
(leber diz que há necessidade
je mais policiamento no bairro'

Homem armado
assalta Posto Cidade
o Posto Cidade, localizado

no Bairro Vila Rau, foi palco de
�salto à mão armada, na noite

I oe terça-feira, por volta das
12h15. Os quatro funcionários

�ue estavam trabalhando no mo

mento do roubo foram mantidos
nacozinha. O ladrão.levou cerca

0eR$ 200,00, em dinheiro, e saiu
a pe do local.

PÁGINA 10

Integrantes do Clube de Mães
Madre Paulina animaram a festa

Festa à Fantasia reúne
centenas de mulheres
A Secretaria de Desenvolvi

Illento Socialpromoveu na tar

d.e de ontem, no Parqu� Muni
cipal de Eventos, Festa à Fantasia
entre tod I b d
d

os os c u es e mães
e Jaraguá do Sul.

PÁGINA 9 I

ii
�
�eomQ�Me
370"4523 Ilha da fi�uefra

(

Berl'm
373-1010

D

Fotos: Edson Junkes/CP

O incentivo ao aleitamento matemo é um dos principais requisitos exigidos pelo Unicef para conceder o certificado

Unicef avaliá Hospital Jaraguá
o Hospital e Maternidade Jaraguá poderá re

ceber, em breve, o Certificado de "Amigo da Cri

ança. O título é concedido pelo Unicef a entida
des que seguem critérios pré-estabelecidos pela
organização internacional. De acordo com o dire-

Poluição em riacho

preocupamoradores
e ambientalistas

Riacho localizado nos fun
dos da Rua Reinaldo Bartel, na
Vila Lalau, está sendo agredido
constantemente com a poluição
causada por produtos industriais,
Moradores reclamam do cheiro e

da cor da água, que está sempre
na.cor azulada. A Associação Ja
raguaense de Defesa do Meio
Ambiente pretende acionar o
Ministério Públicó em busca de

solução.

ter-administrativo do hospital, Hilário Dal

mann, a avaliação deve acontecer em setembro.
Ele assegura que o Jaraguá tem todos os reqlJi
sitos exigidos pelo Unicefpara receber o título.

PÁGINA 9

\

Trânsito e álcool são
tema de campanha

Entre os dias 18 e 25 de

setembro, comemora-se a Se
mana Nacional do Trânsito.
Em Jaraguá do Sul, as ativi
dades lá começaram e pros

seguem até o final do mês,
através da parcer ia entre

Prefeitura, PM e empresas.
Campanha busca conscien
tizar a população sobre o

perigo de dirigir embriagado.
PÁGINA 10

Dirigen tes analisam
_ realização da Liga

Representantes dos clubes
de futsal e presidentes de fe

derações da modalidade reu

niram-se na manhã de terça
feira, no Parthenon Century
Hotel, para avaliar a Liga
Nacional de Futsal 2001. No
encontro foram apresentados
os balanços técnicos, finan
ceiro e de mídia da compe

tição deste ano.

PÁGINÁ 12

estofados e colchões
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Homossexualidade em destaque
CruSTIANE MTJSSINATO, VERA LÚCIA CAON E PERLA TORRENS

Acadêmicas do 5° semestre de Seruiço Social

Nos últimos dias, o tema "homossexualidade" tem sido abordado com maior

freqüência por várias reportagens nos meios de comunicação. Tudo isso porque o

Projeto de Lei N° 01151/95, de autoria da ex-deputada federal Marta Suplicy, que
"disciplina a união civil entre pessoas do mesmo sexo", está para ser votado pela
Câmara dos Deputados.

Este projeto vem causando polêmica em vários segmentos da sociedade.
Diferentes pontos de vista estão sendo manifestados e, cada qual, apresenta os

argumentos que lhe são plausíveis para sustentar seu pensamento.
.

Um forte exemplo é o do deputado estadual de Santa Catarina Adelor Vieira
,

que enviou requerimento à Câmara dos Deputados pedindo o posicionamento
contrário ao projeto, uma vez que, segundo suas palavras, "a aprovação dessaposição
fere os padrões morais da nossa sociedade, e por estarmos absolutamente convictos de que a

solução para o homossexualismo, bissexualismo e lebianismo não está na oficialização do
casamento civil, mas sim no arrependimento e abandono completo dessas práticas".

Tais julgamentos ou posicionamentos dependem da forma como é vista a

situação. No caso do deputado, o fato de participar de determinada igreja, referenda
que ele tenha tal pasma, uma vez que esta concorda com este posicionamento em
relação à homossexualidade e é nesta realidade em que ele se encontra inserido, da
qual participa e acredita ser a correta.

Cada um observa a sociedade de formas bem distintas. Valoresmorais, religiosos,
partidários e de gênero são fatores importantes para formular o "campo de visão"
de cada urn.

O campo de visão do citado deputado não contempla o campo de visão dos
homossexuais a respeito do projeto de lei. O que, para o deputado, é uma ofensa
aos padrões morais, para os homossexuais é a garantia legal da construção de uma
vida juntos, sem col!er o risco de um dia perder para a família, de urna das partes,
o resultado de toda uma vida.

A falta de urn ponto de vista crítico impede que o deputado perceba 'outros
ângulos, e torne o seu posicionamentomais justo emenospreconceituoso, Além de
não permitir a inclusão dos homossexuais como pessoas providas de direitos,
promove que eles sejam classificados como pessoas "inferiores", necessitadas de
tratamento para voltarem ao seu estado "normal"..

Cassação e extinção de mandatos
.) WALTER FALCONE-Mé.dico e bacharel em Direito

O documento que protocolei em nossa Casa de Leis, com a finalidade de

aparar arestas e como informative à opinião pública, de que todos, vereadores,
prefeitos, governadores etc., também estão sujeitos às leis, foi votado na sessão

de 20/8/01. Naturalmente o espirita de-corpo - corporativismo - prevaleceu,
o qlle .já era esperado, e o processo solicitado de falta de decoro não mais será

analisado nesta Casa, passando para os anais da Câmara, como o primeiro
documento ·que abordou este tema em nossa cidade, ou seja, possibilidade de

qualquer um do povo poder requerer à Câmara dosVereadores que analise a

conduta dos seus membros. Agradeço a presidente pela celeridade do julgamento.
Hipóteses de cassação de um v�reador: I) Utilizar-se do mandato para a

prática de atos de corrupção ou improbidade administrativa; II) Fixar residência
. fora do Município; III) Proceder de modo incompatível com a dignidade da
Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Estas são as normas

legais.
O item III, anterior, envolve apreciação subjetiva, mas a sensibilidade de

cada um, e sobretudo da opinião pública, pode apontar, com facilidade, fatos ou
condutas interferentes dessa dignidade ou maculadoras dela. Procedimento

incompatível com o decoro e a dignidade do cargo será aquele que revele um

comportamento pessoal, tanto na esfera do seu ofício - administrativo ou

legislativo - como nos seuscírculos social e farniliar, capaz de expô-lo a críticas
e reparos de parte dos cidadãos, incompatibilizando-o com a opinião pública.

Da mesma, forma o prefeito segue normas no exercício de seu cargo. Pode
ser cassado se: I) Impedir o funcionamento regular da Câmara; II) Impedir o
exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devam constar

do arquivo da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais,
por comissão de investigação da Câmara ou auditorias, regularmente instituída;
III) Desatender aos pedidos de Informações da Câmara; IV) Deixar de publicar
leis e atos; V) Deixar de apresentar à Câmara a proposta orçamentária; VI)
Descumprir o orçamento;VII) Descumprir leis; VIII) Ausentar-se do Município
sem autorização da Câmara; IX) Proceder demodo incompatível com a dignidade
e o decoro do -cargo etc.

O maior juiz seráo ppvo, principalmente os que acompanharam o andamento
do processo. Ganha de urn modo geral a democracia do Município. Ninguém é

maior que a própria lei, temos apenas que ter coragem de exercer a cidadania

plena,

AI'tloOi para Oal'la ee I,..gltor devem ler 6nvilldol par.. Rua WIlI!!r MlIl"Cluat'dt, 1.180, ou pelo e-mal]:

cp.redacao@jerrnalcorr:eiododpovo.com.br..As cartasdevem conter o endereço ou telefone para contato.
O jomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ort9gráficas e gramaticais necessárias.
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Vocação confirmada
o sucesso que vem sendo

obtido pela 6a Expofeira con

firma definitivamente a vo

cação de Guaramirim para se

diar um grande centro regional
de eventos, que possa ser

.

utilizado por todos os muni

cípios da Microrregião do Vale
do Itapocu, conforme já con

cordam muitos empresários. A
localização centralizada de

Guaramirim e a repercussão
deste evento, que iniciou na

sexta-feira e será encerrado

domingo, são indicadores mui
to positivos neste sentido.

Contribui também para o

fortalecimento da idéia a una

nimidadedos depoimentos dos
expositores sobre a feira,
destacando que a Expofeira
está dando resultados muito

efetivos. Não só para contatos

futuros' com os clientes, mas
também na concretização de

vendas durante o próprio even
to. O prefeitoMário Sérgio Pei
xer tem recebido referências

elogiosas e, com base nisso, pre
tende, oportunamente, deferi-

.

der a propo�ta perante os de
mais municípios damicrorregião.
A Expofeira não é só de

lResta saber tratar sob
este enfoque a proposta
da centralização dos

eventos... _J
Guaramirim. É um evento re

gional. A participação decisiva

de empresas jaraguaenses e

outras cidades próximas con

firma essa constatação. Resta
saber tratar sob este enfoque a

proposta da centralização dos
_ eventos, o que poderá ser arti

culado através das próprias
associações comerciais e indus
triais. É claro que deverão

ocorrer aperfeiçoamentos, pois
é raciocínio corrente entre vá

rios empresários de que esses

eventos deverão passar pela
setorização, com promoções
destinadas para públicos es

pecíficos.
As obras rodoviárias pre

vistas, como a implantação da

Rodovia do Arroz e da Estrada

Jaraguá do Sul,. através do
Bairro Ilha da Figueira, além da

duplicação da BR-280, refor

çam estas possibilidades, sem
dúvida. Guaramirim passará a

ser o Município com a maior

distribuição 'da malha rodo

viária, ampliando de uma VeJ,

por todas a vocação natural

para ser o corredor de escoa

mento da produção regional.
Ainda com relação à Ex

pofeira, vale ressaltar a uniío

que tem caracterizado o rela

cionamento entre os ernpresi
rios em Guaramirim, com

grandes, médios e pequenos
empresários, trabalhando em

_,.--conjunto. Unidos, levantaram

as vozes para reclamar muitlS

providências dos governos es·

tadual e federal, juntos con

seguiram tomar a Associação
Comercial, Industrial eAgrícola
de Guaramirim uma das enti·

dades mais atuantes, entre as

de sua espécie, e, novamente,

em conjunto, e em colaboração
estreita com o poder público,
encararam o desafio de realizar

esta Expofeira, num momento

que, se não é o pior, também
não é dos melhores, exigindo
coragem. Por firn, cabe desta

car a determinação do poder
. público guaramirense, que ab�·
çou a preparação da E�pof�
sem meias-medidas. E assJ11l

que se faz. Que se realiza.
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IIRONIA: LUIz HENRIQUE DA SILVEIRA COMPARA DISCURSO DO GOVERNO AO �SAMBA DE UMA NOTA 56'

Pré-candidato fez declaração
ao participar da 6a Expofeira

o senador Casildo Maldaner (PMDB) compareceu,
sábado, na Feira Semanal de Produtos Agrícolas
Orgânicos, realizada pelo Núcleo de Agricultura
da Adas (Associação Comercial, Industrial e Agrí
cola de Schroeder). Maldaner prestigiou a iniciativa

acompanhado pelos deputados estaduais Ivo

Konell e Adelor Vieira e pela vereadora Maristela

Mene!. Também compareceu o engenheiro Troy
Roger Lemke, gerente da Fundação Municipal 25
de Julho, de Joinville. A feira está sendo realizada

periodicamente e representa o esforço do Núcleo

de Agricultura e lideranças para abrir uma via de

escoamento da produção de alimentos local.

COLIGAÇÃO AMPLA -

Sobre a campanha para as

eleições do ano que vem,

informou que o Diretório

Estadual confirmou, em
decisão tomada no início

da semana, que o partido
vai fazer coligações com

outras legendas, e que, para
tanto, está oferecendo as

vagas para composições
de candidaturas para vice

governador e ao Senado.

"Não aceito propostas de

candidatura única", res

pendeu, falando ao te

lefone celular com um

repórter que indagava; de
Florianópolis, sobre essa

questão. "Eu entendo que
deve haver ampla coliga
ção", reforçou, sem con-

mento dos salários atrasa

dos.

Para LHS, o procedi
mento não tem cabimen

to porque "quando o ex

governador Pedro Ivo

Campos sucedeu Amin no
primeiro mandato no

governo, também herdou

dívida e pagou em muito

menos tempo". O peeme
debista vai mais além, di
zendo que "o atual gover
nador deixou ainda outras

dificuldades que foram

herdadas pelo PMDB na

época, como estatais fali

das e intervenção no

Besc". Para LHS, o goverc
nadar "também deixa a

desejar na realização de

obras, a não ser na Capital".

firmar, por enquanto,
qualquer acordo já fechado
com outros partidos no

Estado.

A mesma disposição
pelas composições com

outras legendas já estava

sendo anunciada pelo
senador Casildo Maldaner

(PMDB), na rápida pas

sagem por Guaramirim, na
semana passada. Nos

próximos dias, o candidato
do PMDB participará de

encontros em Barra Velha

e São Francisco do Sul"
segundo informa o de

putado estadual Adelor

Vieira (PMDB), que au

xilia ria coordenação da

campanha de LHS.

(MILTOMRAASCH)

GUARAMIRIM - O pré
candidato do PMDB às

eleições para o governo do
Estado no ano que vem,

Luiz Henrique da Silveira,
considerou o discurso do

governo da coligação Mais
Santa Catarina, na questão
do pagamento dos salários

I atrasados do funciona

lismo público estadual,
como "samba de uma nota

só", por ser repetitivo. Luiz
Henrique referiu-se à ini

ciativa do governador Es
peridião Amin (PPB); de
reunir o colegiado de goc
verno e repre�en.tantes dos
partidos aliados, no início

da semana, em Florianó

polis, para fazer anúncio

solene do fim do paga-

DESCONTENTEApOIO
Oprefeito Osvaldo Jurck
(PMDB) está acompa
nhando e apoiando a ini

ciativa, desde que foi dis
cutida a criação do Nú

cleo de Agricultura, por
ocasião do 1 ° Seminário

deDesenvolvimento Ru
tal Sustentável no Muni-

A ausência do ex-vereador
e ex-servidor do Hospital
Municipal Santo Antônio
Osvaldo Oechsler na so

lenidade especial da Câ

mara Municipal, anteon-
.

tem, em Guaramirim, foi

rapidamente compre
endida pelos vereadores

presentes. Oechsler não

esconde, há tempos, o

descontentamento que
vive desde que foi de

mitido pela atual direção
do estabelecimento, junto
com outros seis funcio
nários aposentados, sem
pagamento dos direitos

trabalhistas. O ex-servidor

aproveitou a ocasião e

protestou.

lo-
ta

trai

1. dpio, em abril deste ano.

