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Manifestantes fecharam a BR-280 por 30 minutos na tarde de ontem. Eles querem a imediata construção de um túnel cortando a rodovia
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Moradores fecham BR-280 em

protesto pelas mortes no local
Aproximadamente mil pessoas, a maioria mo

radores dos bairros Estrada Nova, Vila Rau e Água
Verde, participaram da manifestação realizada na

tarde de ontem, no trecho da BR-280 que dá acesso

ao Bairro Estrada Nova. Os manifestantes fe

charam a rodovia por 30 minutos e reclamaram da

demora da administração pública em dar uma

solução para o· caso. Eles querem a construção
imediata de um túnel ou pelo menos a implantação
de um redutor de velocidade ou de tachões como

forma de garantir a segurança dos moradores.
PÁGINA 9

Petistas discordam

da decisão da CI
Os vereadores Marcos Scar

pato e José Pendiuk dos Santos,
do Partido dos Trabalhadores, se
retiraram do plenário da Câmara
de Vereadores, segunda-feira, na
votação sobre o acatamento ou

não do pedido do médico Walter

Falcone pela reinstalação da CI

que investigou aposentadorias.
PÁGINA 3

Casildo, Amin e

Bauer na região
O cenário político da região es

tará movimentado neste final de

semana no Vale do Itapocu, com
as presenças do governador Es
peridião Amin (PPB), da vice

governador Paulo Bauer (PFL) e do
senador Casildo Maldaner (PMDB).
Todos eles estarão na abertura da

Expofeira, em Guaramirim.

-PÁGINA 4

Panificadores querem
fortalecer o setor

A Associação das Confeita

rias e Panificadoras deJaraguá do
Sul e região, criada no início deste

mês, pretende lutar pelo fortale
cimento do setor, através da

aquisição de novas tecnologias e

profissionalização. A categoria
quer a instalação de uma escola

de panificação na cidade.

PÁGINA 5 -

Rádio Jaraguá AM
é destaque estadual

A emissora foi destaque du

rante o 100 Congresso Catari

nense de Emissoras de Rádio e Tv,
realizado no período de 13 a 15

destemês, emFlorianópolis, O co

ordenador. âtdstico da emissora,
radialista RJmnar Braga, foi con
decorado ctm o diploma de ouro.

iiI- PÁGINA 12
.»

Semana do.Excepcional
leva alunos ao shopping

Estudantes da Escola de Ensino

Especial da Apae de Jaraguá do Sul

estão comemorando a Semana Na

cional do Excepcional com ativida
des de pintura desenvolvidas no

Shopping Breithaupt. A iniciativaé
uma forma de promover a integração

. entre os alunos e a comunidade.
PÁGINA 9 '"'W';
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ODENlTE CARDEAL DE MAGALHÃEs --'-Psicóloga

Muitas vezes parece difícil entender o que se passa na cabeça das pessoas
naquele exato momento ...

É isso mesmo, naquele momento tão esperadodepois de um longo {ou
nenhum) período preliminar. A chamada hora "H": Momento máximo do

prazer. O êxtase total. O clímax ... e assim por diante.
O corpo do ser humano é repleto de pontos <"do prazer". Poucas pessqas

exploram, são exploradas e/ou se deixam �xplorar, impedindo ou difi
cultando a descoberta desses pontos.

Aqui partimos de um ponto em que as pessoas se sentem envergonhádas
de se tocarem, de buscarem seu autoconhecimento. São inibidas de mais par:;! se
permitirem se olhar diante de um espelho e descobrir seus pontos de prazer.

A criança faz isso com muita espontaneidade, até que, infelizmente, um
adulto se aproxima e pode então desencadear, desde um simples gesto de
aceitação até um espancamento.

O jovem, em sua doce adolescência (amadurecimento), tem medo de se

tocar, de se explorar. Quando dois adolescentes se apaixonam, buscam esse

autoconhecimento a dois (nem sempre permitido). Se faltar orientação, é
claro que eles irão se aventurar pelos caminhos'do "prazer" podendo ou não

ocorrer o indesejado ou o não planejado.
'

O jovem adolescente encontra-se em sua plenitude sexual. Os hormônios
estão "à flor da pele". O ser humano vive o seu apogeu sexual entre os 13 e

os 21 anos - aqui para esses jovens o que vale é a quantidade, depois, começa
uma corrida pela qualidade e a preocupação com o desempenho.

O "pânico" maior vem a partir da falta de orientação... O desconhecimento
das reações do corpo a partir de determinados toques, leva o jovem adolescente
a se assustar com o "prazer" ou a suposta "dor" ou ainda com um sentimento
ou emoção desconhecida.

Ah! Aqui vamos ter também o mito da penetração; o suspense ... Como
será que é ... Onde colocar?... Corria colocar? .. :Muitos jovens mal informados
agridem ou se agridem em uma relação sexual, simplesmente por "achar"

que sabe e/ou querer aparecer para o outro numa atitlfde de sabe-tudo... Aí

sim, na hora "H", pormedo, desconhecimento e insegurança, pode realmente
não dar certo. O segredo aqui é não se apavorar... Relaxe, converse um pouco
com oCa) parceiro(a). Dá um breve tempo para um saboroso copo com água,
tome-a, então ... Comece tudo novamente... Não exagere, o sexo masculino
neste momento é mais sensível que o feminino. Procurem curtir numa boa.
Sem se magóar e sem magoar o outro intencionalmente.

O "pânico" na hora "H" pode não ser tão pânico assim. Seja criativo e aja
com um certo grau de humor... Leve na esportiva e converse. Este é o segredo
da magia do prazer. Conversar, comunicar-se da melhor forma possível.

Só ao ser humano foi dada a capacidade de errar-e aprender criativamente com o

seu próprio erro. Ser feliz é sentir prazer em tudo... até nas falhas, na famosahora "H".

o avanço das mulheres
GEOVANE DEMARCHI - Empresário

As mulheres de hoje em dia já não são como nossas mães eram. Elas

avançaram e conquistaram grande espaço na sociedade porque mudaram seu

jeito de pensar e agir. E isto não é mais segredo para ninguém, que até um

cego já enxergou.
E não tem mais jeito, elas não voltam mais atrás, é como a;contagem dos

séculos, só vai adiante. Este avanço das mulheres faz com que nós, homens,
tenhamos que adquirir capacidades e mudar nossas atitudes.

As mulheres modernas exigem hoje homens de capacidades modernas,
se algum de nós não adquiri-las, está fora do exigentemercado delas. É como c'

o funcionário que não sabe apertar o enter, ele não tem chance.
As mulheres de hoje não querem somente um marido, elas querem um

companheiro para todos os momentos que 001 necessitar, Elas nãoquerêm
mais machistas, mas sempre querem um homem que tenha a i;;pa�dade de
ser macho quando elas desejam. .v. .,

'.

Elas não querem autoritários, mas querem um homem que decida.'
Elas não -querem reprodutores, mas quei�rt; um homem que gere e

tenha capacidade de educar.
"

Elas não admitem mais o homem do sofá, porqj.le querem que o homem,
algumas vezes, vá para a cozinha.

Elas não querem mais o tipo que sabe e manda' em tudo, mas aquele que
saiba dialogar e ajudar nas {irefas.

Elas não querem apenas um pai, lhas um homem que seja um exemplo
para seus filhos.

As mulheres modernas não aceitam mais o homem infiel, elas exigem
que, todo, homem seja um marido. e amante exclusivo dela.

Por isso, temos'que adquirir capacidades para sermos homens modernos.
Para nós

..
é um grande desafio!Ma; é o único caminho para avançarmos e não

'

ficarmos .para trás tocando' a boiada:
'

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 siníetlzar o texto e fazer as correções ortogtáficas e gramaticais necessárias,
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ro p�ssado merece

ser revisto, quando
pode dar bons

exemptos

o segundo sobressalto, para
não dizer desgosto, o ilustre

brasileiro teria quando chegasse
em Brasília, e encontrasse a

Capital que ele idealizou, para
projetar um Brasil novo, ético,
competente, bem administrado,
zeloso com as necessidades do

povo, transformado numa

verdadeira arena de combate,
palco de denúncias interminá
veis de corrupção, desvios,
conivência, desrespeito e con

trachoques de facções que, na

disputa dos espaços políticos,
acabam - claro, com exceções
,- colocando os próprios inte
resses acima do objetivo maior,
que é a vontade; dos cidadãos.
No plano político, ficaria

impressionado com o esfacela

mento dos partidos, dos quais,
namaioria, já não se distinguem
as diferenças programáticas e

ideológicas, onde as propostas
e idéias só valem nos períodos
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JK 'ressuscitado
A lembrança damemória do"

ex-presidente da República
Juscelino Kubitschek, morto
em acidente automobilistic� há
25 anos, naRodoviaPresidente
Dutra, que liga São Paulo ao

Rio de Janeiro, conforme
destacado na imprensa na

cional, ontem, origina algumas
conjeturas. Vamos a elas, ba
seadas, hipoteticamente, de
que por alguma concessão da
boa vontade Divina, o ilustre

brasileiro revivesse e viesse

fiscalizar como anda a Nação,
que outrora ele conduziu.

O primeiro susto do ex

presidente ressuscitado seria

com o caos do trânsito nacio
nal, que há tantos anos lhe tirou
a vida, e que, após transcorrido
um quarto de século, continua
ceifando milhares de vidas de

concidadãos, de todas as ida

des, velhos, adultos e peque
nos, entre as novas gerações.JK
s� sentiria, sem dúvida, tomado
de unia ânsia maluca, para pôr
ordem nesta balbúrdia e es

taú2àr: a destruição de tantos

patrícios, e aquilo ,que o País

tem de mais precioso, que é
r

justamente a sua gente.

de campanha política e nos ho

rários gratuitos de propaganda
eleitoral, e depois vão todas

para a vala comum. O fio do

bigode, chavão da política anti

ga, perdeu todo o significado.

JK também ficaria admira

do, sendo ele o propagador do
lema: "Crescer 50 anos em 5",
ao constatar que, passados 25

anos, o Brasil'ainda não garante
a auto-suficiência num setor

elementar como é o da g�ração
da energia elétrica, colocando
em risco a expansão da ati

vidade industrial, talvez o único

condão para nos conduzir paraa
transformação doBrasilna nação

que ele já preconizava na época
Por fim, outra decepção viria

com a grande fonte da alegria
popular, o futebol brasileifo, de
tantas glórias naqueles tempOS,

quando o lucro obsessivo e as

maracutaias não existiam, OU

eram raríssimas exceções oo

mais popular esporte nacional,
hoje visto com desconfiança
pela gente simples, que não �n
tende como rola tanto dinhetrO,
e tão pouca bola. O passado
merece.ser revisto, quando po
de dar bons exemplos.
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A pressão das comunidades, desde que bem conduzi

das e sustentadas em objetivos claros, dá resultados.

Assim já aconteceu na Vila Recanto Feliz, em

Guaramirim, onde os moradores realizaram

sucessivas manifestações até conseguir que o DNER

instalasse um controlador de velocidade no

entroncamento da Rua Cláudio Tomaselli com aquela,
rodovia federal. O equipamento já/mostra que está

dando resultados, tornando mais lento o tráfego de

veículos naquele local, para satisfação dos moradores,
que já não conseguiam conviver com os freqüentes
acidentes de trânsito no trecho.

URGÊNCIA
No Bairro Estrada No

va, cortado pela mesma

rodovia federal, a situação
não é diferente e de igual
urgência, senão maior. Os

moradores estão reclaman

do providências há anos

- sem resultados -, até

que ontem, no limite da

paciência, decidiram pelo
protesto. Não restando
outro caminho, optaram
pelo protesto. Ao que tu

do indica terão de manter

omovimento pela obra de
emergência ativo, por
algum tempo, até que .os

setores que podem dar

solução se sensibilizem. É
lamentável que, quando se

trata de vidas em risco, as
providências sejam tão

lentas.

CANDIDATO
O prefeito Irineu Pasold

(PSDB) não atribui, apa
rentemente, muita im

portância, ao ser inda

gado por urn repórter, na
entrevista coletiva desta

terçá-feira, se tinha co

nhecimento de que, des
contente com a lentidão

com que está sendo en

campada entre os tuca

nos a sua intenção de

obter a indicação para
sair candidato a deputa
do estadual, no ano que
vem, o vereador Lia Ti

roni (PSDB) estaria

propenso a bandear-se

para o PTB, a fim de

concretizar o projeto.
Levando consigo ou

tros colegas de banca

da.

SEM COMENTÁRIOS
O vice-prefeito Moacir Bertoldi (PPB) acompanhou
a entrevista coletiva do executivo municipal, esta

semana, com a imprensa, sem dizer uma palavra. Não
opinou, sugeriu, esclareceu, informou nada. Silêncio
absoluto. Conforme urn repórter, isso já é corriqueiro.
Enquanto Pasold fala, explica e divulga, que é, enfim,
o propósito da entrevista, Bertoldi fica emudecido.

FAcll?
O deputado estadual Ivo Konell (pMDB) foi taxativo
ao participar de reunião convocada pela Associação de

Moradores do Bairro Estrada Nova, sábado à tarde,
para discutir a necessidade de garantir mais segurança
no acesso para a localidade: "É obra rápida e bara
tissima." Na opinião dele, o prefeito lrineu Pasold pode
solucionar fácil a dificuldade dos moradores.

