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Grito dos Excluídos
acontece hoje, emJS

A partir das 18 horas de hoje,
acontece na Praça Ângelo Piazera

o Grito dos Excluídos,· com a

presença de índios da reserva de

Araquari. O grito está sendo

promovido por entidades sin
dicais e populares da região.

PÁGINA 9

Rádio Jaraguá AM
completa 53 anos

Os ouvintes da Rádio Jaraguá
AM estão convidados a participar
das comemorações de aniversário
da emissora, que completou exa

tos 53 anos de atividades no dia 4
I

de setembro último. No próximo
dia 15, acontece show com Os
Demônios da Garoa.

/

mrelor Carlos Zigelli durante reu

�iáo com empresários da Amvali

�ebrae apresenta
rrojeto para região
A diretoria do Sebrae (Ser

�ço de Apoio às Micros e Pe

�uenas Empresas) apresentou
ontem, em Jaraguá do Sul, o
11ano de Desenvolvimento

Regional e Setorial, que pre
tende investir R$ 1,033 mi
lliäo nos próximos 36 m�ses
na região.

Fotos: Edson Junkes/CP

Promotores de Justiça afirmam que multa do estacionamento rotativo deverá ser trocada por cartões
PAGINA 10

MP investigará lei da ZonaAzul FME faz relatório
do 1º semestreo Ministério Público de Jaraguá do Sul Os promotores deJustiça Sandro deAraújo

pretende instaurar inquérito civil público para e Leonardo Lehmann consideram cabível o

tentar um acordo entre Prefeitura, Transitar e recurso impetrado pelos usuários da Zona

consumidores, em obediência à lei que exige Azul, por entenderem que a lei está em vigor.
a substituição da multa de R$ 6, 00 por dez cartões.

I PÁGINA 3

A Secretaria de Esporte e La
zer da Prefeitura e Fundação Mu
nicipal de Esportes apresentaram
relatório de atividades exercidas
nos primeiros seis meses de 2001,
durante coletiva à imprensa rea

lizada na terça-feira. A FME

aponta as atividades desenvolvidas

pelos departamentos Técnico e de
Eventos e Lazer.

PÁGINA 5

Meningite preocupa
população deCorupá,
que registrou 8 casos

o adolescente Maicon de
Souza foi internado esta se

mana com sintomas de me

ningite. A 17º Coordenadoria
de Saúde já registrou oito
casos de suspeita da doença,
sendo dois confirmados.

Ontem, o secretário de Es

tado Norival Silva esteve na

cidade.

PÁGINA 11

Posto Mime entrega
R$ 9 mil para a LJF

Na noite de terça-feira, foi
realizada a entrega oficial do

patrocínio disponibilizado pelo
Posto Mime ao Campeonato da
1 ª- Divisão de Amadores - pro
movido pela LJF (Liga Jara
guaense de Futebol). O Mime

entregou R$ 9 mil, que foi distri
buído para as nove equipes en

volvidas nas competições.
PÁGINA 12PÁGINA 9
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estofados e colchões
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Participação no lucro

representa melhor

"'"

nao

salário
JAIR MUSSINATO -Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de

Jaraguâ do Sul e Região
Os trabalhadores da Weg receberam recentemente mais de um salário a

título de Participação nos Lucros e Resultados da empresa, sendo o Sindicato
dos Trabalhadores parte nesse processo de negociação que, na prática, não
representamelhor salário ou condições de trabalho aos companheiros metalúrgicos.
Longe de questionarmos a importáncia do lucro distribuído, até pelo conseqüente
aumento do consumo no comércio interno, é necessário fazermos um comparativo
entre o salário real e o constante aumento nos preços de produtos, especialmente
em decorrência da crise energética.

As tarifas públicas foram as mais reajustadas nesse período. Os consumidores
foram surpreendidos com um aumento de 20% nas tarifas de energia elétrica,
enquanto os trabalhadores de todas as categorias têm recebido, quando muito, a
reposição da inflação oficial d'o governo, calculada pelo IBGE em 4,96%. Mas
não ficamos somente na fatura da luz. Telefone, água, combustíveis, vestuário,
medicamentos, transporte e, principalmente, na alimentação subiram nos últimos
meses de forma assustadora, desvalorizando o salário, precarizando as condições
de vida da maioria do povo.

Se as ameaças de cortes e punições, caso não haja queda no consumo de

energia elétrica, ainda não chegaram ao Sul do País de maneira tão intensa, isso
não está longe de acontecer. E a punição certamente vem acompanhada da

diminuição no nível de emprego, do aumento da fome, miséria e violência. Mas
a reação popular começa a aparecer. No Brasil inteiro "pipocam" manifestações
relâmpagos de trabalhadores demitidos em função da queda no consumo de
'eletrodomésticos. .

'

Felizmente, em Jaraguá do Sul, a situação ainda não é crítica. Pelo contrário.
As maiores empresas da categoria estão contratando ttabalhadores para fazer

{,
frente à demanda potencial de geradores de energia em todo o País. Embora seja
um crescimento falso, que perdurará na medida da crise, a contratação de
trabalhadores serve de alento neste momento em que vemos companheiros de
todo o Brasil desesperados atrás de emprego.

O desgoverno está instalado no País. Mergulhado na corrupção e na própria
contradição do modelo neoliberal que privilegia uma ínfima parcela de poderosos
em detrimento de toda uma população, o presidente Fernando Henrique Cardoso
mostra-se incompetente e submisso ao capital internacional. Defende com a

força do dinheiro e das armas a prioridade do lucro, da garantia do mercado em

alta e da mão-de-obra em baixa. Por tudo isso, não será a Participação nos

Lucros e Resultados Financeiros das empresas o artifício para abrandar a crise
- que não é só energética, é moral - no governo federal.

Inelegibilidade
SÉRGIO Luís MAR PINTO - Advogado

Em matéria publicada por este Jornal no dia 11 de agosto, sob o título
"Decisão dos desembargadores mantém acórdão anterior do Tl", onde é

abordada a deliberação do Tribunal de Justiça do Estado em ação rescisória

proposta pelo deputado Ivo Konell, levam-me, na condição de advogado do
autor da ação, a dirigir-lhe a presente missiva com o objetivo de restabelecer a
verdade quanto a alguns pontos da matéria em questão.

Consta no corpo da matéria publicada que a decisão do Tribunal de Justiça
'� .. coloca o deputado na condição de inelegível, se foturamente houver argüição nesse sentido. "

Essa afirmação não se coaduna com a realidade, uma vez que se trata de'
matéria superada em vista do disposto na Lei Complementar n" 64/90, referida
na própria matéria.

Eventual inelegibilidade em razão da rejeição das contas perduraria por 5
anos "contados a partir da data da decisão" da Câmara de Vereadores, como
estabelece a alínea "g". do inciso I, do Artigo 1 0, da Lei Complementar n? '64.

Como a decisão da Câmara de Vereadores é de 1993, constata-se que
eventual inelegibilidade, acaso houvesse, perduraria até 1998; razão pela qual
a decisão do Tribunal de Justiça, proferida na ação rescisória que se encontra

tramitando, não coloca o Deputado na condição de inelegivel, como
afirmado na matéria.

Faço esses esclarecimentos porque a divulgação de fatos nã� condizentes
com a realidade, como_esse da suposta inelegibilidade do deputado Ivo Konell,
induzem os leitores a pensarern que o parlamentar não poderiaconcorrer numa
futura eleição, causando-lhe prejuízos de ordem política.

Como acredito que Vossa Senhoria preza, acima das paixões políticas, a

verdade, solicito que sejam feitos os devidos 'reparos quanto à imaginária
inelegibilidade do deputado Ivo Konell.

Aproveito a oportunidade para, além de agradecer a atenção, apresentar
lhe meus protestos de consideração.

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

A retirada das delegações
norte-americana e israelense da

Conferência Mundial contra o

Racismo e a Discriminação
Racial, que se realiza na África
do Sul, é prova inequívoca de

intransigência. O episódio re

vela ainda que, apesar dos in

sistentes esforços de alguns se

tores da comunidade interna

cional, a democracia racial e

social limita-se aos discursos de

ocasião de membros da ONU,
ocultando os desejos mais re

cônditos.
Israel alega que a conferên

CIa transformou-se numa

manifestação anti-sionista, em
Virtude do conflito entre árabes

e judeus. Os Estados Unidos
em solidariedade áo aliado. À
primeira vista, a ação é con

cebida como um protesto às de

liberações. Entretanto, esconde
. muito mais do que proposições
politicas. A iniciativa tem como

objetivo desqualificar a con

ferência, que pretende desven

dar a participação de governo
em delitos raciais e a omissão

dos organismos responsáveis
pela investigação, dos crimes e

seus autores.

Em pleno século 21, a into-

Todos iguais
r Preconceito não rima
com desenvolvimento

tecnológico e

econômico ...J

lerância racial desafia os pa
drões de civilidade. O absurdo

nazista não foi suficiente para

extirpar a síndrome da supre
macia racial. Atualmente, a

maioria dos focos de guerra no

mundo te� origem em diver

gências étnicas. Os desdobra

mentos são em decorrência dos

fatores econômicos inseridos

nos conflitos, sem nenhuma

relação com a vida, apenas sob

a égide do capitalismo, coman
dado pelos Estados Unidos.
A discriminação está pre

sente no dia-a-dia, todavia, não
é percebida nos pequenos
detalhes, o que contribui decisi

vamente para manter o pre
conceito e, conseqüente
mente, a exclusão social. Re

centemente, durante a Noite

das Etnias, a comunidade negra
não foi convidada. O mars

estranho, no entanto, foi a

participação de um grupo de

tradições gaúchas que, apesar
do belo show apresentado, não

tem nenhuma referência como

tema.

A alegação de que os negros
.não estão organizados em Ja
raguá do Sul soa tão falso

quanto à introdução de movi

mentos folclóricos em manifes

tações étnicas. É de conheci

mento geral que a comunidade

negra, sob o comando do

mestre Manequinha, preserva
a cultura da raça, em especial o
"Boi de Mamão". O esqueci
mento é reflexo da colonização
européia e da omissão dos

governantes, que insistem em

não reconhecer a cidadania

negra.
Não se trata apenas de

crítica mas de um convite à
,

reflexão acerca do preconceito
velado e da exclusão a que
estão submetidos alguns povos,
além de um alerta às futuras

gerações. Não existe nada m�s

atrasado do que a discri

minação racial. Os organiza
dores da Noite das Etnias
informaram que, para o pró-

,

-

con-ximo ano, os negros serao

I
.,

quevidados. Menos ma, Ja

preconceito não rima co(l1

I' rrico e
desenvolvimento tecno Ob"

econômico.
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o diretor do DNER (Departamento Nacional

de Estradas de Rodagem) de Santa Catarina,
Roberto Ribas, informou que o órgão vai

implantar, nos próximos dias, sinalização
ostensiva (horizontal, vertical e tachões) na BR-
280, no trecho próximo ao Centro Universitário

de Jaraguá do Sul.

No mesmo documento, Ribas informa que o

DNER pretende instalar no local uma lombada

eletrônica, mas que a decisão depende de

autorização da administração geral.
A informação é uma resposta ao ofício

encaminhado ao DNER pelo deputado estadual

Ivo Konell (PMDB), solicitando providências no
trecho da rodovia.

RECUSA I RECUSA II
A presidente da Acijs
(Associação Comer

cial e Industrial de Ja
raguá do Sul), Chris
tiane Hufenüssler,
também vice-presi
dente da Facisc (Fe
deração das Associa

ções Comerciais e In

dustriais de Santa Ca

tarina), recusou os

convites para filiar-se
á um partido político
e concorrer a deputa
do estadual no pró
ximo ano. "N ão te

nho nenhuma preten
são política", resumiu.

o vice-prefeito Moacir

Bertoldi (PPB) refor
çou o desinteresse em

concorrer a uma vaga de

deputado estadual em

2000, alegando com

promisso com o Muni

dpio. Ele defende o lan

çamento de um candi

dato da coligação Mais

Jaraguá do Sul, mas

insiste ampliar o debate

na microrregião. "Acho
que todos os partidos da
aliança devam indicar

possíveis candidatos

para escolhermos um.

Eu não quero", repetiu

PROMESSA
O vereador Roque Bachmann (PSDB) ocupou a

tribuna da Câmara de Jaraguá do Sul para
anunciar que pretende "investigar a fundo" as'

operações da CEF (Caixa Econômica Federal)
no Município. A iniciativa é decorrente da perda
de um imóvel, que foi a leilão. Entre as ações a

serem investigadas por Bachmann está a relação
entre a substituição do posto do Besc (Banco do
Estado de Santa Catarina) na Prefeitura por um
da Caixa e a autorização para o funcionamento
de uma casa lotérica na Barra do Rio Cerro.

ITRÂNSITO: USUÁRIOS RECORREM À JUSTiÇA CONTRA MULTA DA ZONA AZUL

Ministério Público pretende
abrir inquérito civil público

JARAGuA DO SUL - o

impasse criado pela alteração
da Lei Municipal 2.492/98,
que substitui a multa de R$
6,00 por dez cartões de es

tacionamento rotativo, ga
nhou urn componente extra:

usuários têm procurado o

Juizado Especial Cível para
urna resposta da Justiça. Em
função das denúncias, o

promotor deJustiça Sandro
deAraújo, curador daDefesa
do Consumidor no Municí

pio, pretende instaurar inqué
rito civil público para tentar

urn acordo entre Prefeitura,
Transitar e consumidores, em
obediência à lei.

Segundo Araújo, o in

quérito civil é uma medida

preliminar para coleta de
dados e busca de informa

ções para regularizar a situa
ção; "Casei não seja possível
o acordo entre as partes, o
Ministério Público vai ana

lisar a possibilidade de ins-

Jaraguá do Sul - O

presidente do Diretório do

PFL, Alcides Pavanello,
também coordenador re

gional da legenda, voltou a

garantir que o partido terá

um candidato a deputado
estadual no próximo ano,

"independente do número

de postulantes à Assembléia

Legislativa e do apoio da

coligação Mais J araguá do

Edson Junkes/Cf'

Promotor Araújo aconselha consumidores a buscar seus direitos

taurar uma ação civil pú
blica", revelou, O também

promotor Leonardo Leh

mann considera cabível o re

curso impetrado pelos usuá

rios da ZonaAzul, por enten
der que a lei está em vigor
desde o dia 2 de julho, data
da publicação no Diário Ofi
cial do Município.

Sul". Ele confirmou a dis

posição em concorrer à va

ga, mas fez questão de fri

sar que não vai impor seu

nome, mas que o partido te

nha um candidato.
Sobre o possível acordo

entre as legendas para apoiar
o candidato do PFL, disse

que se tivesse um docu

mento assinado o rasgaria,
porque acredita na palavra

- Quem se sentir pre

judicado deve recorrer à

Justiça e buscar seus clireitos.

Existe uma lei aprovada pela
Câmara de Vereadores,
sancionada pelo prefeito e

publicada, revogando as

disposições em contrário,
que deve ser obedecida -,
recomendou, numa referên-

,empenhada pelos líderes.

Em relação ao rompimento
do acordo, Pavanello foi

cauteloso. "Em função dos

demais cargos a serem

disputados no ano que vem

e das eleições de 2004, o

PFL acredita que a coliga
ção vai optar por dois can

didatos, um federal e outro

estadual, este último do

PFL", declarou, lembran-

cia à emenda do suplente de

'vereadorRuy Lessmann (PFL), '

que substitui a multa pela
compra de cartões. Segundo
Lehmann, se existe um con

trato entre Prefeitura e a em

presa, cabe a essa entrar com

uma ação contra o poder
público pela quebra de con

trato.