�x· Jurck pretende imple
mentar outras medidasiãa

ja· em cooperação com a

sá· promoção do núcleo na

)m realização dessa feira,
Dois dos homenageados não foram à sessão solene
GUARAMIRIM - o ex

vice-prefeito Valdir Vick e

o ex-presidente da Câmara
de Vereadores Osvaldo

Oechsler não compare
ceram na solenidade rea

lizada terça-feira, pela
Câmara de Vereadores,
quando seriam homenage
ados, juntamente comMa

noel Perfeito de Aguiar,
Egidio Fortunato Luciani,
Daniel Graudin da Silva,
Orlando Sader e o prefeito de
Joinville, Luiz Henrique da

Silveira.

Nenhum deles justifi
cou por escrito o motivo

das ausências. Mas, ao final
da solenidade, comentou
se que Oechsler não compa
receu em protesto contra o

impasse que vive em relação
aoHospitalMunicipal Santo
Antônio, do qual foi afasta
do no início do ano, junto
com outros servidores apo-

como a criação de um

selo especial para destacar
a qualidade dos produtos
alimentícios oferecidos e

dar maior garantia aos

consumidores.

lOS

rn

un

tas

:S·

n

ãa

)h
ri·

as

DEDICADO
O episódio mostra a crueza da situação que envolve

oimpasse no hospital de Guaramirim. A direção alega
que, não sendo os servidores afastados concursados,
não pode pagar os direitos reclamados e re�omenda
que devem recorrer àJustiça. Acontece que, Oechsler
é tido como cidadão de exemplar conduta na comu

nidade, com longa ficha de serviços prestados na

cidade. A coisa ficou pelo avesso.

te,

ia

:0,

ar

to

m

lo

.
Cesar Junkes/Cp

Presidente Evaldo João Junckes mencionou conquistas da Câmara no semestre

gundo disse o vereador

Altair José Aguiar (PPB).
As homenagens ficam

mantidas, tendo em vista

que foram aprovadas pelo
Legislativo. O prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL)
preferiu não comentar as

ausências, dizendo tratar-se
de assunto de competência

sentados, sem pagamento
dos direitos trabalhistas. Eles

não eram concursados, e a

situação faz parte da polê
mica que envolve, atual-
.rnente;o funcionamento da

instituição.
Já Valdir Vick não teria

comparecido "por moti
vos de força maior", se-

estritamente do Legislativo.
A solenidade aconteceu no

Parque de Exposições Per

feito Manoel Aguiar, em
c_omemoração ao. 52° ani

versário doMunicípio, e foi
realizada simultaneamente

com a 6" Expofeira, que
prossegue até à dia 2 de
setembro. (MR)

ADIADO
O protesto que iria acontecer esta semana na Vila

CarOlina, em Guaramirim, para exigir providências
em relação ao acesso à comunidade pela Rodovia

SC-413, está adiado. Primeiro serão reivindicadas
llJelhorias ao DER (Departamento de Es�radas de

ROdagem).

a·

a

ra

n

Sugestões para a coluna: cp.politica@jornalcorreiodop.ovo.com.br

conlo à viSla

i<t1l1ELLI364
Moda Masculina

,�
,,/</1
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liMPASSE: MAURíCIOPEIXER RECLAMA MAIS APOIO DO PMDB PARA CANDIDATURA A DEPlITADO, EM JOINVILLE
. \ .

Hipótese de ingressar emoutro
partido está sendo considerada

GUARAMIRIM/JOINVIllE
- O atual secretário de

Agricultura e Meio Ambi

ente e um dos vereadores
mais votados em Joinville,
nas eleições do ano passa
do, Maurício Peixer

(pMDB), irmão do prefei
to de Guaramirim, Mário

.

Sérgio Peixer (PFL), não
descarta a possibilidade de

transferir-se para o PFL,
caso não encontre maior

apoio entre os correligi
onários peemedebistas, no
vizinhoMunicípio,

Maurício deixou esta

posição clara, terça-feira à

tarde, quando compareceu
na 6a Expofeira, acompa
nhando o prefeito deJoin
ville, Luiz Henrique da Sil
veira. O problema, segun
do explicou, "é que o PMDB
de Joinville, sob a presi
dência de Jeovah Ama

rante, insiste, nomomento,
na tese de apresentar ape
nas dois nomes para con

correr a deputado esta

dual", o que reduz as chan

ces de outros pretendentes
às eleições.

Peixer, que constou

entre os quatro vereadores
mais votados em Joinville,

Cesar Junkes/CP

Maurício Peixer tomará posição esta semana

no ano passado, junta
mente com mais três com

panheiros do PMDB, com
mais de 3,5 mil votos, tem

posição divergente em rela

ção ao futuro imediato do

partido, defendendo que seja
ampliada a atuação das bases
e lançados mais candidatos

a deputado estadual.

Na opinião dele, o

PMDB de Joinville está

hoje excessivamente cen

trado na pessoa do prefeito
Luiz Henrique da Silveira,
o que pode ser erro estra

tégico, embora ele tenha

todo o respaldo perante a

comunidade joinvilense.
Maurício queixa-se tam

bém de que "falta apoio
na atuação como secre-

tário municipal, tanto que,
na Fundação 25 deJulho e

na Fundema, praticamen
te não consegui agir até

agora, por causa das

questões políticas". Ele

pretende tomar posição
sobre tudo isso ainda nesta

semana, e está aguar
dando para conversar com
Luiz Henrique sobre o as

sunto. "Gostaria muito de

permanecer no PMDB,
partido pelo qual fui eleito,
mas estão me deixando

sem alternativa", avisa.
Maurício confirmou que

já foi sondado pelo irmão

Mário Sérgio, que hipote
cou-lhe todo o apoio, jun
tamente com o PFL de

Guaramirim, para sair can
didato pela legenda, caso
efetivamente venha a to"

mar essa decisão. Maurício

faz as contas e calcula' que
a empreitada seria viável,
considerando o respaldo
que teria em Guaramirim,
onde nasceu, além de,
eventualmente, em outros

municípios do Vale do

Itapocu, mas principal
mente dentro deJoinville,
que possui mais de 200mil
eleitores. (MILTON RAASCH)

LHS acredita que o PMDB lance três nomes emJoinville
GUARAMIRIM - o pre

feito Luiz Henrique da Sil

veira disse em Guaramirim

que ainda não existe uma

po sição definida pelo
PMDB de Joinville na

questão das candidaturas

para a Assembléia Legisla
tiva do Estado, mas acre

dita, que sairão efetiva
mente três nomes. Já o

presidente da Câmara de

Vereadores, João Luiz Sdri
gotti, nome mais cotado

para a indicação a candi

dato a deputado estadual

dentro do PMDB em

Joinville, indagado sobre

quantos nomes serão apre
sentados pelo partido,
preferiu dizer que "esta é

uma decisão do diretório".
Na opinião dele, o partido
pecou na vez passada, jus
tamente pelo excesso de

pretendentes,
- A nossa responsabi

lidade com a região co-

meça desde agora -, ava

lia Sdrigotti, reiterando que
a solução para o episódio
é simples, "bastando que
se acate a decisão do dire-

.

tório".

Segundo ele, "qualquer
dos atuais postulantes que
não souberem acatar a de

cisão soberana do diretó

rio, estará demonstrando

que não está preparado
para candidatar-se à As
sembléia Legislativa".

A possibilidade de o

irmão Maurício transfe

rir-se para o PFL foi re

cebida com entusiasmo,
esta semana, pelo prefei
to Mário. Sérgio Peixer,
que chegou a dizer na se

mana passada, para a im

prensa, que uma surpresa

poderia acontecer du

rante a Expofeira. Que
ainda poderá se concre

tizar, embora com alguns
dias de atraso. (MR)

TERÇA-FEIRA, 30 de agosto de 2001 Q

(
A situação que envolve o secretário de Agricultura de
Joinville, Maurício Peixer, com possíveis reflexos sobre
a política também em Guaramirim, ainda vai dar o que
falar. Maurício foi enfático na conversa quemanteve com

repórteres, terça-feira, em Guaramirim. Ele mostrou
estar bastante decidido nessa questão. Peixer foi eleito
vereador pelo PMDB pela segunda vez, com excelente
votação, e não vai deixar passar batida a questão da
candidatura, ainda mais considerando que, em 1998, o
partido não conseguiu sucesso com os nomes que
apresentou para colocar na Assembléia Legislativa.
Maurício acredita que a hora é agora e pretende agir,
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A indicação do nome do

prefeito de Joinville, Luiz
Henrique da Silveira, para
ser homenageado pela Câ
mara de Vereadores, não gc

foi unanimidade em Gua-

Esta situação despertamuita
curiosidade em Guarami

rim, pois Peixer é filho da

terra, tem laços familiares

profundos no Município e

uma lista grande de amigos.
. Na semana passada, ele foi
sondado até por compa
nheiros do PMDB de

Guaramirim, que arrisca

vam a hipótese de ele con

correr peloMunicípio. Um
contra-senso, reagiuMaurí
cio, dizendo que não pode
ser infiel com os eleitores de

Joinville.

DE LETRA

O debate eleitoral promete em Santa Catarina. O candidato
do PMDB, Luiz Henrique da Silveira, deumostras, durante
a passagem por Guaramirim, que tem muita munição para

gastar nas �ríticas ao atual governo. Em duas rápidas
argumentações, mostrou que vai tirar de letra as acusações
vindas da coligaçãoMais SantaCatarina, em relação à herança
recebida do ex-governador Paulo Afonso Vieira (p:MDB),
Vamos aguardar e conferir.Mas se o governadorEsperidião
Amin (PPB) for mesmo candidato à reeleição, vai ser o

duelo mais quente dos últimos anos.

de
as

pl
Ul

ramirim. Pelo menos uma

pessoa, desaf�to do verea

dor Salim José Dequêch
(PFL), autor da indicação,
indagou o que o prefeito
joinvilense e candidato ao

governo pelo PMDB teria

contribuído para o desen

volvimento da cidade. De

quêch citavárias realizações.
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ENTRE ASPAS -

"O grande lucro do homem público é o

reconhecimento da sua comunidade." (Prefei
to dê Joinville, Luiz Henrique da Sífveira - PMDB

-, quando falava em nome dos homenageados na

sessão solene da Câmara de Vereadores, anteontem,
em Guaramirim)

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IALERTA: Po.LUIÇÃO DE CÓRREGO PREOCUPA AMBIENTALISTAS DE JARAGUA DO SULComitê deGerenciamento

quer cadastrar usuários da água Associação de DefesaAmbiental
exige providências para poluição

de
)ce

ue

Im

DU

ito
lte

da

rente de Planejamento
Ambiental do governo do

Estado, Victor Phillippi
Luz, o zoneamento foi
criado na década de 80 no

Brasil, e, em 90, no Estado
de Santa Catarina com a

finalidade de oferecer al
. ternativas e diretrizes para
o uso dos recursos naturais
e gerar subsídios ambien
tais e socioeconôrnicos
visando o desenvolvi
mento sustentável da re

gião. Para facilitar o tra

balho, o Estado foi divi

dido em dez regiões, sem
pre considerando o arn

biente físico-natural, rural
e urbano.

O zoneamento inclui

estudos do Meio Físico,
Infra-estrutura, Meios

Socioconôrnicos, Trans
porte e Comunicação,
Sistema Energético, Sa

neamento Básico, De
mografia, Aspectos So

ciais, Aspectos Econô

micos e Estrutura Fun

diária. Na'Região do Ita

pocu, os técnicos alertam

para a ocupação urbana

desordenada e a polui
ção industrial no Rio

Itapocu.
O coordenador pro

visório do Comitê do

Itapocu explica que a

intenção da entidade é
oferecer alternativas aos

problemas ambientais e

direcionar o uso do solo

e da água, desde as nas

centes até o mar. Além

disso, também deve
orientar as administra

ções públicas no geren
ciamento da densidade

populacional e expansão
industrial. "O comitê não

tem autonomia para agir
ou executar, mas sim de
oferecer alternativas de

atuação diante dos pro
blemas", ressalta Santini.

Segundo ele, a Im

plantação do esgoto sa

nitário em]araguá do Sul.
não deve ficar restrita a

apenas um município.
"Vamos pressionar para
que todos os municípios
da região implantem o

esgoto sanitário", conclui.
(MHM)

]ARAGuA DO SUL - A

implantação de um cadas

trados usuários da água na

região será a primeira
providência que o Comitê

de Gerenciamento da Ba

cia Hidrográfica do Itapo
cu pretende agilizar assim
que a entidade obtiver o

reconhecimento legal para
atuação. r» acordo com o

coordenador provisório
do comitê, Sérgio Santini,
assim que o comitê conse

guir a homologação do

governo do Estado, o que .

pode acontecer em breve,
uma equipe dará início ao

processo de implantação
docadastro, que vai abran
gertodos os tipos de usuá

rios, formas de utilização
e condições de uso da

água. "Precisamos ter um

levantamento preciso sobre
o uso da água, quem usa e

como usa", explica Santini.
O coordenador escla

rece que o comitê, for
mado por 40 integrantes,
representantes da socie
dade civil, usuários e poder
público, está colhendo
subsídios para atuar na de
fesa,manutenção e preser
vação dos recursos hídri
cos da região. Para tanto,
Contam com a ajuda do

Programa de Zoneamento
Ecológico-Econômico da
Região Hidrográfica 6,
coordenado pela Secretaria
Estadual de Desenvolvi
mento Urbano e Meio

Ambiente, e que abrange
os municípios da baixada
Norte catarinense. Uma
versão preliminar desse
programa foi apresentada
na tarde da última terça
feira, no auditório do Sesi:
Na oportunidade os co

ordenadores do �rogra
ma estadual alertaram
para a poluição industrial
regiStrada ao longo do Rio
Itap
'.

ocu e da ocupação
lrregul

.

ar nas margens de
nos e riachos� a: causa da
erOsão e riscos de enchen
tes "O
f

. trabalho deles nos

°ltnece subsídios para a

eabor �

açao de nossos pla-
SOas de atuação" afirma
antini.