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

IDESACORDO: BANCADA, PETISTA PREFERIU NÃO PARTICIPAR DA VOTAÇÃO SOBRE ,O PEDIDO DE NOVA CE

Vereadores, não concordam com o

imediatismo no trato' do assunto
]ARAGUÁ DO SUL - Os juntamente com o colega de ir para leitura em plenário não poderia ter participado

vereadores Marcos Scarpa- bancada, para não participar em sessão, como aconteceu da votação, porque decidiu
to e José Pendiuk dos San- davotação damatéria em ques- na quinta-feira da semana nessa questão em causa

tos, do Partido dos Traba- tão,naquelas circunstâncias. passada, com o pedido feito .própria", sustenta Scarpato,
Ihadores, não concordam - Não tivemos nem pelo médico Falcone, e ser citando o parágrafo lodo

com o imediatismo com tempo para nos inteirarmos colocada em votação já na Artigo 230 do Regimento
que a Mesa Diretora da completamente do assunto, sessão seguinte, embora a Interno. ''A votação deveria

CâmaraMunicipal tratou o quanto mais para fazer al- presidente da Câmara Mu- ter sido aberta, pública, nes-

pedido protocolado pelo gum questionamento -, nicipal, Maristela Menel se caso", proclama Falcone,
médico e vice-presidente do destaca Scarpatto, lamen- (PMDB), tivesse essa prer- citande:> também o Regi-
PPS, Walter Faleone, pela tando que isso também já rogativa, reconhece. Scar- mento Interno. O médico

reabertura da Comissão Es" aconteceu com outros pro- pato, assim como o próprio deu entrada com a soli-

pecial que investigou su- jetos e assuntos em trami- Falcone, apontava, ontem, citação no dia 10 de agosto

-postas irregularidades na tação na Câmara, como
_
pelo menos

-

dois erros no Legislativo;contestando
concessão de aposentado- também nesta semana, com cometidos na votação feita o relatório divulgado pela
rias a usuários da Previdên- o projeto que autoriza o na segunda-feira, quando o Comissão Especial que in-
eia Social, em Jaraguá do Sul Executivo Municipal a re- Legislativo decidiu descon- vestigou o INSS, presidida

- A tramitação foi a passar a quantia de R$ 180 siderar o pedido referente na época pelo vereador

toque de caixa-, disse on- mil para a Associação Ami- à CE, pelamaioria absoluta Pavanello, e solicitando

tem o vereador Marcos gos do Esporte Amador, de de 16 votos, sem nenhum também o afastamento des-

Scarpato (PT), que na sessão Jaraguá do Sul. contrário. te último, alegando quebra
da quinta-feira à noite pre- Não é normal, argumen- REGIMENTO - "O ve- do decoro parlamentar.
feriu retirar-se do plenário, ta o vereador, uma matéria reador Carione Pavanello (MILTON RAASCH)

Bauer inicia roteiro hoje
e Amin chega amanhã

]ARAGUÁ DO SULjGUA
RAMIRIM - O vice-go
vernador do Estado, Paulo
Bauer (PFL), tem chegada
prevista para esta manhã à

cidade, às 8h30, quando
inicia roteiro de visitas que
deverá incluir diversas em

presas, entidades e localida

des e só ficará concluída

amanhã à tarde. "Será urna

visita informal 'sern discur

sos", antecipou o prefeito
lrineu Pasold (PSDB), na
entrevista coletiva de terça

feira, dando a entender que
o vice-governador pretende
é concentrar toda a atenção
no contato direto com as

bases. A única reunião mais

prolongada com representan
tes políticos vai acontecer

esta noite, às 19h30, na sede

da Associação dos Canari

cultores.

Bauer será recebido pelo
prefeito Pasold no

o

começo
da manhã, na Prefeitura, por
onde inicia o roteiro que será -

concluído amanhã, às 14h30,
no Bairro Ilha da Figueira:
Também amanhã, estará
concedendo entrevista coleti

va à imprensa, durante al

moço no Reservado da Can

cha de Bocha do Clube

Baependi, e às 18 horas par

ticipa, juntamente com o

governador Esperidião Amin
(PPB), da inauguração da

o

primeira bomba de gás vei-
o

cular, com capacidade para
abastecer quatro veículos si

rnultaneamente, no Posto Mi

me, antigo Posto Vargas, na
Rua Bernardo Dornbusch.

Depois, às 19h30, as duas

autoridades participarão da

abertura oficial da 6' Expofeira,
em Guaramirit;n. (MR)

\

A agenda
HOJE
- 8h30 - Prefeitura
- 9h15 - Comércio Rio Cerro e Empresa Bordados

Jaraguá
- 10 horas - Metalúrgica Olipê
:. 10h45 - Rio da Luz
- 11h30 - Garibaldi (almoço na comunidade Santo

Estêvão, com lideranças)
- 14h30 - Jaraguá Esquerdo
- 15h15 - Grupo de Idosos - São Judas
- 16 horas - Nereu Ramos
- 16h45 - Santa Luzia
- 17 horas - Visita à Weg
- 19h30 - Jantar na Associação dos Canaricultores com
o prefeito, vice, assessores, vereadores emembros das

executivas dos partidos da coligação Mais Jaraguá do
Sul.

AMANHÃ.
- 8h30 - Malhas Vila Nova e comércio
- 9h30 - Centro
- 11 horas - Elian Malhas 'e GC
- 12 horas - Almoço com a imprensa (Reservado da

Cancha de Bocha do Clube Atlético Baependi)
.

- 14h30 - Bairro Ilha da Figueira

esconlo à viSla

K<1I1ElLI
Moda Masculina
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IOBJETIVO: NOVO PRESIDENTE DO PSDB EM SCHROEDER VAI BUSCAR O FORTALECIMENTO DO PARTIDO

Gregório Tietzvai convocar a
primeira reunião dos tucanos

SCHROEDER - o novo

presidente do Diretório do

PSDB, ex-prefeito Gregó
rio Tietz, vai convocar a pri
meira reunião com a Execu
tiva para analisar a atual

,

situação do partido no Mu

nicípio, dentro dos próxi
mos 14 dias. "Nossa preo
cupação nesse momento é

com o fortalecimento da

legenda", declara Tietz, que
.prerende desencadear uma

campanha em busca de
novas filiações e iniciar ne

gociações com o prefeito
OsvaldoJurck (pMDB) e li

deranças dos dernais par
tidos, que, junto com os

tucanos, participam da base
do governo municipal.

Tietz confessa que não

cogitava assumir a presidên
cia do PSDB, mas diz que
acabou anuindo para aten

der ao pedido aos novos

companheiros de legenda.
Até há alguns meses, ele

pertencia ao PFL, do qual
se desligou após desenten-

Arquivo/CP: Edson Junkes

Ex-prefeito não descarta nova candidatura

der-se com outras lideran

ças daquela legenda, na épo
ca da indicação do candi

dato a prefeito para as

eleições municipais do ano

passado. Ele era prefeito e

pretendia disputar a reelei

ção. Este é o quinto partido
politico do qual o ex-pre
feito participa. Tietz já esteve
filiado, antes, na antigaArena,
depois PDS, PRN e PFL.

Conforme o ex-pre
feito, o trabalho pelo for

talecimento da legenda dos

tucanos, no qual pretende

Casildo Maldaner visita a

região amanhã e sábado
I

]ARAGUÁ DO SUL - o
senador Casildo Maldaner

(PMDB) estará cumprindo
roteiro politico nesta sexta

feira e sábado, que deverá
incluir Jaraguá do Sul e to
das as cidades vizinhas na

microrregião. A informa

ção é do deputado estadual
Ivo Konell (PMDB), que fi
cou incumbido de organizar
o roteiro de contatos. A

programação inicia amanhã,
às 16 horas, quando o se

nador estará no Diretório
do PMDB, em Massaran- '

duba, deslocando-se em se

guida para acompanhar as

inaugurações no PostoMime,

às 18 horas, em Jaraguá do

Sul, e a abert:uta da 6a Ex

pofeira, em Guaramirim, em
seguida.

O roteiro da "Força do
15" será retomado no sába

do pela manhã, quando o se

nador e o deputado Ivo Ko
nell deverão acompanhar, às
9 horas, a reunião que deverá
contar commoradores de vá
rias comunidades noPavilhão
Comunitário da Vila Recan

to Feliz, em Guaramirim, se
guindo depois paraSchroeder,
onde a comitiva estará .às

10h30, e completando o ro

teiro em Corupá, onde acon
tecerá o almoço. (MR)

contar com o auxílio do

suplente de vereador e vice

presidente do partido, Ni
valdo Lombardi, está ainda

numa fase bastante prelimi
nar. "O PSDB participou
das eleições com o PMDB

e o PPB no ano passado;
integra o governomunicipal
e, a nossa posição, nestemo
mento, é pelo apoio integral
ao prefeito Jurck", anuncia
Tietz. "Mas isso não significa
que oPSDB não irá reivindi

car maior espaço na admi

nistração municipal, futurá-

mente, onde hoje temos

apenas uma assessoria na

área da saúde", acrescenta.
CANDIDATURA - Gre

gório Tietz diz que ainda é

muito cedo para fazer qual
quer projeção para as pró
ximas eleições municipais
em Schroeder,mesmo por
que ainda existem outras

eleições em vários níveis que
acontecerão no ano que
vem, mas descarta total

mente novas pretensões
políticas e eventual nova

candidatura a prefeito. "Isso
só o futuro vai dizer, mas
eu não digo que não irei co
locar meu nome nova

mente, se as condições poli
ticas me forem favoráveis",
antecipa. O ex-prefeito in

gressou no PSDB a convite

do deputado federal Vi
cente Caropreso, a quem
deve muito apoio, reco
nhece, na -busca de recursos
federais e convênio, durante
o mandato na Prefeitura.

(MILTON RAASCH)

PMDB faz prévias só

em 2002, diz deputado
FLORIANÓPOLIS - O

PMDB só deverá realizar as

prévias no ano que vem,

para decidir qual o nome

que será indicado para con
correr à vaga do Senado. A

informação foi dada ontem
pelo deputado estadual Ivo
Konell (PSDB), dizendo
que a reunião de lideranças
do partido, que deverá

acontecer em Florianópolis,
na próxima segunda-feira,
não deverá tratardo assunto.

Fala-se em dois nomes no

partido, para a disputa da

indicação para o Senado: o

atual senador e presidente
estadual' da legenda no Es-

tado, Casildo Maldaner, e o

deputado federal e ex-prefeito
da Capital Edson Andrioo.

A reunião de lideranças
da semana que vem, na Ca

pital, antecipaKonell, deverá
só reforçar algumas deci

sões já convergentes no par
tido em Santa Catarina, co
mo a retirada do apoio po
litico ao governo do presi
dente Fernando Henrique ,

Cardoso (PSDB) e a confir

mação de candidato próprio
para a disputa das eleições
presidenciais no ano que
vem, com indicação do se

nador goiano Maguito Vi

lela. (MR)

O projeto que prevê a instalação da Usina Termoelétrica
Norte em Guaramirim desempacou, afastando de vez

o temor de algumas lideranças de que o projeto, liderado
pelo grupo americano EI Paso, sofra retrocesso. Da
Capital vem a informação de que a Celesc assina nos

próximos dias o contrato pará comprar 350 megawatts
da energia que será gerada pela termoelétrica, em Gua
ramirim. O investimento da Celesc na compra de ener�a,
que acontecerá ao longo das próximas duas décadas,
será de R$ 6 bilhões, o equivalente a cinco anos de fatu.
ramento da empresa, conforme detalhou o presidente,
Francisco Küster.

FAMEG SEM ASSINATURA
As Faculdades Metro

politanas de Guarami

rim participarão da 6a

Expofeira, com a instala

ção de um estande e fa

zendo ampla divulgação
das novas opções em

cursos de nível superior,
que a instituição está tra

zendo para a região. Um
vídeo vai mostrar as ins

talações e toda a estrutura

oferecida pela Fameg, no
câmpus da BR-280.

O diretor da Câmara de
Vereadores de Guara

mirim, Charles Longhi,
distribuiu nota à impren
sa, ontem à tarde, relacio
nando os projetos aproo
vados pelo Legislativo na

sessão da última terça
feira, e incluindo, no final,
um comentário, para des

fazer boatos. Mas sem

proceder a devida assina

tura. Assim sendo, não foi

considerado.

Novo NO NINHO

A empreitada é dura, mas o ex-prefeito Gregório
Tietz disse que vai se empenhar pelo fortalecimento

do PSDB em Schroeder. Mesmo sendo participante
do governomunicipal, em apoio ao prefeito Osvaldo

Jurck (PMDB), a legenda é frágil no Município. A
conhecida teimosia.do ex-prefeito poderá ser testada

pelo lado positivo.

ENTRE ASPAS ---

"É uma boa pergunta." (Exclamação do ex'

prefeitode Schroeder Gregório Tietz, eleito pre
sidente do Diretório Municipal do PSDB, no últi·

mo domingo, ao ser indagado se não se sentia
recordista de infidelidade partidária, depois de

já ter passado pela antiga Arena, PDS, PRN e PFL,

para, recentemente, entrar no ninho tucano)
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Rota da Colonização Alemã
será conhecidaneste domingo

IINICIATIVA: PANIFICADORES DE JARAGUA DO SUL E REGIÃO QUEREM FORTALECIMENTO DO SETOR

Associação reivindica criação
de escola profissionalizante

]ARAGuA DO SUL -

Acontece neste domingo, o

primeiro passeio turístico

que vai percorrer a Rota da

Colonização Alemã. O

roteiro, que sai às 9 horas

da Praça Ângelo Piazera,
abrange os bairros Rio da

,

\ Luz e Rio Cerro. O passeio
inclui visitas a edificações
consideradas integrantes
da arquitetura típica da

ép,oca da colonização, co
mo a Casa Rux, no Rio da

Luz, tombada pelo Patri

mônio Histórico e total- _

mente restaurada, além de

sociedades de Tiro e igre
jas.
O Projeto "Caminhos

de]araguá do Sul" foi

lançado concretamente no
dia 12 de agosto último,
com o passeio 'da Rota da

Colonização I taliana. O

projeto inclui ainda pas
seios pela Rota da Coloni

zação Húngara e outros

pontos de interesse turís
·tico. De acordo com o

funcionário da empresa
Ação Livre, que organiza
os passeios, Enio Luch

temberg, o projeto está
indo bem, com um expres
sivo número de participan
tes. Luchtemberg afirma

que no primeiro passeio
pela Rota da Colonização
Italiana, realizado dia 12 de

agosto, mais de 50 pessoas
participaram, sendo que
30% eram de turistas.