Lehmann informou que
o Ministério Público vai aco

lher as denúncias e analisar

os argumentos das partes
envolvidas, mas que a ação
será submetida ao Judiciário
para a sentença. Lessmann,
que também é advogado,
rebateu a argumentação do

Executivo sobre a atenção ao

ato jurídico perfeito. "A
emenda seguiu todos os

trâmites legais exigidos
configurando em ato jurídico
perfeito e cabal", explicou,
afirmando que não existe lei

velha, mas em vigência ou

não. (MAURíLIO DE CARVALHO)

Pavanello insiste no apoio à candidatura do PFL

Sólon Schrauth é nomeado para Secretaria de Gestão
JARAGuA DO SUL - O nuidade aos trabalhos de- atualizar e descentralizar a informações entre o Mu-

controlador-geral doMunicí- senvolvidos pelo antecessor, administração e expandir os nicípio, Estado e a União, que
pio, Sólon Schrauth, assumiu mas implementar novos pro- pontos de atenclimento aos entrar em vigor em janeiro.
esta semana a Secretaria de -jetos dentro das possibilida- munícipes, além de integrar O secretário creditou a

Gestão, em substituição a des, Entre as prioridades do as secretarias, autarquias e nomeação na confiança do

Alcides Pavanello, que deixou novo secretário está a im- fundações. Segundo Schrauth, prefeito Irineu Pasold (PSDB),
a pasta no final do mês pas- plantação do programa de a implantação do novo sis- e não a questões politicas.
sado, alegando incompati- atualização da máquina ad- tema visa atender a Lei Com- Schrauth é do PSDB e a

bilidade profissional. O novo ministrativa. .

plementar 163/2000, per- pasta era uma cota do PFL.

secretário promete dar conti- O projeto consiste em mitindo a consolidação das (MC)

do que o partido só não vai

apoiar a candidatura do de

putado federal Vicente Car

opreso (PSDB) à reeleição,
"se eles (PSDB) não quiserem".

Sobre a posição do PPB,
Pavanello aposta que o par
tido apoiará um projeto
para a coligação a médio e

longo prazos, e não vai se

aventurar por uma situação
imediatista. (MC)

Uma Transportadora de Vidas.

lazer � Turismo � Fretamento
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IFISCALIZANDO: VEREADOR CRmCA EXECUTIVO SOBRE PROCEDIMENTOS NO ENVIO DE PROJETOS À CÂMARA

Dequêch reclamamatérias mais
detalhadas e em tempo hábil

GUARAMIRIM - o ve

reador SalimJosé Dequêch
(PFL) critica proceclimentos
do Executivo na forma
como está enviando proje
tos para apreciação e dis
cussão na Câmara de Verea
dores. Ele reclama o deta
lhamento das matérias.

Conforme o vereador, isto
jáocorreu anteriormente,Com
o Projeto do Plano Plu

rianual "enviado sem os

anexos mencionando as

obras definidas para serem
.

executadas nos próximos
anos", e aconteceu nova

mente com o Projeto de Lei

Complementar 004/2001,
que quer flexibilizar apaga
mento parcelado aos con

tribuintes inaclimplentes.
Dequêch considera a

alteração damaior relevân
cia, porque vai facilitar ao
devedora regularização de
sua situação com aTributa

ção Municipal e auxiliar ao
próprio Executivo, porque
terá maior disponibilidade
de recursos para investimen

tos,mas "gostaria de termais
detalhes sobre prazos e

formas de pagamento". Es
ta constatação não é só dele,
mas também de outros ve

readores, garante. "Depois
ficam dizendo que são os

vereadores que estão em

perrando as ações do pre
feito, quando na verdade a

elaboração de determinadas
matérias remetidas à Câ

mara, não contém todas as

informações necessárias à

adequada fiscalização",
enfatizaDequêch.

Edson Junkes/CP

Dequêch quer rnais detalhes, para fiscalizar e sugerir

Pelo Projeto 004/2001,
o valor mínimo da parcela
na negociação dos débitos

atrasados do contribuinte

passará de 1 UFM (Unida
de FiscalMunicipal), para 6

UFM, como consta na

legislação, facilitando ao

inadimplente o acerto de
contas. Apesar de discor
darem em relação à falta de

pormenores para melhor
discussão do assunto, os

vereadores deverão aprovar
a matéria em regime de

urgência, "por ser assunto
do interesse geial da

população", destaca. De
quêch, que também critica a

exigüidade do prazo para
discussão da matéria, con
siderando que a Secretariade

Administração e Finanças

pretende iniciar a negociação
com os contribuintes deve

dores, já a partirdo próximo
dia 15 de setembro. "Sobra

pouco tempo para formular

sugestões",ponderaovereadot
EM DIA - Os verea

dores estão sensíveis com os

comentários e insinuações de

que estariam "atrapalhan
do" o Executivo. Eles dis
cordam e não querem que
o governomunicipal use isso
para justificar obras ou

serviços não feitos para a

comunidade. Há dias, o
diretor da Câmara, Charles

Langhi, foi incumbido de

divulgar nota à imprensa,
negando veementemente

que qualquermatéria esteja
tranútando com atraso no

Legislativo. (MILTON RAASCH)

Quem não quitar até 15 de

novembro, pagaránaJustiça
A Secretaria deAdministração e Finanças remeterá

para cobrança judicial aqueles contribuintes que estão

pendentes com o pagamento de tributos municipais e

não efetuarem o pagamento desses valores, no prazo
que irá de 15 de setembroa 15 de novembro deste ano.

A advertência é do secretário Jair Tomelin, que não

informou, entretanto, sobre quais dos últimos exercícios
administrativos incidirá a cobrança pela via judicial.

- Com certeza os devedores de valores referentes
ao ano de 1996 serão cobrados judicialmente-, disse
ontem o secretário, acrescentando que em relação aos

impostos atrasados dos anos subseqüentes "será uma
decisão do prefeito Mário Sérgio Peixer". Conforme

Tomelin, a cobrança na Justiça é inevitável, porque a

própria administração municipal estará sujeita a

penalizações por parte do Tribunal de Contas do Estado,
se permanecer negligente com quem deve aos cofres

públicos municipais. (MR)

Mário Sérgio Peixer confirma início de obra para outubro
. GUARAMIRIM - o para a licitação de execução Os recursos do finan- custo total da construção da

prefeito Mário Sérgio Pel- da obra, após a aprovação ciamento representam a rodovia, com 3,2milmetros
xer (PFL) disse ontem que esta semana na Câmara de contrapartida da participa- de extensão, superior a R$
o asfaltamento da Estrada Vereadores do projeto em ção do Município na exe- 1,1 milhão. A Secretaria de

Jaraguá do Sul, através do que o Executivo fica auto- cução desta obra, que Pei- Planejamento eDesenvolvi-
Bairro llha Figueira, será rizado a contrair ernprés- xer elencou como entre as mento Urbano aguarda pa-
iniciado em outubro. Ele timo no valor deR$ 355 mil prioridades para o segundo ra a semana que vem o pro-
solicitou à Secretaria de junto ao Badesc, através do semestre. O governo do jeto de engenharia da obra,
Administração e Finanças FDM (Fundo de Desen- Estado deverá participar que está sendo executado

que agilize as providências volvimentoMunicipal). com outros R$ 800 mil do por empresadeJoinville. (MR)

TERÇA-FEIRA, 6 de setembro de 2001

o DER (Departamento de Estradas de Rodagem)
começou ontem a apreciar as propostas enviadas pelas
empresas que se habilitaram para participar da licitação
do projeto de engenharia, para construção da
"Rodovia do Arroz", como está sendo denominada
a ligação de Guaramirim com Joinville, seguindo pela
antiga estrada do BrüderthaI. A informação foi
confirmada terça-feira à noite pelo gerente regional
doDER, emJoinville, engenheiro Luiz Cesar Keufuer.
Assim sendo, avança mais uma etapa essa obra
rodoviária tão esperada pela região, que abrirá nova

alternativa para desafogar o tráfego, hoje todo

concentrado na BR-280.

GABEIRA RIOS
A Associação de Mora

dores do Bairro Recanto

Feliz está buscando o

apoio de entidades am

bientalistas de Jaraguá do
Sul e Guaramirim para
desenvolver uma série de

debates no período de 25

a 27 de outubro pró
ximo, sobre a questão
poluição ambiental. Entre
os convidados estará o

deputado federal Fernan
do Gabeira (PT), apro
veitando a visita que o

parlamentar fará no dia

25, aJaraguá do Sul.

Um dos objetivos dessa

programação será mobi

lizar a opinião pública so

bre a poluição de rios im

portantes para o abasteci

rnento da região, comoo
Jaraguá, o Itapocu e o lta·

pocuzinho. Os atos inclui
rão um protesto dos mo

radores do Bairro Recan

to Feliz e comunidades

próximas, contra a situa,

ção lastimável do Rio

Itapocuzinho, que recebe

toda espécie de resíduos

industriais e dejetos hu

manos.

FISCALIZAÇÃO
O problema da poluição do Rio Itapocuzinho é

antigo, com empresas de Schroeder e Jaraguá do Sul

fazendo uso escuso do curso d'água, situação queOS
fiscais da Fatma ainda não acompanham
suficientemente, e que preocupa toda a comunidade
guaramirense. O rio é a fonte de captação de água da

Casan para abastecer a população. Aliás, um assunto

que deveria merecer maior atenção, inclusive, dos

vereadores de Guaramitim.

ENTRE ASPAS� --

"Tem secretário falando muita abobrinha,
querendo jogar a Câmara de Vereadores contra

o prefeito Mário Sérgio Peixer." (Vereador
Salim José Dequêch - PFL - na sessão or

dinária do Legislativo de Guaramirim, terça-fei
ra à noite)

Dr. Pedro Chuji Nishirnon
CRM 2678

Dr. Ivo, Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia
•
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INFORME
I Embora não

oficialmente, a

presidente da Acijs
(Associação Comercial

e Industrial de Jaraguá
do Sul), Christiane
Hufenüssler, está

respondendo
interinamente pela
presidência da Facisc

(Feperação das

Associações
Comerciais de Santa

Catarina). O presidente
da entidade, Antônio
Rebelato, está internado
em São Paulo, depois
de ter sofrido infarto

do miocárdio.

I Luiz Reinaldo
Fleck é o novo diretor

financeiro da Bretzke
Alimentos deJaraguá
do Sul. Ele assumiu o

cargo no dia 27 de

agosto, depois da
empresa entrar em
concordada.

10governo federal
vai autorizar outro

aumento na tarifa de

energia elétrica, que
deverá ficar na faixa de
40% para a categoria
industrial e entre 15 a

20% para o residencial.
Desta vez, a alegação
para o reajuste é cobrir

parte do rombo do
setor elétrico, estimado
em R$ 19 bilhões.

I Segundo dados do
Dieese (Departamento
lntersindical de
Estudos Estatísticos e

Socioeconômico), a
inflação de 2001 deve
atingir 20%. Os itens
que mais contribuíram
Para ao aumento dos
índices foram cesta

básica, material de
construção civil e o

CUB (Custo Unitário
Básico).

Sebrae apresentaprojeto
JARAGuA DO SUL - o

superintendente do Sebrae

(Serviço de Apoio às Mi

cros e Pequenas Empresas),
CarlosGuilherme Zigelli, e
o diretor-técnico da ins

tituição, Lauro Andrade,
estiveram reunidos ontem,
no Restaurante do Parque
Malwee, com dirigentes
empresariais e lideranças
políticas da Amvali (As
sociação dosMunicípios do
Vale do Itapocu).Na opor
tunidade, os diretores

apresentaram o Plano de

Desenvolvimento Regional
e Setorial e propuseram
parcerias para implantar o
projeto na região, que pre
tende investirR$1.033.079,OO
nos próximos 36 meses e

cursos e serVIços.
O lançamento do plano

foi precedido por uma

explanação das atividades
do Sebrae no Município e

dos investimentos a serem

feitos na região, que devem
atingir R$ 643.869,20 até

dezembro, além de anunciar

a nova estrutura da agência
localda instituição. Segundo
Andrade, o plano de desen
volvimento tem como ob

jetivo o agrupamento se

torial das empresas e o

crescimento integrado dos

municípios. "O maior de

safio das empresas na eco

nomia moderna é a busca

de escala para reduzir os

custos e aumentar a com-

petitividade, com maior

presença no mercado",
afirmou.

Zigelli lembrou que a

reunião foi o primeiro
passo para a implantação
do plano na região. ''Vie
mos apresentar o produto
e propor parcerias. O Se

brae veio propor aos di

versos setores da sociedade

da região uma ação técnica",
reforçou, acrescentando que
o Sebrae tem como missão

e compromisso estimular o
desenvolvimento econô

mico do Pais. De acordo

com ele, o programa garan
te informações mínimas e

condições necessárias' 'para
que o empreendedor não
semeie sua vocação em ter

reno improdutivo.
APOIO - Sem oficia

lizar a parceria proposta
pelo Sebrae, a presidente da
Acijs (Associação Comer
cial e Industrial de Jaraguá

,

do Sul),Christiane Hufenüs
sler, deixou transparecer a

, disposição da entidade de

firmar o acordo para a im

plantação do plano. Elo
giou o projeto e afirmou

que atende aos interesses da

entidade. "Espero que seja
uma estratégia continuada",
condicionou, lembrando

que os empresários de mi
cro e pequenas empresas
precisam de acesso à infor

mação, incentivos e auxilio

a novas tecnologias. (MC)

Edson Junkes/Cj>
Andrademostra os processos easlmlagensdoPléVlOdeDesenvolvimento

ANTONIO CARLOS BLUNK ME, estabelecida
ern Corupá (sq, à Rua Rodovia BR-280 Km 84,
COrn CNPJ 83.357.424/0001-60, Inscrição Es
tadual 252.509.323, comunica o extravio de
dois jogos com 3 vias de NF modelo 2, série D/

� nQs 001.849 e 001.850 conl. Registro de Per

Da de Dodos. e Objetos nQ 101 /01, daquela
elegacia de Policio.