'

Na avaliação do ge-

. ]ARAGuA DO SUL - A

Associação ]araguaense de

DefesaAmbiental vai entrar
com uma ação cível junto
ao Ministério Público

Federal pedindo providên
cias em relação à poluição
do córrego localizado nos

fundos da Rua Reinaldo

Bartel, proximidades de

CaraguáVeículos e tetminal

rodoviário. De acordo com
o presidente da associação,
professor Emerson Gon

çalves, a primeira denúncia
foi feita há cincomeses e até

agora parece que nada foi
feito para solucionar o pro
blema. Emerson explica
que, na época, a poluição era

causada por uma tinturaria

que funciona no antigo
prédio da Dalmar e que a

empresa, além de pagarmul

ta, assinou um termo de
conduta com a Fatma (Fun
dação de Amparo a Tecno

logia e Meio Ambiente).
O gerente deMeio Am

biente da Prefeitura de ]ara
guá do Sul, Robin Pasold,
afirmou ontem que vai pro
videnciaruma fiscalização no
local. Pasold esclarece que

o

ue

'a.

lo
lZ

ra

â

ia

a

la

j.

h E son Jun P

Poluição do riacho é problema que existe há muito tempo e moradores pedem solução
o

o

la

1·

continua azul", confirma.
O presidente da As

sociação de Defesa Ambi- .

ental afirmou que a última

análise da água, coletada
semana passada, detectou
índices alarmantes de aci

dez. Ele disse que a análise.
foi feita no laboratório do

Samae, de Blumenau, que
apontou contaminação
ocasionada por dejetos
industriais in natura, ou

seja, sem nenhum trata

mento prévio.
(MARIA HELENA DE MORAES)

ainda não tem condições de
apresentar nenhum parecer
porque ainda não sabe de

onde pode vir a poluição,
mas garante que vai tomar

as providências necessárias.
Os moradores próxi

mos ao córrego comentam

que a poluição é constante,
durante todos os dias da

semana. A �a do riacho
tem sempre coloração azul
escura e, às vezes, com bas

tante espuma. O estudante

Leandro de Oliveira, 17

anos, mora ao lado do cór-

rego e conta que o proble
ma existe há muitos anos.

"Àsvezes também tem cheiro

ruim", afirma o garoto.
A mancha azul de tinta

pode ser vista inclusive no

leito do Rio Itapocu, bem
aos fundos do Terminal

Rodoviário. O .morador
.

Nelson Kahler afirma que
o problema não é de hoje e

que várias pessoas da comu
nidade já reclamaram junto
às autoridades competentes.
'''Mas até agora nada de

novo aconteceu. A água

:-

Lançamento da Expo2002 acontece hoje, em Guaramirim
]ARAGuADOSUL-Ho

je à noite, a partir das 19h30,
será realizada solenidade de

lançamento oficial da Ex

p02002 - evento vai acon

tecer em julho do próximo
ano e oferecerá oportunida
des para expositores das
áreas de indústria, comércio
e serviços, além de atrações
artísticas e culturais. Promo
vida pelaApevi (Associação
das Micro e Pequenas Em
presas do Vale do Itapocu),
com apoio da Acijs (As
sociação Comercial e Indus-

trial de ]araguá do Sul), a

entidade empresarial vai
aproveitar a repercussão
positiva da Expofeira de
Guaramirim para lançar a

feira de ]araguá do Sul.

A Exp02002 - Feira

de Negócios 'do Vale do

Itapocu - pretende reunir
no Pavilhão]osé Perfeito de
Aguiar, às margens da Ro-

_dovia B�-280, aproxima
damente 70 expositores em
uma feiramultissetorial, com
muitas oportunidades de

compras e de negócios para

indústria, comércio e de

servtços.
O presidente da comis

são organizadora, Valéria
]unkes, explica que este en

volvimento das prefeituras
deGuaramirim e]araguá do
Sul já antecipa o sucesso da
iniciativa. "Estamos traba
lhando juntos para que o Va
le do Itapocu saia ganhando
com a presença de turistas

que estiverem aqui fazendo
negócios", diz ]unkes, que
tem expectativa de atrair

público superior a 25 mil

pessoas nos quatro dias de

realização (de 17 a21 de julho).
Os organizadores esperam
movimentar R$ 5 milhões

em negócios. "Estaremos
oferecendo condições espe
ciais de parcelamento em até

dez vezes, que poderão estar
pagas até a data do evento",
acrescentaValério.

Para o presidente da

Apevi, Antonio Cunha, a

realização da Exp02002 vai
coincidir com ummomento

importante para os dois

municípios. (FABIANE RIBAS)

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

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

e Curso na Sociedade Brasfleira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV. Mal. Deodoro n6· Sala 12 • Ed. Maximunn Center Fone: 047 275·1150

lua Burilo do Rio Branco, 637 - Sala 2 - (antro - Jaqlá do Sal· sc
Cei.: (47) 275-3575 ou 9992-9999

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Quem adora bolachas re

cheadas? Você também separa as

partes porque acha mais gostoso
comer a parte do recheio sem

cobertura? Então você vai adorar
âs Tortinhas, da Isabela. São bola
chas em forma de torta, com o

recheio (chocolate branco, doce de
leite•.•) e... sem a cobertura!!!

Experimentem ...

Jaraguá do Sul, quinta-feira, 30 de agosto de 2001

I� xII
A
P
I

1\ N '1' I� N 1\

e-mail: antenaexterna@hotmail.com

D Nome: Gelton Jantsch.

Idade: 25 anos.

I Signo: peixes.
Profissão: estudante, auxiliar de

N
despachante e promoter.
Comida: massas.
Bebida: água que o passarinho não

Hbebe.Qualidade: bom caráter.

A
Defeito: mulherengo.
Prêmio: reconhecimento por um bom
trabalho.

Castigo: não poder sair de casa.

Aplausos: a todo esse pessoal voluntário
que luta por causas justas.
Vaias: falsidade.
Orgulho: dos meus pais. .,

Vergonha: corrupção, fome, miséria.
Dia ou noite: preciso responder? A noite,
com certeza!
Mania: andar em casa só de cueca.

Preconceito: pra mim, .isso é falta de

personal idade.
Amor: tê procurando ...
Sexo: faz parte de um relacionamento.

Religião: católico.
Saudade: de quando eu era criança.
Vida: que seja eterna.
Morte: uma passagem.
Drogas: tê fora!

lugar: praia.
Sonho: de concretizá-lo.
Cantada: é uma boa obordagem, mas
não depende só dela.
Futuro: espero que seja melhor que
agora. Que aconteçam coisas melhores.

Jaraguá do Sul: adoro Jaraguá do Sul!

BrQsil: um país maravilhoso. Mas temos
que colaborar para deixá-lo ainda melhor.
Recado: todo mundo que tem algum
sonho, algum desejo, que vá atrás, lute
pelos seus ideais. Mas nunca deixe de
ser você mesmo.

DICA da semana

o Boticário

l-1e»toropção-d.a;e.i,dad.e,
• Diariamente à parlir das lOharas

• Música ao vivo de Quarla a Sábado

icroinformatica.com
I I � • c i • I i Z I d. Im. I • n d "r V"' � 371-7365

Shopping Conter Breithoupt - 2D piso

Rua Venâncio da Silva Fbrto. 21
89252-23:) Jaraçuá do Sul- SC

Fone.: 1471275.1968 Fax: 1471371.f408
E-mail: sac@icroinformatica.com

www.icroinformatica.com

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

Reservas S10-5166

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fechamento dos classificados: NEGÓCIOS & OPORTUNIDADES: 2" feiro, às 12h; CLASSIAUTO: 3" feira, às 12h; CLASSIMÓVEIS: 5" feiro, 12h
Poro anunciar: 370-8649 ou correiodo ovo@netuno.com.br

OMELH

Q_uando você pensa em uma

marca de carros de luxo o

que vem à sua cabeça? Em
primeiro lugar Mercedes
Benz, em seguida BMW,
logo talvezVolvo ou Audi,
certo? Pois comece a pensar
novamente e inclua nessa

rIsta a Volkswagen. A marca

�emã entrou
defi ..lOItlvamente com"as
qUatro rodas" no segmento
dos carros luxuosos (aquele
Sfgmento destinado à
poucos mortais). O grande
trunfo da VW é o novo
PassatW8, que sem dúvida
algum'
"

a e o melhor VW que
la se fabricou.
A. última plástica deixou o

mOdelo mais elegante, mas
� nem por isso sizudo. A

formas

musculosas o faz lembrar

um carro esportivo, bem ao

e'stilo dos carrões alemães. A

dianteira do Volks foi a mais

beneficiada, com formas

muito bem resolvida. A volta

dos cromados foi muito bem

vinda e é responsável pelo
toque a mais de requinte que
faltava. Na traseira, novas
lanternas de desenho básico,
mas inconfundíveis.

No interior materiais de

altíssima qualidade e

acabamentos perfeitos, e air

bags, muitos! Seis air bags e

cortinas de proteção para"-

proteger a cabeça dos

ocupantes em caso de
colísões laterais. Isso sem

contar é claro, com todos os

ítens de conforto e

conveniência (que listados,
poderiam ocupar quase

Interior legítimo dos carrões alemães: materiais de alta qualidade e acabamento de primeira.
Rodas de 17 polegadas e cromados criam o misto de requinte e esportividade. No modelo W8

escapamentos duplos cromados impressionam

metade desta página).
Até agora tudo parece muito

bom, mas o que o

diferencia dos demais

Passat?

Só abrindo o capô, ou
pisando mesmo que
de leve no acelerador

para descobrir: o

poderoso e

moderníssimo
motorW8 de 32

válvulas, que
ocupa o mesmo

espaço de um

V6, porém
muito (mas

muito mesmol) mais
potente: 250 km/h, partindo
da imobilidade aos 100km/h

em apenas 6,5 segundos. O
motor 2. O desafio de criar
um motor em alumínio um

terço menor, que um V8
custou aos engenheiros cinco

.

anos de trabalho e quase 100

milhões de dólares à marca

alemã. Um único contra: faz

apenas cinco quilômetros por
litro de combustível. Porém,
o comprador de um carro

desses, com certeza não se

preocupa com esse detalhe.

Co"m esse trunfo, aliado ao

luxo incorporado ao modelo,
a VW pretende roubar
clientes da Mercedes, BMW e

até da própria Audi.
O modelo será lançado na

Europa em outubro e aó

depois, a montadora decidirá se

sua vinda ao Brasil será viável.

PLANOS AUDACIOSOS

Além do W8, que eleva a marca Volskwagen a um novo

patamar, anuncia-se para breve o lançamento do Dl, modelo

que será omaior e mais luxuoso da marca, avançando assim

ainda mais sobre os demais Mercedes e BMW. Ainda, prepara
um utilitátio (feito em parceria com a Porshe) e um

superesportivo.

Os Passat já disponíveis por aqui
omodelo já disponível noBrasil, importado daAlemanha, diferencia-se doW8 apenas em

poucos detalhes, e namotorização, mas nem por isso faz feio. Com preços que variam entreU$
37.701, (1.8 20V Turbo-mecânico) e U$ 54.888, (2.8 V6 30V Tiptronic) o Passat equipara-se
quase que completamente aosMercedes Classe C, porém com preçosmuito mais acessíveis.

Além do sedan, O passat station wagon também dispõe das mesmas motorizações.

Baseado na mesma plataforma do Audi A6, o Passat ingressa em nova categoria de luxo

.....!- ._-Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se 2 Marajos,
ano 82 e 88.
Valor a combinar.
Tratar: 370-9282.

'Vende-se Gol 92, 1.6,
gasolina.

.

Valor a combinar.
Tratar: 371 -91 57.

Vende-se Fusca, ano
84, em ótimo est.ado.
Valor a combinar.
Tratar: 9118-8780,

Arduíno
Veículos

Vende-se 8elina II 81,
gasolina, �ranca.-
R$ 1.500,00.
Tratar: 371 -9720.

com Jocemar.

Vende-se Fusca

1.300, branco, ano
82, ótimo estodo.
Tratar: 371 -5343 ..

Vende-se Fusca, ano
82, com aros de

liga leve. Preço a

combinar.
Tratar: 370-3350.

Vende-se Golf GLX
97, 2.0, verde,
completo.
R$ 19.800,00.
Tratar: 371-9720

R$12AOO,OO
99 R$13.500,OO 1

97 ,!!��,OO 0/ "",J
NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCAS

Dalfar

MODELO ANO COR COMBo

RAT
Palio 4p. 99 Prata G

Tipo 1.6 IE compl. 95 Cinza G
Uno Eletrônic, 4p 94 Azul Met. G

VW
Parati CL 1.8 91 Branco G

Apollo 90 Marrom M G
Goi CL 1.6 96 Vermelho G
Gol motor 1.6 86 Cinza A

GM
Corsa 4p 99 Vermelho G
Corsa Wind 4p 99 Prata G
Corsa Wind 2p 98 Prata G
Kadett 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

Rua Presidente Epltác'lo Pessoa, 1170 • Centro· Jaraguã do Sul· SC

Classiauto
Vende-se Gol, prata,
ano 84, motor novo.
Valor a combinar.
Tratar: 372-2167
com Claudineia.

ar-condicionado, dir.

hidr., ar quente,
desembaçador, som.

R$ 18.500,00.
Tratar (47) 9114-
2624 (Joinville).

Vendo Gol I, ano 96,
2 portas, vermelho,
impecável.
Tratar: 370-5020 ou

9992-7875, com

Márcio.

Vende-se Brasilia,
ano 77, branca,
pintura nova.

R$ 1.800,00,
negociável.
Tratar: 371 -5479 ou

371 -5715, com Luti.

Vende-se Gol GIII,
2000, bordô, com

Vende-se Gol GIII, 4p,
2000, branco.
18.000km originais,
ar-cond., porta mala

elétrico, limpador e

desembaçador
traseiro. R$ 17.500,00.
Tratar: (47) 422-4467.

Vende-se Parati, ano
86, álcool, 5
marchas. Valor a

combinar.
Tratar: 370-1492.

Vendo Marajó, 85,

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

/ Ch�vro.�uto7
MECÂNICA

Rua lIe'Fmardo Dornbuscb, It.,S
Sála 2 - Jaraguá do Sul .. SC

QUI NTA-F EI RA, 30 de agosto de 2001 QI

verde metálico, em

bom estado.
R$ 2.200,00,
aceita-se troca.