Na avaliação de Luch

temberg, a partir do Pro

jeto "Caminhos deJaraguá
do Sul", não apenas os tu

ristas terão oportunidade
de conhecer a região. "Os
jaraguaenses também po
derão percorrer os mes

mos caminhos de seus an

tepassados e conhecer as

belezas naturais e arquite
tônicos ainda preservadas
no Município", afirma.

]ARAGUA DO SUL - A

profissionalização do setor

e incentivo à volta da cultura

do café colonial na região
são algumas das metas da
recém-criada Acopan (As
sociação das Confeitarias e

Panificadoras deJaraguá do
Sul e região). A entidade,
presidida porJoão Henrique
Batista, foi fundada oficial
mente no dia 1 deste mês,
com a missão de fazer a ca

tegoria crescer. A reedição
dos antigos cafés, que a cate

garia costumava promover
até o ano de 1998, e a me

lhoria na qualidade dos

produtos.oferecidos fazem

parte da estratégia da di
retoria para dar início ao

processo de revitalização do
setor, que, segundo Batista,
já foi referência na cidade..
A diretoria provisória da

Acopan reuniu a imprensa
para um café da manhã na

última terça-feira e apresen
tar as propostas do setor.

"Queremos ser fortes

novamente", afirma Batis

ta, que já foi consultor da

Acijs (Associação Comer

cial e Industrial de Jaraguá
do Sul) e ex-presidente do

Núcleo de Panificadores,
também da Acijs. Batista
lembra' que foi no mesmo

período em que trabalhou
na Acijs que os panifica
dores promoviam o café

Edson Junkes/CP

Batista (em primeiro plano) é o presidente provisório da associação, criada este mês

colonial, que era servido

anualmente no dia 8 de ju
lho, Dia do Panificador. "O
café já fazia parte do calen

dário oficial da cidade", lem
bra. Segundo Batista, na pri
meira edição do evento

participaram pouco mais de
cem pessoas, e, naúltima, em
1998, aproximadamente 1,2
mil pessoas compareceram.

Parcerias com entidades

promotoras de cursos pro
fissionalizantes específicos
para padeiros e a atuali

zação tecnológica das pa
darias é outra preocupação
da diretoria provisória da

Acopan. Batista acredita na

possibilidade de criação de

uma escola de panificação
como forma de resolver o

problema da mão-de-obra

qualificada. ''A gente treina,
ensina e depois que ele

aprende, vai embora", co
menta o consultor da Aco

pan, Alirio Hackbarter. In

termediar a compra de insu

mos também faz parte das

propostas da Acopan. Na
avaliação de Alfrio, a inten
ção é a compra em conjun
to, para baratear os custos.

De acordo com Hack

barter, o aumento dos itens

básicos para a produção do
,

pão tem sido a principal dor
de cabeça dos panificadores.
Ele afirma que desde o Pla

no Realos ingredientes
básicos( farinha e fermento,
por exemplo), tiveram au

mento de 95%. Oúltimo au

mento do pão francês de 50

gramas aconteceu em junho"

e foi de 33,33%. Além do au

mento dos ingredientes bási

cos, os panificadores aponta
ram os reajustes de energia,
combustível, gás de cozinha e
outros como causas diretas pa
ra o aumento do preço do

pão. A entidade cogita a co

mercialização dopão em quilo.
Na avaliação de Hackbarter,
o novo sistema de venda não

acarretaria prejuízo para nin

guém.
A Acopan congrega 20

panificadores de Jaraguá do

Sul, Massaranduba, Guara
mirim, Schroeder e Pome

rode. A eleição para a dire

toria oficial deve acontecer

dentro de três meses. Em

outubro, os panifiçadores pre
tendem promover o primei
ro café colonial da Acopan.

Consórcio das águas será

apresentado hoje, em JS
\

JARAGuA DO SUL - O

diretor-presidente daAgên
ciaNacional de Águas,Jer
son Kelmann, estará hoje
em ]ataguá do Sul para um
encontro com os prefeitos
da microrregião que já de
monstraram interesse na

formação de um consórcio

regional para coordenar o
abastecimento de água. O
prefeito de Jaraguá do Sul,
lrineu Pasold, e os prefeitos
de Schroeder Osvaldo
Jurck, e de C;rupá, Luiz
CarlosTamanini, jáconcor-
daro,,", c .. . .

-" orn a iruciatrva que,
segundo Pasold trata-se da
Primeira experiência do gê
nero em Sànta Catarina e

que também por isso deve
ser apresentada à AgênciaNaci al

'

on de Aguas.
A reunião está marcada

para as 10 horas, na Pre

feitura de Jaraguá do Sul.
Devem comparecer os pre
feitos já engajados no pro
jeto (acima citados) e, ainda,
os prefeitos de Guarami

rim, Mário Sérgio Peixer, e
de Massaranduba, Dávio
Leu. O principal argumento
dos prefeitos favoráveis à

implantação de um consór
cio seria a possibilidade de

expansão do sistema de es

goto sanitário, que está sendo
instalado em Jaraguá do Sul;
além de abastecimento garan
tido de água tratada para a

população de toda a região
Kelmann veio à região

para participar daabertura do
Congresso Internacional de
Novas Tecnologias, que co

meçou ontem, no auditório

da Expoville, emJoinville.

SescpromoveOficinadeLeituraDramática com textos infantis
]ARAGuA DO SUL - O Cenas e visa capacitar atores Nesta segunda etapa do turas de sem forma nos

Sesc (Serviço Social do Co- e diretores locais para a Projeto Dramaturgia - quatro reinos do Universo",
mércio) realiza, nos dias 30 prática da leitura drama- Leituras em Cena, as obras de Celso Luiz Penna e

e 31 de agosto e 1 de se- tizada de consagrados textos escolhidas para leitura são de Marco Antônio Nascimen-

tembro, Oficina de Leitura teatrais nacionais e interna- textos do universo infantil, to; "Teatrando", de Ivan

Dramática com o ator e di- cionais, fazendo, ao longo em homenagem à escritora Cardoso da Cunha; "Kein-
retor teatralRicardo Gomes, do projeto, um parâmetro e diretora teatral Maria Clara beck e Pedra Negra", de
mestre em teatro. A oficina do universo dramático, Machado. Eugênio dos Santos, e

faz parte do Projeto Dra- passando pelas várias épo- Os textos para leitura "Pluft o Fantasrninha", de
maturgia - Leituras em caso são os seguintes: ''As Aven- Maria Clara Machado.

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

Médico Oftalmologista
GráficaCP

, 370;'8649

Especialização: Hospital de Clínicas Estado do RiO' de Janeiro
e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro

Ruo Barão do Rio Branco, 637 - Solo 2 • (a·nlro • Jamguá do Sul - sc

(ei.: (41) 215-3575 ou 9992-9999
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QuaJidade� compreensiva
Defeito: it\1pa,.cien:te

mj!i)� mi '�Ha
it�g(),;. 'do'

A:plaosos! ;filara quem ama o próximo
Verias: para a inveja

""- ""'Orgulho: da minha mãe

Vergonha: da miséria
Dia ou noite: totalmente noite

Mania: dormir tarde
Preconceito: isso não existe pra mi"J
Amor: é incondicional e deve estar

sempre acima detudo
Sexo: com amor

Rel,igião: creio em Deus,' nos anjos e

nos mestres espirituais
Vida: é pra ser vivida, sem pensar no
amanhã
Morte: é o caminho para uma nova

fase

Drogas: ilusão
Lugar: Praia da Supultura
(Bombinhas)
Sonho: ser feliz por completo
Cantada: sem palavras, só com o olhar

Futuro: continuar estudando
Brasil: minha paixão
Jaraguá do Sul: é uma cidade boc,
mas que ainda tem muito a evoluir

Recado: "Tempo é mercúrio cromo

tempo é tudo o que somos"

DICA da semana
Tem alguém na sua casa que v

fazer aniversário? Você está orga
nizando uma reunião? Ou mesmo

umJogo de cartas com os amigos?
A dica é que você deixe os docinhos
e salgadinhos por conta da ';Ll.nalu

Coquetéis". Quem Já provou não

pára de elogiar o sabor, a cria
tividade e o bom gosto dos con

feitos.
Anote o telefone: 371-8514

co

Jaraguá do Sul, quinta feira, 23 de agosto de 2001

e-mail: antenaexterna@hotmail.com

A I N E L

Antena

E X T

A "Festa dos EstudantesH
lotou o Baependi na sexta-feirg'jft""Pw:r�m:,��*;9"':;:;:"'",,+ ,ú

(17). .�

'*....
�"

Pirofalgia � t:ttJanda Jn Nátura
também fiíerQtrfparte dessa

'"

noite aluc'nanf'ff?1·�

o Boticário

371-7365
Av, Marechal Deodoro, 153 - Calçadão

Centro - Jaraguá do Sul- SC

I PiÍtk Skep
t SeHtJllW. 'PIte3eme

VisJte-nos em dois endereços:
., Rua João Marcotto, 179 - Centro

(gm estacionamento próprio
-..

7) 370-0186icroinformatica. com
I • P e ç , I I , z • � I e m � I end e, • o C ê

Rua Venáncio da Silva Forte, 21
aJ252-230 Jaraguá do Sul '_ SC

Fone 1471275.1968 Fax 1471371'.640E
, E-mall.:aç(Q;içroinformatica.com

wwwlcroinformatica.com

*R
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ClASSIFICADOS DO CP - Jaraguá do Sul e região - Quinfa·feira,23 de agosto de -2001
Fechamento dos classificados: NEGÓCIOS & OPORTUNIDADES: 2a feira, às 12h; CWSIAUTO: 3a feira, às 12h; CWSIMÓVEIS: sa feira, 12h

Para anunciar: 370-8649 ou correlodo ovo@neluno.com.br

\

AMitsubishi está realizando o
primeiro rally virtual do pla
neta, denominado assim. As
inscrições começaramnodia
16/08 e vão até 09/09 no site:
www.mitsubishi.com.br.O
vencedor desse rallyvirtual
levapara casaumaMitsubishi
L200 GLS Okm, entre outros
brindes.A dica desse evento
eu já dei, agora só falta você
participar!

Volvo em estado de

graça
Os proprietários de veículos
novos da Volvo comerciali
zados a partir de agosto de
2001 passam a contar com o

Programa deManutenção
Livre, com validade de dois
anos. Por esse novo plano, os
clientes de todos os modelos
damarca poderão fazer a
manutenção de seus carros,
assim como revisões progra
madas, incluindo amão-de
obra, sem qualquer custo
adicional. O Brasil é o único
país onde o programa é
totalmente gratuito.

'

VWnos EUA
AVOlkswagen acredita s;r
necessária a instalação de uma
nOVa planta para atender a
demanda na América do
None, caso amoeda america
namantenha sua desvaloriza
ção�ente ap euro. As infor
Ill:ço�s foram divulgadas por
�enclas intern�cionais.m dos executivos ressaltou"
a'possibilidade de transferên
clad-e parte da produção
eUr I'

, •
. opela para a Amenca do

Sul COm bi
.

d '1',\ o jetrvo e uti Izar a

capacidade instalada na região
�r� expOrtar aos Estados

tidos. Cabe lembrar que a

Jp a�ta damontadora em São
osedo P' h

.

c
. SIllaiS (PR), em

Onjunto com aAudi J'áex '

1)
Pona o Golf para os

cstadosU idIII os. -

NOVA HILUX, JÁ NÃO ERA SEM TEMPO

A Toyota, para aumentar sua

participação no mercado in
ternacional, estevemodifican
do aHilux, uma de suas

pnnclpals representantes na
cional. Não foi umamudan
ça radical, os novosmotores
e o visual novo estão prome
tendo agradarmais que o
modelo antigo. A Toyota
informou que com o novo

modelo deverá haver um au

mento de 85% nas vendas
interna, em torno de 1,2 uni
dadesmês.
Esse novo 'modelo ganhou
um outro desenho. Na fren-

ô.a erade e o oáte, o capo, a gra e e o para-
choque ficarammais robus
tos e reativaram o desenho
forte da caminhonete. Na
traseira, os ganchos para fixa
ção de carga foram retirados
na parte de fora da carroceria
e posto para dentro, diminu
indo o ruído causado pelo

-

atrito com o vento. A

tampa traseira tam
bémmu-

dou, mas só um pouquinho.
Por dentro, o painel foi
redesenhado paramelhorar o
acesso e o visual. Todas as

f versões vêm com direção hi
dráulica e isolamento acústi
co. Os bancos dianteiro, na
versão duas portas, podem
ser individuais ou não. Nas
versões top de linha são ofe
recidos controle de altura do
volante, rádio AM/FM com

CD player e encosto de cabe
ça e cinto de três pontas para
o banco traseiro.

.

No quesito segurança, a
picape também não decepcio
na, mas incomoda o bolso.

Apenas na versão mais com
pleta, denominada SRV, o
veículo traz air bag apenas
para o motorista, freios ABS
e os tais cintos de segurança
de três pontas para os passa
geiros. Em todas as outras',
versões traz somente barra
de proteção lateral e travas
nas portas traseiras, para a

segurança das crianças.
Osmotores também são no
vos. A Toyota está oferecen-

,

do dois novos modelos: 2.7 a '

'gasolina e 3.0 a diesel, dife
rente do 2.8 a diesel
oferecido anterior
mente. Omotor a

gasolina é um 2.7
litros de 16 válvulas

que desenvolve 142

cavalos de potência.
Já omotor a diesel

de 3.0 litros desenvolve 90
cavalos de potência, 13 cavalos
amais que omotor do mode
lo antigo.
Os principais concorrentes
dessa picape Argentina são a

L200, daMitsubishi, S10,
Chevrolet, e a Ranger, da
Ford. As brasileiras têm uma

certa vantagem em relação ao
preço, pois as importadas são

. geralmente mais caras, mas o
que contamuito é a satisfa
ção. O preço inicial daHilux
está em torno de R$ 36 mil:
cabine simples, tração 4X2 e

motor a gasolina. A versão
mais completa, com tudo que
tem direito, chega aos R$ 57
mil. No Estado tem, no total,
dez concessionárias Toyota

.

para dar assistência, as mais
,.