IPARCERIA: WEG E INEPAR CONSTRUIRÃO SUBESTAÇÕES DE ENERGIA

Empresa jaraguaense projeta
faturamento de R$ 1,15 bilhão

JARAGuA DO SUL - O trução, telecomunicações e mo a telefonia, por exem-

GrupoWeg e a paranaense indústria, cresceu depois, plo. Decidiu-se então criar
Inepar intensificarão a que a empresa jaraguaense uma joint venture de ne-

parceria no setor de energia foi convidada a se associar gócios, disponibilizando
elétrica, mais precisamente à paranaense, que passapor motores e transformado-
na construção das subes- dificuldades financeiras. Há res à Inepar. O diretor de

tações de Itiquira e Gua- cerca de dez meses, o pre- equipamentos e sistemas

poré, no Mato Grosso, e sidente do Conselho de elétricos da Inepar, Luiz
de Ponte de Pedras, no Administração da Weg, Fernando Buchmann, in-
Mato Grosso do Sul, em Eggon João da Silva, foi formou que a parceria
que a Weg fornecerá os procurado por represen- permitirá "maior agres-
transformadores. Os ne- tantes do BNDES (Banco sividade" nas licitações
gócios entre as empresas Nacional de Desenvolvi- públicas, já que, nas su-

devem atingir R$ 20 mi- mento Econômico e So- bestações de grande po-
lhões, duas vezes o total cial), sessão paranaense, e tência, o transformador

registrado no ano passado. do fundo de pensão da pode representar de 40 a

O contrato exigiu daWeg Inepar propondo a par- 50% do valor total da

Transformadores a contra- ticipação acionária à em- obra.

tação de 180 novos fun- presa, "para provocar FATURAMENTO -, Em

cionários, projetando fatu- mudanças na forma de função da crise de energia,
ramento da ordem de R$ conduzir os negócios da que obrigou hospitais,
100milhões, 67% superior Inepar. indústrias e demais setores

ao de 2000 e acima da me- Na época, a diretoria produtivos a adquirir ge-
ta prevista, que era de R$ do Grupo Weg concluiu radores próprios, a receita
72 milhões. que fazer uma associação total do Grupo Weg de-

O relacionamento co- de capital não seria o caso, verá superar a meta pre-
mercial entre o GrupoWeg pois havia uma série de vista de R$ 1,15 bilhão
e a Inepar, que atua tam- negócios fora do foco da nesteano.

bém nos setores de cons- empresa jaraguaense, co- (MAURíLIO DE CARVALHO)

Seara Alimentos paga primeira parcela
\

do Prêmio Desempenho Operacional
]ARAGuA DO SUL - A

SearaAlimentos S.A. pagou

ma está baseado em metas

de produtividade, qualida-
2,2 salários/ano a título de

participação nos resultados.
Para os cargos de nível exe

cutivo a empresamantém o

programa de Bônus, ba
seado em metas de desem

penho individual e resulta

dos da companhia.
Durante o ano de 2001,

cada funcionário da Seara

Alimentos da filial de

Jaraguá do Sul já recebeu,
em média, ,126% do

salário a título de Par

ticipação nos Resultados.

(MHM)

a parcela do LOsernestre do de, custo e rendimento.

"Prêmio Desempenho O Semear contempla
Operacional", modalidade também outro programa, o

do Semear (programa Sea- "Prêmio Lucratividade",
ra de Participação nos Re- que possibilita o pagamen-
sultados). Foram pagos R$ to de até 1 salário/ano por
,1,11 milhão aos colaborado- funcionário. Essa modali-

res das unidades de produ- dade do programa está ba-

_ ção, até o nível de supervi- seada em metas de absen-

são. Cada funcionário pode teísmo, segurança no traba-
receber nesta modalidade lho e lucratividade.
do programa até 0,6 salário No total dos dois pro

por semestre, OÚ 1,2 salário/, gramas, os colaboradores

ano. Nesse caso o progra- daSeara podemreceberaté

I Rua Bariio do Rio Branco, 637 - Sala 2 . Centro - Jaraguá do Sul - sc

Cei.: (47) 275-3575 ou 9992-9999

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



D Nome: Thaís Ariane"'Schmitt
ldade: 27 anos

, Signo: virgem
Profissão: administradora de em-

IfIpresaComida: torta de morango com

HChantillY. Bebida: coquetéis e champanhe

A
Qualidade: alegria constante
Defeito: muito crítica
Prêmio: a minha mãe
Castigo: dia de chuva
Aplausos: poderviver
Vaias: corrupção, política
Orgulho: da minha família
Vergonha: da violência <'

Dia ou noite: noite
Mania: dar presentes
Preconceito: não tenho
Amor: sempre somos

endidos
Sexo: com a pessoa certa, na hora
certa

.

Religião: católica
Saudade: do tempo de criança
Vida: deve ser vivida com muita
intensidade
Morte: natural
Drogas: tô fora!
Lugar: campo e praia
Sonho: ser eternamente feliz
Cantada: "Você tem um brilho es

pecial!"
Futuro: é o presente
Jaraguá do Sul: cada vez está
melhor
Brasil: é o meu país
Recado: "Vivam a vida, pois a vida
é curta."

II
A
P
,

ilN'l'I�Nl\

Jaraguá do Sul, quinta feira, 6 de setembro de 2001

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

PflIN'€'l �

•

o Café Confusão teve uma despedida emlfl,l'arl'de nível. Muita gente cçmpeteceu no

sá!Jado (1), paraprestigiar a última festa da casa". ". .
."� !.*

*" .,
.

"

A galera do Café Confusão, nos resta a_fltfA:g@,-fJ:�:p€)rtOqOSiOsb,\ ,((i)'menfos qU9 nós
proporcionaram. #c.

DICA da semana
Quem estiver interessado em re

gistrar festas particulares, pode
contar agora com aLookHere.
É isso mesmo: o pessoal do site

.

www.lookhere.com.br está ofe
recendo esse serviço de fotos pra
você.
Maiores informações comMax
Pires, pelo telefone: 9993-0938.

MeVtor- opçõo- dév c;idQ.de,
• Diariamente à partir das lOharas

.

• Música ao vivo de Quarta a Sábado

icro informatica. com
•• plcr.I"adl Im liender voet

o melhor lanche da cidade

11371-5309
Rua Venâncio da Silva Porto, 21
89252-230 Jaraguá do Sul- SC

Fone.: 1411215.1968 Fax.: 147: 371.6408
E-mail: sac@icroinformatica.com

www.icroinfonnatica.com

Reservas 110.5166
Av. Mal Floriano Peixoto, 170 -.Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Sábado 12:45 e Domingo 10: 15

Quem tem expressão
aparece por aqui!

371-4008/371 -4 179 Especial CORREIO DO POVO 6 de setembro de 2001
CORREIODOPOVO

- As empresas que par
ticiparam, tanto no pavilhão
quanto no pátio interno,
mostraram muito empenho
em receber o público e mos

trar os produtos -, notou

Zanghelini, comentando que
este foi um dos fatores que
mais contribuíram para o su

cesso da Expofeira, concluída
domingo, no Parque Munici

pal de Exposições.

Ele estima em R$ 5 milhões
o movimento geral de ne

gócios ensejados pela feira,
com base em consulta feita

por escrito junto aos expo
sitores. As vendas fechadas
no ato foram calculadas em

R$ 1,3 milhão, informou, e,
para dentro de 30 dias,
outros R$ 3,6.milhões. O nível
de sptisfação detectado en-

tre os expositores também

pode ser considerado muito

bom, observa, revelando que,
dos empresários consultados,
52% consideraram a orga
nização da feira "excelente" e
48% responderam como

"muito boa".

Zanghelini aponta o esta

cionamento com cerca de
100 mil metros quadrados de
área, construído para a feira
deste ano, como outra

providência que contribuiu
bastante poro o sucesso do
evento, na medida que
proporcionou mais seguran
ça para o público visitante.
Ele pretende apoiar d idéia
que já está sendo colocada
em prática, de que as cidades
da microrregião façam um

grande evento por ano,

Movimento de negócios gerados pela 6° Expofeira de
G.uaramirim alcança R$ 5 milhões

iblico visitante de toda a região, e inclusive de outrosEstados epaíses (Argentina eParaguaí),prestigiou a 63Expofeira, que teve duração de 10 dias

Presidente da Aciag considera resultados da feira excelentes

alternadamente, e defende

que o Parque de Exposições
de Guaramirim seja polco
desses acontecimentos. A

Aciag 'deverá apoiar a Expo
2002, que vai acontecer em

Jaraguá do Sul, no ano que
vem, antecipou.

.
Guaramirim - O pre

s�dente da Aciag (Asso
ciação Comercial, Industrial
eAgrícola de Guaramirim) e

rnembro da Comissão Cen
Irai Organizadora da 6 o

Expofeira considerou "exce
lentes" os resultados con

seguidos pela 60 Expofeira,
lanto do ponto de vista dos
ne ' .

I
goelos concretizados pe-

as empresas que estiveram
eXPondo quanto da pre
sença do público visitante, "As
Co d'
t

n lções do tempo mos-

raram f ,. -

h
-se ovorovers, nao

. OUVe chuva prolongada e
ISSO to bé f"rn em OI Importante�r .

a o sucesso do nosso

eYent "

I" o, Comentou Zanghe-
Inl, destacando ainda o bom
andamento da organizaçãogeral da f . , ,

-. eira e a porticipc-Çao dos .

expositores.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Guaramirim - A

grande maioria dos em

presários saiu satisfeita
da 6° Expofeira, con

cluída domingo (2), no

Parque de Exposições.
Tanto em vendas con

cretizadas durante o

evento quanto em ne

gócios para o futuro, e

especialmente na divul
gação das próprias em
presas e produtos, as

conclusões superaram a

expectativa inicial. As

avaliações estão sendo
bastante positivas, tanto
por parte daquelas em

presas que optaram pela
exposição interna quan
to das que se instalaram
no pátio.

Os sócios Sandro
Schünke e Edson Her

sag, da Autotec Equi
pamentos para

-

Se

gurança, empreendi
mento iniciado este ano,
ficaram muito satisfeitos.
A empresa participou da
feira pela primeira vez e

alcançou cerca de R$ 30
mil em negócios, além de
tornar muito conhecido
os dispositivos eletrô
nicos para segurança

empresarial e residencial,
que oferecem.'

A Proma Constru
ção e Planejamento,
com sede em Jaraguá do
Sul e há 10 anos atuan
do no mercado da cons

trução civil na Região
Norte/Nordeste e Litoral,
divulgou o Residencial
Santos Dumont, instala
do na Vila Lalau, e obte
ve retorno excelente.
"Cadastramos 40 pes
soas interessadas no

empreendimento", diz o

engenheiro e sócio

proprietário Roberto
Reis". A cçnstrutoro es-

{-

pera concretizar muitas
vendas futuras, por con
to da divulgação realiza
da em Guaramirim.

"A feira foi muita
boa", avalia Marcelino
Mannes, gerente da
Moretti Automóveis,
de Jaraguá do Sul, que
concretizou 11 transa

ções comerciais na Ex

pofeira: cinco foram
concretizadas no pró
prio ambiente da feira
e outras seis fechadas
diretamente na sede da
empresa, como resulta-

dos dos contatos feitos
no Parque de Exposi
ções. Alguns dos negó
cios foram para pes
soas em trânsito, pes
soas de outras regiões,
relata Mannes, avalian
do que os efeitos em

divulgação e marketing
também foram muito

positivos.
Na Regata Con

sórcio de Motos os

resultados consegui
dos equivalem ao tra
balho de dois vendedo
res durante um mês,
avalia o gerente de
vendas de consórcios,
Salvador Neto. "Real
mente valeu a pena
comparecer na 6° Ex

pofeira", diz Neto,
destacando que a em

presa compareceu em

inúmeros eventos des
te tipo nos últimos
anos, mas nenhum de
les proporcionou os

mesmos resultados. Ele
disse ter ficado satisfei
to também com as ven

das de acessórios e com

a própria divulgação
geral dos negócios e

produtos da empresa.

Salvador Neto, da

Regata Consórcio
de Motos, ficou
muito satisfeito e

disse que a

empresa participa
da maioria dos
eventos, sendo que
poucos apresenta
ram resultados tão

satisfatórios

Construção e

Planejamento
participou pela

primeira vez e fez

divulgação do
Residencial

Santos Dumont,
na Vila Lalau, em

Jaraguá do Sul

Cr

Concessionária
Fiat para a

região, fizeram
ova I i t1ção
positiva dos

negócios
concretizados
durante a feira

Marcelino

Mannes, gerente
da Moretti

Automóveis,
considerou o

movimento de

negócios
excelente e

destacou a --

organização do

A Autotec apre
sentou ao público
visitante as prin
cipais novidades
em sistemas e

equipamentos
para segurança
eletrônica
residencial e

. empresarial

FAMEG

( ,
41f'

FAMEG
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ClASSIFICADOS DO CP - Jaraguá do Sul e região - Quinta·feira, 6 de setembro de 2001
Fechamento dos classificados: NEGÓCIOS & OPORTUNIDADES: 2a feira, às 12hi ClASSIAUTO: 3a feira, às 12hi ClASSIMÓVEIS: sa feira, 12h

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

JARAGuA DO SUL GANHA NOVA REVENDA DE VEÍCULOS
Crédito facilitado, estacionamento

mplo e os mais modernos modelos

demarcas de automóveis, nacionais e

importadas. Isto é o que você vai

encontrar na mais nova revenda de

carros da cidade: a Dream Car, que será

inaugurada hoje a noite, às 17 horas. A

Dream Car está localizada na Rua josé
Theodoro Ribeiro, bairro Ilha da

Figueira, bem em frente à Escola
Holando Marcelino Gonçalves. A es

colha do local não poderia ser melhor,
ji que o bairro Ilha da Figueira é um

dos mais populosos do município.
Além disso, a Dream Car foi projetada
dentro dos mais modernos conceitos

de engenharia, o que proporciona ao

cliente todo o conforto para a escolha
tranqüila do seu veículo, sem contar

Com as condições facilitadas de

crédito, disponibilizadas por várias

financeiras.
Outro destaque fica por conta do
sistema de busca de veículos através da

Internet, que possibilita ao cliente
encontrar o veículo dos seus sonhos

em qualquer lugar do Brasil. Dispõe
ainda de parcerias com concessionárias
da BMW e Mitsubishi da região.
A Dream Car está a disposição dos
clientes de segunda a sexta-feira, das 8

às 19 horas, e aos sábados, das 8 às 12

horas. Ou ainda pelo endereço
eletrônico dreamcar@netuno.com.br.
A Dream Car oferece o atendimento

personalizado do Sr. Eduardo Menel,
que, juntamente com sua esposa, estão

lhe aguardando para a inauguração.

GM VAI EXPORTAR PARA O EGITO
A GM do Brasil assinou um contrato de exportação
Com o Egito, que receberá seis mil unidades por ano
da família Corsa. O acordo terá duração de cinco
anos e deve render US$ 150 milhões. Este contrato

Vem somar-se a outros relacionados às vendas já fe

�:adas co� a Col�mbia, Venezuela, Equador, Afric�. Sul, índta e China. O embarque regular começara

�tn set�mbrö de 2002 e a montagem será feita pela
!vI EgIto, a partir de janeiro de 2003. Em 1995, dez

G
anos após o início dos negócios de exportação, a

]!vIB conseguiu superar a cifrá média anual de US$
00 milhões que vinha mantendo, saltando para um

n�vo patamar de US$ 700 milhões anuais a partir de
996. Com os programas de exportar veículos des

montados, � meta para este ano é US$ 1 bilhão.

GOL GANHA NOVO MOTOR LO
A Volkswagen prepara o lançamento de nova versão

para reforçar as vendas do Gol Geração 3 com

motor 1.0 8V. A linha 2002 chegará aos distribuido
res na próxima segunda-feira, com nova

motorização. Trata-se da mesma solução tecnológica
apresentada recentemente no Gol 1.0 16V. O sistema

RSH, ou Rollenschlepphebel (balancins acionados

por rolamentos), é a principal novidade. O propul
sor 1.0 16V RSH, vale lembrar, transformou o líder
de vendas do País no veículo com motor aspirado
de maior potência no segmento - 76 CY. A mesma

tecnologia foi aplicada também na versão 1.6, que
equipa o Golf, provável motorização também do
Novo Polo nacional, ou PQ24, que chega no

segundo semestre de 2002.