Tratar: 9122-1157,
com Márcio.

Vende-se Brasilia, 80,
com rodas esportivas
e 4 pneus novos, em

bom estado geral.
R$ 1.800,00.
Tratar: 9122-1157,
com Márcio.

Vende-se Santana

GLS, 4p, completo -

ar. R$ 6.500,00 +

9x R$ 28,76.
Tratar: 371-3157 ou

275-2332.

Vende-se Voyage GL,

90, álcool, borbô ,

com direção e vidros
verdes. R$ 5.000,00.
Tratar: 374-2016
(a tarde, após 14:30 ,

com Márcio).

Vende-se Logus GU,
1.8, prata, completo,
aros de liga,
aceito troca.

Tratar: 371 -5343.

I
Vende-se Gol MI, 1.0,
98, branco, gasolina,
cl 41.000 KM,
aceito troca.

Tratar: 9905-2848.

Vende-se Gol MI, 1.0,
4p, 16Y, azul.
R$ 13.500,00.
Tratar 371 -4224.

�� '
..��6pW

MODELO COR ANO

Voyage Prata 86
Gol 1.0 16 Valv. 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
Buggy Branco 72
Brosilia Branco 76
Golf GL 1.8 Azul 95

Corcel II
Pampa 1.6 - toldo, 02·tanques
Versaiies compl. + teto

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

Uno es - limp., des., �id. Elet.
Uno Elx 4 pts - vidros e travas
Uno SX Yung
Fiat 147 Spazio 1300

Fone: (47)
370-8622

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

ANO COR MODELO

98 Branca Gol Mi 1,0, 8v, 2p
97 Verde Golf GLX 2.0, cornpl. 4p
96 Azul Uno EP 1.0, 4p, v.e. + t.e. + alarme + Idt

94 Azul Escort 1.0 Hobby
93 Verde Chevette 1.6 DL

92· Bege Parati CL 1.B, 2p, aq.int. + l.t. + baq.teto
90 Cinza Monza 2,0, SI/R, V.e. + t.e. + d.h

70 Branca Fusca 1500

Comércio de Automóveis Novos e Usados

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

VW

Voyage 1.8 92 Branco G
Santana Quantum CL 90 Verde Met. G
Goi CL 89 Branco G
Parati 85 Bege A
Brasilia 78 Marrom G

GM
Corsa Wind 98 Verde Met. G
Corsa Super, 4p 97 Branco G

FORD
Del Rey 84 Bege A

FIAT

UnoSX,4p 98 Bege G

UnoS 86 Verde G
MITSHUBICH

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

[JöI
VEíCULO
Palio EX, 4p, ve/te
Uno 9l( 4p, ve/te
Corso Super 4p, te.
Fiesta CLX 1.3, 2p
Corso Wind, 2p, ar.qte
Uno IE 2p
Uno EP 4p, ve/te/or
Tipo 1.6, 4Pl.completoKadett GL r.s
Verona GLX 1.8, ar
Goll.O Plus
Corsa 1.0 2p TE
Taurus camp. outam.
Goi 1000, rodas
Ipanema SL/E� ve/te, 1.8
Chevette 1 ,6/� DL
Parati Club 1.6, rodas
Dodge Le Baron, 4p
Fusca 1200 (relíquia)
UTILITÁRIOS
Saveiro CL 1.6 Mi
Pompa SI ,6
Fiorino Furgão 1.5
Fiorino Furgão 1.0
Peugeot 504, diesel
Fiarmo Furgão 1.5
Fiorino Furgão 1.5
F· 1 000 S Turbo
Saveiro CL 1.8
Kombi Trailer Karmann
D-20 Turbo/cap./rodas
F·l 00 (relíquia)
MOTOS
Yomaha 98R 125 Prata Dl
Folcon NX 400 Vermelha WSuzuki GSXR 1 100w Roxa

Mime
Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto

,Branco 81
Marron 91
Verde 94

Branco 95
Chumbo 95
Branco 96
Prata 97

Verde 88
Prata 95
Azul 98
Verde 86

---,�--��--�---

VEICULaS LTDA
a7'S-SQaO COMPQA.VE&.tm·�NANCIA

Ruo CeI. Procópio Gomes de OliveilO
Centro - Joroguá do Sul

COR ANO
Prata m
Azul 98
Branco 97
Branca 97
Branco 97
Azul 96
Verde 96
Cinza 95
Vermelha 95
Prata 95
Prata 95
Branco 95
Prata 95
Branco 94
Verde 91
Prata 91
Prata 89
Branco 79
Branco 69

COR ANO
Bronca 00
Branca 96
Branca 96
Branca 96
Branca 95
Branca 95
Branca 94
8ranca 94
8ardô 93

Bege' B6
Vermelha B5

Branca 69

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�
Tratar 373-1026. 77, em bom estado, carro impecável.

UTOS
com direção R$ 7.000,00.

Vende-se Vectra hidráulica e jogo de Tratar: 9122-1157.

templQ / venda / troca / garagens completo, ano 97. rodas. Valor
), Valor R$ 21.000,00. R$ 1.700,00. Vende-se Astro GLS,

Tratar: 275-4081. Tratar: 9122-1157. ano 95, 2.0, MPFI,
completlssirno.

Vende-se Kadett GLS, Vende-se Kadett GLS, Vende-se Opala Tratar: 374-1597;

completo, licenciado, 98. Tratar 9118-5820. Diplomata, ano 90,
único dono. segundo dono, com Vende-se Chevette SE,
R$ 12.800,00. Vende-se Opala, ano manual e nota fiscal, ano 87, rodas 15,

cromadas, carro em

perfeito estado.
Valor R$ 4.300,00.
Aceita-se troca por
moto ou carro.

Tratar: 9122-1157,
com Mareio.

Compra-se Chevette,
ano 82 ou 83.
Tratar: 9992-7155.

CORREIO DOPOVO· 3

Vendo caminhonete
D-20, ano 94, cor
branca, de luxe,
completa, cabine

dupla tropical.
Tratar: 276-0021,
com Otávio ou Eliani.

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

Automo"vet·s Baependi F· 275-3711 Temosadisposiçãotodalinhade�arrosOKm
• com osmelhores preços da cidade

),

VEÍCULOS MODELO ANO COMBo COR Vectra GLS 96/96 Gas. Verde
VW Vectra GL 96/97 Gas. Cinza

Gol Special GIl 01/01 Gas. Cinza Quasar Corsa Wind 95/96 Gas. Roxo
Gol' Special GIl 01/01 Gas. Prata 0-20 Custam Completa 93/94 Diesel Bege
Gol

. Special GIII 01/01 Gas. Cinza Quasar 0-20 Conquest Comp.4p 93/93 Dies. Branca

Gol4p GIII, MI 16V 99/00 Gas. Verde Monza SL 93/93 Gas: Vermelho
Polo Classic 99/99 Gas. Prata FORD.
Saveiro CL Mi, 1.6 99/99 Gas. Azul F-IODO XLT Compl. 97/98 Diesel Azul

ZECA
Parati MI16V 98/99 Gas. Prata Versalles GL! 95/95 Gas Cinza
Gol CL 1.6 97/97 Gas. Prata Escort XR3 89/89 Ale. Prata
Gol 1.0 I 96/97 Gas. Branco F-IODO MWM Cabine Dupla 86/86 Dies. Azul
Gol CLi 1.6 96/96 Gas. Azul FIAT

Automóveis Kadett SL/E 94/94 Gas. Bordô Uno 4 portas EX 99/99 Gas. Preto

Logus CL 93/93 Gas. Prata Uno 2 portas' SX 97/97 Gas. Preto
Gol CL 1.6 93/93 Gas. Bege Uno SX 97/97 Gas. Bordô
Parati CL 1.6 92/92 Alc. Prata Uno 2 portas S 87/87 Ale. Preto

Novos - Usados Saveiro . CL 1.6' 92/92 Gas .. Prata Palio EX dir .e trio Cistemac 00/00 Gas. Cinza
Santana Quantum GLS 2000 90/90 Gas. Bege MOTO

de todas as Kombi 1.6 87/87 Gas. Branca Moto Honda CG Titan 98/98 Gas. Azul

Marcas
Passat 1.8 87/87 Ale. Branco Moto Honda CG Titan 98/99 Gas. Vermelha·
Monza SLE 87/87 Gas. Azul Moto YBR Com part OKm Gas. A escolher

GM Moto YBR Sem part OKm Gas. A escolher
Trankcer Completa Okm Dies. a escolher

OUTRAS MAR'CAS275 3507 Corsa Sedan c/ dir. 00/00 Gas. Branco
Corsa Super 99/99 Gas. Prata Senic RXE 2.0 00/00 Gas. Verde
Corsa Sedan Super 99/99 Gas Mercedes Classe A 160 Classíc 00/00 Gas. Branco

FORD
KA. 00/00 prata gasolina
KA 99/99 prata gasolina
Fiesta 98/99 branca gasolina
Ranger XL CS 98/98 prata díesel
Courier . 98/98 prata gasolina
Fiesta 98/98 branca gasolina
Escor! GL 16V H 97/98 prata gasolina
Escor! GL 16V H 2pts 97/98 prata gasolina
Escor! GL SW 97/97 azul gasolina

Na MORETTIEscor! GL 16V H 97/97 vermelha gasolina
Escor! GL 16V Sedã 97/97 branca gasolina
Mondeo CLX FD 96/97 azul gasolina rMondeo CU< FD 96/97 preta gasolina

AUTOMOVEIS�ondeo CLX FD 96/97 prata gasolina
I::scor! GL 1.8i 95/96 verde gasolinaEscor! 1.0 Hobby 95/95 prata gasolina

VectraGLS .
GM

•95/95 vermelha gasolinaOpala Comodoro SUE 89/89 prata gasolina seu semmovo covw

�OI1.0, 16V, Plus 01/01 prata gasolina
oyageck 89/89 branca gasolina • •

deGOl2Pts 86/86 branca álcool leito novoCorOlla XEI
TOYOTA

98/99 prata gasolina
L 200 4x2 CD 4pts

MITSHUBICH errriq'ue Piazera, 199 - Centro -93/94 branca diesel

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se Monza, ano 83,
em bom estado de

conservação. Valor
R$ 2.500,00.
Aceita troca.
Tratar: 9122-1157.

compl., prata metálico, ar
digital, cl 56.000KM,
aceito troca. Tratar:
371-5343.

1313, turbinado, hidráulico,
reduzido, trucado,
caçamba, 10 pneus novos,
motor novo, caixa e

diferencial revisado.
Caminhão nota 101
R$ 36.000,00. Tratar: (47)
424- 1161, em Joinville.

de conservação e

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

9973-8576, com
Francisco.

aceito troca.
Tratar: 9905-2848.

Vendo Toyota 77, traçada
nas 4 rodas, com
carroceria nova e cabine

impecável. Em ótimo
estado de conservação.
Tratar: 9975-4135.

Vende-se Corsa, 1.0, 98,
vermelho metálico,
gasolina, aceito troca.
Tratar: 9905-2848.

Vende-se Monza, ano 87,
em bom estado.
Valor R$ 4.500,00.
Tratar: 9122-1157.

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

9952-6889.

Vende-'se Chevette, 91,
gasolina, único dono.
Valor R$ 5.500,00.
Tratar: 376-1557.

Vende-se Kadett Lite, 94,
1.8, preto, limp.,
desemb., ar quente,

Vende-se Jeep JPX, diesel,
ano 95, em ótimo estadoVende-se Mercedes BensVendo Vectro GLS, 98

FERRO VELHO UNIVERSAL
AUTO PEÇAS'UNMRSAL LIDA.

Rolamentos -

Retentores -

Buchas -

Mancais -

Anéis -

Elásticos -

Graxa

BSu1./'rast
rolamentos

Fone:
370-7184

f'eçM e II� (0**47) 371·5343 Rua Bernardo Do�busch, 2155 - Vila Baependi
Fone: 370-5131 - Plantão 24hs 9979-3484

Rua Arnoldo Leonardo Schmidt, 66 (Próximo ao Curtume

Schmitt) - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul RUA JOÃO J. AYROSO, 65 - JARIIGUÁ DO SUL - SC

VEíCULO COR ANO

Monza4p Prata 91

Corsa Branco 96

Monza 2.0, 4p Azul 95
Kadett Verde 94

p

GLOBAL VEíCULOS MonzaSUE Verde Met. 88

MODELO
GVI

Completo
1.0
GLS
1.8

VALOR

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

+ 36x R$ 250,00
R$ 5.000,002,0

RAT

8V, 4p, compl. R$ 9.800,00Tempra Bordô 93

Compra
Vende

Ford Ka Cinza 98

Verona Preto 95

Troca
Escort GL Cinza 95
Escort Hobby Prata Met. 95

Escort GL Prata 93

Financia
Goi Bolinha Azul 96

(47) 371-3608 Voyage Azul 95
Goi CL Azul 94
Gol Branco 93

Rua Pres, Epitácio Pessoa, 1379 Gol Branco 91
- Centro - Jar.aguá do Sul - SC Fusca Branco. 83

FORD

R$ 10.800,00
compl. R$ 10.800,00
1,8 R$ 9.800,00
1.0 R$ 7.800,00
1.6 R$ 8.500,00

VW
Plus R$ 10.800,00

R$ 8.900,00
R$ 7.900,00
R$ 7,500,00
R$ 6.800,00
R$ 2.800,00

1.6
CHT

,CHT
1.3

Corsa Wind, branco,

2p, ano 96.

R$ 9.300,00

Tempra 8V, bordô,
completo, ano 93.

R$ 9.800,00
Goi I, 96, azul
R$ 10.800,00

•.

L (47) 376-1772.

C....... LYIIQ)�
CAM.NHON......Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do RioCerro - Jaraguá do Sul- SC

MODELO ANO ENTRADA 36x 777,00641,00
F-IODO 95, cor

24x F-1000 Super Gas, 51,000km 95 4.500,00

�ta{ gasolina,lPalio Weekend Sport Camp, 98 4.500,00 899,00 686,00 Go11.0 94 2,500,00 313,00214,00 relíquia (f

Uno Mille SX, 2p 343,00 268,00
,�*,�1'%'

98 2,500,00 423,00 324,00 Gol 1.8 'Cl, álcool 9'4 2,000,00
.