.

proxlmas se encontram em

Blumenau, Joinville eRio do
Sul. (Leandro Schmöckel Gon

çalve_s)

Volkswagen lança garantia estendida e leasingcom carência
A Volkswagen Caminhões e

Ônibus acaba de lançar servi
ço de garantia estendida até
2005, para 14 modelos de ca

minhões damarca adquiridos
entre 13 e 31 de agosto deste
ano. Amontadora oferece ou
tra vantagem: planos especiais
de financiamento com carên
cia de 90 dias para o pagamen
to da primeira parcela. O
objetivo da Volkswagen é co,
memorar a marca de 200 mil
caminhões produzidos em 20
anos de operações, e evitar a
"guerra de preços" iniciada no

segmento de automóveis e que
já chegou ao mercado de veí
culos comerciais.
Segundo o gerente nacional de
vendasRicardoAlouche, a bus
ca de taxas de juros cada vez
menores nem sempre significa
prestaçõesmais atraentes para
os consumidores. "A garantia
estendida diminuirá custos de
manutenção e contribuirá para
o aumento de valor de reven
da dos veículos. Já a carência
daprimeira parcela do financi
amento dá ao comprador um
prazo para a venda de seu vei-

culo usado e para documenta

ção e equipamento de seu ca

minhão novo", explica.
Na garantia normal, a

Volkswagen cobre os custos

de mão-de-obra em três revi
sões gratuitas. Na promoção
estendida, hámais três revisões
totalmente gratuitas, informa
das no Certificado de Garan-

. tia Especial que acompanha o
veículo. Não há limite de qui
lometragem, exceto para o

modelo Vfi/40.300, que é de
200mil quilômetros. Já os pla
nos especiais de financiamen-

to oferecem carência de 90 dias
da primeira parcela a contar da
data do faturamento do veícu
lo, nas modalidades de leasing
de 24 a 48 meses, com taxas de

jurosmuito competitivas.
Nos primeiros sete meses de
2001, as vendas de caminhões
Volkswagen aumentaram em

49,4%, se comparadas ao mes
mo período do ano passado. A
montadora é vice-líder domer
cado doméstico, com 27,4% de

participação, e oferece 16 mo
delos de 7 a 40 toneladas de peso
bruto total.
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branca. pintura nova. com Márcio. . direção e vidrosOriginals, ar-

� R$ 1.500,00. R$ 1.800,00, cond., porta mala verdes.

UTOS Tratar: 371-9720. negociável. elétrico, limpador Vende-se Brasilia, R$ 5.000,00.
Tratar: 371-5479 e desembaçador 80, com rodas Tratar; 374-2016

compro J venda flroca f gllagens Vende-se Gol, ou 371-5715, traseiro. esportivas e 4 (a tcrde, após
prata, ano 84, com Luti. R$ 17.500,00. pneus novos, em 14:30, com
motor novo. Tratar: 422-4467. bom estado geral. Márcio).
Valor a combinar. Vende-se Gol GIII, R$ 1.800,00.

Vende-se Fusca Tratar: 372-2167 2000, bordô, com Vende-se Poroti, Tratar: 9122-1157, Vende-se Logus
1.300, branco, ano com Cloudineio. or-condicioncdo, ano 86, álcool, 5 com Márcio. GLI, 1.8, prata,
82, ótimo estado. dir. hidr., ar marchas. Valor a completo,
Tratar: 371-5343. Vendo Gol I, ano quente, combinar. Vende-se Santana aros de liga,

96, 2 portas, desembaçador, Tratar: 370-1492. GLS, 4p, completo aceito troca.

Vende-se Golf GLX vermelho, som. R$ 18.500,00. - ar. R$ 6.500,00 Trata r: 371 -5343.

97, 2.0, verde, impecável. Tratar (47) Vendo Marajó, 85, + 9x R$ 28,76.
completo. Tratar: 370-5020 9114-2624 verde metálico, em Tratar: 371-3157 Vende-se Gol Mil
R$ 19.800,00. ou 9992-7875, (Joinville). bom estado. ou 275-2332. 1.0, 98, bronco,
Tratar: 371-9720 com Márcio. R$ 2.30,00, aceita gasolina, cl

Vende-se Gol GIII, troca por carro ou Vende-se Voyage 41.000 KM,
Vende-se Belina II Vende-se Brasilia, 4p, 2000, branco. moto. Tratar: GL, 90, álcool, aceito troca.

-

88, gasolina, ano 77, branca, 18.000km 9122-1157, borbô, com Tratar: 9905-2848.

Arduíno
Veículos

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

ANO CO�
99 Prata

98 Branca

97 Verde

96 Azul

95 Vermelha

94 Prata

94 Azul

93 Verde

92 Bege
90 Cinza

MODELO
Astra GL 1.8. 4p, completo
Gol Mi 1.0, 8v, 2p
Golf GLX 2.0, cornpl. 4p
Uno EP 1.0, 4p, v.e. + t.e. + alarme + Idt

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

Escor! 1.0 Hobby
Estor! 1.0 Hobby
Chevette 1.6 DL

Parati CL 1.8, 2p, aq.inl. + 1.1. + bag.teto
Monza 2.0, SI/R, v.e. + te. + d.h

<'

NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCAS

Dalíar
-,,-------

VEICUlOS LTDA
a'54oaa CDMPiIl· '811.'ßII(J1·�NKIA

. � �. ,"

MODELO ANO COR COMBo
RAT

Palio 4p. 99 Prata G
Palio EX 98 Azul G
Tipo 1.6 IE cornpl, 95 Cinza G
Uno Eletrônic, 4p 94 AzuiMet. G

VW
Parati CL 1.8 91 Branco G
Gol motor 1.6 86 Cinza A
Goi CL 1.6 96 Vermelho G
Gol GL 1.6 89 Marrom G

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
Chevette SL 1.6 \85 Dourado A

FORD
Escort Hobby 95 Azul G
Verona GL, 1.8 96 Prata G

MOTO
Titan 96 Cinza G
Rua Presidente Epltáelo Pessoa, 1170 • Centro· Jaraguá do Sul· SC

Comércio de Automóveis Novos e Usados

Fone/Fax:(47)376-1822
MODELO ANO COR COMBo

VW

Voyage 1.8 92
Santana Quantum CL 90
GolCL 89
Parati 85

GM
Corsa Wind 98

FORD
Del Rey 84

(
FIAT

UnoSX,4p 98
UnoS 86

Branco G
Verde Met. G
Branco G
Bege A

Verde Met. G

Bege A

Bege G
Verde G

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

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

/Ch�vrO.Arto/
MECÂNICA

Itllil' 1••'''-40�."'w;.�h" .:t.
-'.'1' • · J,.Ii_I••" ••1: - 4'C

�
. >utO'mJrv9I. -

<::__.. ..
'
••��to

MODELO COR ANO

Voyage Prata 86
Gol 1.0 16 Volv, 4 pts Branco 99
Parati GLS 1.8 gas - vid. Elet., ar qte, des. Azul 89
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
Bu99Y Branco 72
Brasilia Branco 76
Golf GL 1.8 Azul 95

Branco 81
Marron 91
Verde 94

Corcel"
Pampa 1.6 - toldo, 02 tanques
Versailes cornpl. + teto

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

Uno CS . lirnp, des., vid. Elet.
Uno Elx 4 pts - vidros e travas
Uno SX Yung
Fiat 147 Spazio 1 300

Branco 95
Chumbo 95
Branco 96
Prata 97

Verde 88
Prata 95
Azul 98
Verde 86

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

COR ANO
Prolo 01
Azul 98
Bronco 97
Bronco 97
Bronco 97
Azul 96
Verde 96
Cinzo 95
Vermelho 95
Prolo 95
Prolo 95
Bronco 95
Prolo 95
Bronco 94
Verde 91
Prolo 91
Prolo 89
Bronco 79

Bronco 69

COR ANO
Bronca 00
Bronca 96
Bronca 96
Branca 96
Bronca 95
Bronca 95
Branca 94
Bronca 94
Bordê 93

Bege 86
Vermelho 85

Bronca 69

Fone: (47J
370-8622�.

VEíCULO
Palio EX, 4p, ve/le
Uno SX 4p, ve/le
Corsa SUller 4p, Ie.
Fiesla CLX 1.3, 2p
Corsa Wind, 2p, ar.qle
Uno IE 2p
Uno EP IIp, ve/le/ar
Tipo 1.6, 4PácompleloKadettGL 1.
Verona GLX 1.8, ar
Go11.0 Plus
Corsa 1.0 2p TE
Taurus camp. aulom.
Gol 1000, rodas
Ipanema SL/E� ve/le, 1.8
Chevette 1.6/:;, DL
Paroli Club 1.6, rodos
D6dge Le Baron, 4p
Fusca 1200 (relíquia)
UTILITÁRIOS
Saveiro CL 1.6 Mi
Pampa S 1.6
Fiorino Fur9ão 1,5
Fiorino Furgão 1,0
Peuaeol 50-4, diesel
Fionno Furgão 1.5
Fiorino Fur.9ão 1.5
F-1000 S Turbo
Saveiro CL 1.8
Kombi Trailer Karmann
D-20 Turbo/cap./rodos
F· 100 (relíquia)
MOTOS
Yamaha 98R 125 Prolo &1Falcon NX 400 Vermelha
Suzuki GSXR 11 OOw Roxo 95

Mime
Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto
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-

r

� completo, trio segundo dono, com Tratar: 374-1597. Tratar: 9122-1157, Tratar: 376-1557.

UTOS
elétrico, direção manual e nota com Maróo.
hidráulica, 4 portas, fiscal, carro Vendo Chevette SE, Vendo caminhonete

compra / vendl/Iroll/ ,'Tllens 6 cilindros. impecável. 87, rodas 15,
,
Compra-se D-20, 94, cor

m\!� iI,]!;.
R$ 5.800,00. R$ 7.000,00. cromadas, carro em Chevette, 82 ou 83. branca, de luxe,
Tratar: 9975-1514 Tratar: 9122-1157. perfeito estado. Tratar: 9992-7155. completa, cabine
ou 275-1642. Valor R$ 4.300,00. Vendo Chevette, 91, iduplo tropical.

Vendp Opala Vendo Astra GLS, Aceita-se troca gasolina, único' Treter: 276-0021,
Diplomata SE, 88, Vendo Opala ano 95, 2.0, MPFI, por moto dono. Valor com Otávio

cor verde metálico, Diplomata, 90, completíssimo. ou carro. R$ 5.500,00. ou Eliani.

Automôueis Baependi F· 275-3711 Temosadisposiçãotodalinhade�arrosOKm
• com osmelhores preços da cidade

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

Gol Special GII 01/01 Gas. Cinza Quasar 0-20 Custom Completa 93/94 Diesel Bege
Gol Special GII 01/01 Gas. Prata 0-20 Conquest Comp.4p 93/93 Dies. Branca
Gol Special GIII or/cico. Cinza Quasar Corsa Sedan c/ dir. 00/00 Gas. Branco
Gol GIII 4p MI16V 00/01 Gas. Prata Monza SL 93/93 Gas. Vermelho
Gol4p GIII, MI l6V 01/01 Gas. Titanio' Monza SL/E 87/87 Gas. Azul

Gol,41 GIII, MI l6V 99/00 Gas. Verde Chevette SL 85/86 Ale. Branco

ZECA
Polo C assie 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-lOOO XLT Compl. 97/98 Diesel Azul

Automóveis
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 Ale. Prata
Santana 4p GLI 2000 94/94 Gas. Preto F-lOOO MWM Cabine Dupla 86/86 Dies. 'Azul

Logus CL 93/93 Gas. Prata FlAT

Novos - Usados Gol CL 1.6 93/93 Gas. Bege Uno 4 portas • EX 99/99 Gas. Preto

de todas as
Parati CL 1.6 92/92 Ale. Prata Uno 2 portas SX 97/97 Gas. Preto
Gol GL 1.6 92/92 Ale. 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 Gás. Bege Palio EX dir e trio Cistemac 00/00 Gas. Cinza
Kombi 1.6 87/87 Gas. Branca MOTO

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

3507 Passat ts 1.6 83/83 Ale. Branco OUTRAS MARCAS
GM Senic RXE 2.0 ÖO/OO Gas. Verde

Vectra GLS 96/96 Gas. Verde Mercedes Classe A 160 Classic 00/00 Gas. Branco

KA
FORD

00/00
.

prata gasolinaKA 99/99 prata gasolinaFiesta 98/99 branca gasolina
Ranger XL es 98/98 prata diesel oh

Courier 98/98 prata gasolinaFiesta 98/98 branca gasolinaEscort GL 16V H 97/98 prata gasolinaEscort GL 16V H 2pts 97/98, prata gasolinaEscort GL SW 97/97 azul gasolina

Na MORETT'I,Escort GL 16V H 97/97 vermelha gasolinaEscort GL 16V Sedá 97/97 branca gasolinaMondeo CLX FD 96/97 azul gasolinaMondeo CLX FD 96/97 preta gasolina r
Mondeo CLX FD 96/97 prata gasolina AUTOMOVEISEscort GL 1.8i 95/96 verde gasolinaEscort 1.0 Hobby 95/95 prata gasolina

VectraGLS
GM

95/95 vermelha gasolina •

Opala Comodoro SUE 89/89 prata gasolina eu semmovo co
�OI1.0, 16V, Plus

VW
01/01 prata gasolina

aYage GL
'

89/89 branca gasolina

i [eito de. GOl2pts 86i86 branca álcool novoCarOlla XEI
TOYOTA

98/99 prata gasolina
L 200 4)(2 CD 4pts

MITSHUBICH hnque Piazera, 199 - Centro ��.:93/94 branca diesel

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Tratar: 9905-284.8.

