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A possibilidade de desaceleração da economia americana poderá trazer reflexos perigosos para os países emergentes

PSDB quer candidato
a deputado estadual
A presidente do Diretório do PSDB

de Jaraguá Sul, Niura dos Santos,
informou ontem que, se depender dela,
o partido terá candidato a deputado
estadual no 'próximo ano. A declaração
vai de encontro às pretensões do PFL,
que pretende lançar um postulante à
Assembléia Legislativa com apoio dos
demais partidos da coligação, conforme
possível acordo firmado no ano passado

PÁGINA 3

Operário perde a mão

em acidente de trabalho
o funcionário da empresa Lunardeli

Têxtil Marcos Esser entrou na Justiça
em busca de indenização por causa do
acidente de trabalho ocorrido no dia 18
de abril deste ano, quando perdeu
praticamente toda a mão direita. O

advogado Paulo Arrabaça disse que vai

protocolar a ação ainda esta semana,

PÁGINA 9

Gapa de Jaraguá do Sul

ganha sala da Prefeitura
o Gapa de Jaraguá do Sul deve se

instalar, em breve, em sala cedida

pela Prefeitura no Terminal Rodoviá
rio. O coordenador da entidade, Már
cio Endres, explica que o Gapa traba
lha em parceria com a coordenadoria

regional de Saúde e deve centrar sua

atuação em atividades de prevenção
à aids. Palestra em escolas e empresas
fazem parte da programação do Gapa.

PÁGINA9

Ãno 82 • N° 4.487 • R$ 1,25

Mercado regional
descarta crise em

função do terror
, A possível desestabilização da economia mun

dial em função dos ataques terroristas nos Estados
Unidos é vista com cautela pelo mercado regional.
A classe empresarial aguarda a reação dos índices e

aposta na acomodação gradativa da economia.
O superintendente da Duas Rodas Industrial,

Leonardo Zipf, acredita que as conseqüências não

serão tão trágicas como pregoam alguns analistas,
descartando uma crise econômica em razão de pos
síveis retaliações dos americanos.

Zipf informou que a empresa manterá a pro

gramação prevista para o ano, até que haja alte

rações significativas no mercado, que eX1Ja re

estruturação operacional.
PÁGINA 5

Jaraguaense está na

seleção brasileira
A atleta jaraguaense Lilian Kreutz

feld, 17 anos, foi a única catarinense pré
convocada para compor os treinos da Mais de mil pessoas, entre adultos e

seleção brasileira de futebol Sub-19, no crianças, assistiram palestras, debates e

Rio de Janeiro. O reconhecimento é
_

receberam panfletos explicativos sobre

proveniente da boa atuação da atleta a humanização no trânsito, ontem, no
durante o Brasileiro de Futebol Sub-17, Parque Municipal de Eventos. As ativi

realizado no mês de maio, em JS. dades estão sendo promovidas pelo De-

PÁGINA 12 tran (Departamento de Trânsito) de

HÁ UM ANO MOSTRANDO O
POTENCIAL DA NOSSA REGIÃO.

Comunidade assiste palestras e recebe panfletos informarivos sobre educação no trânsito

Detran busca amudança de comportamento

estofados e colchões

Santa Catarina e têm por objetivo cons

cientizar a comunidade sobre a neces

sidade de se respeitar as leis de trânsito.
Durante o evento, crianças e adoles
centes participaram de aulas práticas
referentes à sinalização do trânsito.

PÁGINA 11
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sem

A esperança é que a

tragédia seja um divisor
de águas nas relações

entre os povos

pudiar com veemência o ter

rorismo como ação política
ou de alerta à causa defen

dida, por mais justa e legitima
que ela possa ser. A se con

firmar a disposição do go
verno americano de retaliar

o(s) pais(es) de origem dos

terroristas, os desdobramen

tos serão terriveis e ações mi
litares deverão ser tão hedion

das quanto os próprios ataques.
Os atentados colocam em

xeque a paz mundial e poderão
suscitar a apologia do terror.

É praticamente impossivel
fazer um prognóstico sobre as

conseqüências dos atentados.

No entanto, é possivel espe
cular a reação norte-america

na. Feridos de morte, os

Estados Unidos vão revidar e
"

.