Vectra GLS 2,0, cornp, 97 6.000,00 954,00 732,00 Verona LX, álcool 92 2.500,00 304,00 233,33

Pick-up Corsa 1,6 97 3.500,00 484,00 362,00 Voyage 1,8 S, 4p, comp. 92 3,000,00 274,00210,00

Palio EL 1.5 clar, 2p 97 3.800,00 523,00 401,00 Ipanema 1.8 SLE 91 2,800,00 308,00 244,00

Palio ED, 2p 97 3.000,00 452,00 347,00 Del Rey GL c/dh 89 2.000,00 168,00 129,00

Uno Mille SX, 2p 97 2,000,00 405,00310,00 Passat 1.6, álcool 86 1.000,00 193,00 161,00

Corsa Wind 1,0, cl opc. 95 3.000,00 393,00 302,00 Gol BX, álcool 84 800,00 6x 334,00

Tipo, 2p cornp. 95 2.700,00 351,00 369,00 Fusca 1.300 81 1,000,00 6x 300,00

d?
ADDßl8klar.HerGO
SegUrOS

WWW.addmaId8r.ComJl'
Fone: 370-00$7·

.�-�

'Não importa a marca ou modelo,
seu carro PFeclsa de seguro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Classiauto

J\UTOMECÂN ICA
DA BARRA LTDA. UTOS

compra / vendo / flOCO I garagens

Atendemos linha geral:

Vende-se Ford Corcel,
ano 76, cor branca,
carro super inteiro,
bem original.
Valor R$ 1.400,00.
Tratar: 9979-0605.

Vende-se Escort

Hobby, 96, único
dono. 28.000km

originais, licenciado.
R$ 8.300,00.
Tratar: 9962-5286.

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

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

Oficina credenciada e homologada

�
_.._
INMeTRO

Comprovante Capacitação Técnica· CCT 2206

Cert/neada pelo SENAIo combustível do amanhã que você USA hojel
USAGÁS Convertedora GMV, Mecânica e Comércio Ltda.
Rua Ollvia Domingos Brugnago, 642 - Vila Nova - Jaraguá do Sul (Próximo ao semáforo da Ponte do Clube Beira-Rio)

Economize até 70%
no combustlvel do seu veiculo
O Gás Natural Veicular (GNV) é mais seguro, mais econômico e menos poluente que a ga�olina e o álcool. É um dos

combus_tiveis de maior sucesso em todo omundo e estará disponivel em Santa Catarina a partir de AGOSTO.
O GNV e uma excelente opção para táxis, frotas de serviço, frotas de ônibus, veiculos de carga e representações,
bem como para veículos particulares.

1:1Ä§.i"pmnml
• Qualquer veículo a gasolina ou a álcool pode ser convertido

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

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

combustível em uso.

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

'Aumenta a durabilidade do motor;
'Prolonga a vida ú�1 do óleo e velas em até 3 vezes.

Meio Ambiente ("a natureza agradece")
'EcoloQicamente correto;
'�ão possui agregado de chumbo ou compostos de enxofre;
'E puro e não permite adulteração;
'Sua queima é limpa e unifonne;
'Não polui a camada de ozônio da Terra.

• Financ1amento em até 18 vezes (Na maioria das vezes, a

economia mensal paga o Investimento da conversão. Você

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

• 'Encaminhamento de transferência de documentos para bi-

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

'Mals seguro que os combustíveis líqUidos
Olmo a gasolina e o álcool'

• Não POSSui côntato com o �r;
, Mais leve que o ar;
, Não forma bolsões de gás;
'Dissipa-se rapidamente em caso de vazamento'
'Os dllndros e kits instalados nos veículos, são ;rojetados para
resistir a choques, colisões e altíssimas temperaturas;

'Abastecimento sem contato com o ar, evitando o risco de
Olmbustão.

539,70

7,26 217,69 381,97 4.583,69

Preço R$ 0,849 ECONOMIA cidade

R$/Dia* R$/Mês R$/Mês R$/Ano
13,0 6,53 195,92 343,78 4.125,32

719,60 9,8 8,71 261,23 458,37 5.500,43
514,00 13,7 6,22 186,59 327,41 3.928,88
568,11 12,4 6,87 206,23 361,87 4.342,45
674,63 10,4 8,16 244,90 429,72 5156,65
830,31 8,5 10,05 301,42 528,89 6.346,65
599,67 11}

Referenciais atualizados em 20/07/2001

Vende-se Tempra, ano

Vende-se F 600, 74,
caçamba mecânica

MB, ótima.
Tratar: 9979-1437.

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 F� 1000,
dupla, completa, ano
86, cor branca.
Valor R$ 22.000,00.
Tratar: 275-4081.

Vende-se Fiat 147,
ano 86, com
pequenos reparos na

lata. Valor
R$ 1.000,00.
Tratar: 370-8603.

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 Fiorino

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

95, 16Y,
completíssimo, cl
banco de couro,

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

Vende-se Pick-up
diesel, cabine dupla,
81. R$ 12.500,00.
Tratar: 370-0464.

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,
cl opcionais, aceito
troca. Tratar:
371-5343:

Vende-se Uno EP, 96,
. 4 portas, vermelho
metal., completo - ar,
aceito troca.

Tratar: 9903-2936.

Vende-se Jipe
Willys Overland, 59,
tração 4x4, rodão

275-3627
Rua Barão do Rio Branco, 411· Edrricio Klein· Sala 2· Centro

.

CORREIO DO POVO· 5

Santo Antonio, quebra
mato, som, cor azul.
Valor R$ 4.500,00.
Tratar: 375-2780, com
Marlon.

Vende-se uma Rural,
ano 64, toda original.
R$ 2.500,00.
Tratar: 372-2808.

Vende-se F-1000, 98,
banco de ouro, motor

maxium plus,
impecável,'
Tratar: 9979-1437.

Vende-se caminhonete
cabine dupla, cor.
marrom, ano 86, com
ar-condicionado,
volante hidrúlico e

turbinado. R$
23.000,00. Tratar:
274-8205, com sr. Ari.

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

Vende-se Kombi
Trailler, motor na
garantiã, ano 77,
contem frigobar,
fogão, pia, armários,
mesa e cama de
casal. Aceito troca por
carro, fizemos
qualquer negócio.
R$ 7.000,00. Tratar:
9117-2156, com

Salézio

Vende-se Gol, Uno 4p
ou Corsa, somente em

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

Consórcio GLOBO
275-1723 / 370-2995

ou 9993-2380

BARBADA
APROVEITE!! !

5 Cartas d'e crédito para
comprar imóveis ou construir.
R$15.000,00 - R$157,00 mês
R$ 30.000,00 - R$ 333,00 mês
R$ 45.000,00 - R$ 499,00 mês
R$ 50.000,00 - R$ 555,00 mês

lJHeliar
BATERIAS FReE

Rua Jorge Czerniewicz, 42 - FONE:275-2231
I
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PalIo Young .

MELHOR RELAÇÃO,
C ST X E EFICI

MIlle Flre

I
PalIo EX

ESIGN MAIS ARROJADO
E ELEITO O CARRO DO ANO.

OCARRO

I
BARATO
E ECONOMICO'
DO BRASIL.

MARCA MODELO ANO COR MARCA MODELO ANO COR
-------------------------------- CARROSUSADOS --------------------------------

FIAI
FIAT
f.IAf: ..

FIAT
FlAT"" .

FIAT
·FIAT····
FIAT
HIAT'
FIAT
FIAI

PAI..IO,ED 2.P
PALIO EX 2P
PALIO EX 2P
PALIO EX 2P
PALIO EL 4P
PALIO ELX 4P
UNO MILLEEX 2P
UNO MILLE EX 4P
MARiEASX2.0 20V 4P
UNO MILLE EP 2P
UNöMILLESX 2P

97/97
98/99
98/99
98/98
'97/98
99/00
98/99
98/99
99/99
96/96
97/98

VERDE
AZUL
CINZA
AZUL,
VERMELHO
VERDE
BRANCO
BRANCO
BRANCO
PRETO
CINZA

FIAT
FIAT
GM
GM
GM
GM
GM
FORD
VW
VW

SUPER CONDiÇÕES,
DE FINANCIAMENTO

GARANTIA DE
CÂMBIO E MOTOR

JUROS PRÉ·FIXADOSENTRADA DE 20%

TEMPRA IE 4P
BRAVA SX4P •

CORSA WIND
KADETT SPORT
KADETT GL
MONZA CLASSIC SE 2'.0
MONZA GLASSIC SE 2.0
ESCORT GUIA 2P
GOL 1000
GOL MI4P

95/96
99/00
99/99
96/97
96/97
88/88
91/91"
90/90
94/95
98/99

CINZA,
BRANCO
PRATA
VERMELHO'
VERDE
PRATA
PRATA
PRATA
BRANCO
VERDE
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Consertos e Vendas de
Radiadores,Mangueiras e

Condensadores
Recondicionamos

Radiadores deAlumínio
paraAutomóveis e

Caminhões Intercooler

Vendo caminhão MB
1618, ano 89, motor
semi-novo (part.).
Tratar: 375-1728,
com Reinaldo.

Vende-se MB 912, 91,
baú, único dono.
R$ 32.000,00.
Tratar: 9979-1437.

Vende-se MB 608, 86,
baú 5,5m, ótimo.
Tratar: 9979-1437.

Vende-se MB 321, 64,
carroceria, motor
1113, novo.

R$ 10.000,00.
Tratar: 9979-1437.

Vende-se VW 8.140,
95, carroceria,
particular.

Fone (47) 371-6337' Tratar: 9979-1437.

CeI. 9973-9632

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

Baependi - Jaraguá do Sul - SC
Vende-se Honda CG
125, ano 88,

vermelha, em ótimo
estado. R$ 1.430,00.
Tratar: 371-9375.

Vende-se Honda
Drean 100cc, ano 97,
vermelha, super nova.
R$ 2.000,00.
Tratar: 9979-0605.

Vende-se moto

Honda CBX,
impecável, ano 93,
por R$ 2.500,00.
Tratar: 9992-7155.

Vende-se CBX 200

Strada, roxa, ano

2001, cl 3.800 KM,
aceito troca.
Tratar: 9903-2936.

Vende-se moto DT
180, preparada para
trilha. R$ 800',00.
Tratar: 9122-1157,
com Márcio.

Vende-se Honda Titan
KS 2001 (zero).
R$ 3.700,00 ou

entrada + 24 vezes

fixas, aceito troca.

Tratar: 371-5343.

Vende-se moto

CG 125, 90, com
carrinho para gás
+ 1 carrinho avulso
para gás.
Tratar: (47)
446-0556.

371-7770

REVESTIMENTO

AvrOMO�ILíS1lCO
EM COURO E

TECIDO

R .:Bernardo Dornbusch,
2222 - Vila Lalau

Vende-se moto
Titan KS, ano 2000,
cor verde, em
ótimo estado.
Valor R$ 3.450,00.
Tratar: 376-0035,

com Sami.
Vende-se CG 125,
ano 82, vermelha,
ótimo estado.
Tratar: 372-0391 ou

9965-8875.

VENDE-SE OU TROCA-SE
MOTO HONDA BIZ,
2001, vermelha, com partida
elétrica, alarme, com 1.900km.,
Valor R$ 2.300,00 + prestações
de consórcio ou troca-se por
uma Honda Biz, 98 a 2000 e

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

OPORTUNIDAD,E
Vende-se caminhonete
D-20, cabine duplo,
ano 86, com er

condicionado, direção
hidráulica, turbinado
de fábrica, cor
marrom, em ótimo
estado de
conservação.
R$ 23.000,00. Tratar:
274-8205 com Sr. Ar;

...

para voce pagar

Grupo espacial da outom6veismm 04 (quatro) cootandggles todo mAs

SORTEIO DIA 15 e 16/08
(-100 BII

! '�-100.�
eG 125TrrAN IS

I c&nrAliES
XLRl25

I XLRl2SES
(IX 200 STRADA
llIX�'lWlSlE1

Horário de Âte,oglmenfo: dos 8:90 b$
, cls.19:00hsl s��;��har'para almoço.
'Ruo :Adelia Fisçijêri�39 • Fone 371·2999
e Wâlter Morqudrdt� 727 - Fone 370�8800.

'WiI.:.
·

... 1LP
lIQMDA'
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AUTOMÓVEIS
NOVOS IE USADOS

N��Vo-no
pCtYcvo-Vo-no-

Planos especiais de pagamento.
Veículos cl garantia de procedência

cl contrato.Temos somente veículos da

região. Troco na troca.

KA Vemelho

CARROS Novos

PREÇOS IMBATÍVEIS, CONDIÇÕES DE

PAGAMENTO SUPERFACILITADAS

GoiMI
GoiMI
Fusca

Bordô
Branco
Branco

FIAT
Prata
Branca
Bordô
Azul
Bordô
Prata
Branca
Vermelho
Preta

99
98
98
gy
gy
96
94
93
9)

Corsa Wind 4p cl ope.
Corsa Wind 4p cl ope.
Corsa Sedan cl Ope.
CorsaWind cl ope.
Corsa Sedan cl Ope.
Corsa 4p, e/ope.
Corsa Super, 2p
Corsa Wind 2p cl ope.
Corsa GL 1.6 cl opc.
Corsa Sedan GL 1.6
Corsa 2p ve/te
D-20

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

Palio 2p cl ope.
Palio.dp cl ope.
PalioED,2p
PalioED,2p
Uno SX ve/te/ar
Uno EP 4p VErrElALIAR
Uno Eletr.

-

Uno Eletr. 2p
Uno 1.6Re/Trio

vw
Branco
Branco
Cinza

99
99
99

Goi Special
Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 130 - Centro GolMI4p
Fones: (47) 275-1701 ou (47) 371-8287 Gol16V,4p,e/ope.

FORD

98
<J7
81

AUTO CENTER

Não fechamos pure o almoço

Se
* Pneus * Rodos Esportivos * Amor!ecedores' ,3
* Escapamentos * Balanceamento �eónletrio ,I

* Molos * Suspensão * Freios

•

v

Ruo Expedicionário Antônio Carlos Ferreiro, 865 - Fone: 371-1398 IV]"O 1 O
y
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Ouinta-feira (30/8)
Notre: boate normal

It N __1\ Por: Carla Maurer

-Fptos: Téo Bogo
'�,

"',
I;"

Sexta-feira (31/8)
Big Bowlling: show com "Chico Padilha e Banda", a
banda oficial do Dado Bier

Sábado (1/9)
Big Bowlling: festa da "Cachaçaria da Ilha", com a

banda "Fllmbour"

ou

Notre: Noite do Cuba, com cuba de "Bacardi" a R$l,OO.
Ingressos antecipados no Smurf's e na Naguchi

Café Confusão: despedida do Café.