O Focus RS, europeu, é praticamente um carro de cor

rida adaptado para ser usado no dia-a-dia. Com motor

2.0 16V turbinado, capaz de gerar 220 CY e 30,6 kgfm
de torque, vai de O a 100 km/h em 6,5 segundos, com
velocidade limitada eletronicamente em 225 km/h. Para
transmitir tanta força e potência ao solo, conta com

sistema de transmissão que inclui o diferencial central

Quaife, que ajuda a distribuir a tração para as quatro
rodas. Não tem previsão de chegar ao Brasil

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



2-CORREIODOPOVO Classiauto
R$ 8.300,00. 95 SLX, 4 portas,

� Tratar: 9962-5286. completo. Tratar:

UTOS Vende-se F- 1000, 9101-4214.
Vende-se F 600, 74, dupla, completa,

compra I vendo Itro(o / garagens caçamba mecânica ano 86, cor branca. Vendo Fiat Uno,
MB, ótima. Valor R$ 22.000,00. 98, completo, 4
Tratar: 9979-1437. Tratar: 275-4081. portas. Valor

R$ 9.900,00.
Vendo Escort GL, Vende-se Fiat 1 47, Tratar: 9980-4405,

Vende-se Ford ano 91, branco, ano 86, com com Ismail.
Corcel, ano 76, cor gasolina, lindo! pequenos reparos
branca, carro super Tratar: (47) na lata. Valor Vende-se Tempra,
inteiro, bem 435-0904 ou R$ 1.000,00. 16Y, ano 95,
original. 543-1023. Tratar: 370-8603. completo.
Valor R$ 1.400,00. R$ 12.000,00.
Tratar: 9979-0605. Vende-se Escort 1.0, Vendo Fiat Uno 1.0, Tratar: 9118-5820.

ano 94, aro ano 94, 2 portas,
Vende-se Escort esportivo. completo. Tratar: Vende-se Palio 96/
Hobby, 96, único R$ 6.800,00. 9101-4214. 97, bordô, único
dono. 28.000km Tratar: 275-2700, dono, 30.000km
originais, licenciado. com Helio. Vendo Fiat Tipo, ano original. Valor

QUINTA-FEIRA, 6 de setembro de2001

Arduíno
Veículos

Fone: (47)371-4225 Fax: (47)371-9720
Av. Prefeito Waldemar Grubba n°,,1033
ANO COR MODELO
99 Vermelho Corsa Super, 1.0, 4p
98 Branca Gol Mi 1.0, 2p
97 Verde Golf GLX 2.0, cornpl. 4p
95 Vermelho Fiesta 1.0, 2p
94 Azul Escort 1.0 Hobby
93 Verde Chevette 1.6 DL
92 Bege Parati CL 1.8, 2p, aq.int. + Lt. + bag.teto
90 Cinza Monza 2.0, SI/R, v.e. + t.e. + d.h
70 Branca Fusca 1500

.

� -�

-p"7Rõ-., õ 'çAO
.

---:._
Milrea SX • comp A$ 29.000,0
Renault Clio RL 1 uplo· �zUI A$14.500,O

�
OQ Palio EX 1.0, 2p • • branco

Lgg Gol Mi 1.0, 16V, 4p·

9� P�ali�"�DX�,?íco.�n�o " vermelho

NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCAS

Dalfar
-,,-------

VEICULaS LTDA
COMPQA.VEN(l.1m. fUD

MODELO ANO COR COMBo

RAT
Palio 4p.' 99 Prata G

Tipo 1.6 IE cornpl. 95 Cinza G
Uno Eletrônic, 4p 94 AzuiMet. G
Uno 91 Vermelho G

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

GM
Corsa 4p 99 Vermelha 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 Epltáclo Pessoa, 1170 • Centro· Jaraguá do Sul· SC

Comércio de Automóveis Novos e Usados

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

VW

Voyage 1.8 92 Branco G
Santana Quantum CL 90 Verde Met. G
GolCL 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
Uno SX, 4p 98 Bege G
UnoS 86 Verde G

MITSHUBICH

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

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

R$ 10.200,00.
Tratar: 376-0869,
com Celso.

2000, 2p, branco.
R$ 12.300,00.
Trata-r: 371-9720.

COMPRO CONSÓRCIOI

não contemplado, mais
de 15 parcelas, pago à
vista, em dinheiro.
Tratar: 522-0256
ou 9968-0588

MECÂNICA

Rua Bernardo Dornbusch, 2:()1
Sala 2 - Jaraguá do Sul - SC

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

Vende-se Palio EX 1.0,

275-3627
Rua Barão do Rio Branco,411· Edifício Klein· Sala2 ·Cen�

Rua CeI. Procópio Gomes de Oli�eira
Centro- Jaraguá do Sul

c
MOOELO COR ANO

Voyage Prata 86
Gol 1.0 16 Valv. 4 pts Branco 99
Parati GLS 1.8 gas· vid. Elet., er qte, des. Azul 89
Gol CL 1.6 • 90S Branco 89
Gol Cli 1.6 • Trio elét., couro, som, person. Vermelho 96
Gol Gli 1.8 • completo Vinho 95
Buggy Branco 72
Brasilio Bronco 76
Golf GL 1.8 Azul 95

Bronco 81
Morron 91
Verde 94

Corcel II
Pompa 1.6 • toldo, 02 tanques
Versaiies compl. + teto

Picku'p Corso GL 1.6
Corso > ar qte, limp., desemb., trovas
Corso· Limp., desemb., ar qte
Corso Limp. Desemb.or: qte

Uno CS . limp., des., vid. Elet.
Uno Elx 4 pts • vidros e trovas
Uno SX Yung
Fiot 147 Spozio 1300

Bronco 95
Chumbo 95
Bronco 96
Prato 97

Verde
Prato
Azul
Verde

88
95
98
86

3722820
Fone: (47)
370-8622

COR ANO
Prolo 01
Azul 98
Branco 97
Bronco 97
Branco 97

.

Azul 96
Verde 96
Cinza 95
Vermelho 95
Prolo 95
Prolo 95
Branco 95
PraIa 95
Branco 94
Verde 91
Prolo 91
Prolo 89
Branco 79
Branco 69

COR ANO
Branca 00
Branca 96
Branca 96
Branca 96
Branca 95
Branca 95
Branca 94
Branca 94
Bordê 93
Bege 86
Vermelho 85

Branca 69

VEíCULO
Palio EX, 4p, ve/le
Uno SX 4p, ve/le
Corsa Super 4p, Ie.
Fiesla ClX 1.3, 2p
Corsa Wind, 2p, ar.qle
Uno IE 2p
Uno EP 4p, ve/le/ar
Tipa 1.6, 4pãcompleloKadeH GL 1.
Verona GLX 1.8, ar
Goi 1.0 Plus
Corsa 1.0 2p TE
Taurus comp. aulom.
Goll 000, rodas
Ipanema SL/E� ve/le, 1.8
Chevelle 1.6/-:, DL
Parali Club 1.6, rodas
Dodge Le Baron, 4p
Fusca 1200 (relíquia)
UTilITÁRIOS
Saveiro CL 1.6 Mi
Pampa S 1.6
Fiorino Furgão 1.5
Fiorino Furgão 1.0
Peugeol 504, diesel
Fiarmo Furgão 1.5
Fiorino Furgão 1.5
F- 1000 S Turbo
Saveiro CL 1.8
Kombi Trailer Karmann
D,20 Turbo/cap./rodas
F-100 (relíquia)
MOTOS
Yamaha 98R 125 Prolo 01

Falcon NX 400 Vermelha �Suzu ki GSXR 11 OOw Roxa .

L.:::.::.::.::.:.::..::..:::.::.:....:....:�:.._----------::--:-tMimeRua Walter Marquardt, 518 . Em frente 00 Pos o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



r

101 QUINTA-FEIRA, 6 de setembro de 2001

Vende-se Uno Mille,
92, verde metálico,
clopcionais,
aceito troca.

Tratar: 371-5343.

Vende-se Uno EP, 96,
4 portas, vermelho
metaL, completo -

ar, aceito troca.

Tratar: 9903-2936.

Vende-se Uno ELX,
95, 4 portas,

Classiauto.
vermelho metálico,
completo - ar.

.

Tratar: 371-5343.

Vende-se Fiorino

Furgão, ano 94,
bom estado.
Tratar: 99(>2-3550.

Vende-se Palio

CORREIODOPOVO - 3

Vende-se Astro GLS

2.0, ano 95, comp.,
dir. hidr., or cond.,
olorrne, v.e.+ t.e.

Excelente estado de
. conservação. Valor
R$ 12.500,00. Tratar:
372-4965,372-4912
comI. ou (47) 422-
·9575, cl Jackson.

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

Tratar: 370-0464.

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

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

Automôoeis Baependl· F· 275-3711 Temosadisposiçãotodalinhade�arrosOKm
• com osmelhores preços da Cidade

97/,'·
!16

94195/95
93/94
95

.I
.$ 88);

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

Special GIl 01/01 Gas. Cinza Quasar . D-20 Custam Completa 93/94 Diesel Bege
Special GIl 01/01 Gas. Prata D-20 Conquest Comp.4p 93/93 Dies. Branca

Special GIII 01/01 Gas. Cinza Quasar Monza SL 93/93 Gas. Vermelho
GIII, MI l6V 99/00 Gas. Verde FORD

99/99 Gas. Prata Fiesta, c/ trio elétr. 1000 98/98 Gas. Prata
CL Mi, 1,.6 99/99 Gas. Azul F-lOOO XLT Compl. 97/98 Diesel Azul
MI16V 98/99 Gas. Prata Versalles GLI 95/95 Gas Cinza
CL 1.6 97/97 Gas. Prata Escort XR3 89/89 Ale. Prata,
1.0 I . 96/97 Gas. Branco Del Rey GL 88/88 Gas. Azul
CLi 1.6 96/96 Gas. Azul F-lOOO MWM Cabine Dupla 86/86 Dies. Azul
SL/E 94/94 Gas. Bordô FIAT
CL 93/93 Gas. Prata. Uno 4 portas EX 99/99 Gas. Preto
CL 1.6 93/93 Gas. Bege Uno 2 portas SX 97/97 Gas. Preto
CL 1.6 92/92 Ale. Prata Uno SX 97/97 Gas. Bordô

.

CL 1.6 92/92 Gas. Prata Uno 2 portas S . 87/87 Ale. Preto
1.6 87/87 Gas. Branca Palio EX dir e trio Cistemac 00/00 Gas. Cinza
1.8 87/87 Ale. Branco MOTO
SLE 87/87 Gas. Azul Moto Honda CG Titan 98/99 Gas. Vermelha

GM Moto YBR Com part OKm Gas. A escolher

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

Super 99/99 Gas. Prata

Wind,4p 99/99 Gas. Azul OUTRAS MARCAS

Super 99/99 Gas Senic RXE 2.0 00/00 Gas. Verde
GLS 96/96 Gas. Verde Mercedes Classe A 160 Classic 00/00 Gas. Branco

ZECA
Automóveis
Novos - Usados
de todas as

Marcas

275 3507

VEÍCULOS

Gol
Gol
Gol

Gol4p
Polo Classic
Saveiro
Parati
Gol
Gol
Gol
Kadett
Logus
Gol
Parati
Saveiro
Kombi
Passat
Monza

Trankcer
Corsa
Corsa
Corsa Sedan
Vectra

KA
KA
KA
Fiesta
Fiesta
Ranger XL CS
Fiesta
EScart GL 16V
Escart GL 16V SW
Escart GL 16V H 2ptsEscart GLX 16V SW
Escart GL 16V SW
KA
Escart GL 16V H
Mondeb CLX FD
Mondeo CLX FD
Escort GL 16V Sedá

.

F 1000 HSD XL
Mondeo CLX FD
Versailles GL
EScart 1.0 HobbyVerona LX
PampaL
Belina L

Corsa Super SWOpala Comodoro SUE

Voyage GL
GOl2pts
Uno Eletronic

CoralaXEI

FORD

00/00 prata
99/00 braca
99/99 prata
98/99 azul
98/99 branca
98/98 prata
98/98 branca
98/98 vermelha
98/98 vermelha
97/98 prata
97/98 azul
97/98 azul
97/98 prata
97/97 vermelha
97/97 azul
96/97 preta
97/97 branca
96/97 branca
96/97 azul
93/94 Cinza
93/93 vermelha
91/91 azul
90/90 vermelha
90/90 azul

.

GM
99/99 branca
89/89 prata

VW
89/89 branca
86/86 branca

FIAT
93/94 verde

TOYOTA
98/99 prata

gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
diesel
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
diesel
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina

gasolina
gasolina

gasolina
álcool

gasolina

gasolina

Na MORETTI
r

AUTOMOVEIS
•

seu semmovo com

[eito de novo

enrique Piazera, 199 - Centro - 3
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, 4-CORREIODOPOVO Classiauto QU I NTA-F E I RA, 30 de agosto de 2001 QI

Vende-se Monza, Tratar: 374-1597., completa, cabine Tratar: 9122-1157.
� 86, SLE, álcool, em Vende-se Opala, dupla tropical.

UTOS perfeito estado. ano 77, em bom Vende-se Chevette Tratar: 276-0021, Vendo Vectra GLS ,

Valor R$ 4.000,00. estado, com SE, ano 87, rodas com Otávio ou 98 compl., prata
compra I venDa I troca I gaTfgens Tratar: 9119-4036, direção hidráulica e 15, cromadas, Eliani. metálico, ar digital,

com Valdecir. jogo de rodas. carro em perfeito c/56.000KM,
Valor estado. Valor Vende-se Corsa, aceito troca.

Vende-se Kadett R$ 1.700,00. R$ 4.300,00. 96. R$ 9.500,00. Tratar: 371-5343.
GLS, completo, Tratar: 9122-1157. Aceita-se troca por Tratar: 370-0330.

Vendo Kadett licenciado, único moto ou carro. Vende-se Corsa,
conversível, GSI, dono. R$ Vende-se Opala Tratar: 9122-1157, Vende-se Monza, 1.0, 98, vermelho
ano 93; completo, 12.800,00. Tratar Diplomata, ano 90, com Mareio. ano 83, em bom metálico,
cor vermelho, 373-1026. segundo dono, com estado de gasolina, aceito
com rodas manual e nota Vende-se Chevette, conservação. troca. Tratar:
esportivas 15. Vende-se Vectra fiscal, carro 91, gasolina, único Valor R$ 2.500,00. 9905-2848.
Tratar: 910 1-4214. completo, ano 97. impecável. dono. Valor Aceita troca.

Valor R$ 21.000,00. R$ 7.000,00. R$ 5.500,00. Tratar: 9122-1157. Vende-se Kadett
Vendo Vectra GLS, Tratar: 275-4081. Tratar: 9122-1157. Tratar: 376-1557. Lite, 94, 1.8, preto,
ano 97, completo, Vende-se Monza, limp., desemb.,
com or e direção ' Vende-se Kadett Vende-se Astra GLS, Vendo caminhonete ano 87, em bom ar quente, aceito
em ótimo estado. GLS, 98. Tratar ano 95, 2.0, MPFI, 0-20, ano 94, cor estado. Valor troca. Tratar:
Tratar: 9103-1043. 9118-5820. completíssimo. branca, de luxe, R$ 4.500,00. 9905-2848.