Vende-se Monza,
ano 83, em bom
estado de

conservação.
Valor R$ 2.500,00.
Aceita troca.

Vende-se Corsa,
ano 96.
R$ 9.500,00.
Tratar: 370-0330.

R$ 4.500,00.
Tratar: 9122-1157.

aceito troca.

Tratar: 371-5343.

Vendo Vectra

GLS, ano 98

compl., prata
metálico, ar digital,
c/56.000KM,

Vende-se Monzö,
ano 87, em bom
estado. Valor

FERRO VELHO UNIVERSAL
AUTO PEÇASUNIVERSALLTDA

GLOBAL VEíCULOS

Compra
Vende
Troca
Financia

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

- Centro - Jaraguá do Sul - SC

Fone:
370-7184

Vende-se Corsa,
1.0, ano 98,
vermelho metálico,
gasolina, aceito
troca.

Monza4p
Corsa
Monza 2.0, 4p
Kadett

COR ANO MODELO
ClIiI

Prata 91 Completo
Branco 96 1.0
Azul 95 Gl.S
Verde 94 1.8

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

2.0
RAT
1.0
8V, 4p, compl.

FORD

96
95
94
93
91

compl.
1.8
1.0
1.6

VW
Plus

VALOR

R$ 7.500,00
R$ 9.300,00
R$ 11.500,00
R$ 3.500,00

+ 36x R$ 250,00
R$ '7.500,00
R$ 5.200,00
R$ 5.000,00

R$ 6.9ÓO,00
R$ 9.800,00

R$ 10.800,00
R$ 10.800,00
R$ 9.800,00
R$ 7.800,00
R$ 8.500,00

R$ 10.800,00
R$ 8.900,00
R$ 7.900,00
R$ 7.500,00
R$ 6.800,00

VEíCULO

rolamentos. . s" ,%. ��,

'<'''�''��
Rua Bernardo Dornbusch, 2.155 - Vila Baependi

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

Kadett 1.8
Chevette
MonzaSUE

Azul 92

Bege 91
VerdeMe!. 88

Bordö 94
Bordö " 93

1.6
CHT
CHT

Tratar: 9122-1157.

Vende--se Kadett
Lite, ano 94, 1.8,
preto, limp.,
desemb., ar quente,
aceito troca.
Tratar: 9905-2848.

Rolamentos -

Retentores -

Buchas -

Mancais -

Anéis -

Elásticos -

Tempra 8V, bordô,
completo, ano 93.

R$ 9.800,00

.

Uno Mille

Tempra

Ford Ka Cinza 98
Verona Preto 95
Escor! GL Cinza 95
Escor! Hobby Prata Me!. 95'
Escor! GL Prata 93

Goi Bolinha

} Voyage
Goi CL
Gol
Gol

Azul
Azul
Azul
Branco
Branco

•.

(47') :3 7'6_'::1. 7' 7' 2-

C r LT"""
c•••NNe......Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

Graxa

Goi I, 96, azul
R$ 10.800,00

MOD.ELO ANO COR COMBo Gol BX 84 Branco A

GM Fusca 1.300 81 Bege Met. G

Corsa 1,0 95 Branco Gi 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 G Del Rey GL cl direção hid. 89 Cinza G

Goll.0 94 Branco G FIAT

Goll.8 94 Branco A Palio Weekend Spor! 98 Vermelha G

Passat 1.6 86 Verde A Palio ED 2pts 97 Azul G

Parati 85 Branca A Tipo 2 pts camp. 95 Prata G

Miá IItQIOrta J.nt,ltâ.PU IOíUl1D,
I

- se.u ca'rro prec,lsa de, seguro.

AIiDmaklar.Ha"GO
Segaras

www.addmaldlr.coßlJlr
F.�e: ,370-01M7
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"

AUTOMECANICA
DA BARRA LTOA.

Atendemos linha geral:

�I1JenIta�� �.

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

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

Classiauto

Vende-se Palio EDX,
2 portas, 97,
vermelho.
R$ 10.700,00.
Tratar: 371-9720.

Vende-se Palio EX

1.0, 2000, 2p,
branco.
R$ 12.300,00.
Tratar: 371-9720.

Vende-se Tempra,

Oficina credenciada e homologada

�
......
IIiMETRO
�
OIC - 040/93

Compro""n" C.".cl"',.o Técnlc•• CCT 2206

O combustível do amanhã que você USA hojel Col1lflcad.peloSENAI

USAGÁS Convertedora GMV, Mecânica e Comércio Ltda.
Rua Ollvlo Domingos Brugnago, 642 • Vila Nova - Jaraguá do Sul (Próximo ao semáforo da Ponta do Clube Beira-Rio)

Icoß/oml.e .fé 70%
no combustlvel do seu veiculo
O Gás Natural Veicular (GNV) é mais seguro, mais econômico e menos poluente que a gasolina e o álcool. É um dos
combustíveis demaior 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.

.

Bi-combustível

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

• Aumenta a durabilidade do motor; l
• Prolonga a vida útil do óieo e velas em até 3 vezes,

• Qualquer veículo a gasolina ou a álcooi pode ser convertido

para bi-combustível;
• Instalação não altera a utiliZação do combustível original do
veículo;

• Um simples toque de botão no painel do veIculo troca O

combustível em uso.

• Rnandamenio em até 18 vezes (Na malcría das vezes, a

economia mensai paga o investimento da conversão, vare

não desembolsa nada);
• Taxas de juros abaixo das praticadas no mercado financeiro

em geral;
• Encaminhamento de transferência de documentos para bi-

combustível;
• Projetos personalizados por engenheiro próprio;
• Parceria com a rede de Postos Mime;
• Venda programada em até 12 vezes;
• Possibilidade de reinstalação do k1t em outro veIculo,

Meio Ambiente C'a natureza agradece")
• Ecologicamente correto;
• Não POSSUI agregado de chumbo ou compostos de enxofre;
• É puro e não perm�e adulteração;
• Sua queima é limpa e uniforme;
• Não polui a camada de ozônio daTerra.

"

• Mals seguro que os combustíveis Ilquldos
como a gasolina e o álcool;
• Não POSSui contato com o ar;
• Mals leve que o ar;
• Não forma bosões de gás;

,

• DiSSipa-se rapidamente em caso de vazamento;
• Os dllndros e k1ts Instalados nos veírulos, são projetados para

•

IeSis1ir a choques, colisões e altfssimas temperaturas;
Abastecimento sem contato com o ar, evitando o risco de

. COI1lbus1ão,

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

ALTAMENTE PERIGOSO,
PARA OBTER TODA A SEGURANÇA COM O GNV, É
FUNDAMENTAL FAZER A INSTALAÇÄO PARA BI·

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

Preço R$ 0,849 ECONOMIA cidade

R$lDla' R$lMês R$/Mis R$/Ano
6,53 195,92 343,78 4.125,32
8,71 261,23 458,37 5.500,43
6,22 186,59 327,41 3.928,88
6,87 206,23 361,87 4.342,45
8,16 244,90 429,72 5.156,65
10,05 301,42 528,89 6.346,65
7,26 217,69, 381,97 4,583,69

Referenciais atualizados em 20/07/2001

Vende-se Uno Ep, .

ano 96, 4p,
_
vermelho metaL,
completo - ar,
aceito troca.

Tratar: 9903-2936.

Vendo Escort GL, ano
91, branco, gasolina,
lindo! Tratar: (47)
435-0904 ou

543-1023.

Vende-se Escort 1 .0,
ano 94, aro esportivo.
R$ 6.800,00.

.

Tratar: 275-2700,
com Helio.

Vende-se Escort

Hobby, 95, aros de
liga,c/ opcionais,
aceito troca .

R$ 4.500,00 +
22x 156,00.
Tratar: 9903-2936.

Vendo Toyota 77,
traçada nas 4 rodas,
com carrocena nova

e cabine impecável.
Em ótimo estado de

conservação.
Tratar: 9975-4135.

Vende-se Mercedes
Bens 1313,
turbinado, hidráulico,
reduzido, trucado,
caçamba, 10 pneus
novos, motor novo,
caixa e diferencial

CORREJODO POVO. 5

revisado. Caminhão
nota lO!
R$ 36.000,00.
Tratar: (47) 424-
1161, em Joinville.

ano 95, 16Y,
completíssimo, c/
banco de couro, .

elétrico, abs e comp.
bordo. R$ 12.000,00.
Tratar: 9118-5820.

Vende-se Pick-up
diesel, cabine dupla,
81. R$ 12.500,OQ:
Tratar: 370-0464.

Vende-se Fiorino

Furgão, ano 94,
bom estado.
Tratar: 9962-3550.

Vende-se Palio
Weekend Sport,
98, completa.
R$ 20.000,00.
Tratar: 370-9153
ou 9973-5175,
com Paulo.

Vende-se Uno 1.5R,
88, vermelho, vidros
elétr., limp. e
desembaçador, ar
quente, aceito troca.

Tratar: 9903-2936.

Vende-se Tempra IE,
95, 4 portas,
completo, 8 válvulas,
aceito troca.
Tratar: 371 -5343.

Vende-se Uno Mille,
92, verde metálico,
c/ opcionais,
aceito troca.
Tratar: 371-5343.

Vende-se ou troca-se Golf GlX
2.0, ano 95, completo,
cor champagne dourado.

Troco menor volcr,
Tratar:275-3409ou 9973-9701

Vendo caminhão
608E, ano 86, baú
clonqcdo 5,5x2,30,
com moleiro.
Valor R$ 23.000,00.
Tratar: 273-0269.

Vende-se moto DT ..

180, preparada
para trilha.
R$ 800,00.
Tratar: 9122-1157,
com Márcio.

Vende-se Honda
CG 125, ano 88,
vermelha, em
ótimo estado.
R$ 1.430,00.
Tratar: 371-9375.

Vende-se Honda
Titan KS 2001

(zero). R$ 3.700,00
ou entrada' +
24 vezes fixas,

.

aceito troca.

Tratar: 371-5343.

Vende-se moto

Titan KS, ano 2000,
cor verde, em
ótimo estado.
Valor R$ 3.450;00.
Tratar: 376-0035,
com Sami.

BARBADA
APROVEITE! ! !

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 999·3-2380

RuaJorgeCzerniewicz,42- FONE: 275-223\1
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Pa"o Young
MELHOR RELAÇÃO,

CUSTOxBENEFICIO\
Mi"e Fire

Pa'io EX

. DESIGN MAIS ARROJADO
E ELEITO O CARRO DO ANO.

j A MARCA DO SEU FIAT
�

···.··OCARRO

"MAI,S
'BARATO
... 'E ECON.ÔMICO
DO BRASIl..

Multimarcas

MARCA MODELO ANO COR MARCA MODELO ANO COR

SUPER CONDiÇÕES
,DE FINANCIAMENTO

ENT�ADA DE 20%

GARANTIA DE
CÂMBIO E MOTOR

JUROS PRÉ.FIXADOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�
qualquer negócio.
R$ 7.000,00.

UTaS ' Tratar:'9117-2156, Vende-se Honda
compla! vend, ! troro! garvgenl Vende-se com Salézio Drean 1 OOcc, onocaminhonete cabine

97, vermelha, superdupla, cor marrom, Vende-se Jeep JPX, nova. R$ 2.000,00.
ano 86, com ar-

I

diesel, ano 95, em Tratar: 9979-0605.
condicionado, ótimo estado de
volante hidrúlico e conservação e Vende-se CBX 200
turbinado. funcionamento, com
R$ 23.000,00. ,150.000km

., �,.. Tratar: 274-8205, rodados .

"IJIADO� com sr. Ari. R$ 20.000,00.
Tratar: 9975-1426 ,iii

Consertos e Vendas de Vende-se Pick-up ou 9973-8576, com 371-7770
Radiadores,Mangueiras e diesel, cabine dupla, Francisco.Condensadores

Recondicionamos ano 81. REVESTIMENTO
Radiadores deAlumínio R$ 14.000,00. Vende-se Gol, Uno
paraAutomóveis e Aceita-se proposta. 4p ou Corsa, ALITOMOBILísnco

Caminhões Intercoo/er Tratar: 370-0464. somente em ótimo

estado, com preço EM COURO E
Vende-se Kombi para revenda.
Trailler, motor na Tratar: 9902-0184. TECIDO

garantia, ano 77,

Fone (47) 371-6337
contem frigobar, Vende-se micro-
fogão, pia, trator Yomar, 13Hp,CeI. 9973-9632 , .

, .

orrncnos, mesa e com ccessonos.

Ruo Bernardo Dornbusch, s/no cama de casal. R$ 3.500,00.
(ao lado do n? 1880) Aceito troca por Tratar: 371-5373 ou

R. Bernardo Dornbusch,
Baependi - Jaraguá do Sul - SC 2222 - Vila Lalau

carro, fizemos 9952-6889.

Strada, roxa,
ano 2001,
cl 3.800 KM,
aceito troca.

Tratar: 9903-2936.

Vende-se moto

Honda ÇBX,
impecável, ano 93,

,

por R$ 2.500,00.
Tratar: 9992-7155.

VENDE-SE OU TROCA-SE I
MOTO HONDA Bil,

- 2001, vermelha; com partida
elétrica, olorme, com 1.900km.
Valor R$ 2.300,00 + prestações
de consórcio ou troca-se por
uma Hondo Biz, 98 a 2000 e

poço-se a diferença se precisar.
Tratar: 370-8336 com Jonas.

o PORT UNI D A D E
Vende-se caminhonete
0-20, cabine dupla,
ano 86, com ar

condicioncdo, direção
, hidráulica, turbinado
de fábrica, cor
marrom, em ótimo
estado de

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

"

para voce pagar

GruDOpol de outom6veis mm 04 (gualro) c.onternplgpslodo mAs

SORTEIO DIA 15 e 16/08

HoráriQ êl.e .lst�i!lim�nfº: das 8:00 hs
às 19:00 bs,\ªêlh'f��dhar para almoço.