No jardim, banda Tribo da Lua, nas pistas DJs Lolo e

Spiga, café da manhã, performers, drinques e tudo de
bom que o Café Confusão já trouxe pra vocês, reunidos
na última festa.

ngressos antecipados na Garage Best Audio: R$8,OO,
, na horo. R$ 15,00

.

izia um grande estilista:
sai de moda, estilo

.

" Todos valorizamos
'10 próprio,
tem e se

eira que
as nem por

ma pessoa de estilo

omp de forma

!3nte siva aos

s alh vemos num

o globalizado onde, por
questão de sobre

sereclé-

roupas e

nunca aus locar os

pés. Tudo i cada vez

mais fazen o e do nosso

dia-o-dia. Prova disso foi

que, no últim ado, no Big
Bowlling, nte que
não pode falar em

pagode, olé estar pre-
sente, dançou a noite inteira,
feliz da vida, o show do
Art Popular.
É isso aí, quanto a

gente puder ar com tão

poucas opções de lazer em

Jaraguá do leito, pra
quem não acurar o

que fazer e idade, é
"dançarmos con arme a mú
sica." Falta de persona
lidade? Que ! Isso é ser

esperto!o melhor lanche da cidade

jf371-5309_ TELEFONI�

371-9595 Av, Mal Floriano Peixoto, 170 - Centro

- Quantas vezes você já não

cruzou com olqurn amigo no

rua e, ao r por que
esse amig i a deter-
minada fes o ou s oui. ele lhe

responder: "Eu não sabia!"? Aí
você pens não sa-

bia? Esta raguá do
Sul!" É, mas por incrível que

i e com

pessoas
que não s as pelos
meios utilizados para a divul-

gação des tos. A mí-
dia escolhi equada?
Nem sempre. O que acontece

é que o meio mais utilizado,
nesses ca rtaz, vem

sendo, víti
•

ndalos e

muitos dos inúmeros cartazes

espalhado dade são

destruídos, nente du-
rante a semana que antecede
a festa. Is conteceu

uma, nem zes. Está
cada vez ma íente. E o

mais engraçado é que, muitas
dessas pe e caráter

duvidoso,
de-pau de aparecer nesses

eventose,' so, "puxar
o saco" do dores.

Inveja e f em Jara-

guá do Sul? Pra alguém isso

aindaera

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Élcio Rodrigues e a esposa, Daniele
Zanini Rodrigues, aguardam ansiosos a

chegada do primeiro filho, Danilo.
Felicidades à nova família

I<atiucia
B rock, fi I ha
de Ivone e

Venicio

Brock,
aniversaria

hoje,
completando
17 anos.

Parabéns
nesta data
muito

especial é o

que desejam
seus pais,
com amor e

carinho

GENTE & INFORMAÇÃO QUINTA-FEIRA, 30 de agostQ de 2001
�

"Obstáculo é aquele monstro grande,
medonho, que você vê quando tira os

olhos dos seus objetivos."

na vai ajudá-Ia a

tos e a decidir o

�bd�feito. Na área

sentimento, dê mais atenção a

quem está à sua volta.
Câncer - Estará mais seletiva

os, mesmo assim,
Não valorize tanto
o romance: elas

aná-Ia.

Suelen Nitzke foi a 4a colocada no Festival

Sesiano da Canção, na 6a Expofeira de

Guaramirim, na categoria Sertaneja

Casaram-se dia 25 de agosto, na Igreja
Apóstolo Paulo, Giseie Tillmann (ela

aniversariou na última terça-feira, 28) e

Andrelino Ribeiro Paula. Acompanhando
os noivos os daminhos David e Angélica

Cristina. Felicidades aos noivos!

A direção .e demals funcionários
da Escola Municipal Vereador
Armin Bylaardt (Guararnirirn)
parabeniza a professora Sônia

Borges Chiodini, pela formatura
em Pós-graduação em Educação
Infantil e Séries Iniciais, feita na

cidade de Amparos (S P). Também

parabenizamos a professora
Glauce Josiane Machado, pela
formatura no curso de Pedagogia,
realizado na ACE (ASsociação
Catarinense de Ensino), em
Joinville

FELIZ ANIVERSÁRIO
1

26 DE AGOSTO
O I ívia Petry
Anderson Staffun
Luis Ricardo Hübner
Elisangela Hufenussler

I,

Natali Franeine Gehrke
27 DE AGOSTO
Anelise Ayroso
Renata Paupitz
Ivo Ristow

28 DE AGOSTO
Jean Carlos Manfrini
Antônio Ângelo Gadotti
Rafael Felipe
Márcio Bittencourt
Tadeu Aparecido Tubs
29 DE AGOSTO
Anadir Beeker
Rui Barg
Adolfo Alberton

Margaret S. Nascimento
Rosalia Rosa

30 DE AGOSTO
Rudolfo Gesser

Rogério H auek
Horalda Wendt
31 DE AGOSTO
Milton Odelli , I

Jane Deretti

Valdir Weber
1 DE SETEMBRO
Gilmara Hanemann

Hilbert Manske
Eliana Schiochet
.Sandranel Techentin
Hafemann

Parabéns aos irmãos Eduardo,
Fábio e Marcelo que

comemoramaniversário neste

mês de agosto. Eduardo, dia 3,
Marcelo, dia 4, e Fábio, dia

28. Felicidades e sucesso para

vocês, é o desej o de toda a

família e amigos

Maria Helena Batista e a

mãe, Terezinha Marlene

Batista, aniversariam hoje
(30). Parabéns!

NOTAS -

AMBRILUZ
A Associação de Moradores do Bairro

Rio da Luz I, II; III promove grandioso baile
no próximo sábado (1/9), no Salão Barg,
às 22 horas com a escolha da Garota e

Garoto Ambriluz, e, às 23 horas, baile com

animação da banda Modelo ('RS).

Haverá, também, sorteio de vários

prêmios: 1 bicicleta (Zandir),l passeio com
o Barco Príncipe (Cosmos Turismo) e 1 kit
da Mariage Estético. Participe!

om disciplina, você
bons resultados na

sional. À noite, faltará
nos seus julgamentos.
instável.

Virgem -Vai ser fácil
refas árduas. A vida
igirá sacrifícios. Uma
núncio poderá ser

para manter a paixão

CONVITE
A Associação de M oradores do

Bairro Vila Nova e a EEB Roland
Harold Dornbusch convidam toda

a "comunldade para assistir ao

Desfile Cívico que acontecerá no

domingo (2/9) 'às 9 horas, com saída

em frente ao 'Posto Mime, sentido
à Rua 25 de Julho terminando,

-

próximo à Panificadora Via Pao.

Prestigie!

odas as promessas são

s, seja no campo afetivo
ofissional. Paixão um
nte.

vão exigir
de. Poderá ter

tUitº�uisas. Avida
amorosa vai pedirmais diálogo e

Você estará mois

que nunca. CUlo

ionar com pessoo
d ou on a e. ão levetudooO
pé da letra ou poderá se mogOOr.

"

Peixes - Astral de grande ,.

rofissional: tudo.
ocê vai atrair o

e seus superiores.
situação vai estar

idado!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Hospital e Maternidade Jaraguá pode
receber o título de Amigo da Criança
}ARAGUA DO SUL - o

Hospital eMaternidadeJa
raguá está prestes a con

quistaro titulo de "Hospi
tal Amigo da Criança",
fornecido pelo Unicef. A

avaliação deve acontecer

durante o mês de setem

bro, quando dois técnicos

da entidade internacional

devem visitar o hospital
para se certificarem de que
o hospital possui todos os

requisitos necessários para
o recebimento do título.

Além dos benefícios para
acomunidade, a obtenção
desse titulo também favo

rece o hospital na obten

ção de recursos. Segundo
o diretor-administrativo
do hospital, Hilário Dal

nann, a honraria possibi
lita U11). repasse deR$ 40,00
amais para cada parto rea

lizado no hospital. Atual
mente, acontecem 90 a 100

nascimentos por mês na

Maternidade do Hospital
Jaraguá.

De acordo com a en

fermeira-supervisora, Vil
ma Alves, o Unicef con

cede 'o Certificado de

Amigos da Criança aos

hospitais que estiverem de

acordo com algumas nor
mas técnicas ou critérios'

estabelecidos, como ter

normas escritas de rotina

e que sejam do conheci

mento de todos os funcio

nários; treinar a equipe de

enfermagem que vai pôr
em prática o que foi esti

pulado; informar as ges
tantes as vantagens do

aleitamento materno, aju
dar as mães no aleita

mento durante a primeira
meia hora após o parto;
mostrar às mães como

manter a lactação mesmo

quando há necessidade de

separação entre mãe e fi

lho; não dar ao recém- -

nascido nada além de leite

materno; praticar aloja
mento conjuntei; enco
rajar aleitamento de livre

demanda, ou seja, deixar
que o bebê mame quando
tiver vontade; não oferecer
bicos artificiais a quemma

ma no peito e dispor de

um local para a gestan:te
tirar as dúvidas, após .o

parto.
Vilma explica que o

hospital está em busca des

se certificado já há algum
tempo. Na última avalia

ção, o Unicef constatou a

falta do Centro de Incen

tivo ao Aleitamento, im

plantado recentemente, e a

ausência do aleitamento na

primeira meia hora após o
parto. Agora, com todos

os critérios obedecidos, a

equipe que coordena o se

tor está confiante na con

quista do Certificado de

''Amigo da Criança". (MHM)

I SOLUÇÃO: HOSPITAL JARAGUA VAI RECEBER 2,5 MILHÕES DA CEF
.

.

Hospital faz empréstimo
para pagamento de dívidas

]ARAGuA DO SUL - o

diretor-administrativo do

Hospital e Maternidade

Jaraguá, Hilário Dalmann,
espera para os próximos
dias a liberação do em

préstimo de R$ 2,5 milhões
junto à Caixa Econômica
Federal. De acordo com

Dalmann, esse dinheiro se

rá usado para pagamento de
dividas contraídas de pes
soas físicas e jurídicas, que
correspondem ao mesmo

valor do empréstimo, que
está sendo solicitado há

cerca de dois anos,

Atualmente, o hospital
gasta R$ 65 mil por mês
somente no pagamento de

juros. O empréstimo pode
rá ser P::tgo em 8 anos, com
um ano de carência. "Com

esse empréstimo, deixamos
de pagar 3,5% de juros ao

mês para passar a pagar 6%
ao ano", argumentou o

diretor. A liberação do

empréstimo foi acertada

semana passada, quando
Dalmann participou do 110

Congresso Nacional das
Santas Casas, realizado em

Brasília, e obteve a garantia
do repasse da verbá do

gerente nacional da Caixa,
em Brasília, José Eustáquio
Alves.

Além disso, Dalmann
informa que o governo
federal irá pagar, a partir de
setembro deste ano, 8°�o de
incentivo aos hospitais

Dalmann espera resposta positiva para o empréstimo

públicos e filantrópicos ca

dastrados junto ao SUS (Sis
tema Único de Saúde). O
incentivo, chamado de Inte

grasus 2, terá por base os

recursos repassados ao lon
go do ano passado, e cor

responde apenas aos valores
cobrados nos serviços de

AIHS (Autorizações de

Internações Hospitalares).
Na avaliação de Dal

mano, o incentivo não aten

de a reivindicação dos hos

pitais, que cobram um rea

juste de 80% nos valores

repassados pelo SUS. "Este

incentivo não cobre os cus-
.

tos do atendimento", afir
ma o diretor. Segundo ele,
o hospital vai receber cerca
de R$ 8 mil a mais. Atual

mente o hospital recebe do
SUS cerca de R$ 150 mil

por mês.

COBRANÇA - Outra

preocupação do diretor do

Hospital e Maternidade

Jaraguá diz respeito à

possibilidade de cobrança,
por parte do governo fe

deral, do INSS relativo à

parte patronal. Isentos até
hoje,Dalmann acredita que,
se essa proposta for apro
vada, mais de 50% dos hos

pitais conveniados ao SUS

vão deixar de prestar atendi
mento. O novo imposto vai
acarretar um aumento de

65% nas despesas do hos

pital, o que tornará imprati
cável o atendimento.

Em contrapartida, a As
sessoria Jurídica da Fe

deração Brasileira deHos
pitais informa que a cate

goria ganhou, em todas as

instâncias, a ação judicial
centra a União referente à

recuperação de 23,04% re

ferente ao mês de junho de

1994, quando houve troca

de moedas e os hospitais
perderam esse percentual.
(MARIA HELENA MORAIS)

FestaàPantasiamovimentaParquedeEventos
]ARAGuA DO SUL -

Aproximadamente 500mu
lheres ligadas aos Clubes de
Mães de Jaraguá do Sul

-participararn da Festa à

Fantasia promovida ontem

à tarde, no ParqueMunicipal
de Eventos. De acordo
com a secretária de Desen

volvimento Social,Brunhilde
Pasold, esse tipo de ativida
deacontece regularmente e

tem por objetivo incentivar
a integração entre os clubes
e seus integrantes.

Esta é a terceira vez que
a Secretaria de Desenvol

vimento Social promove
Festa à Fantasia. A iniciativa

entusiasmou as integrantes
dos Clubes de Mães, que or

ganizaram apresentações
surpresas de canto e dança.
As mulheres do Clube de

Mães Arco-Íris, daBarra do
Rio Cerro, compareceram à

festa vestidas de diabos.

Segundo a coordenadora,
Sissi Demarchi, 37 anos, a

idéia foi do grupo, com a

intenção de chamara atenção.
,

Já as integrantes do
Clube de Mães do Bairro

Jaraguá Esquerdo optaram
por uma fantasiá de Car
mem Miranda, e as da Vila

. Nova e do Clube Madre
Paulina preferiram a fantasia

de palhaço
Além de festas e encon

tros de lazer, os Clubes de

Mães de Jaraguá do Sul
também participam de cur

sos variados de artesanato e

de palestras sobre assuntos

de interesse geral. De acor

do com Brunhilde Pasold;
muitas mulheres já estão co
mercializando seus produtos
em feiras de artesanato. Na

avaliação' da secretária, os
Clubes de Mães também
servem como elo entre as

diversas comunidades e

ainda como alternativa de
lazer e ocupação.produtiva
às mulheres. (MHM)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I íNDICE: ALCOOLISMO CAUSA CERCA DE 50 MIL MORTES POR ANO NO BR

Campanhas .de trânsito e

álcool começaram em JS
]ARAGuADO SUL-En

tre os dias 18 e 25 de setem

bro, comemora-se a Sema

na Nacional do Trânsito,
quando são realizadas di

versas campanhas, distribuí
ção de panfletos informati
vos, além de palestras em

escolas e empresas, tudo pa
ra conscientizar a comuni

dade sobre o perigo de di

rigir sobre o efeito de álcool.
Em Jaraguá do Sul, as ati

vidades já começaram e

prosseguem até o final do J�raguá do Sul já registrou 24 mortes em acidente de trânsito

mês, através da parceria
entre Prefeitura, Polícia
Militar e empresas privadas.