"caçar" os mentores e autores

do ataque, podendo desenca

dear um conflito de propor
ções incontrolável. A humani

dade corre perigo se o gover
no americano insistir em ser
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Patriotismo ou exibicionismof
CLADIMIR LUIS LANG - Brasileiro (com muito orgulho) epatriota
Venho através destacartaexporminha indignação quanto ao que ocorreu

no desfile cívico de 7 de setembro, quando a Rua Reinoldo Rau foi invadida

por grupos que, naminha opinião e na demuitas pessoas que conheço, não
tinham o direito de estarem lá.

Dentre estes gmpos gostariade citardois queme chamaram a atenção: osmo
toqueiros participantes do 1CfMotogiro eaAssociação dosAmigos dosRottweiller.

Será realmente que os motoqueiros que por ali passaram estavam prestando
sua homenagem ao nosso País? Ou será que eles simplesmente fizeram com

que o desfile se transformasse emmais umamaneira de promover o evento

que ocorreu no final de semana? Sem contar a extrema falta de patriotismo
demonstrada por alguns deles que desfilaram com emblemas, bandeiras e

desenhos que faziam referência ao eterno vilão doBrasil-EstadosUnidos.
Na minha opinião, isso é puro exibicionismo. Um momento de festa para
nós, brasileiros, aproveitado por eles para se promover.

Sem contar a baderna promovida pelos mesmos durante o final de
semana e que tirou o sono de muitos cidadãos honestos que, ao contrário

deles, precisavam trabalhar na 2'-feira e não puderam aproveitar o feriado

sequer para descansar, e que devem ter feito várias ligações para a Polícia

Militar, reclamando da bagunça promovida pelos motoqueiros, sendo que
estapoucopôde fazer,pois quem deuaautorização paraa realização do evento foi
o poder público. O governomunicipal que elesmesmos ajudaram a eleger.

E os criadores de Rottweiller? Qua! o cunho social desta associação? Será
que o desfile deles tinha o mesmo objetivo de 2 anos atrás, quando queriam
desmistificar a fama de "assassinos" que aqueles cães tem e quando o tiro saiu

pela culatra, pois tiveram que pedir auxilio para a polícia no final do desfile,
pois os cães começaram a brigar e os donos não davam mais conta?

Pelo que sei, quem deveria desfilar são aquelas pessoas ou entidades que
prestam algum tipo de serviço social à comunidade, e não aqueles que vêm
de fora simplesmente para infernizar a vida dos cidadãos jaraguenses e depois
se vão sem nada deixar de bom, a não ser o dinheiro ga;to no comércio.

Deixo ao povo algumas perguntas:
1- Será que Q desfile de 7 de setembro, alusivo à Independência do Brasil,

não seria muito mais bonito se feito somente pelas escolas da nossa cidade e

pelas entidades que realmente fazem algo de bom pela sociedade?
2- O desfile de 7 de setembro serve para enaltecermos a nossa inde

pendência ou para que uns poucos, integrantes da classe elitizada, possam
fazer sua demonstração de poder?

3- Quanto aos motoqueiros que desfilaram com bandeiras dos Estados
Unidos: será quenão seriamais apropriado fazerem então um desfile só deles, no
dia4.de julho, quando é comemorada a independência daquele país?Ou será que
eles gostariam de transfetir adata danossa independênciapara4 de julho?

4- Porque desfilaram somente dois ou três colégios públicos eTODOS
os particulares?

Mas o queme deixamais triste é que o povo, na suamaioria,aplaudiu a toda
esta encenação.Como se fosse a coisamais naturaldomundopermitiro desfile de
cães ebarraro desfile de crianças (colégios), desfilarnodiada INDEPENDÊNCIA
DO BRASILostentando umaBANDEIRADOSESTADOSUNIDOS.

Onde será que está o nosso orgulho? Sei que o Brasil tem seus problemas,
mas é neste país que nasci, é aqui que vivo, trabalho e, seDeus assim permitir,
é aqui que quero criarmeus filhos de maneira patriota e um diamorrer feliz

pormorar noMELHOR PAÍsDOMUNDO.

Dia da Imprensa, da Fundação
do 1°JomaldoBrnsiledoJomalista
AVELINO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL-Assessoria e Consultoria Ltda.