VEíCULO COMBo COR ANO
VW

Goll.8 Gas. Branco 94

Voyage 1.8, camp. 4p Gas, PraIa 92

Parali 1.6 Ale. Branco 85

GolBX Ale. Branco 84

" RAT

.UnoSX10 Gas. . Azul 98

Palio 1.0 ED Gas, Azul 97

Palio 1.5 El Gas. Vermelho 97
UnoSX 10 Gas. Roxo 97

Tipo IE 1.6 Gas. Prata 95
0-20 Conquesl Camp. Diese, Gas, Branco 95

Uno Mille Gas. Branco 92

GVI
Veclra GlS camp. Gas. Cinza 97

Pick-up Corsa 1.6 Gas. Branco 97

Corsa 1.0 Gas. Branco 95

Corsa 1.0 Gas. Cinza 95

Ipanema 1.8 Gas. Azul 91

FORD Tempra 8V, bordô, Corsa Wind, branco,

Verona lX Álc. PraIa 92 Goi I, 96, azul completo, ano 93. 2p, arto 96.
Escort l 1.6 Gas. Vermelho 90 R$ 10.800,00 R$ 9.800,00

. R$ 9.300,00

GLOBAL VEíCULOS

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

MODELO ANO ENTRADA 24x 36x F-l000 Super Gas. 51.000km 95 4.500,00 777,00 641,00

Palio Weekend Sport Comp. 98 4.500,00 899.00 686,00 Goll.0 94 2.500,00 313,00214,00

Uno Mille SX, zp 98 2.500,00 423,00 324,00 Gol 1.8 Cl, álcool 94 2.000,00 343,00 268,00

Vectra GLS 2.0, comp. 97 6.000,00 954,00 732,00 Verona LX, álcool 92 2.500,00 304,00 23�,33

Pick-up Corsa 1.6 97 3.500,00 484,00 362,00 Voyage 1.8 S, 4p, camp. 92 3.000,00 274,00 210,00

Palio EL 1.5 c/ar, 2p 97 3.800,00 523,00 401,00 Ipanema 1.8 SLE 91 2.800,00 308,00 244,00

Palio EO, 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 2.000.00 405,00 310,00 PassaI 1.6, álcool 193,00 161,00
'4 _,,"

86 1.000,00 .

Cor$495,gaso (
Corsa WiQd 1.0, cl opc. 95 3.000,00 393,00 302,00 Gol BX, álcool 84 800,00 6x 334,00 êorbrancq�
Tipo, 2p comp. 95 2.700,00 351,00 369,00 Fusca 1.300 81 1.000,00 6x 300,00 Impecâve�,,� P'

"�o,<
",,,

.. :.,...

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

ADDm8kler.HafCIJ
Seguros

www.add.alder.com.llr
Fone: 371-0047

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se Pick-up
diesel, cabine dupla,
ano81. R$

371-7770

REVESTIMENTO

ALffOMOBI LíSllCO

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.

EM COURO E

TECI DO

R. Bernardo Dornbusch,
2222 - Vila Lalau

Classiauto
14.000,00. Aceita-se
proposta. Tratar:
370-0464.

Vende-se Kombi
Trailler, motor no
garantia, 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 Jeep JPX,
diesel, ano 95, em

Oficina credenciada e homologada

-,
....._
INMETRO

OOJ�
Ol C - 040193

Comprovante Capacitação Técnica. cer 2206

O combustível do amanhã que você USA hoje! Certfflcadape/oSENAI

USAGÁS Convertedora GMV, Mecânica e Comércio Ltda.
Rua Olívio Domh\gos Brugnago, 642 • Vila Nova· Jaraguá do Sul (Próximo ao semáforo da Ponte do Clube Beira-Rio)

Economize até 70%
no combustfvel do seu veiculo
O Gás Natural Veicular (GNV) é mais seguro, mais econômico e menos poluente que a gasolina e o álcool. É um dos
combustíveis de maior sucesso em todo o mundo e estará disponível em Santa Catarina a partir de AGOSTO.
O GNV é uma excelente opção para táxis, frotas de serviço, frotas de ônibus, veículos de carga e representações,
bem como para veiculos particulares.

Bi-combustível

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

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

• Qualquer veículo a gasolina ou a álcooi pode ser convertido
para bl-combustível;

• Instalação não altera a utilização do combustlvel onginal do
veículo;

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

combustlvel em uso.Meio Ambiente r'a natureza agradece")
'Ecologicamente correto;
'�ão POSSui agregado de chumbo ou compostos de enxofre;
'E puro e não permite adulteração;
'Sua queima é limpa e uniforme;
'Não polui a camada de ozônio daTarra.

'Mais seguro que os combustlveis líquidos
como a gasolina e o álcool;
'Não POSSui contato com o ar·
• Mais leve que o ar;

,

, Não forma bolsões de gás;
'Oisslpa-se rapidamente em caso de vazamento;
'Os dllndros e kits instalados nos veículos, são projetados para
resistir a choques, colisões e altíssimas temperaturas;
'Abastecimento sem contato com o ar, evitando o risco de

combustão.

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

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

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

Preço RS 0,849 ECONOM/A cidade

RS/Dia' R$lMês RS/Mês RS/Ano
6,53 195,92 343,78 4.125,32
8,71 261,23 458,37 5.500,43
6,22 186,59 327,41 3.928,88
6,87 206,23 361,87 4.342,45
8,16 244,90 429,72 5156,65
10,05 a01,42 528,89 6.346,65
7,26 217,69 381,97 4.583,69

Referenciais atualizados em 20/07/2001

CORREIO no POVO. 7

ótimo estado de

conservação e

funcionamento, com
i 50.000km
rodados.
R$ 20.000,00.
Tratar: 9975-1426
ou 9973-8576,
com Francisco.

Vende-se ou troca-se Golf GlX 2.0,
ano 95, completo,

cor champagne dourado.
Troco menor valor.

Tratar: 275-3409 ou 9973-9701.
Vende-se Gol, Uno
4p ou Corsa,
somente em ótimo

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

Vende-se Gol1 000,
94, ótimo estado.
R$ 6.800,00. Tratar:
373-0131, com Elcio.

Vende-se vedro GLS,
ano 97, prata,
completo, com ar e

direção, pneus novos,

magazine p/ 6 CDs,
em ótimo estado.
Tratar: 9103-1043

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

economia mensal paga o investimento da conversão. Você

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

em geral;
• Encaminhamento de transferêncla de documentos para bl-
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.

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

9952-6889.

VENDE-SE OU TROCA-SE
MOTO HONDA BIZ,

2001, vermelha, com partida
elétrica, alarme, com 2.300km.

Valor R$ 2.300,00 +
prestações de consórcio.

Tratar: 370-8336 com Jonas.

AUTOMECÂNICA
DA BARRA lTOA.

Atendemos linha geral:

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

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

Vende-se Gol CL 1.6,
ano 93. Valor
7.500,00, aceita-se
troca por moto Titan
e saldo parcelado.
Tratar: 9992-4205.

Vende-se Vedra GLS,
95, completo. R$
14.800,00. Tratar: 275-
2164, aceita-se troca.

BARBADA
APROVEITE! ! !

5 Cartas de crédito para
comprar imóveis ou construir.
R$ 15.000,00 - R$ 167,00 mês
R$ 30.000,00 - R$ 333,00 mês
R$ 45.000,00 - R$ 499,00 mês

R$ 60.000,00 - R$ 665,00 mês

Consórcio GLOBO
275-1723 / 370-2995

ou 9993-2380

Consertos e Vendas de
Radiadores, Mangueiras e

Condensadores
Recondicionamos

Radiadores deAlumínio

paraAutomóveis e
Caminhões /ntercoo/er

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

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

Baependi - Jaraguá do Sul - sc

IJHeli,a... ·

BATERIAS FREE

��,im
Rua Jorge Czerniewicz, 42 - FONE:275-2231

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



AUTOMÓVEIS
NOVOS E USADOS

N� de: Vemo-
pClA"'CVo-Vemo--

Classiauto QUI NTA-F EI RA, 6 de setembro de 2001

CARROS Novos GoIMI Branco fJ7

PREÇOS IMBATÍVEIS, CONDIÇÕES DE
GollOOOi Prata 95
Fusca Branco 81

PAGAMENTO SUPERFACILITADAS
G\1

Corsa Wind 4p cl opc. Verde <})
Corsa Wind 4p cl opc. Bordô <})

FlAT Corsa 4p, cl opc. Azul <})
Palio 2p cl opc. Prata g:) Corsa Super, 2p Branco 98
Palio 4p cl opc. Branca 98 Corsa Wind 2p cl opc. Bordô 98
PalioED,2p Bordô 98 Corsa GL 1.6 cl opc. Branco fJ7
PalioED,2p Azul (J? Corsa Sedan GL 1.6 Branco fJ7
Uno SX ve/te/ar Bordô CJ7

Corsa 2p ve/te Branco %
PalioED,4p Cinza CJ7
PalioEDX, 4p Bordo %

D-20 Bordô 92

Uno EP 4p VEffEIALIAR Prata % CorsaSedan Prata <})

Uno Eletr. Branco 94- Corsa Super, 2p Branco fJ7

Uno 1.6R cl Trio Preto 9) FDRD

VW KA Vemelho <})

Goi Special Branco g:) EscortL Prata 89

GoIMI4p Branco g:) MOTO

Go116V, 4p, c/opc. Cinza g:) Moto Strada Azul fJ7

8-CORREIODOPOVO

Planos especiais de pagamento.
Veículos cl garantia de procedência

cl contrato.Temos somente veículos da

região. Troco na troca.

Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 130 - Centro
Fones: (47) 275-1701 ou (47) 371-8287

AUTO CENTER

1

I.....� �<ill'�?'i�

* Pneus * Rodos Esportivas. '" AIllQ)! ,edQtes.·
* Escapamentos * Balanceamento Geonie1iiß-

F
• t,

'

re'lp�I);:g'�;�\';;iii'
* Molos * Suspensão, *Nõo fechamos poro o almoço

Ruo Expedicionário Antônio Carlos Ferreiro, 865 - Fone: 371-7398""1 i3,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



QUINTA-FEIRA,;, de setembro de 2001 Classiauto CORREIODO rovo- 9

ZoomCrealive - CENP

����!t·flêg_;J;g8,ndiscutivelmente o melhor

llam:oCUltrald"BruII

............ _,.,'1101. I

01 - Sorteio;
03 - Lance livre.

36meses

GRUPO 430
Assembléia em Jaragi.Já do Sul

Dia 19/09/2001

VEND,E-SE
���t::r_3_7_0__�_1_9_1_9_.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



lO-CORREIODOPOVO Classieuto QUINTA-FEIRA, 6 de setembrode 2001-

----.:.::

IA
U.Á DE lAN,.- --"-.,

A qualidade dos veículos
é tão grande, que a

Caraguá oferece 1 ano de
garanHa, além do

compromisso de devolver
o seu dinheiro" caso você

não fique satisfeito.
O que mais você quer?
Abra o olho, seminovos

só na Caraguá.

Astro GLS
98/99 - Verde
24x R$ 1.215, *

Santana
98/99 - Azul
24x R$ 956, *

Quantum GL 2000 Passat VR6
93/94 - Azul 96 - Azul
48x R$ 422, * 48x R$ 940, *

Parati CL
94/95 - Vermelha

48x R$ 316, *

Marea Turbo
99 - Preto
24x R$ 1.535, *
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Vectra GLS
98/99 - Branco
24x R$ 1.255, *

Fiesta
98 - Branco
24x R$ 581,*

Kadett SUE
91 - Marrom
48x R$ 259, *

Golf 1.6
99/00 - Prata
24x R$ 1.335,

*

Golf GL Gol1.0 Plus
96 - Preto 00/01 - Azul Andino
48x R$ 570, * 24x R$ 852,

*

Gol1.8 TSI 2P
96 - Vermelho
48x R$ 521,·

Gol MI2P
94 - Branco
48x R$ 254,·

.

MODELO ANO COR VALOR

Golf GL 95 Roxo 48x R$ 489,·
Parati CL 95 Prata 48x R$ 341;
Passat Turbo 98/99 Prata 24x R$ 2.274,·
Santana GLS 2000 95 Vermelho 48x R$ 529,·
Santana GLS 2000 94/95 Vermelho 48x R$ 481;
Santana 2000 MI 97 Cinza 24x R$ 761,·
Santana GL 2000 91/92 Branco 48x R$ 335,·
Quantum 96/97 Verde 24x R$ 730,·
Passat Variant 95 Prata 48x R$ 655,·
Gol16V 4P 99/00 Branco Geada 24x R$ 812,*
Gol16V 4P 98/99 Branco 24x R$ 673,·
Gol16V 4P 99/00 Branco Geada 24x R$ 779,·
Gol1.0 4P 00 Cinza Titânio 24x R$ 812,·
Gol1.0 4P 99/00 Branco Geada 24x R$ 812,*

Horário de
atendimento:

De segunda a sexta: 7h30 às 19h
Sábados: 8h às 12h

MODELO ANO COR VALOR

Gol1.6 CL 2P 98/99 Prata 24x R$ 750,·

Golf 2.0 Confortline " 00 Azul Abissal 24x R$1.474,·

-Astro GL 98/99 Azul 24x R$ 1.055;

Astro GLS 95 Vermelho 48x R$ 423,*
Corsa Wind 99 Branco 24x R$ 646,*
Escort 16V GL 97/98 Azul 24x R$ 823,·

Fiesta 98/99 Branco 24x R$ 559,·
78 Branco

-

R$ 3.090,·Fusca 1.300

Monza Barcelona 92
.

Prata 48xR$ 309,·

Peugeot 405 94/95 Cinza 48x R$ 335,*
.-

Temprd IE 96 Cinza 48x R$ 458,·

Uno Pick-up 1.3 89/90 Vermelho R$ 5.060,·

Quantum CL 1.800 95 Vermelha 48x R$ 448,·

Gol MI2P 97 Vermelho 24x R$ 535,*

BÔNUS DE

R$ 50,00 CARAGUÁ
Fone: (47) 371-4000
JaragIJ6 do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Muitas vendas foram fechadas no ato,
outras ficaram para negociação futura
A Comércio e Indústria Breithaupt, com loja e

supermercado instalados em Guaramirim, participa da

bpofeiro desde o primeiro evento realizado no Município,
em 1984. Este ano, não foi diferente e a empresa com

pareceu mais uma vez, instalando um estande e mos

trando produtos em parceria com fornecedores. "Produ
toscomo máquinas empilhadeiras e ferramentas elétricas
loram os que mais tiveram saída", constata satisfeito o

gerente Horst Berndt.

Segundo ele, foram concretizadas muitas vendas no

próprio evento e muitos clientes rnostrcrorn interesse e

deverão procurar a empresa ainda nas próximas se

manas, avalia Berndt. "Sem dúvida foi o melhor resulta
do que tivemos, desde a primeira feira realizada no Mu
nicípio", conclui. A diretora Irléia Reiter, da Mill Vídeos
rroduções, disse que o produto que mais despertou
interesse dos visitantes foi o Business Cord Digital, o car- .

tão de visitas eletrônico. A
produtora, que movimentou
cerca de R$ 5 mil em negóci
asno evento, também ger.ou
uma fita produzida no pró
prio local da feira, que tam
bêrn foi bastante solicitada.
A Elite Móveis instalou

alguns dos seus melhores
produtos para receber os vi
sitantes, AO estande com 80
melros quadrados que colo
cou no pavilhão da exposi
Ião interna.
O sócio-gerente Rafael

Dimas Nazário disse ter fi
cado satisfeito tanto com as

vendas concretizadas no

período quanto na divulga
Ião e acerto de negócios
Para serem concretiza
dos posteriormente. Ele
deslocou o envolvimento da
ACiag (Associação Comer
ciai, Industrial e Agrícola de
Guaramirim) na realização
da. Expofeira, que a cada
ediÇão "aperfeiçoa mais o

evenlo".