Dados do Detran (De
partamento de Trânsito)
apontam que o alcoolismo

é responsável por.aproxi
madamente 50milmortes/
ano no trânsito, em todo o

Brasil. Para tentar reduzir

esta estatística e conscientizar

a população sobre o perigo
que o álcool representa
quando associado à direção,
foram produzidos folderes

informativos, focalizando o
comportamento dos con

dutores, conforme informa
o sargento da Polícia Militar
Álvaro José da Silva. "Nós

já estamos recebendo bas

tante ofícios de escolas soli

citando que policiais com

pareçam às instituições de

ensino para prestar esclare- /

cimentos sobre as causas e

conseqüências da embria-, .

guez, e vamos nos empe
nhar bastante nesta cam

panha", afirma o sargento.
Estudantes de ensinos

fundamental e médio têm

prazo até amanhã para

entregar desenhos alusivos
, ,�

a Alcool e Trânsito, na
Secretaria de Educação da

Prefeitura. Os trêsmelhores

candidatos vão receber

urna bicicleta, urn walkman '

e urn rádio-relógio, respec
tivamente, além da divul

gação dos trabalhos em 30

outdoors distribuídos pela
cidade. Na próxima etapa
da campanha, ,na segunda
quinzena de setembro, a

comunidade em geral terá
a oportunidade de esboçar
sua criatividade, também
em forma de desenho. Os

três primeiros colocados

vão receber urn aparelho de

TV 20', urna bicicleta e urn

rádio-relógio, respecti
vamente.

PASSEIO�No dia 23 de

setembro será realizado pas
seio ciclístico, com saída

marcada, para as 9 horas, da
Praça Ângelo Piazera. As

inscrições poderão ser efe

tuadas no dia do evento, sem

custo. Os participantes vão
concorrer a brindes durante

o percurso, que terá duas

paradas, uma em frente à

Marisol e outra na casa de

informações turísticas, lo
calizada na Rua Waldemar

Grubba. O primeiro colo

cado da prova vai ganhar
urna bicicleta. O evento vai

envolver atletas da FME e

autoridades do Município.
(FABIANE RIBAS)

PIZZARIA RIO BRANCO
MAIS U�A QUALIDADE CASARÃO!

Pequena
, R,6,90

Grande
R,12,90

����
ATENCÃO

.Desconto Especial
para- Estudantes

* 6.10/0Gigante
R,16,90

Massas Calzones
R, 10,00 R, 17,90

PROMOCÃO
Peça sua Pizza pelo Disk Pizza
e Ganhe 5% de desconto

no RODIZIO.

Reuno O� Ami�o� e Ven�o �oro o Mel,�or Ro�izio �o (i�o�e.
Rua Barão do Rio Branco, 163 Fundos (ao lado da Policlinica)

]ARAGuA DO SUL - O

Posto Cidade, localizado
no Bairro Vila Rau, foi

palco de assalto à mão ar

mada, ria noite de terça
feira, por volta das 22h15.

Quatro funcionários es

tavam trabalhando no

momento do crime, sen
do dois frentistas, um

caixa e um auxiliar. de

serviços internos. Segun
do relato do caixa do

posto, Cleiton Ro s ch

nack, um homem chegou
a pé no local e, com um

revólver em mãos, pediu
para que todos os quatro
se fechassem na cozinha.

Em seguida, pediu para

que um dos funcionários

abrisse o caixa e retirasse

todo o dinheiro.

Sem levar nenhuma

mercadoria da loja de

conveniência, o ladrão

colocou a quantia dé R$
200,00, em dinheiro, nu
ma bolsa e saiu corren

do. "Antes de fugir, o

assaltante foi até a cozinha

Homem armado assalta posto de gasolina

Fotos: Edson JunkMP

Funcionário do posto diz que falta policiamento no bairro

e alertou para que os qua
tro ficassem dentro do

local, sem chamar a. po
lícia porque, do contrário,
não hesitaria em atirar em

um deles", relatou.,Ros
chnack informou que o

homem estava mal-ves

tido, com calça jeans su

ja e uma camiseta enro

lada na cabeça, tapando
parcialmente o rosto.

Segundo informações
da Policia Militar, existem

alguns suspeitos - pos
síveis marginais do pró
prio bairro -, e que a

pessoa que cometeu o cri-

me deve ter entre 25 a 30
anos. O caso está sendo

investigado pela Delega
cia de Polícia Civil.

Roschnac,k diz que
um dos quatro reféns

suspeita de uma pessoa
que mora nas redonde

zas, e pede mais poli
ciamento no bairro. "Esse

bairro. é meio pesado,
principalmente perto da

Estrada Nova, seria
•

interessante se as viatu-

ras da Polícia Militar

passassem com mais fre

qüência por aqui", soli
cita. (FR)

PRAZO DO EDITAL: 15 DIAS

OlA) Doutor(a) Márcio Renê Rocha, Juíz(a) de Direito,
. '.

FAZ SABER que, no dia 11 /setembro/200l, às 15:30 horas, e, em seguida oportunidades, no dío

21 /setembro/200 1, às 15:30 horas, neste Juízo de Direito, situado à Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen,
87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul-SC, será(aõ) levada(s) a leilão/praça o(s) bem(ns)
descritos(s), consoante determinação constante dos autos n" 036.01.004219-4, em que figura(m) c?mo
exequente(s) NPR- Construtora de Obras Ltda, tendo como executado(s) Jaraguá Indústria e ComercIo

de Máquinas Ltda e outro, Bem(ns): 01- Um torno carcaceiro, 2.20m de barramento, marca Imoff,
avaliado em R$ 500.00, 02- Uma calandra de perfilar ferro chato, mecânica, com redutor e rnotor; modo

GR.3030, avaliada em R$4000.00; 03- Uma furadeira de coluna, dois metros de altura, com mOI�avaliada em R$ 500,00; 04- Uma calandra de tubos, 1 OOmm x 1 OOOmm, avaliada em R$ 1800.00, O

Um guinda,ste tipo [ocorezinho. avaliado em R$ 500.00; 06- Uma tesoura manual de cortar ferro,

avaliada em R$ 300.00; 07- Uma serra de cortar ferro com motor, avaliada em R$ 1500.00; 08- U;molde para fabricar pé-direito 230x230x700mm com um leito, avaliado em R$' 3000.00; 09- Um mol/
para fabricar viga Terça, vão cinco metros com beiral, avaliado em R$ 1200.00; 10- Um molde melOdiOlS0x300xl000, avaliado em R$ 260.00; 11- Dois moldes pé-direito poro fabricar casos pré-molda os

100xl00x31S0 avaliado em R$ 1000.00; 12- Seis leitos para moldes, avaliados R$ 700.00;13- Ubm,.
. d fobrí tubömolde palanque cerca 11 Ox 11 Ox3000mm, avaliado em R$ 200.00; 14- Um mol e para a ncor

SI
PBDN 400x 1000 DNER, avaliado em R$ 500.00; 15- Um molde para Ióbricor tubo MFDN 425x 1000 O'
avaliado em R$ 600,00, 16- Um mol�e para coixe de passagem conjunto manual DN 500x50R$
avaliado em R$ 900,00; 17 -Treze anelas de base de ferro fundido DN 900 MF, avaliados em

00;
IA300,00,18-Dois moldes para tanque de lavar roupa duplo 1 OOOx66Qx360mm.avallados em R$ 2.200,

U
19- Um molde externo para fábrica coluna. estriada 1 OOOx 1000, avaliado em R$ 1.000,00; 20- �
molde externo para fábricar coluna estriada 800xl000, avaliado em R$ 900,00; 21- Dois moldes pe

direito 300xSOOx8000mm;avoliados em R$ 7 .DOO,OO, 2�- Um molde pé-direito 2S0x?SOx7000����:a
leito, avaliado em R$ 3.200,00; 23- Um molde para fabncar lojotos 300x300x 100, maq. Bloco hidra

.

com cinco cavidades, avaliados em R$ 1.600,00; 24- Noventa moldes para viga laje padrão, c?m deiS
metros sem emenda avaliados em R$ 8.000,00; 25- Um conjunto vibratório DN lS0x 100, com Vibro _cr,

molde externo funil sacador e caixa, avaliado em R$ 2.000,00;26- Vinte e um moldes para Iqjotol IIPIO
. '. . Id de 010 a

ossinho com quatro ccvidcdes 200x250x 1 OOmm, avaliados em R$ 2.000,00, 27- Dez mo es
I' ta

tipo ossinho com cinco cavidades lS0x2S0x40mm, avaliados em R$ 800,00; 28- Sete moldes debtlOoSsextavada 300x300xl00 com três cavidades, avaliados em R$ 700,00; 29- Sete moldes de b�i�ßr
120x200x400 para máquina bloco MBRI, avaliados em R$ 4.000,00; 30- Um dispositivo para fOI 'olc
bloco de laje 80x200x300 em mesa vibratóriaoval!a.do emR$ 600,00; 31- DOIS moldes d�d;;desextavada sendo de loje 80x200x300 em mesa vibrctóric, avaliado em R$ 600,00; 31- DOIS mo

doiS
lajota sextavada sendo de lage 80x200x300 em mesa, vibratória, avaliada em R$ 600,00; 31 í- dos
moldes de lajota sextavada sendo 01 - lS0xSO c 01 � 300xSO. para máquina lajota MLR-l, ova �� de
em R$ 1.000,00, 32 - Um pórfico tipo guindaste com plataforma para estoque de peças, capaclv�lor
02 toneladas, avaliando em R$ !:OOO,OO. Avaliaç�o R$S6.S00,00, em 27/outubro/2000,cu�odébito
será corriqido monetariamente ate a data do(a) leilõo/proçc.sequindo o mesmo rumo dado a

o

cobrado.ONUS: Não há Recursos ou pedêncios: Nõo há Salienta-se que, em primeiro leilé,ío/prai;ia),
valor do lanço não poderá ser inferior a avaliação efetuada, sendo que, não ocorrendo a venda n��6,VI,
será levado à levado à Segunda oportunidade, onde haverá a alienação a quem mors oferta (art.

nie
. .

. d prese '

do CPC). Caso não encontrado(s) o (s) devedor(es) flca(m) o (s) mesma(s) cientels}, por meio o
.

rteS e

da realização da hasta pública acima descrita_. E, poro que chegue ao c�nhecimento de todosE�:riVálo)
terceiros, eu, Eliane Aparecida Stinqhen Rousisse, o digitei, e eu, Claudia Jenlehen Janssen.

Judicial o conferi e subscrevi. Comarca de Jcrcquó do Sul (sc), 17 de Julho de 2001
Marcia Rene Rocha

Juiz de Direito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Barrichelloprefere disputaro I DEMISSÃO: CONTRATADO EM DEZEMBRO DO ANO PASSADO, RAHAL Só SE ATRAPALHOU

GP com a pistamolhada Jaguar demite Bobby Rahal
SÃO PAULO - o bra- rantidos: "Ando muito

sileiro Rubens Barrichel- motivado, pois os testes SÃo PAULO - Durou afastado da categoria havia imprensa sobre a nova aqui- Jaguar foi tratada com

lo terceiro colocado no da última semana em
menos de urn ano a aven- muito tempo. Gary Ander- sição sem que Newey tives- todos os cuidados diplo-

,
,

Mundial de Pilotos, afir- Mugello foram bons. Spa tura de Bobby Rahal como son, com passagens pelaJor- se assinado urn contrato, máticos pela Ford e pelo,

mou que gostaria de dis- e Suzuka são os melhores chefe de equipe na Fórmula danepelaStewart,foidemitido. O episódio deixou a Ja- próprio dirigente. Todos

putar o GP da Bélgica, circuitos para se guiar. 1. O ex-piloto norte-ame- O resultado foi urn carro guar em má posição diante
. garantiram que sua saída foi

nesre domingo, com a Acho que podemos ser ricano foi dispensado da ruim, que começou a tem- da opinião pública, já que "amigável" e _gue os ne-

pista molhada. O fer- competitivos". Os itens Jaguar, depois de urna série porada com Eddie Irvine e Newey negou ter assinado gócios de Rahal com o

rarista não tem um bom essenciais para um bom de trapalhadas no comando Luciano Burti como pilotos. com o time e acabou per- Premier Automotive Group .

:

retrospecto no circuito desempenho são o acerto do time. Niki Lauda vai Antes mesmo do início do manecendo na Mcl.aren, (o braço da Ford que admi-

belga: seu melhor resul- do carro, bons freios e assumir seu lugar até o final Mundial,Bobby tirouPedro embora tenha admitido que nistramarcas que pertencem

tado foi um sexto lugar um motor potente.
da temporada. de La Rosa da Prost, que havia negociado com Rahal, à empresa, como Jaguar,

em 1995. Barrichello chamou a
Rahal foi contratado em reclamou da maneira como a quem conhecia desde os Volvo, Aston Martin,

Estou ansioso para a atenção para um perigo- 1 de dezembro do ano o negócio foi conduzido, e tempos da March, na Indy Lincoln e Land Rover)
prova de Spa, quero fazer so ponto da pista de Spa: passado, credenciado pelo ameaçou processar o time No mês passado, a gota continuarão normalmente.

melhor do que no ano a veloz curva Blauchi- passado de boas relações e o piloto, que estava con- d'água. Quando soube que Rahal esteve à frente da

passado, quando, fui mont, que leva à Bus com a Ford, dona daJaguar. tratado como "test-driver". aJordan iria demitir Heinz- Jaguar Racing por 13 GPs.

décimo no grid e aban- Stop. Foi nestre trecho do Com a montadora, Bobby Em Barcelona, De La Harald Frentzen,' Rahal Nesse período, a equipe
donei a corrida com falta circuito que Erik Comas foi campeão da Indy e das Rosa assumiu como titular ofereceu Eddie Irvine para somou apenas cinco pontos

de combustível. Se cho- sofreu um violento aci- 500 Milhas de Indianápolis. e Burti foi para a Prost, seu lugar. O irlandês> que no Mundial. Quatro foram

ver na corrida, não ficarei dente nos treinos para a
Sua equipe na Cart, a Rahal, Logo depois, o caso mais tem contrato com a Jaguar marcados por Irvine com

chateado, falou o brasi- corrida de 1992. Todos usamotores Ford e tem boas rumoroso do ano sob a até o final do ano que vem, urna terceira colocação no

leiro. A meteorologia bel- falam sobre a Eau Rouge, chances de título neste ano administração Rahal: a émuito amigo deNiki Lau- GP de Mônaco e um por

ga prevê chuva para o mas acho que a Blan- comopíotosuecoKennyBrack Jaguar anunciou a contra- da, o diretor-geral da equipe. De La Rosa, sexto no

domingo. chimont é mais perigosa. Na F-i, no entanto, tação de Adrian Newey, Lauda, claro, ficou muito Canadá. O time está em

Rubens afirmou tarn- Entretanto, a Eau Rougeé Rahal meteu os pés pelas projetista da McLaren. A irritado com a atitude de oitavo lugar no Mundial de

bém que a Ferrari conti- incrível. Com os pneus
mãos. Contratou Steve equipe de Ron Dennis rea- Bobby e a situação ficou Construtores, à frente da

nuará competitiva, mes- deste ano, acho que vai-ser
Nichols como projetista, giu, acusando a Jaguar de insustentável. Prost, da Arrows e da

mo com os títulos já ga- mais fácil do que em 2000. um engenheiro que estava divulgar um comunicado à A demissão de Rahal da
I Minardi. (FLAVIO GOMES)

V.'gner Mvtins.