Aos profissionais que constroem a história do nosso hoje, que traduzem
os fatos para amanhã, que nos "lembram do ontem ora tão importante e

apontam rumos ao futuro;
Aos que com seriedade e transparência transcrevem a política, a economia,

a arte, o esporte, a cultura, os nossos acontecimentos e do mundo;
transformando dados e informações emmatérias, o fazendo com intuito de

informar, ensinar, divertir e entreter.Naeterna corrida contrao relógio, sempre
a procura de um furo aqui e outro ali, e da certeza da legitimidade das

informações a serem passadas a nós;
Aos que entram em nossa casa, em nosso trabalho, sem pedir licença,

tomamos hoje a liberdade de entrarmos no seu trabalho a fim de desejar os
sinceros PARABÉNS peloDia da Imprensa, da Fundação do 10Jornal e do
Jornalista, peças fundamentais 'e indispensáveis em nosso cotidiano.

Desejamos ainda agradecer pela constante companhia e parceria na busca de
um País melhor para todos nós.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo e-mail:

cp.redacao@jornalcorreiododpovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato,
O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Insensatez
É condenável sob todos r

os aspectos os atentados ter

roristas praticados contra os

Estados Unidos, na terça-fei
ra. Por mais que se discorde
da politica internacional ame
ricana, das medidas impostas
pela maior potência militar e

econômica do mundo ao pla
neta, não se justifica o ataque.
Até porque, nas ações ter

roristas, o alvo são vitimas ino

centes, e não os governantes
que comandam os projetos que
se pretende atingir com o ato.

Os atentados terroristas,
extremamente ousados e

muito bem planejados, não se

limitam aos atos em si, são

reflexo da intransigência e

fruto de uma infinidade de

Os textos e colunas assinados são de responsabilúlJldes exclusivos dos ataores, não mjletindo, necessariamente, a oPlniiio do }om81.

fatores políticos, econômicos
e sociais que dilaceram a hu

manidade. Os ataques têm

raizes profundas na intolerân
cia racial e transcendem qual
quer tentativa de se explicar
a rebeldia de grupos con-"
trários à política "imperialis
ta" dos Estados Unidos e alia

dos. São decorrentes do caldo

da cultura do ódio, alimen
tado pelo fundamentalismo.

Entretanto, é preciso re-

Opto. Comercial:
Rua Coronel ProcópioGomes deOliveira,
246, Centro - CEP 89251-200.371-1919

37Q{l649. E-rraicorrebciqxJl.()@ne!J.ro.com.br
Sucursal Guaramirim:

Rua28deAgosto,2258,sala 1-Centro-CEP
89270-000 telefones 373-2856 - 373-1238

correiodopovogm@netuno.com.br

...J

guiado pelas sombras da

incompreensão e dominado

pelo ódio cego.
A esperança da maioria da

população mundial é que a

tragédia seja um divisor de

águas nas relações entre os

povos. Que as potências eco

nômicas e militares revejam
seus projetos e reflitam sobre

as conseqüências da exclusão

imposta pela força ou pelo
poder econômico, produtores
da. miséria e, conseqüen
temente, da violência. Talvez

até, quem sabe, o próprio mo

delo neoliberal, gerou muito

mais pobreza do que riqueza.
Seja qual for o desfecho

desse lamentável episódio, uma
coisa é certa: não se conseguirá
nenhum avanço se a opção r=
resolver as diferenças continuar
sendo a violência. O apelo à

paz ecoa cada vez mais forte.

E�tretanto, precisa ser en

toado insistentemente por to

dos para que possa ser ouvido

pelo coração dos detentores do

poder. Como dizia o cardeal
dom Paulo de Evaristo Arns:

''A luta pela paz só poderá ser

levada adiante com a não

violência."

Teleassinatu ras:
275-2853 - 275-0105 - 372-0533.
Impressão: Gráfica e Editora CP
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o prefeito Irineu Pasold (PSDB) e os co

ordenadores de Gestão, Sólon Schrauth, e de

Desenvolvimento Municipal, Ademir Izidoro,
retornam hoje às atividades adrninistrativas.

Entre segunda e quarta-feiras, participaram do

r�nel Infra-estrutura - setor prioritário para o

crescimento e a redução da pobreza, que

aconteceu no BNDES (Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social), no Rio

aeJaneiro.
O evento reuniu autoridades da América Latina,
como os ministros da Infra-estrutura da Ar�

�entina, Mariano Minotti, e da Economia do

Chile, Rodrigues Grossi, além do ministro do

rlanejamento, Martus Tavares, e do diretor do

Banco Mundial, Frannie Leautier.