Rafael Nazário, da Elite Móveis

Ganhadores dos prêmios
sortecdos na 6° Expofeira

Jaqueline Kovalski,' 18 anos, residente no

Bairro Ilha da Figueira, foi a ganhadora do
Fiesta zero km, sorteado entre os comprado-
res de ingressos durante a 60 Expofeira. Ela

compareceu terça-feira para receber a chave
do veículo das mãos do prefeito de
Guaramirim, Mário Sérgio Peixer.

Jaqueline Kovalski - 1 automóvel
. Daniel Bettoni - 1 motocicleta
Maurício Santos - 1 televisor

Vania Mora Picolli Uller - 1 bicicleta
Lia Pasold - 1 bicicleta

Rafael Dal Ri - 1 bicicleto

,'!\li.weQ .. $( .•

ZoomC...m.

Consócio e Financiamento é aqui.
I

Hor6rio de Atendimento: das 8:00 hs
às 19:00 hs, sem fechar para olrnoço.

Rua Adélio Fischer, 239 - Fone 371-2999
e Watter Marquardt, 727 - Fone 370-8800.

�Reg�ta
BONDA '. Motos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Evento teve ampla cobertura dos de
. ,..

comunrcocco
�

•

meros

WJ
,QÁDIOu

I

>J�)
Vice-governador do Estado, Pa'u/o Bauer,

em visita ao estande do CP

Os principais veículos de

comunicação social da cidade

compareceram na 6° Expofeira
com a finalidade de realizar a
cobertura jornalística, infor
mando detalhadamente leito
res e ouvintes sobre todos os

acontecimentos que se desen
rolaram no Parque de Exposi
ções de Guaramirim, durante
os dez dias de duração do
evento. O Jornal CORREIO DO
POVO instalou um estande no

Pavilhão de Exposições, onde
recebeu amigos e clientes. A

empresa também mostrou

Guaramirim - Só na

manhã de hoje serão divulga
dos os números oficiais sobre
o movimento do público que

pagou efetivamente ingressos
para participar da 6° Ex

pofeira, iniciada no dia 24 de

agosto e concluída neste últi
mo domingo (2/9). A comis

são, que acompanhou desde
o início a venda de ingressos,
esteve reunida segunda-feira
à tarde, na sede da Associá

çöo Comercial, Industrial e

Agrícola deGuaramirim, para
a totalização dos dados. A

movimentação dos visitantes

l/ton Piran, da Rádio Jaraguá AM, foi o
primeiro a fa/ar direto do parque

equipamentos antigos, como
máquinas fotográficas, e divul

gou um pouco da história do

próprio jornal, que circula três
vezes por semana na região e

tem projeto, sendo concluído,
para ser distribuído diariamen
te.

A Rádio Studio FM também
instalou estande e acompa
nhou a feira desde o início até o
encerramento. "Não podería
mos ficar ausentes de um acon

.tecimento tão marcante para a

região, como foi a 6° Expofeira",
avalia o coordenador artístico

foi mais intensa nos dois finais
de semana.

De qualquer forma, infor
mações extra-oficiais proje
tavam, no final da tarde de

domingo, que o público par

ticipante superou as 50 mil

pessoas, podendo chegar a 55
mil, se for consíderada a en-

.

trada de pessoas em serviço e

outras que,' eventualmente,
tenham escapado ao contro

le na entrada. Duas portarias
estiveram funcionando per
manentemente para receber
os visitantes, tanto no acesso

pela BR-280 quanto pelo pá-

da emissora, Mário Panzone
Neto. Com um estúdio instala
do no estande, a Studio reali
zou boletins diretos do parque
de exposições, diariamente, in
formando os ouvintes sobre to
da a movimentação registrada
nolocal.

A presença da emissora
teve um objetivo bem defini
do, comentou Panzone Neto,
que foi o de realizar um tra

balho radiofônico que ser

visse de apoio aos próprios
clientes habituais da emisso

ra, durante o evento, divul-

tio de estacionamento.

Organizadores estão con

siderando a hipótese de am

pliar a área do parque, nive

lendo o terreno para melhor

aproveitamento do espaço
onde funcionou o pcirque de
diversões.

A limpeza geral de toda a

área do parque, durante a

festividade, foi bastante elo

giada, com equipes supervi
sionadas pela Employer Re

cursos Humanos, fazendo a

coleta de todo tipo de objeto
deixado. disperso pelos
visitantes.

parque de exposições, diariamente

gando a presença dos mes

mos e até reforçondo com

entrevistas com empresários
e descrição de produtos ex

postos. "São clientes que es

tão sempre conosco. Por isso,
nada mais justo do que nes

se. momento importante a

emissora estar ao lado deles,
colaborando na divulgação."
Ao mesmo tempo, explica o

diretor artístico, a emissora
também tinha como intuito
fazer novos amigos e parcei
ros comerciais.

RÁDIO JARAGUÁ-O re-

pórter llton Piran realizou
todo o trabalho de cobertu
ra da Rádio Jaraguá AM, ini
ciado com dez dias de ante

cedência. Piran transmitiu
boletins inforrnotivos diários,
entrevistas e programas es

peciais diretamente do par

que de exposições, onde foi

instalada uma central de

transmissões. A emissora
também instalou um estande
no pavilhão da mostra inter

na, para, dessa forma, atp.n

der melhor os amigos e

ouvintes.

CORREIO DO POVO

371-1919

370-8649

NÚMEROS*
Mais de 50 mil pessoas pagaram ingressOS
Movimento financeiro de vendas imediatas:

R$ 1,3 milhão
Estimativa do movimento finan.ceiro em 30 dias:

R$ 3,6 milhões

Dados oficiais sobre movimento de público serão divulgados hoje

* Os dados oficiais sobre o público participante
será divulgado hoje.

Diretor-presidente:

Eugênio Victor Schmöckel
Diretor-administrativo:

Francisco Alves

Reportagens: Milton Raasch
.

.' Derettl
Diagramação: Bianca cristina

Fotos: Edson Junkes e Cesar Junke5

Impressão: Gráfica e Editora cr

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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1
o Boticário

371·7365
Av. Marechal Deodoro, 153 - Calçadão

Centro" Jaraguó do Sul" SC

"--�.,DR: CARLA MAURER
H t�M'<::'0(" '*'�:� -

...

'"

=i'f=:'OTOS: 1'"ÉO BOG O
'<,

S::!feira (6/9):
Big Bowlling: Festa da UNERJ, com a banda
"Jeito Louco", de Floripa.

Notre: Show nacional "Na Paz", com o cantor

e compositorWilson Sideral.

6::!feira (7/9):
Big Bowlling: Noite do Motogiro, com a

banda "Manchester".

:,, __ :w,w- ,

SHOWDONENHUMDENOS

,,,"w","éÔ''''público jovem esteve presente em m a 6'
Expofiúra, principalmente no domingo (2), ond . çer-
ramento do evento ficou por conta da banda ''NeQtt�m
de Nós,". Alegria foi o que não faltou! '

.

Sábado (8/9):
Big Bowlling: Noite do Motogiro, com a

banda "Toque Final".

otre: "Noite do Carona" (mulheres
ompanhadas não pagam entrada)

ou

371-9595

Esteia sempre ligado!
Use a TIm Celular
••• É BÁSICO •••

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Maria Gonçalves

.SancJra Maxal<ath concorre

ao título de Rainha da l3a

Schützenfest, sexta-feira (7).
Ela representa a Sociedade
Vitória Rio da Luz

2 DE SETEMBRO
Cleison Borchardt a
Osmar Prusse

Angélica Nau
Alcides Odelli pl

3 DE SETEMBRO di

Cladis Viviane Feustel di

Marlene Maria Stahl Ehnke
d:

Ricardo Silveira çi
U rsula Manske pl
4 DE SETEMBRO sc

Lilian Koch p:
Valdir Martin Külsel ei

R ita de Cássia Duarte dos SanlDs d,

Maria M ilker Bartel IT

Michele Tecila �

LUcineide Dalpiaz �
5 DE SETEMBRO CI

David Prusse p
Deyse Prusse
6 DE SETEMBRO ]-

Rita Zanghelini Demathe ]i
Devanir Danna g
Mercedes Saade
Cecília Horst
Paula R. Tubs
7 DE SETEMBRO
Mecias Lopes
G eo rge Herrmann

. Rosane Barbi
Léa Dalpiaz
Solange de Oliveira Rabello
8 DE SETEMBRO
Lurdes Macedo
H ilda Zastrow

* Valdir dos Santos
aniversariou no dia 20/8.
A família e os amigos o

parabenizam!

A dupla João Carlos e Luciano, entre o prefeito de

Guaramirim, Mário Sérgio Peixer, ficou em primeiro
lugar no Festival Sesiano da Canção, categoria

Sertaneja, durante a 6a Expofeira

A simpática l\I1ªyçiaVolkmann .

é candidata da Sociedade Aliança à
Rainha da 1Y Schützenfest

Casal Walter e Arman a c ulz completou 50 anos
.

de casamento. A cerimônia aconteceu na Igreja
Apóstolo Thiago, em Três Rios. A recepção aconteceu

na AABB. Felicidades!

A professora de

Português e Inglês
Lílian Cristiane A.

Koch aniversariou
no dia 4/9.
Parabéns!

A bisavó Matilde, na hora dos

parabéns, antes do café, na casa do

genro, Levinos, e da filha, Marlene
Alberto, filho de Irineu e Idalina

Franzner, e Irilde, filha de
Natalino e Lucia Bona, casaram-se
no dia 28/7, na Capela do Rio
M olha. Após, os convidados foram
recepcionados no Restaurante
Califórnia:

N'q,tanael G rabowski e

Neimara Roden
casaram-se no dia 3/9,
no Cartório Civil de
M assaranduba. E neste

dia também

completaram um ano

de namoro. Parabéns!

Ma)(.. J�... Hedevirçes Kath
estão felizes por comemorar 50

anos de matrimônio ao lado do

filho, Ademar, e da nora, Asta

Casal Onesio e Enadir Garcia. Ele aniversaria no

dia 11/9, e ela no dia 12/9. Felicidades!

m passeio ao ar

r. Sair da rotina fará
rocure curtir este die
s amigos e familiares.
nto poro expressar os

s
.

s. No campo
sentimental você terá surpresas.
Virgem - Bom dio para

\�t as tente dar mais
.

"amília. A noite vai ser

il.ida ao lado dos
stral cheio de

novidcrd na aixão.

Li roveite o astro I para
aços de amizades. A
erital receberá boas

. kyjbrãções, sejp para quem já tem
compromisso ou está só.

Escorpião - Trabalho extra

p1>d�tÓ}ir a colher neste dia, se�fêlsth\ter precisando engordar
'!>tiPr<.tp��nto. Alguém de outra
cl�ade"/ql balançar o seu

-

", .J
cora ao.

Sagitário.=- Cuidar dó seu

lado e�pTritua\será a melh9r.
ma�ra�/con9u,stara POZ interior

Fiqu(:l ;�asa e relaxe. AstIDI positivo
��'aCértarcom oseu por.

Capricórnio - Recarregue
ias de manhã. À tarde,
rá afetuosa. O desejo
(l\sua vida amorosa

á;J� a assumir

será o seu maiorlrunfo
b!\ildii';lt�ll'{Unha aos outros. No

rorronce,qm e qenerosidode,
Câncer - Profissão que exija
poder e concentração poderá

eira extra. A dois,
sensação de
há muito tempo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Prefeito quer regionalizar
aadministração dos hospitais
]ARAGuA DO SUL - o

prefeito Irineu Pasold disse

durante entrevista coletiva

dessa semana que é a favor

da criação de uma funda

�o para administrar os hos

pitais. Na avaliação de Pa

sold, esta seria uma solução
para enfrentar a crise que
está instalada nos hospitais
de Massaranduba, Guara
mirim e Corupá, Ele salien

tague o Município de ]ara
guá do Sul está agilizando a

.

criação de uma fundação
para0 gerenciamento admi
nistrativo e financeiro do

Hospital e Maternidade São

José, o maior da microrre

�ão, e que este mesmo sis

tema poderia unificar as

ações de saúde.

Pasold explica que a idéia

será discutida com os

prefeitos da microrregião
depois que a fundação de

]araguá do Sul estiver for

malizada. Na avaliação do

prefeito Pasold, a parceria
seria amelhor alternativa pa
ra melhorar o atendimento
médico prestado pelos
hospitais de Massaranduba,
Guaramirim e Corupá, a

exemplo do que já vem

acontecendo em]araguá do
Sul, onde o Hospital e

Maternidade São ]osé,
administrado pela Con

gregação Divina Provi

dência vem negociando
com a Prefeitura a trans

ferência administrativa para
o Município.

Grito dosExcluídos acontece
"

hoje, naPraçaAngeloPiazera
}ARAGuA DO SUL -

Acontece hoje, a partir das
18h30, na Praça Ângelo
Piazera, o Grito dos Ex

cluídos. A iniciativa é da

lntersindical de Traba

lhadores, CUT/SC, Fórum
pela Moralidade, PT e ou

tras entidades do Movi
mento Popular Sindical. O
Grito do Excluídos de,

acordo com a presidente do
Sindicato dos Trabalhadores
do Comércio de ]araguá
do Sul e Região, Ana Roe
der, representa um ato de
reflexão e protesto contra a

tniséria e a fome. A mani

festação é realizada todos os
anos, durante a Semana da
Pátria, e este ano tem como

lema "Por Amor a essa

PátriaBrasil".
Durante o ato, cerca de

30 índios da reserva de
Araquari estarão entoando
cânticos e confeccionando
SUas cestarias. Também está
previsto culto ecumênico,

apresentação de danças, tea
tro e música, com encerra

mentoprevistopara as20horas.
As entidades sindicais de

]araguá do Sul e região dis
tribuíram material informa
tivo à comunidade alertan

do trabalhadores e popu
lação, de um modo geral,
para as políticas públicas que
não atendem as necessidades
básicas do povo brasileiro.

Também exigem a manu

tenção dos direitos dos tra

balhadores, a moralização
do serviço público, dis
tribuição de renda, redução
da jornada de trabalho para
40 horas semanais e respeito
às minorias.

Os manifestantes tam

bém lutam pelo fim do
banco de horas, combate à

abertura do comércio aos

domingos e a não implan
tação da Alca (Área de Livre'
Comércio das Américas),
comandada pelos Estados

Unidos.

I SURTO: MUNicípIO DE CORUPÁ EM ALERTA POR CAUSA DA MENINGITE

População vai receber informações
através de visitas domiciliares

CORupA - o secretá

rio adjunto de Saúde do

Estado de Santa Catarina,
Norival Silva, esteve em

Corupá na manhã de on

tem, acompanhado da di

retora de Vigilância Epide
miológica, Sílvia Flotes.

Eles vieram prestar assis
tência à Secretaria Muni

cipal de Saúde no trabalho
de bloqueio às bactérias
causadoras de meningite,
doença que já fez uma ví

tima fatal nos últimos dias
e mantém hospitalizados,
em]araguá do Sul, dois pa
cientes, um deles em esta

do grave e internado na

UTI do Hospital e Mater
nidade São]osé ..