Rua AcI�lia Fisdler; 239 - Fone 371-2999
e Walter Marquard1'; 727 - Foné 370-8800.

Zoom�-CENP

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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KA Vemelho

CARROS Novos

PREÇOS IMBATÍVEIS, CONDIÇÕES DE

PAGAMENTO SUPERFACILITADAS

GoIMI
GoIMI
Fusca

Bordô
Branco
Branco

AUTOMÓVEIS
NOVOS E USADOS

N.� de- Vo-no
'paro: o- Vo-no-

99
98
98
CJ7
CJ7
%
94
93
SO

Corsa Wind 4p cl opc.
Corsa Wind 4p c/opc.
Corsa Sedan cl Opc.
Corsa Wind cl opc.
Corsa Sedan cl Opc.
Corsa 4p, cl opc.
Corsa Super, 2p
Corsa Wind 2p c/opc.
Corsa GL 1.6 c/ opc.
Corsa Sedan GL 1.6
Corsa 2p ve/te
D-20

Verde
Bordô
Azul
Vermelho
Vermelho
Azul
Branco
Bordô
Branco
Branco
Branco
Bordô

FlAT
Prata
Branca
Bordô
Azul
Bordô
Prata
Branca
Vermelho
Preta

Palio 2p c/opc.
Palio 4p é/opc.
PalioED,2p
PalioED,2p
Uno SX ve/te/ar
UnoEP 4pVEffElALIAR
Uno Eletr.
Uno Eletr. 2p
Uno 1.6R cl Trio

vw
GoI Special

Rua Exp. Antonio CarloSj. Ferreira, 130 - Centro GoIMI 4p
Foiles: (47) 275-1701 ou (47) 371-8287 GoI 16V,4p,c/opc.

99
99
99

Branco
Branco
Cinza

FORD

AUTO CENTER * Pneus * Rodos Esportifas�
* Escapamentos * BalanceElm�

* Molos * SuspeOgQ�,
'''-

Não fechamos perc o almoço
'T

Ruo Expedicionário Antônio Carlos Ferreiro, 865 - Fone: 311-7393
I

98
lJ7
81

9)
9)
9)
9)
9)
9)
98
98
lJ7
lJ7
%
92

e

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



LOGO
MAIS ..

Quinta-feira (23/8)

Por: Carla Maurer

"F.Q:tos: Téo Bogo.,� .

\-,

Notre: show com "Jackson e Cia."
.

as mulheres têm acesso livre até
a meia-noite.

Sexta-feira (24/8)

Big Bowlling: show com Creedance
Cover

Sábado (25/8)

- As ruas de Jaraguá do

Sul podem parecer vazias
e calma nais de

festa. M ros até
furam sinais vermelhos

por par'
�

fazer
sentido perando
abrir o sinal para ninguém
passar. o peri-
go! Muit , quando
alguém fura o sinal e se

m outro

carro sai a outra

lateral, acon ece, na me

lhor das hipóteses, frea
das brus sviadas

milimétr!
Mas o pior mesmo é con-

viver co �stas 01-
coolizad vezes

que, por mais que você

tente se·
'

longe,
eles vêm acinhas

sso quando
não quebram ostes, vi

trines o us pró
priososs .

Tá difícil! Quem gostava
de prati ulos de

volante n rários, é
melhor deixar para do

mingo,ao

Big Bowlling: show nacional com
"ART POPULAR"

Notre� "The Lcdie's First", até a

meia-noite a entrada e a bebida é por
conta da casa, para as mulheres. Os
homens só entram após a meia-noite.

au
+ Em rodas de amigos, há
assuntos que dizem res

peito a
"

tigamente",
que vol

sobre como,

anos, h
edade

vamente

m deles é
há alguns
ela ansi

rminada
festa que acontecer.

Isso sem contar nas fes
tas preli
tos de ingres-
sos, nos es carre-

atas e até blitz. Quando

nemse

da par
vendo.

Seráque
pos pod
acredit
clusive houve, recente-

mente, gente fa-
zendo dos sina-

leiros do, para
sos. Pode-

r promo-

oparaas
e Jaraguá

do Sul para, além de cur-

tir a no' ar algu-
ma fes rece que

. estamos o os pri-
meiros passos para voltar
aos "Anos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Presença do jogador da Unisul, Kid, entre os atletas
jaraguaenses da FM E/Divina/Marisol, durante o lançamento
do Projeto Voleibol, no dia 17/8

Franciele Ewald completa 15 anos no sá
bado (25). Seus pais, José Carlos Ewald e

Emília Kienen Ewald, a parabenizam!

Ricardo Cozzarin, entre os

pais, Alciro e Ana
Cozzarin, aniversariou
ontem (22). Parabéns!

Luciana Pavanello e Márcio Decker sobem
ao altar no dia 25, com cerimônia na Igreja
Rainha da Paz. Após, os convidados serão
recepcionados na Sociedade Vieirense.

Felicidades!

Max e Hedevirges Kath comemoram com o

filho, Ademar, a nora, Asta, e os netos,
Jonathan e Joelton, o casamento de Bodas de

Ouro, que se realizou no mês de junho

Rosimere Silva aniversariou
no dia 20/8, e o filho,
Maikon Silva, aniversariou
no mesmo dia. Os familiares
e amigos os parabenizam por
esta data tão especial

-

í \ \ � � ,I HU -\ -'I
,

\. \ ': 1 i ,\�. !

" 1) i \H

\ _\i� t K� "'�Hid

ceiro colocado na Corrida Rústica
125 Anos de Jaraguá do Sul. Ele tem

patrocínio da Só Tênis, de Joinville

Isubirão ao altar, sábado (25),
Giseie Tillmann e Andrelino Ribeiro
Paula. A cerimônia religiosa será
na Igreja Apóstolo Paulo, e os

convidados serão recepcionados no

Clube Acaraí. Felicidades aos

I-

noivos e aos familiares!
4

«�:�d!�l:s�i��e .

-

princiPôtente nas questões
ligadas o trabalho. A dois, não
se pren a à atração: você
poderá se machucar.
To ' ifuinua os gastos. É
h r economia e cortar

FELIZ ANIVERSÁRIO
19 DE AGOSTO
Evenita S iewerdt
Tiago Rafael Perin
20 DE AGOSTO
Flavia Rafaela Ramos
Fernanda Becker
Aline Nau
21DE AGOSTO
Sidney Carlos Buchmann
Gisela Müller
Heliano Oribka
Danian Rodrigo Rosa
Carlos José de Abreu
Reno Karsten
22 DE AGOSTO
Durval Marcatto Junior
Alzina Winter Schimidt
Daniel Fabiano Tecilla
23 DE AGOSTO
Ivone W. Hafemann
Maria Elisabethe Demarchi
Carlos Guilherme G. Kanke
Olívia Bourscheidt
Rafael Volkmann
24 DE AGOSTO
Egon Meldola
Mário Cezar Huinka
Rubens Voigt

Janice Terezinha Mattos

aniversariou ontem (22).
Familiares e amigos dese

jam felicidades!
,

NOTAS__
Encontro de Corais LuteranOS

Domingo (26), na Paróquia
Evangélica Luterana de Mas

saranduba, acontecerá o 4° En

contro de Corais da Igreja Evan

gélica de Confissão Luterana no

Brasil, setor Jaraguá do Sul. Par

ticiparão corais de Corupá, Gua

ramirim, Jaraguá do Sul, Mas

saranduba e Schroeder.
Convidamos para os cultos/às

9 horas nas comunidades da pa
,

róquia, com participação dos co

rais. Estarão presentes o pastor
sinodal Waldir H. Schubert, de

Joinville e o maestro Euzébi�,

tara
Kohlet; de Blumenau, queorien
quanto à técnica vocal e cora). ,

Le
-

-�ma
situação vai lhe

mos ror O uanto é importante

s�"'e�if renciar o essencial do

�l:Jpé�Ilf" Não convém brincar
com os sentimentos dos outros.
Virgem - Não exija tanto de

vf�rr; ma - nem sempre é

9ir�1 conta de tantos
dfeze perfeição. Alguém
cj\)e'ê,:s ge vai despertar
saudade

Libr9-�r astral indica que
voc� estar� muito ansiosa,
1põrt�to, caUlela! Um certo

mistério podeyá envolver a

relação amorosa: desfaça logo
um mal-entendido.

.•
� : -,

.

'0 - Gastos inesperados
�
..

_ �.��o
..

leixá-Ia numa situação
Ji 'dlfclt mais economia!A nça�1 po�não valerá a pena
insistir numa'fela âo des astada.

estresJqr�.?_�to - a sua energia
'je estaráêtn baixa. O

crfà�anhar uma
iJ;tieç.gC!.$fu)Àimo, mas tom'ecuidódocom fofocas.

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Alunos da Apae paSSarll. a tarde pintando
no Shopping Center Breitll.aupt, em JS
}ARAGuA DO SUL -

Mostrar que a Escola de

Educação Especial. da

Apae faz o que as outras

também fazem. Es te é

um dos objetivos da ati

vidade que a Apae de

Jaraguá do Sul es tá de

senvolvendo durante esta

semana, no Sh.op p irig
Breithaupt. Desde segun
da até sexta-feira, alunos

que freqüentam a Escola

daApae estarão no shop
ping pintando e dese

nhando. A atividade

acontece no segundo piso
do shopping e faz parte
da programação relativa

à Semana Nacional do

Excepcional, de 21 a 24

deste mês.

De acordo com a

professora de Artes Ale

xandra Braatz, a expe
riência de mostrar em pú
blico as atividades é nova,

tanto para os alunos

quanto para o público em

geral. "Trata-se de uma

forma de integrar os nos
sos alunes com a comuni

dade", explica a profes
sora.

Alexanelra trabalha na

Apae há elois anos como

professora ele Artes. Se

gundo da, a experiência
tem sido gratificante. Es
tudante do curso de

Artes Plásticas da Furb,
Alexandra ainda não

possui um curso especí
fico para ensinar pessoas

portadores ele deficiência.

Mesmo assim ela encara

o trabalho com tranqüi
lidade e afirma que a

comunicação e a força de

vontade dão o suporte
necessário. Ela vai fazer

um curso de Educação
Especial, em breve. "O

Magistério já incluiu no

currículo a disciplina de

Educação Especial, mas

o curso de Artes ainda

não, por isso tenho que
correr atrás", argumenta
a professora, que atende

aproximadamente 24 alu

nos na Apae.
Na sexta-feira, tam

bém está previsto gincana
regional das Apaes com

a participação de alunos

de Jaraguá do Sul. Ainda

no mesmo dia acontece

apresentação de dança
das alunas do grupo da

Apae na Escola Jonas
Alves de Souza, que or

ganizou uma tarde de in

tegração com a presença
do grupo folclórico da

Apae de Blumenau.

Este ano, o lema da

Semana Nacional do Ex

cepcional é: "Fazer a' in

clusão social é excepci
onal: Seja um Voluntário.

,

AI

ExposiçÕ@$ de produto:; ;industriais,
comerciais e agríêolás, shows,

bailes, eomlda típica e �uita diversão
�

De 24 d·e agosto a 2 de setembro
Parque Municipal de EXPQsiçQes
BR 280 km 54,5 - Guaramirim-SC

Realização: PATRocíNIO:

tEfi
PETROII,RAB SANTACATARINA

I REAÇÃO: MORADORES FECHAM BR-280 EM PROTESTO PELAS MORTES NO LOCAL

Manifestação
cerca de mil pessoas

CI)
::>

U
o
:z:
o..

]ARAGuA DO SUL -

Aproximadamente mil pes
soas portando faixas e car

tazes - a maioria mora

dores dos bairros Estrada

Nova, Vila Rau e Água
Verde -, participaram da

manifestação popular reali
zada na tarde de ontem, na

BR-280, em favor da cons

trução de um túnel no

trecho da rodovia que dá

acesso ao Bairro Estrada
Nova. Os manifestantes

fecharam a rodovia por
meia hora, das 13 horas às '

13h30, como forma de

protesto à demora da ad

ministração pública em

atender a reivindicação, que,
segundo o presidente da'

Associação de Moradores

do Bairro Estrada Nova,
Riolando Petry, é de mais de
10 anos. O trecho, entre os

quilômetros 70 e 71 da 280,
é um dos pontos mais pe
rigosos da região, sendo que
apenas este ano nove pesso
as já morreram no local,
vítimas do trânsito.

O presidente da as

sociação anunciou que a
.

comunidade vai esperar um
mês para que a Prefeitura

inicie as obras de construção
do túnel. Caso contrário, os
moradores pretendem fazer

manifestações em frente à

Prefeitura. Segundo Petry, a

comunidade não pode mais
esperar. A promessa do

prefeito Irineu Pasold de dar
início à obra somente em

junho do ano que vem não

agradou os moradores, que
e:0gem uma solução ime

diata, mesmo que paliativa,
como a instalação de ta

chões ou de controladores

de velocidade.

Participaram da mani

festação, além dos mora

dores, vereadores e outras

lideranças comunitárias. A

vereadora e presidente da
Comissão de Estudos da

BR-280, Maristela Menel,
afirmou que dentro de um

mês os moradores recebe

rão adesivos com frases de

esclarecimento sobre a

necessidade de se tomar

providências em relação ao

assunto.