Empresário Comercial

etuenao fortemente na

área âe vendas e s6clo

de uma empresa ae

transportes, acumu.lan
do ainda a filnção ae

Diretor Comerciai da

ONDE:C. empresa

Pfivaáa na área äe

Treinamento e

Desenvolvimento ae ,

Recursos Humanos.

EstUáou Turismo e

Engenharia Civil mas se
formou em

Administração tie

empresas com pôs
graduação em

Marketing.

FADEL
CUrsos Empresariais tida.
'Qvoll/leonCio Proll,slo(j(Jl$'

SEMINÁRIO

MOTIVANDO'·
'

,
TODOS PARA AS

VENDAS E ATENDIMENTO

Tópicos do Seminário

# A Venda antes da 'Venda

# Atendendo e Vendendo para Clientes Difíceis

# A Força do Atendimento de Coração

Horário:

I
I

19:30h às 22:00h I
(47)370-1819, (48) 246-2111 ou 9995-7868 �

Pata: 30/08/2001

Local: 'Clube Atlético Baependi

Cidade: Jaraguá da Sull SC

Inscrições:

Desconto especial p'ara Associados das ACIJS

�
SCI EQUIFAX ANGELONI

�UI)ef p�Jto d. vo cê

('Rf!/)P�-----
O Cultivador

No imaginário mundo do Quase possível havia um reino. Era
uma quase democracia, pois de tempos em tempos mudava de rei.

Porém, o sistema administrativo ero sernpre o mesmo. O rei dividia
seu reinado em áreas cultiváveis que eram dadas em comodato para
um Cultivador, semelhante as capitanias hereditárias que tivemos

aqui no Brasil.
Este Cultivador era o responsável pelo cultivo de muitas coisas

nesta área do reino.

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

levantaram contra o cultivador Rugú; ele fôra acusado de mau

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

Em seu lugarfoi chamado Catilú; mesmo sendo mais jovem, já
tinha alguma experiência em cultivo, encantou a muitos com o seu

modo de cultivar.

Alguns, no entanto, ficaram, como diz o ditado popular "com
um pé atrás". E, como ninguém é perfeito, Catilú também não era.

Certo die, andando Catilú nos rumos de seu território, olhou para o

vizinho Holz. Sr. Holz já cultivava sua área por algumas décadas. Sua
área era como um jardim florido. A ambição e inveja invadiram o

íntimo de Catilú. Ele queria a área do sr. Holz. Arregimentou súditos
em sua área, na dos vizinhos, inclusive na de Holz.

Aproximou-se da Rainha Telfuss, que agora estava no poder.
Fizeram uma agitação; não levou muito tempo, e destituíram o Holz.
Sua área, que Catilú tanto queria, agora estava à disposição.

Acontece a ironia; os súditos que eram ouvidos na escolha de um
novo cultivador, não escolheram Catilú, alguns já o'conheciam,
outros o identificaram como o agitador. No lUgar de Holz escolheram
Kewil, ele veio de outro reino. Catilú recolheu suas insignificâncias e
continuou cultivando sua área a seumodo. A rainha Telfuss continuou
a reinar e ignorante e arrogante como sempre. Kewil se empenhou
para cultivar da melhormaneira sua área.

Para (re)pensar:'nem sempre se pode fazer das pessoas, massas de
manobra; elas têm sentimento e princípio.
APOldlJm abraço daqui de Agrolândia.

Pastor Ingo Piske

He HORNBURG SERViÇO FUNERÁRIO
Fone (47) 371-2511- HASS
Fax (47) 371-2130 371-0903 I 370-0425

LOTERIAS
29/8/2001

Supersena
concurso: 528

1ªfaixa:

11-13-27-

35-39-45-

2ª faixa:

02 - 05 -24-

29 - 33 - 36-

Loteria Federal
conc.03575

1° - Prêmio: 20.774
20 - Prêmio: 01.488
3° - Prêmio: 38.057
4° - Prêmio: 59.271
5° - Prêmio: 49.355

Lotcmanla
concurso: 144

14 - 15 - 25 - 36 -

38 - 41 - 45 - 46 -

50 - 51 - 59 - 60 -

62 - 66 - 74 - 81 -

85-87-95-99 -

• CORREIOOOPOVO
Aqui tem informaçiio!
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Cícero, Cláudio e Edgar.
Nas disputas do femi,

nino, da mesma competi.
ção, O' time da SületexjFME
ficou com O' 3Q lugar, em

chave que reuniu tambémre
presentantes de Blumenau,
Timbó e Flürianópolis.
"Considerando que metade
da equipe era composta de
atletas da categoriaMirim, as
quais participaram para ado

qumr experiência em tor

neios, nossas meninas tive
ram um bom desempenho",
avalia O' treinador, que con

tou com as jogadoras Salete,
Kriss, Floriana, Rosany,
Vanessa, Jaqueline, Thaisa,
Grazzielle, Amanda e Ro
seli. (FR).

I,

_12_C_O_RRE__IO_D_O_P_O_VO_..,...- S_P_O_R_T_E_----;-- .QUI��T�-F_EIRA/30deagos!?.�
Punhobol Soletex/FME é

vice-campeão em Blumenau

IAVALlAÇÃO: REPRESENTANTES DE CLUBES FIZERAM BALANÇO TÉCNICO, FINANCEIRO E DE MíDIA

Dirígcntes de clubes de futsal
avaliam a Liga Nacional 2001

]ARAGUÁ DO SUL - Di

rigentes dos clubes de futsal
e presidentes de federa

ções da modalidade estive
ram reunidos na manhã de

terça-feira, no Partherion

Century Hotel, para avaliar
a Liga Nacional de Futsal
2001. NO' encontro foram

apresentados os balanços
técnicos, financeiros e de
mídia da competição deste
ano e discutido algumas su

gestões de melhorias para
as disputas de 2002. Todos
os balanços foram aprü
vadüs pür unanimidade.

Um dos pontos mais
discutidos na reunião foi O' Edson Junkes/CP

con trato dos clubes da Carlos Bittencourt considerou bom o nível técnico da competição de 2001

Liga com a televisão. Re

presentantes da Sportv e

da Clobosat apresentaram
uma proposta de R$ 450

. mil pela temporada 2002,
pela exclusividade entre as

redes a cabo ou fechadas,
e deixaram alinhavados os

termüs para uma possível
cümpra da .transm issão

pelas emissoras com/ sinal
aberto .. "Vamos decidir
nos próximos dias O' con-

trato. Mas, em princípio, a
proposta é vantajosa para
O'S clubes", afirmou O'

vice-presidente da Confe

deração Brasileira de Futsal
e coordenador da Liga
Nacional, Carlos Bitten
court.

O presidente da As

sociação dos Amigos do

Esporte _

Amador de Ja
raguá do Sul, entidade

gestora da equipe Malwee

de futsal, Sérgio Silva, ava
liou O' encontro como pü
si tivo pela representa
tividade que a cidade está

ganhando através da mo

dalidade. "Para uma pri
meira participação, fornos.
bem. Estamos trabalhando

agüra para reforçar nossa

imagem e conseguir resul
tados mais positivos daqui
para frente", enfatiza O' pre
sidente da associação,

Beira Rio e Acaraí decidem
_/

vaga do CoroaBom de Bola
]ARAGUÁ DO SUL - As Beira RiO', por 2 a 1, no últi

equipes do Beira RiO' e do mo fim de semana.
I

Acaraí entram em campo Na Chave C, já estão

a partir das 15 horas de sá- definidos os dois classifica
bado, na Sociedade Des- dos: Santo Antônio - que

portiva Acarai, para decidir goleou a Arsepum, por 6 a

quem fica com a segunda O, no sábado passado - e

vaga da chave D para as se- Juventude Estrada Nova.

mifinais do lQ Campeona- As duas equipes decidem a

tO' de Futebol Sênior Coroa
.

primeira colocação de seu

Bom de Bola. O time da grupO' em partida que inicia
às 13 horas, também no

próximo dia 1 de setembro,
no campo do Acaraí. (FR)

- A participação de
um time de Santa Catari
na na Liga Nacional serviu
para divulgar mais o .

Estado e a cidade de Ja
raguá do Sul. Apesar das

dificuldades, a equipe da
Malwee atuou muito bem
nas competições -, consi
dera O' presidente da Fe

deração Ca tarinense de

Futsal, Hans Werner.

(FABIANE RIBAS)

Basquete jaraguaense faz maratona de jogos esta semana

]ARAGUÁ DO SUL - O

basquete jaraguaense dispu
ta nove jogos esta semana,

todos válidos pelo Cam

peoriato Catarinense de
suas respectivas categürias.
Neste sábadO', üs jaraguaen
ses entram na quadra dO'
GinásiO' Ar�hur Müller, pe
lO' Campeünatü Estadual

,Mirim, a partir das 15 hüras,
cüntraXanxerê, e dümingü,
às 19h30, enfrenta O' grupO'
de Chapecó. O treinadür
Christian Koschinske terá a

sua disposição para estes das 11 horas de domingo,
compromissos os joga- Ana Paula, Gabriela,Jéssica,
dores Eduardo, Paulo, Ra- Jucinéia,\Juliana, Luiza,
fael, Helton, Rodrigo, Marcela, Maria, Priscila,
Leonardo, Osmar, Ma- Rafaela, Rúbia, Cristina e

teus, FábiO', RicardO' Lem- Charlise integram a equipe
ke, RicardO' e TiagO'. cüürdenada pelO' técnicO'

Já pelo Estadual Mirim Luís da Silva.

femininO', O' time dO' Janga- Única representante dO'

da/Rüland Dürnbusch/ basquete jaraguaense a

FME também recebe O' jügar füra de casa esta se-

Xanxerê, em partida agen- mana, a equipe Infantü-
dada para as 13h30 de juvenil Unerj/Duas Rü-

.

sábadO', e O' Chapecó, em � das/FME vai paraJüinville
jügü a ser realizadO' a partir enfrentar O' Büm Jesus,

neste domingo. Antes, po
rém, terá dois comprornis
sos no Arthur Müller, em
Jaraguá dO' Sul, pega O'

Criciúma, às 20h30 d�
amanhã, e O' Ipiranga/
Blumenau, às 16h30 de
sábadO'.

O técnico Christian Küs
chinske vai cüürdenar üs

atletas Ednei, TiagO', Lin
dülfü, Marcus, PaulO', Edu
ardO', Wagner, DiegO', Rô

mulü, Heltün, Rafael e RO:

drigO' nestas partidas. (FR)

:Abertura dosJàgos da Semana da Pátria acontece amanhã
]ARAGUÁ DO SUL'� A

abertura düs Jügüs Escü
lares da Serpana da Pátria,
Trüféu GeraldO' Wernin

ghaus, acüntece amanhã, a
partir das 9h30, nO' Gínásiü
de Espürtes ArthurMüller.
Promüvidü pela FundaçãO'
Municipal de Espürtes, O'

eventO' cünta cüm 26 escü-

las inscritas, tütalizandü
\

aproximadamente 1,7 mil
estudantes cüm idade entre
10 e 14 anüs, maúiculadüs
nas redes municipal, esta

dual e particular de ensinO'.
A diretüra de Prümüções
de Eventüs, Cleide Müsca,
diz que a procura pelO'
eventO' deste anO' superou

as expectativas em relaçãO'
-aO' düs a\lüs an teriüres.

"Registramüs um aumentO'

cünsiderável cümparandü
cüm 2000, quandO' partici
param 21 estabelecimentüs
escülares e püUCü mais de
mil atletas".

Cleide destaca que cres

ceu também O' número de

equipes inscritas em cada
müdalidade. AO' tüdü, fü
ram 19 nO' futsal masculinO',
16 nO' vôlei femininO', e 13

nO' vôlei masculinO'.Tarnbém
haverá competições de futsal
femininO', além de atletismO',

_ basquete, handebül, tênis de
mesa e xadrez, tüdas no

masculinO' e femininO'. (FR)

]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe masculina da Sole

tex/FME conquistou O'

vice-campeonato da Copa
Santa Catarina de Punho
bol Infanto, realizada no úl- '

timo sábado, na cidade de
Blumenau. Os jaraguaenses
perderam a final por dois
sets a zero (15 x 10 e 15 x7)
para a Condor, de SãO' Ben
to do SuL A competição
contou ainda com a par

ticipaçâo de dois times blu
menauenses: Clube Gurani e

Bugres\ Nesta conquista, O'

técnico Celson da Silva

Soares teve i disposição üs

atletas Danimar, Michael,
Evandro, Paulo Roberto,
Rogério, Alesson, Richard,

Karlache garantiu sua elas

sificação cümü primeiro
.

deste grupo ao vencer O'

NOTAS �

A equipe de atletismo da Fundação Municipal de Esportes
participa dO' Campeonato EstadualJuvenil, que acontece
sábado e domingo (1 e 2/9), em Florianópolis A d.ele.
gação jaraguaense compete com 12 atletas, sob a orten'

taçãü dO' técnicO' AdrianO'.Müraes.

••

�
AQUI É O

CURSO DE MERGULHO
(Dive Training) �::7�J'

Dias: lO e 2/9
I

Local: Academia Impulso
""i.thaf' fícll,lI.lro I eli_idol

Informações: �7S.1862
Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081 - Jaraguá do Sul- SC

E-mail: academiaimpulso@terra.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