Até ontem, a 17" Co
ordenadoria Regional de
Saúde já havia registrado
oito casos de suspeita de

meningite no Município
de Corupá. Até agora,
dois foram confirmados
com meningite. Os outros
estão à espera de confir

mação do Laboratório

Central, de Florianópolis.
As ações de bloqueio à

doença, segundo Sílvia, co
meçaram com a medica

ção de todas as pessoas'
que tiveram contato direto
com os portadores da do

ença. Além disso, todas as

famílias que residem no

Município devem receber,
através de visitas domi

ciliares, informações de
como devem agir na pre
venção da meningite e

diante dos sintomas. A va-
.

cina, de acordo com Sílvia,
ainda é uma hipótese des

cartável, apesar da situação
ser considerada grave.
"Pelo número de habitan
tes - cerca de 12 mil pes
soas - estamos encaran-

cessidade de prevenção
.

em todos os municípios
que fazem lirni te com

Corupá.e reforça a prática
de hábitos saudáveis de ali

mentação e cuidados com

a higiene na prevenção à

doença. "O importante
agora é manter a popula
ção informada e os profis
sionais de saúde em estado

de alerta para o diagnóstico
rápido e correto", ressalta .

Manter os ambientes

arejados e limpos, não fi
car em aglomerações em

locais fechados, além de ter

hábitos saudáveis de ali

mentação fazem parte dos

métodos preventivos.
Além disso, não tomar

nenhum remédio em casos

de apresentação de qual
quer sintoma para não

mascarar a doença.
O prefeito de Corupá,

Luiz Carlos Tamanini, de
cidiu suspender as aulas em
todas as escolas do Mu

nicípio e cancelou todas as

comemorações relativas à

Semana da Pátria devido
aos casos de meningite de
tectados nos últimos dias.

(MARIA HELENA DE MORAES)

Eles já foram medicados,
mas não sentem-se seguros.

O estudante Maicon de

Souza está hospitalizado
desde terça-feira no Hos

pital e Maternidade São

]osé, de]araguá do Sul. Ele

foi transferido do Hospital
de Corupá e encontra-se

em observação no São

]osé. De acordo com a

mãe de Maicon, Teresinha
. Aparecida de Souza, desde
que ele foi internado ela

ainda não conseguiu falar

com o médico para saber

do real estado de saúde do

filho. "Sei que ele está sen

do bem tratado e medica

do, mas diante das circuns

tâncias precisamos de mais
esclarecimentos", afirma.
Ela conta que os sintomas

apareceram no início da se

mana, mas no começo o

tratamento foi para intoxi

cação alimentar.

O secretário adjunto de

Saúde do Estado, Norival
Silva; acredita que a in

cidência deve diminuir

daqui para a frente porque
as infecções primárias e

secundárias já foram trata

das. Ele alerta para a ne-

Secretário Adjunto Norival Silva esteve em Corupá para dar assistência aos casos de meningite

do o problema como sur

to", explica o coordena

dor da 17" Regional de
Saúde, Jean Benno Lucht.

Um técnico da vigilância
epidemiológica do Estado

permanecerá na cidade pa
ra ajudar nas visitas do

miciliares. "O importante
agora é bloquear a disse

minação da bactéria entre

o restante da população",
avisa Lucht.

. PREOCUPAÇÃO - De

acordo com a enfermeira
do Hospital São Francisco,
de Corupá, somente on

tem mais de 50 pessoas
procuraram a enfermaria

em busca de orientações e

com medo de uma epi
demia. A maior preocu

pação é dos ex-colegas do
estudante Ronei Linzmeier,
que morreu esta semana

depois de três dias inter

nado em um hospital de
Mafra. Segundo Filipi An
dré de Amorim, de 14

anos, todos estão com

muito medo, já que, além

de freqüentarem a mesma

escola, foram à mesma

festa na localidade do Ano

Bom, no sábado à noite.

Você compra a sua Yamaha zero com

zero de entrada, financiamento até 36x
e mais, você estoura o balão e ganha prêmios,

docurnentcçõo grátis, capacetes, pneus
e muito acessórios.

Rua Walter Marquardt, 1669. Fone: 370-7700

JARAGUÁ MOTOS
CONCESSIONARIA AUTORIZADA

OYAMAHA
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ITRÂNSITO: KEUFNER DIZ QUE SOLUÇÃO PARA ACESSO À VILA CAROUNA É INSTALAR LOMBADA ELETRÔNICA

Gerente do DER debateu com

vereadores problemas da SC-413
GUARAMIRIM - Para o

gerente regional do DER

(Departamento de Estra

das de Rodagem), de Join
ville, Luiz Cesar Keufner,
a alternativa técnica mais

adequada para reduzir os

riscos de acidentes no

acesso para a Vila Carolina,
na SC-413, é a instalação
de uma lombada eletrô

nica, associada com pas
sagem para pedestres. Keu
fner emitiu sua opinião, em
debate que manteve com

os vereadores, na sessão

da Câmara Municipal de
terça-feira, quando foram
discutidas as questões re

ferentes aos problemas de

segurança na SC-413, que
conduz para Massaran
duba.

Segundo ele, é tecnica
mente inviável a constru

ção de uma rotatória no

acesso à vila, como pre
tendem os moradores. O

engenheiro disse também

que os riscos de acidente
existem porque o acesso

está mal localizado, num
trecho em aclive e sinuoso,
e solicitou que a Prefeitura

providencie levantamento
sobre a demanda do trá

fego de veículos naquele
trecho, para ser usado co

rno subsídio na tomada de

providências. Keufner não

fez, porém, qualquer previ
são sobre quando o equi
pamento, há muito recla

mado pela comunidade,
será instalado.

- Não existem recur

sos disponíveis e nem do

tação orçamentária para a

compra do equipamento '-,
alega, sugerindo a inclusão
"na segunda etapa pre
vista dos financiamentos
do BID 4, no ano _que
vem".

o DER também de
verá construir uma travessia

para pedestres no entron

camento dessa rodovia

com a Estrada Jaraguá do

Sul, através do Bairro Ilha

da Figueira, que será pa
vimentada em breve, e a

colocação de tacÍlões no

trecho com pista dupla,
que existe entre as vilas
Freitas e Brumüller. Os
motoristas que procedem
de Massaranduba, com
destino ao trevo de Gua

ramirim, freqüentemente
invadem a pista contrária,
ao descerem naquele local,
com sérios riscos para pe
destres e ciclistas, nas duas
comunidades.

SEM PREVISÃO - Diante
da ausência de qualquer
perspectiva para início

imediato das obras na Vila

Carolina, os vereadores

decidiram enviar corres

pondências ao secretário
de Obras do Estado, Leo
degar Tiskoski, e deputa
dos da região, solicitando
agilidade no projeto e a

disponibilização de recur

sos extra-orçamentários. O
acesso, localizado à esquer-

da de quem segue com

destino a Massaranduba, é
bastante utilizado por
estudantes e trabalhadores.
Vários acidentes com ví

timas fatais já aconteceram
no local. Cerca de 200 fa
mílias residem na locali
dade. (MILTON RAASCH)

Indefinição sobre início da
obra desagrada moradores

Grupo de moradores da Vila Carolina e de outras

localidades próximas que assistia ao debate no

Legislativo sobre as melhorias reclamadas para garantir
tráfego mais seguro na Rodovia SC-413, trecho
Guaramirim-Massaranduba, retirou-se antes de a

sessão da Câmara de Vereadores terminar, descontente
com o fato de o representante do DER não ter dado

qualquer prazo para a instalação do equipamento
redutor de velocidade.

Jair Frizzon, proprietário de estabelecimento

comercial na localidade, está revoltado e ameaça

queimar pneus no meio da rodovia, em protesto
contra a demora do governo estadual na instalação
do dispositivo para dar segurança ao local. Frizzon

reclamou ainda durante a sessão, mas foi contido pelo
presidente da Câmara, Evaldo João Junckes (PT), que
alegou que estava infringindo o Regimento Interno

do Legislativo, ao se manifestar.

Junckes e outros vereadores solicitaram que
Keufner interceda pela comunidade, enfatizando a

urgência da situação. "Vamos aguardar ainda alguns
dias pelas providências e, sé nada de concreto

acontecer, bloquearemos o tráfego na entrada da vila",
promete José Araújo, ex-presidente da associação de

moradores. (MR)

Ponte Ivo Silveira sob suspeita de terfalhas na estrutura
GUARAMIRlM - APonte

Ivo Silveira, também cha
mada de "Ponte Zimdars"

pela população, localizada
na SC-413, a 150 metros do
trevo de Guaramirim e que
também dá ac,esso para
Massaranduba, está há mais
de dez anos sob suspeita de
ter problemas na estrutura,
sem que nenhuma provi
dência tenha sido tomada
até hoje pela Secretaria dos

Transportes e Obras do
Estado. A condição duvi
dosa da ponte foi lembrada

pelo vereador Salim José
Dequêch, na reunião da Câ
mara, terça-feira, quando
foram discutidos os pro
blemas de segurança que

Cesar Junkes/CP

Comunidade suspeita há anos da precariedade da ponte
existem na rodovia.

Dequêch lamenta que o
assunto tenha sido esqueci
do, embora amplamente
debatido pelos vereadores
do Município, na legislatura
passada. "Os pilares de

sustentação são muito an

tigos e foram reutilizados

quando a ponte foi cons

truída", lembrou Dequêch,
destacando que o tráfego da
região poderá tomar-se um

.

caos de proporções inima

gináveis, caso a estrutura da

ponte venha a apresentar
problemas. O ex-vereador
e atual secretário de Plane-

jamento e Desenvolvimen
to Urbano, Valéria Verbi

nem, confirma que o as

sunto foi discutido e que os

vereadores solicitaram, na

época, que se fizesse uma

vistoria na estrutura,mas isto
não aconteceu.

O gerente regional do
DER, Luiz Cesar Keufner,
disse que desconhecia o as

sunto, mas admitiu que é

atribuição do órgão fazer

acompanhamento sobre as

condições da ponte. Ele
contou que, em Joinville, o
departamento teve que
providenciar a reparação da
Ponte do Rio Piraí (Rodovia
do Arroz), cujo leito desceu e

descalçou as fundações. (MR)

QUINTA-FEIRA, 6 de setembro de 2001

Rádio Jaraguá comemora

53 anos de profissionalismo

NOTA DE AGRADECIMENTO
DA FAMÍLIA DO FINADO
NIVALDO JOSÉ LEHMKUHL

Ainda envolvidos neste dima de dor e saudades, a família
do finado NIVALDO JOSÉ LEHMKUHL expressa a sinceridade
do seu agradecimento e o testemunho do seu apreço a todos

aqueles que, de forma solidária e amiga, manifestarar� seU

carinho no momento da superação de tão angustiante
provação.

A Deus, pela força da Fé.
Ao Hospital N. S. das Graças e à equipe médica pelo

desvelo da assistência.
Aos Familiares pelo exemplo de apoio e coragem.
Aos Amigos pelo conforto da solidariedade.

. m
A todos que, presentes ou ausentes, enviara

mensagens e flores e estenderam os braços para
um abraço de paz.

.

Em cada palavra, em cada gesto, em cada semblante, a

certeza de que o NIVALDO tinha muitos amigos que sabem

que a vida não vale nada, mas nada vale tanto como uma

��.
�

Missa de 7° dia - Dia 07/09/01 - 19h, na Matriz 00

Sebastião.

Família
NIVALDO JOSÉ LEHMKUHL

]ARAGuA DO SUL - Os

ouvintes da Rádio Jaraguá
AM estão convidados a

participar das comemora

ções de aniversário da emis

sora, que completou exatos

53 anos de atividades no dia
4 de setembro último. No

dia 15, a primeira emissora

de rádio do Município
promove show com o gru
po musical Demônios da

Garoa, e no dia 22 os joga
dores da Malwee estarão na

Praça Ângelo Piazera con

cedendo autógrafos e con

versando com a garotada.
No mesmo dia, toda a pro

gramação da manhã da

rádio será apresentada ao

vivo, diretamente da Praça
Ângelo Piazera. De acordo

com o radialista Tim Fran

cisco, serão feitos na praça
os programas Show da

Manhã, com Valéria Gor

ges, Clube do Ouvinte, com
Celso Nagel, e Falando

Francamente, comandado

por Tim Francisco.

No dia 27 deste mês, os

presentes continuam com a

Orquestra de Câmara do
Teatro Carlos Gomes, de

Blumenau, que fará apresen- .

tação restrita a anunciantes e

parceiros no teatro da Scar.

Além disso, segundo Tim

Francisco, durante todo o

mês de setembro a rádio
estará distribuindo brindes e

prêmios aos ouvintes.
A Rádio J araguá teve

como fundadores os jara
guaenses José Homero Car
valho de Oliveira e Werner
Stange, e começou com

apenas 250 watts de poiên
.

cia. Agora são 10 mil watts,
que permitem audiênciaem
todo o Norte catarinense.
Também dispõem de um

site na Internet, sendo a

única emissoraAMde Santa
Catarina a dispor desse

serviço. Segundo Tim Fran

cisco, muitas pessoas que
moram na Alemanha apro
veitam para comunicar-se

com conhecidos e familiares

aqui da cidade, ou vice

versa, através do site.

A Rádio Jaraguá, ainda

segundo Tim, é sempre

apontada como primeira
colocada nas pesquisas de

audiência feitas por insti

tuições de pesquisa do

Estado. A credibilidade do

ouvinte é embasada no nívd

da programação e no pro
fissionalismo dos funcioná

rios, que atualmente somam

26, com correspondentes
em Corupá e Guaramirim,
além da correspondente
Sílvia Martins, e Alexandre
Garcia, e o repórter Nelson
Ayres, que envia notícias
sobre a seleção brasileirade
futebol.

(MARIA HELENA DE MORAES)
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Ira Abertas as inscrições para oAberto de Futsal
10 ]ARAGUÁ DO SUL -

Asinscrições para o Cam

reonatoAberto de Futsal/
teve 1001 podem ser, efetuadas
[ata- até o dia 21 deste mês,. deCar-

segunda a sexta-feira, das
rner

:om
lh45 às 11h45 e das 13 às

, 17 horas, na FME (Fun-ten.

atts, nação Municipal de Es-

rem rortes). Os interessados

nse. nevem retirar a ficha de ins
um crição e o regulamento na

o a fundação. Para custear des
mta

resas com arbitragem e

sse

premiação, será cobrado o

valordeR$ 50,00por equipe.
Prom'ovida pela FME,

a competição é destinada

para atletas com idade a

partir de 15 anos, residentes

em]araguá do Sul emunicí
pios da microrregião. Ha
verá premiação com troféu

emedalhas aos três primei
ros colocados, mais cem

quilos de porco para o

campeão, 80 quilos para o

vice e 60 quilos ao terceiro

lugar. O time classificado na

quartaposição vai receber 50
quilos de porco e um troféu.

Equipe disciplinada, artilhei
ro e defesa menos vazada

tambémganham troféus.

O CampeonatoAberto
de Futsal/2oo1 vaiacontecer
entre 5 de outubro e 8 de

dezembro. O Congresso
Técnico está marcado para
as 19h30 do próximo dia 25,
no aud!tório da Liga ]ara
guaensede Futebol.