A moradora do Bairro

Estrada Nova Leonides

'Garcia, 37 anos, afirma que
a comunidade vem soli

citando providências junto à

Prefeitura há 10 anos. "Em

1997, o prefeito disse que
faria um viaduto em três
meses. Até agora nada,
apenas mais mortes", re
clama. A diretora do Co

légio Júlio Karsten, que
atende a comunidade do

lotai, Giomar Klein, tam
bém esteve presente. "Já

•

reuniu

perdi alunos e amigos neste
trecho. Conheço o drama e

os perigos dessa rodovia

para os pedestres", confir
ma a professora.

Os manifestantes cobra
ram a presença do prefeito
Irineu Pasold e de vereadores

da situação. A estudante Jo
mara Antunes, de 14 anos,

disse que tem medo de ser a

próxima vítima, já que cos

tuma cruzar o asfalto todos
os dias para ir até a escola. Ao
terminar o manifesto, os par
ticipantes cravaram cruzes ao

longodo asfàlto.
A decisão de fechar a

rodovia foi tomada no úl

timo sábado, durante reu

nião da associação de mo

radores com a comunidade,
quando participaram apro
ximadamente 200 pessoas.
Ainda de acordo com o

presidente da associação de

moradores, a revolta pela
demora na construção do
túnel aumentou ainda mais

após a morte por atrope
lamento de Wagner Luiz
Zapella, de 15 anos, ocorrida

. no final de semana passado.
O prefeito Irineu Pa

sold, durante entrevisra co

letiva desta semana, assegu
rou que a construção do

túnel vai sair e que já existe

verba assegurada no valor

de R$ 400 mil para a obra.

Rodovia foi jnterditada por meia hora, durante a tarde de ontem
Edson Junkes

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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]ARAGuA DO SUL - O
'

COrpO de Bombeiros Vo

luntários de ]araguá do Sul
usou 10,5 millitros de água
para apagar as chamas que
incendiaram parte de um

galpão desativado localiza

do na Rua Procópio Go

mes de Oliveira, número

1.380. O sinistro aconteceu

por volta das 22h30 de ter

ça-feira e destruiu cerca de

30% do galpão, que, se-_

gundo o subcomandante
do Corpo de Bombeiros,
Márcio Lopes, tinha cerca de
200 metros quadrados.

De acordo com o so-

Sesc promove curso de
Literatura Infanto-juvenil

GERAL/POLÍCIA

Camelô", alguns bilíngües, e
do livro teórico "Criança e

Poesia na Pedagogia de

Freinet".

Com carga horária de
10 horas/aula, a atividade é

dirigida a professores de

educação infantil e ensino

fundamental, bibliotecários,
estudantes e professores em
geral, além de pais e pessoas
interessadas em descobrirno
vas formas e possibilidades na
Literatara Infanto-juvenil.

O valor das inscrições,
que podem ser feitas até o

dia 24, é de R$ 15,00 para
comerciários e dependentes,
alunos e professores da

Une�; R$ 35,00 para quem
tem convênio com o sindi
cato dos trabalhadores em

Educação e universitários de
outras regiões e R$ 45,00
para demais inscritos. Vagas
limitadas para 30 pessoas.
Durante todo o evento, a

escritora estará comercia-
. lizando suas obras.

]ARAGuA DO SUL - O
Sesc (Serviço Social do Co
mércio) promove, nos dias
24 e 25 deste mês, curso de

capacitação em literatura

infanto-juvenil; no horário
das 19 às 22 horas no pri
meiro dia, e das 8 às 12

horas e das 14 horas às 17

horas no segundo .dia, no
Sesc da Epitácio Pessoa. O

curso faz parte das ativi

dades paralelas organizadas
para a 6a Feira do livro de

jaraguádo Sul, que acon

teceu de 9 a 11 deste mês,
no Parque Municipal de
Eventos.

O curso seráministrado

pela doutora em Teoria
Literária pela PUC do Pa

raná e professora de Letras
e Tradução Literária Glória
Kirinus. Pesquisadora, tra
dutora e crítica literária,
Glória também escreveu

vários livros infanto-juvenis,
entre eles "Formiguinha/
Cigarra", "O Camelo e o

QUINTA-FEIRA, 23 de agosto de2001

LOTERIAS
22/8/2001

Supersena
concurso: 526

I

1ªfaixa:

04-20-23-

32-38-39-

2ª faixa:

02 - 06 - 07-

09 -42 - 47-

Loteria Federal
conc.03573

10 - Prêmio: 05.856
26 - Prêmio: 41.468
30 - Prêmio: 67.095
40_ Prêmio: 13.530
50 - Prêmio: 31.244

Lotomania
concurso: 142

07 - 13 - 14 - 24 -

25 - 31 - 35 - 38 -

44 - 51 - 54 - 55 -

60 - 63 - 68 - '82 -

89- 94-96-98-

PIZZARIA RIO BRAHCO

apre90s imbativeis

R$ 6,90
Pizzas �',,' -

nas

es

R$ 17,00
rtir de

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

IFOGO: CORPO DE BOMBEIROS USOU CERCA DE 10,5 MIL LITROS DE ÁGUA

Incêndio destrói galpão
na Procópio Gomes

corrista, as causas do incên.
dio ainda não foram esclare.
cidas. O prédio estava

desocupado já há alguns
.

anos e era de estrutura mista,
sendo parte em alvenaria e

parte em madeira. Não
houve vítimas, apenas pre.
juízo material.

o prédio estava desocupado já há alguns anos e era de estrutura mista

SEMINÁRIO

MOTIVANDO.

TODOS PARA AS

VENDAS E ATENDIMENTO
V'lgnerMvtins

EmpresáriO Comerciai
ätuando fottet'nénte na

$rea de vendas e SÓCIO

ae uma empresa de

tt'?nsportes. aeumulan.
do ainda a ftmção de

Diretor Comerçial ,d?
ONDI:C, empresa

privada na área ae

Treinamento e

Desenvolvimento de

Recursos Humanos.

!;:studou turisrn» e

Engenharia Civilmas se
formou em

\Admlnlstração a e

empresas com pós
graduação em

Marketing.

Tópicos do Seminário

# A Venda antes da Venda '

\

#: Atendendo e Vendendo para Clientes ôitíceis

# A Força do Atendimentó de Coração

Local: ClubeAtlétíco Baependí
\

Cidade: Jaraguá do Sull SC,
Horário: 19:30h às 22:00h

j ii
i Inscrições: (47)370-1819, (48) 246-2111 ou 9995.7868 �
l
��«i4äi& W@S% -h;:,fl Z;:;Z, �

FADEL
.............----1"

! Desconto especialpara Associados das ACIJS �
L.. ,'liI,w..sgm;M'<M�"",-.,,>,,;;:;qmmmi.t>!I>mmmm.t:: ; _KN"_-,:;:-;;o»twm.*»;>;:mm;",;U;);,,JmiKlWe,�:

Cursos Empresari/:Jis Ltda.
'Quoilfk:;?fKio Proll$>ir::mcis'

SCI EQUIFAX
.
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_

TESTES EM MUGELLO

II

IA

,
Rubens Barrichello foi o mais rápido no circuito italiano,
com Imin24s353. Luca Badoer, piloto de testes da

Ferrari, ficou em segundo, seguido por Nick Heidfeld

(Sauber),Jarno Trulli Gordan),Jacques Villeneuve (BAR),
]eanAlesi Gordan), Takuma Sato (BAR) e Andra Piccini

(Minárdi). Hoje Schumacher deve assumir um dos carros

da Ferrari. Alex Yoong deve andar com a Miriardi.

:n·
te·

va

ns

>ta, TESTES EM BARCELONA
1 e

ão

te·

Na pista espanhola, apenas carros com pneus
Michelin treinaram. O mais rápido foi RalfSchumacher,
da Williams, com Imin20s419. Jenson Button, da

Benetton, ficou em segundo, 1min20s908. Em terceiro

terminou o australiano Mark Webber, piloto de testes

da Benetton e atual vice-lider da F-3000. Ele andou

com o carro do ano passado. Os testes continuam hoje.

TESTES EM SILVERSTONE
Na Inglaterra, sete pilotos fizeram testes ontem. Mika

Hakkinen, da McLaren, registrou a melhor volta,
lmin21s755. Depois vieram Eddie Irvine Gaguar),
Alexander Wurz (McLaren), Pedro de La Rosa Gaguar),
Jos Verstappen (Arrows), Enrique Bernoldi (Arrows) e

Andre Lotterer (Iaguar), Hakkinen, de acordo com seu

empresárioKekeRosberg, deve ficarmais um ano naMcl.aren,

ICP LOTUS DE SENNA VAI A LEitÃO
ALotus-Renault 98T usada porAyrton Senna nas últimas
sete etapas do Mundial de 1986 será leiloada durante o

festival de carros antigos de Silverstone, marcado para os

dias 25, 26 e 27 deste mês.

(Rcv)P0VV}CVV'-----
O Cultivador

No imaginário mundo do Quase possível havia um reino. Era
uma qU.ase democracia, pois de tempos em tempos mudava de rei.
Porém, o sistema administrativo era sempre o mesmo. O rei dividio
seu reinado em áreas cwltiváveis que .erorn dadas em comodato para
um Cultivador, semelhante as capitanias hereditárias que tivemos
oqui no Brasil.

Este Cultivador era o responsável pelo cultivo de muitas coisas
nesta órea do reino.

I
Liderados por um agitador de fora de sua área, as pessoas se

evantoram contra o cultivador Rugú; ele fôra acusado de mau

comportamento. Não houve acusação formal, nem provas, mas ele
leve que mudar de área, e lá se foi ele para outro reino.

.

h
Em seu lugar foi chamado Çatilú; mesmo sendo mais jovem, já!in a alguma experiência em cultivo, encantou a muitos com o seu

modo de cultivar.
Alguns, no entanto, ficaram, como diz o ditado popular "com

�m pé atrás". E, como ninguém é perfeito, Catilú também não era.

.ert� die, andando Catilú nos rumos de seu território, olhou poro o

;�,n ,o Holz. Sr. Holz jó cultivava sua óreo por algumas décadas.
? area era como um jardim florido. A ambição e invejo .invcdirorn

�,�nhmo de Catilú. Ele queria a área do sr. Holz. Arregimentouu itos em sua área, na dos vizinhos, inclusive na de Holz.
Ap .

F' roxlmou-se da Rainha Telfuss, que agora estava no poder.
S��r�m Uma agitação; não levou muito tempo, e destituíram o Holz.

�rea, que Catilú tanto queria, agora estava à disposição.
u

Contece a ironia; os súditos que eram ouvidos na escolha de

oumt novo. cultivador, não escolheram Catilú, alguns j6 o conheciam,
rosa id t'f'

Kewil
en I iccrorr, como o agitador. No lugar de Holz escolheram

to r'
ele vero de outro reino. Catilú recolheu suas insignificâncias e

o

n Inuou cultivando sua área a seu modo. A rainha Telfuss continuou
reinar .

po
e Ignorante e arrogante como sempre. Kewil se empenhouro cu Ir d

R
ivor a melhor maneira suo área.

mOn �a (re)pensar: nem sempre se pode fazer das pessoas, massas de

� ro, elas têm sentimento e princípio.
m abraço dqqui de Agrolândia.

Pastor /ngo Piske
APoiO:

�C HORNBURG SERViÇO FUNERÁRIO
f::�e (47) 371-2511 HASS

(47) 371-2130 371-0903 / 370-0425

I VICE:. EQUIPE DE JARAGUA DO SUL MOSTROU O TALENTO DO FUTSAL CATARINENSE

Malwee sagrou-se vice-campeã
da Taça Brasil de Clubes

1ARAGUA DO SUL -- A fronto, mas não conseguiu do Brasil e mostrou que o seguida, empatou com o

equipe Juvenil da Mal- evitar a vitória do adver- nível técnico do grupo é Sport/Recife, por 3 a 3;
wee/FME retornou de sário. Apesar de termostra- muito bom", diz o diretor venceu o Flamengo, por 5
Goiás na manhã de on- do o potencial do futsal de de Esportes Comunitários a' O; ganhou do Interna-

tem, carregando o título de Santa Catarina, a Malwee e Escolar da Fundação cional, por 6 a 2, e, contra o

vice-campeã da 19a Taça ficou para trás nos últimos Municipal de Esportes, Banespa, venceu por 7 a 3,

Brasil de Clubes, realizada segundos, quando come- Arno Deretti, enfatizando Deretti informa que três

entre os dias 13 e 19 de teu falta no meio de qua- que a Malwee/FME foi a jogadores do time catari-

agosto. Na final do cam- dra, dando oportunidade equipe que mais surpreen- nense foram pré-selecio-
peonato, o time catarinense para o jogador atleticano deu os adversários. nados para a seleção brasileira
enfrentou o AtléticoMinei- bater forte para gol, fi- A primeira .disputa da Sub-20: Ráfael, Ricardo e

ro, entrou bem em quadra, nalizando a partida em 4 a Malwee na Taça Brasil foi Paulinho, O técnico Augus-
teve o comando da bola 3, "O time de Jaraguá do contra o Rio Verde, que a tinho Ferrari será o auxiliar

na maior parte do con- Sul enfrentou times fortes derrotou por 6 a 3; em técnico.

Natação jaraguaense é campeã infantil da Copa Mercosul
]ARAGuA DO SUL -- A

equipe Ajinc/Urbano/
FME conquistou o título

de campeã feminina da

categoria Infantil 1 da 4a

Copa Mercosul, 5° Troféu
HSBC, competição dispu
tada no último fim de se

mana, no Parque Aquático
do Clube Curitibano, em
Curitiba, onde estiveram

reunidos mais de mil na

dadores, representando
clubes brasileiros, para
guaios e� argentinos. Um
dos destaques da equipe ja
raguaense foi a atleta Infan-

til Ana Zanandrea, que
venceu os 50 metros livre

e obteve o melhor índice

técnico nesta prova -- fi

cou em segundo lugar nos
200 metros Medley e ter

ceiro nos 100 metros Livre,
"Esta é uma conquista
muito importante para
nós, pois nossa equipe foi
a única da Região Sul do

Brasil a conseguir um

troféu nesta copa", come
mora o técnico Ronaldo

,
.

