müller.

__h/�,�
AQUI É O SEU LUGAR!

Segunda fase do Futebol Sênior acontece sábado, no Acaraí
ventude Estrada Nova en

frenta a Arsepum a partir das
14 horas. O jogo do Gru

po D, com início previsto
para as 15 horas, será en

tre Acaraí e Karlache. As

equipes Santo Antônio

(C) e Beira Rio (D) fol

gam nesta rodada.

Na primeira etapa do
Coroa Bom de Bola foram

registrados 31 gols nos 12

jogos realizados, o que

representa uma média de

2,58 por partida. Anézio
Beltrami (Arsepum) e Roseni
de Freitas (Beira Rio), que

balançaram as redes ad-

versárias em três oportuni
dades cada um, dividem a

liderança da artilharia, en

quanto que na disputa da
defesa menos vazada des"

pontarn as equipes Acaraí,
Santo Antônio, Beira Rio e

Juventude, com apenas qua
tro gols sofridos.

]ARAGuA DO SUL - A

segunda fase do primeiro
Campeonato de Futebol
Sênior "Coroa Bom de
Bola" começa no próximo
sábado, com dois jogos a

serem realizados no campo
da Sociedade Desportiva
Acaraí. Pela Chave C, Ju-
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