'an- SemifinaisdoSênior serãonodia15 desetembro
iue
ro-

]ARAGUÁ DO SUL - A
-se

equipe do Acaraí garantiuIres

ce-
a segunda vaga da Chave

O, neste sábado, durante
Ida confronto contra o Beira

m Rio, válido pelo Campeo-
ira nato Coroa Born de Bola.
de oAcaraí entrou em campo
ri-

evenceu o time adversário
:lo

relo placar de 3 a 2. No
do

mesmo dia, o Santo Antô
rei
0-

nio assumiu o. primeiro
lá-

m

es
LOTERIAS

n,
5/9/2001

Supersena
concurso: 530

te

re

IS

!e
1ªfaixa:

12-18-31-

34-36-42-

2ª faixa:

07 - 27 - 29-

32-35-42-

Lotomania
concurso: 146

03 - 06 - 17 - 24 -

26 - 37 - 43 - 47 -

49 - 57 - 59 - 60 -

67 - 73 - 75 - 87 -

88 - 92 - 93 - 96

CORREIODOPOVO
AqUi tem informação!

370-7919
370-8649

lugar do Grupo C ao fazer

2a O no Juventude Estrada
Nova, que também já
estava classificado para a

próxima fase da compe

tição. Outro semifinalista

do campeonato é o Kar

lache, que· folgou nessa

rodada, mas estava garan
tido corno lider de sua chave.

Devido ao feriado do

dia 7 de setembro, as se-

mifinais do 10 Campe
onato de Futebol Sênior

Coroa Born de Bola estão

previstas para o próximo
dia 15, em local e horário

ainda a serem definidos,
segundo informações dos

organizadores do evento.

Santo Antônio x Acaraí e

Karlache x Juventude são

os confrontos que deci

dem as vagas para a final.

(R�)P��--------�-
O Cultivador

APOIO:

H C HORNBURG SERViÇO FUNERÁRIO
Fone (47) 371-2511 HASS
Fax (47) 371-2130 371-0903 / 370-0425
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I ATUAÇÃO: RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA FME FOI APRESENTADO NA TERÇA-FEIRA

FME apresenta relatório de
atividades do 1o semestre

]ARAGUÁ DO SUL - A

Secretaria de Esporte e La

zer da Prefeitura e Funda

çãoMunicipal de Esportes
apresentaram relatório de
atividades exercidas nos

primeiros seis meses de .

2001, durante coletiva à

imprensa realizada na terça
feira pela manhã. No

relatório da FME consta as

atividades desenvolvidas

pelos departamentos Téc
nico e Eventos e Lazer.

Ao todo, foram im

plantados 18 pólosespor
tivos, em todas as modali

dades, envolvendo aproxi
madamente 5,4mil estu-

dantes; A diretora técnica

da FME, Fabiana Pacheco,
diz que todas as infor

mações. sobre o trabalho

da fundação estão discri
minadas no relatório. Oh

de localizam os pólos, por
exemplo, quais os profes
sores e técnicos que estão

atuando em cada um, além

dos troféus que foram

adquiridos no primeiro se

mestre, parcerias firrna

das, resultado da OIe sc

(Olimpiadas Estudantis de
Santa Catarina) fase mi

crorregional e regional, e

dos Joguinhos Abertos de
Santa Catarina.

Até julho, o Departa
mento de Eventos e Lazer

organizou as disputas do

Wizard Street Ball, Muni

cipal de Futebol Mirim,
Varzeano, lazer na comuni
dade, Dia do Desafio, Cir
cuito Interescolar de Nata

ção, Campeonato Aberto
de Voleibol, Jogos Esco

lares de Inverno, Corrida
Rústica e implantação de

áreas de lazer.

Os relatórios foram

distribuídos para imprensa
e estão disponíveis para con
sulta na Câmara de Verea

dores, na Secretaria de Saú
de ou própria FME. (FR)

Malwee fora do EstadualMirim de Futsal
]ARAGUÁ DO .SUL - certo ponto estamos con- O time Infantil está

A equipe Mirim da Mal- tente com o time, já que os classificado para as semi-

wee/FME consegulU atletas são novos e fizeram finais do Estadual, recebe

apenas uma das três vi- de tudo para superar as as equipes da Adiee, do
tórias que precisava nos dificuldades", avalia o Colegial e daAABB/Cha-
jogos do último fim de treinador Glauco Behrens, pecó no final de semana,

semana e está fora do que contou com os joga- em jogos a serem realizados

Campeonato Estadual de dores Cleber, Douglas, no ginásio do Parque Mal-
sua categoria. O time ven- 'Marcos, Jonathan, Éder, wee. Para estes jogos,Glau-
ceu a AD /Guaraciaba André, Thiago, Jonathan co Behrens vai comandar

com facilidade pelo placar Jurck, Rafael. e Eduardo. os atletas Leonardo, Thia-
de 7 a 2, mas empatou em Ele acrescentaque as aten- gó, Carlos, Carlos Freitas,
três gols com FME/Rio ções agora estão voltadas Diego, Leonardo Lunelli,
do Sul e perdeu para o para o Campeonato Re- Luis, Ricardo, ]onatas,
Clube Doze de Agosto/ gional, onde os jaraguaen- Anderson, Rafael,Wilson,
Florianópolis (5 x 4). ''Até ses são lideres isolados. Peterson e Darci.

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 era sempre 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 centro 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 luqcr foi 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, cerno diz o ditado popular "com
um pé atrás". E, como ninguém é perfeito, Catilú também não era.

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

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

íntimo de Catilú. Ele queria a área do sr. Holz. Arreqirnentou 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 insignificôncias e
continuou cultivando sua área a seu modo. A rainha Telfuss continuou
a reinar e ignorante e arrogante como sempre. Kewil se empenhou
para cultivarda melhor maneira sua área.

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

Um abraço daqui deAgrolândia.
Postor Ingo Piske

PIZZARIA RIO BRANCO
MAIS UMA QUALIDADE CASARAvI

Pequena
R� 6,90

�����

ATENCÁO
Desconto Especial
para Estudantes

Grande
R� 12,90

Gigante
R� 16,90

Massas Calzones
R� 10,00 R� 17,90

* 6.7%

PROMOCÁO
Peça sua Pizza pelo Disk Pizza
e Ganhe S% de desconto

no RODIZIO_

Obi.: Pontos acumulatlvo.

Reuna OS Amigos e Ven�a paro o Mel�or Ro�izio �a (i�a�e.
Rua Barão do Rio Branco, 163 Fundos (ao lado da Policlinica)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IINICIATIVA: PATROcíNIO BUSCA INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTIVA NOS BAIRROS DE JS

Posto Mime entrega R$ 9 mil a
clubes da I'' Divisão deAmadores

]ARAGUA DO SUL - Na
noite de terça-feira, foi rea
lizada a entrega oficial do

patrocínio disponibilizado
pelo Posto Mime ao Cam

peonato da 1Q Divisão de
Amadores - promovido
pela LJF (Liga Jaraguaense
de Futebol) -, na recreati
va do posto, localizada no

Bair,ro Rio Molha. O even

to reuniu aproximada
mente 20 pessoas, entre

dirigentes dos nove clubes
envolvidos nas compe
tições, além de atletas e

representantes do posto e

da LJF. Ao todo, o Posto

Mime entregou R$ 9 mil,
que foi distribuíd? igual
mente para as equipes.

Para o presidente da

LJF, Rogério Tornazelli, a

contribuição e o apoio que
o Mime está empregando
para o esporte é 'um marco

dentro desta administração.
"Este dinheiro será reverti
do para bancar os custos

Cesar Junkes/CP

Tomazelli (E) e Chiodini (C) entregam R$l mil a cada equipe da Divisão de Amadores
.

gerados no campeonato,
como pagar arbitragem,
por exemplo", destaca o

presidente. Ele diz que o

Posto Mime vai fazer di

vulgação do nome da em

presa nas camisetas dos

atletas, além de espaços pa
ra placas publicitárias nos

campos que tiverem jogos.
O gerente do Posto Mi

me, Paulo Chiodini, ressalta
que a intenção é incentivar

a prática esportiva e valo
rizar o futebol de Jaraguá
do Sul, que já foi mais forte.
"O futebol está perdendo
a identidade, nós precisa
mos resgatar esta modali

dade, fazer com que outros

bairros
.

também se envol
vam porque estrutura nós

temos, o que precisamos é

usufruir", considera.
O campeonato da 1Q

Divisão teve início no dia

9 de agosto e está previsto
para finalizar dia 4 de de-.
zembro. As competições
envolvem cerca de 4,5 mil

pessoas por final de se

mana, entre atletas, dirigen
tes e comunidade. A LJF
está trabalhando com mais
dois campeonatos, o Cam

peonato Sênior "A Gaze

ta" e Campeonato Munici
pal das Escolinhas.
(FABIANE RIBAS)

AjincjUtbanojFMEvai disputar O Internacional deNatação
JARAGuA DO SUL - A

equipeAjinc/Urbano/FME
de natação vai participar, nos
dias 7, 8 e 9 de setembro,
do 5"ª Torneio Internacional
de Natação, em Cascavel, no
Paraná. Este torneio do Sul
do Brasil é realizado todos
os anos sob a chancela da

Federação de Desportos
Aquáticos do Paraná. Parti

cipam equipes tradicionais
do Brasil, Paraguai e Ar

gentina, nas categorias Petiz
(11 e 12 anos), Infantil (13 e

14 anos), Juvenil (15 e 16

anos)Júnior (17 e 18 anos) e

absoluto (acima de 18 anos). Marina Fructuozo, catego-'
A equipe de Jaraguá do Sul ria Juvenil2 (16 anos): Eli
vai ser representada por 13 siane Fránzner.

nadadores, nas categorias - É esperado bons re

Petiz, InfantileJuvenil, sendo sultados da categoria Infantil,
eles: categoria Petiz 2 (12 pois esta competição é uma

anos): Bárbara Hermann e das principais do ano,para a

Eduardo Junkes; categoria categoria. Já a categoria
Infantil 1 (13 anos): Aline Infantil 2, com Talita Her

Ossowski, Ana Zanandréa, mann, e a categoria Juvenil,
Luana Martins, Eduardo com as nadadoras Marina

Marcatto, Gustavo Rozza, Fructuozo,JulianaVicente e

Jair E Franzner e Marcelo Elisiane Franzner servirão

Córdova; categoria Infantil' para pegarem ritmo de

2 (14 anos): Talita Her- competição visando os

.

mann; categoria Juvenil 1 Joguinhos Abertos' -, des

(15 anos):Juliana Vicente e' taca o técnico Ronaldo

Fructuoso. Para a categoria
Petiz, a competição vai servir
de análise para o Sul-bra
sileiro desta categoria, que
acontece em outubro. "Co
rno nosso objetivo principal
são os Joguinhos Abertos
e esta será a última compe
tição antes dos Joguinhos,
teremos condições de ava

liar as nossas condições de

chegarmos ao título no fe
minino, ainda .mais que con
taremos com o reforço da
nadadora Nathália Krelling,
que está nadando no Pa

raná", finaliza.

Seleção catarinense temgarantidobons resultados nos amistosos
JARAGuA DO SUL - A

seleção catarinense de fut
sal tem conquistado bons
resultados nos jogos amis
tosos que está sendo reali
zado desde sábado pas
sado; quando entraram em

quadra contra a equipe
campeã no Campeonato
Estadual de Futsal, a Unisul,
e venceram por 3 a O. Na

segunda-feira o grupo en-

frentou o time de joaçaba
e garantiu a vitória por 6 a

2. No jogo de terça-feira,
contra o Blumenau, placar
positivo para seleção, 5 a 3.

Hoje a seleção catarinense
vai enfrentar d São Miguel
do Oeste, amanhã será a

vez de Pinhalzinho e, no

sábado, enfrenta o Seara.

Segundo informações
do .preparador-supervisor

do grupo, Beethowen
Martins Domingues, o'

jogador Silame se recu

perou da contusão e pôde
jogar no jogo de terça-feira
e fez boa atuação, mar
cando o gol de empate. O
atletaMicky ainda não está

totalmente liberado para
entrar em quadra, mas vai
participar dos treinos.

O grupo catarinense .

está se preparando para o'

Campeonato Brasileiro de

Seleções, que será realizado
entre os dias 11 e 16 de se

tembro, em Aracaju, Sergipe.
O primeiro jogo da

equipe Malwee/FME pelo
turno da segunda fase do

campeonato estadual será
realizado no dia 22 de se

tembro, contra a Anjo Qui
mica, emJaraguá do Sul. (FR)

QUINTA-FEIRA, 6 de setembro de 2001

Basquetebol jaraguaens
traz resultados positivos

]ARAGUA DO SUL - Os

atletas Marcus, Lindolfo e

Wagner, que integram as

equipes Juvenil e Infanto da
Unerj/Duas Rodas/FME,
foram convocados para a

seleção catarinense que vai

competir no.Campeonato
Brasileiro, que será realiza
do de 10 a 16 deste mês,
em Belo Horizonte, Minas
Gerais.

Os três atuaram pela
equipe Infanto jaraguaense
que obteve a classificação
para os playoffS do Cam

peonato Estadual, vencen
do uma das três partidas
disputadas de 31 de agosto
a 2 de setembro - ganhou
do Liga Sul/Criciúma (77
x 56); perdeu para o Bom

Jesus/Joinville (93 x 77) e

para o Ipiranga/Blumenau
(70 x 66, na prorrogação).

Para conquistar a vaga,
como terceiro colocado
nessa fase, o técnico Chris
tian Koschinske contou

ainda com os jogadores
Ednei, Tiago, Paulo, Eduar
do, Diego, Rômulo, Helton,
Rafael e Rodrigo. O Ipi
ranga/Blumenau é o adver
sário dos jaraguaenses nos

playoffS, que vão iniciar na
primeira semana de outubro.

A equipe Mirim da

Unerj/Duas Rodas/FME,
também comandada por

Christian Kosthinske, con
seguiu duas importantes
vitórias nó início do cam

peonato estadual da cate

goria, superando Xanxerê
(98 x 47) e AABBjMaris
ta/Chapecó (76 x 43).
Eduardo, Paulo, Ricardo,
Rafael, Rodrigo, Leonardo,
Osmar, Mateus, Fábio e

Ricardo.Lemke atuaram na

equipe que volta à quadra
do Arthur Müller, a partir
das 19 horas desta quarta
feira (5/9), para enfrentar
o Ipiranga/Blumenau,

Já o time Mirim do [an
gada/Roland Dornbusch/
FME perdeu seus dois com

promissos desse final de se

mana, pelo Estadual Femi
nino da categoria, frente às (

excelentes equipes do Xan �

xerê (56 ;. 53) e AABB/ 1

MaristajChapecó (59 x 49).
"Embora com resultados
adversos, nossas meninas I

jogaram bem, o que nos da I

uma boa perspectiva para os (

próximos jogos", avalia o

. coordenador de basquete da

FME,Airton (Ito) Schiochet
Para estas partidas, o técnico
Luís Roberto da Silva teve a

sua disposição as atletas Ana

Pa-ula, Gabriela, Jéssica,
Jucinéia,Juliana, Luiza, Mar
cela, Maria Helena, Priscila,
Rafaela, Rúbia, Cristina e

,

Charlise.

NOTAS ---

Futsal 1º e 2º Divisão
As inscrições para o Campeonato Municipal da lQ e

2Q Divisão de Futsal estão abertas e seguem-até o dia 5

de setembro. As fichas de confirmação devem ser

entregues até o dia 10.
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Informa�ões: 275-1862
Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081 - Jaraguá do Sul - SC

E-mail: academiaimpulso@terra.com.br
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