Fructuozo, salientando que
o evento contou com à

participação' dos recor-

distas sul-americanos

Eduardo Fischer, do Vas

co da Gama, e Felipe May
Araújo, do Curitibano,
além de outros clubes

tradicionais da natação
brasileira, como Flamen

go, Botafogo (Rio de Ja
neiro) e Pinheiros (São
Paulo),

As jaraguaenses Aline

Ossowski, vencedora dos

400 metros livre, e Luana

Martins (terceiro lugar nos
100 metros costas) tam

bém se destacaram na ca

tegoria Infantill, enquanto

que Marina Fructuozo foi

o grande nome da equipe
Ajinc/Urbano/FME no

Juvenill: medalha de ouro
nos 50 metros livre, prova
em que conseguiu o se

gundo melhor índice

técnico, e, nos 100 metros

livre, além da terceira

colocação nos 400 metros

livre. Já Talita Hermann,
que competiu na categoria
Infantil2, ganhoumedalha
de bronze nas provas de

400 metros livre, 200

metros Medley e 100

metros livre.

FÓRMULA �--------------------------------------------------------------------------------

Fisichella volta à Jordan; Renault leva Trulli
SÃo PAULO -- o se

gundo troca-troca em

menos de um mês envol

vendo a Jordan aconte

ceu ontem, A equipe
anunciou a contratação
do italiano Giancarlo Fi

sichella, hoje na Benetton,
para as próximas três

temporadas do Mundial

de Fórmula 1. Jarno Trul
li, atual primeiro piloto da

Jordan, vai ocupar S�à
vaga a partir do ano que
vem, O time deixará de

se chamar Benetton em

2002 e passará a levar

apenas o nome Renault.

Os dois pilotos têm

seus contratos ligados a
\

Flavio Briatore, diretor

da Benetton. O empresá
rio também é dono dos

passes de Fernando Alon

so, da Minardi, e Mark

Webber, vice-líder da F-

3000, Trulli formará du

pla na equipe da monta

dora francesa com Jen
son Button -- que, por
sua vez, pertence à Wil

liams e está emprestado
até o final do ano que
vem,

Fisichellà já correu pe
la Jordan em 1997, seu

segundo ano na catego
ria, Na temporada ante

rior, havia estreado pela
Minardi. Em 1998 foi pa
ra a Benetton. O italiano,
de 28 anos, tem cinco se-

.

gundos lugares como

melhores resultados na

carreira, O primeiro deles

conseguiu pela própria
Jordan, no GP da Bélgica
de 1997,

O Mundial que dispu
tou pela Jordan foi o

melhor de Fisichella até

hoje, com 20 pontos,
Terminou em oitavo lu

gar. No ano passado, foi
sexto pela Benetton, mas
somou apenas 18 pontos.
Seu currículo de 87 GPs

inclui também uma pole,
no GP da Áustria de

1998, e uma melhor vol

ta, na Espanha/1997, Na
atual temporada, Fisichel
la marcou quatro pontos.

"Contratos longos
são vitais para a estabi

lidade de uma equipe",
disse Eddie Jordan, que
há um mês demitiu

Heinz-Harald Frentzen,
embora o alemão tivesse

contrato até o final de

2002. O irlandês queria
manter Trulli no time,
mas não chegou a um

acordo financeiro com o

piloto. O anúncio oficial

da contratação de Jarno
será feito hoje pela
Renaul t, ,N a Jordan, a

segunda vaga poderá
continuar com Jean Alesi,
se o francês fizer boas

corridas até o final do

ano, (FLAVIO GOMES)
I
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PRÊMIO: RÁDIO FOI DESTAQUE NO 10° CONGRESSO CATARINENSE DE EMISSORAS DE RÁDIO E TV

Rádio Jaraguá AM recebe
Prêmio Acaert de Rádio

JARAGuA DO SUL - A

Rádio Jaraguá AM foi

destaque durante o 100

Congresso Catarinense de

Emissoras de Rádio e TV;
realizado entre os dias 13 a

15, em Florianópolis. O co

ordenador artistico da

emissora, Rudimar Braga,
foi condecorado com o

diploma de ouro do Prê

mio Acaert (Associação
Catarinense de Emissoras

de Rádio e TV) �e Rádio
de melhor Radialista Nar-

rador Esportivo (concor
reu com 130 profissionais)
e diploma de bronze em

Fonograma Spot Pro

mocional (melhor vinheta,
agência de publicidade e

produtora). "Este tipo de

reconhecirriento é muito

importante para estimular

os profissionais a sempre
buscar fazer o melhor de

si", destaca.
Braga ressalta que apro

ximadamente 250 ernis
.

soras de rádio de todo Es-

Academia Impulsocomemora
. " .' .

aruversano epromove torneio
JÀRAGUADO SUL-Mais

de cem nadadores entre S e

52 anos participaram das

disputas da natação de reve
zamento com seis horas de

duração, promovida pela
Academia Impulso, no final

.

de semana passado. Os atle
tas foram divididos em cinco

equipes e nadaram, revezan
do-se a cada dez minutos. A

equipe Aperfeiçoamento
garàntiu a primeira coloca

ção, atingindo 20,7 mil me

tros. Em seguida, vem aTur
ma Matutina, com lS.750

metros; TurmaNoturna, com
lS, 7milmetros; TurmaVes
pertina, com lS.550 metros,
e Turma Infantil, com

14.450 metros.

A coordenadora de na

tação da academia, Marlise

Klernann, diz que os nada

dores foram premiados
com medalhas, além de rece

berem camiseta exclusiva da

Impulso, oferecida,Pela aca

demia, em parceria com a

Menegotti Indústrias Me

talúrgicas. Paralelo ao evento,
houve apresentações de

mergulho. "Muitos experi
mentaram e se encantaram

com as maravilhas desta ati

vidade considerada segura,
fácil e divertida", destaca.

Estas atividades fizeram

parte da comemoração do

segundo aniversário daAca

demia Impulso. No sábado

foi oferecido coquetel para
os alunos e familiares, além
de apresentação de Grupo
Dahúa,música ao vivo e sor

teio de brindes.

EnxadristadaFME/Reflexo
é campeã do Sul-brasileiro

JARAGuA DO SUL - A

enxadrista Karina Kanzler

conquistou o título de

campeã na categoria 5" a S"

série, do Campeonato Sul

brasileiro Estudantil de
Xadrez Escolar, disputado
no último fim de semana,
em Blumenau, onde esti

veram reunidos 400 atletas
de escolas de ensino funda-

. mental do Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do
Sul. A equipe jaraguaense
FME/Reflexo participou
da competição com mais
três jogadores, todos na

mesma categoria, que con
seguiram os seguintes resul
tados: no masculino, Carlos
Kanzler obteve a segunda
colocação, e Gustavo Bar

ros garantiu o quarto lugar;
no feminino, Vanessa En

gelmann ficou em sétimo.

Com este desempenho, os
atletas - que também re

presentavam seu estabe

lecimento de ensino - con

tribuiram para que o título

de campeão de xadrez da

Região Sul-brasileira (5" a S"

série) fosse conquistado
pelo Divina Providência.

tado participaram do con

curso, que avaliou os me

lhores locutores, comuni
cadores, noticialistas, re
pórteres e narradores. "O

diploma de bronze me

deixou surpre.so porque
estava competindo com

grandes profissionais de

Santa Catarina, e tratá-se de

um trabalho novo que es

tou realizando", diz. Ele
enfatiza que os prêmios
conquistados não vêm

apenas do esforço do pro-

fissional, mas das excelentes
condições de trabalho que
a Rádio Jaraguá proporcio
na a seus funcionários. ''Aqui
nós encontramos bom am

biente, condições técnicas,
além de equipamentos de

primeira qualidade", destaca.
Rudimar Braga atua na

área de rádio há 21 anos e,

hoje, coordena os progra
mas Bom Dia Alegria, que
inicia às 6 horas; Linha Di
reta, às 7 horas, além de to

da a coordenação artística.

EquiPe Malwee/Baependi
destaca-se no Infanto-juvenil

JARAGuA DO SUL - Na

última sexta-feira, foi reali
zado o 10 Encontro Infanto

juvenil de Tênis no Clube

Atlético Baependi, e contou
com a participação das

equipesMalwee/Baependi e
do Joinville Tênis Clube

GTC). A equipe Malwee/
Baependi, coordenada pelo
professor Marcilio da Silva,
venceu os visitantes por urn

escore final de 11 a 5 os atle

tas doJTC, capitaneados pe
lo professor Marcelo Pereira,
e comissão integrada por Car
los Bretano eJocelyOliveira.

Segundo o diretor deTênis
do CAB, Airton Sudbrack,
este encontro foi o primeiro
de urna série, como forma de

oportunizar aos atletas da equi
pe Malwee/Baependi inter-

câmbio maior com atletas de

outros clubes, obtendo-se,
com isto,maior entrosamento
entre os atletas e urnamelhor

preparação técnica-física e

psicológica para os futuros

torneios regionais e estaduais.

O diretor de tênis disse

que a equipe Malwee/Bae
pendi tem se destacado em

nível regional e estadual, ra
zão pela qual as equipes dos
demais clubes fazem questão
de virem jogar amistosos
com atletas de Jaraguá do

Sul. ''A qualidade do tênis In

fanto-juvenil do CAB tem sua

razão de sernurnbinômio que
deu certo, por urn lado' os

professoresMarcílio,�etinho
e Marcilinho e o patrocínio
desta equipe pela empresa
Malwee Malhas", destaca.

Dois times assumem liderança
do Coroa Bom de Bola

JARAGuA DO SUL - As

equipes do Juventude Es
trada Nova e da Karlache

assumiram a liderança das
I

respectivas chaves ao ven-

cerem seus jogos na pri
meira rodada da segunda
fase do 10 Campeonato
de Futebol Sênior, Coroa
Bom de Bola, realizada
no último sábado, no

campo da Sociedade

Desportiva AcaraL Os

confrontos apresentaram
os seguintes resultados:

pela Chave C, Juventude
2 x 1 Arsepum, com folga

do Santo Antônio; na

Chave D, Acaraí O x 2

Karlache, enquanto Beira

Rio descansou.
A próxima rodada do

Coroa Bom de Bola está

marcada para este sába

do, no Beira Rio Clube de

Campo. Karlache defen

de a, liderança do grupo
contrao Beira Rio, a partir
das 14 horas, enquanto
Arsepum busca recupe

ração enfrentando o San

to Antônio, em jogo com

início previsto para as 15

horas.

Atiradores deJS são destaques
Jaraguá do Sul - O

atirador jaraguaense Jack
son Borchardt foi urn dos

destaques na 9" etapa do

Campeonato C�tarinense
de Tiro Carabina Apoiada,
realizada no Clube de Caça
e Tiro Testo Salto, localiza
do na cidade de Blume

nau. Ele ficou em primeiro
lugar individual na categoria
Júnior, registrando 105,2
pontos. Aproximadamen
te 250 atiradores participa
ram desta etapa do campeo
nato, divididos em 16 equipes.

Na classificação geral,
Jaraguá do Sul ficou em

quinto lugar, com 1243,S
pontos marcados, atrás do

Clube de Tiro lOde Maio,
de Pomerode, com 1247,9
pontos; Sociedade Atira

dores Pomerode, com

1244,7; Clube Frederico

Donner, de Timbó, com
1244,0, e Novo Hambur

go, do Rio Grande do Sul,
1243,9. Na premiação in

dividual geral de todos os

participantes, os jaraguaen
ses Gilnei Schünke e Jack
son Borchardt conquista
ram o quinto e oitavo luga
res, respectivamente.

O técnico Samuel Lo-

pes explica que para apre.
miação de medalhas em cada
categoria são válidos os dez
primeiros tiros da prova e

para a premiação de trofé�
por categoria, são válidos os

dez últimos tiros. A somados
20 tiros é válida para a pre
miação individual geral, sem
distinção de categorias.

A 10" etapa do Cam

peonato Catarinense de Ca
rabina Apoiada vai acon

tecer na cidade de São Bento
. do Sul, na Sociedade Atira
dores 23 de Setembro, dutlll
te os dias 15 e 16 de setembro

.

AR COMPRIMIDO - Ja
raguá do Sul/PME ficouem
terceiro lugar na 5' etapa do

Campeonato Catarinense de

Carabina Ar Comprimido,
realizada no final de semana

passado. Em primeiro lugar
ficou Timbó e, em segundo,
Joinville. Na categoria A,José
Amaro da Silva ficou em

terceiro lugar, com 561, e na

categoria C, terceiro lugar
para Mauri Mathias, que

registrou 502 pontos. A 6'

etapa do Campeonato Ca

tarinense de Carabina Ar

Comprimido vai acontecer

em Blurnenau, no dia 22 de

setembro.

NOTAS -

Escolinha . de Voleibol
Neste domingo, será realizado o primeiro Festival

de Voleibol da Escolinha de Massaranduba, a partir
das S horas, nas categorias Baby Voleibol (7 a 10 anos),
Mini Voleibol (11 a 12 anos), Voleibol 4X4 (13 e 14

anos), Voleibol em Duplas (acima de 15 anos). A

Escolinha de Voleibol e Futebol conta atualmente com

420 alunos.

Menegotti Indústrias Metalúrgicas Ltda.

Yázigi Internexus
Tô a Toa

Dive Training _ Escola de Mergulho
Agência Cosmos

Via Pão

Comércio de Frutas e Verduras Sacolão
Miramodas
Difuso

Agropecuária da Ponte

Papaleria C&M
Salão de Beleza NENA

Auto Posto 2 S/Guaramirim
Rosita Seidel Cielusinski
Laura Augusta da Silva

�·��/Pr/.,. k�:V-
AQUI- É o SEU LUGAR!

Agradecemos a

generosa parceria
em nossa Festa de

r Aniversário
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