�EDERAL
O presidente do Dire

tório do PT de Jaraguá
ao Sul, Silvino Volz,
informou que o partido
nào tem posição defini
aa sobre possível lan
lamento de um candi
aato a deputado fede
ral na região. Disse que
a questão está sendo
avaliada internamente.

'Não existe posição to
mada, como também
não haverá impedi
mento de prováveis
candidaturas", refor-
10u, preferindo não

apontar nomes de

Possíveis postulantes.

DURA LEX, SED LEX'

As declarações dos

promotores de Justiça
Leonardo Lehmann e

Sandro de Araújo, fa
voráveis à substituição
da multa de R$ 6,00 do
estacionamento rota

tivo de Jaraguá do Sul

. por compra de cartões,
põe fim à especulação
em torno da vigência
da lei. É preciso, no
entanto, que as auto

ridades reconheçam a

validade da lei e a

Transitar a cumpra.
Caso contrário, estarão
fazendo apologia à

ilegalidade.

CANDIDATURAS
i�e depender das declarações dos dirigentes
partidários, Jaraguá do Sul irá superar recorde

ide candidatos a deputado no próximo ano. Para

la�ssembléia Legislativa, serão oito. Já para a

Carnara Federal, pelo menos três. A rnais de ano
.

das eleições, as declarações podem ser entendidas
Corno jogo de cena, mas ...

IREUNIÃO: PV INICIA DISCUSSÃO SOBRE PROGRAMA DE GOVERNO E POLíTICA DE ALIANÇA

Partido pretende promover
sobre magnetismo

• �

serrunario
•

Eleitoral) no início da tem projeto e posturas assunto, universidades, (MAURíLIO DE CARVALHO)

PSDB faz reunião para avaliar atuação do partido

Vereadores em campanha à Presidência da Câmara
]ARAGuA DO SUL - A sabe-se que AdernarWinter pretende negociar com a integram a coligação go-

três meses da eleição para (PSDB), vereador ein quar- base aliada para tentar apoio vernista, mas vài enfrentar

renovação da Mesa Dire- to mandato, não esconde o ao candidato da legenda. resistência no PMDB. Des-
tora da Câmara de Verea- desejo de voltar a presidir a "O PFL espera o reco- de o início tem contrariado

dores, o clima de disputa já Casa. Especula-se ainda nhecimento da coligação. orientação partidária e

movimenta os corredores que o líder do governo, Síl- Acho bastante cabível dis- votado com a base aliada.

do Legislativo e os partidos, vio Celeste Bard (PSDB), putarmos a presidência", O presidente da Câmara,
que articulam futuras alianças. é o preferido do prefeito afirmou, lembrando que o Lio Tironi (PSDB), que se

Oficialmente, apenas os Irineu Pasold, do mesmo partido não tem represen- elegeu graças ao apoio do

vereadores Maristela Menel partido, para presidir o tantes na atual Mesa Di- PMDB e PT, reafirmou que
e Vitória Lazzaris, ambos Legislativo. retora. tem compromisso com o

do PMDB, confirmam as Um líder pefelista con- Lazzaris garante que tem PMDB, e não com pessoas.
€andidaturas. Entretanto, fidenciou que o partido o apoio dos partidos que (MC)

]ARAGuA DO SUL - A

comissão provisória do

PV esteve reunida na noite

de ontem, na PraçaÂngelo
Piazera, para discutir a

elaboração do programa
de governo, campanha de

filiação e questões legais. O
partido iniciou ainda os

debates sobre a futura po
lítica de aliança da legen
da. Instalado no Município
no início do mês, a di

reção partidária pretende
enviar os documentos ao

TRE (Tribunal Regional

]ARAGuA DO SUL - O

'Diretório do PSDB reu

niu-se na noite de ontem,
na CâmaraMunicipal, para
avaliar a administração
Irineu Pasold, a atuação dos
vereadores da bancada, em

especial a do presidente do

Legislativo, Lio Tironi, e do
deputado federal Vicente

Caropreso. A avaliação feita

pelos tucanos, por escrito,
cujos questionários passarão

.
por triagem e copilação da

Executiva, voltará a ser

debatida pelo diretório, em

próxima semana.

Segundo o presidente
da comissão provisória,
José Luiz Ballock, o par
tido não estabelece crité

rios para filiações, mas

exigirá dos filiados afi

nidades com as propostas
da legenda e compromis
sos com as causas am

bientais. "O PV é um par
tido além da questão es

querda e direita, que tem

como foco a preservação
do meio ambiente. Não

está em cima do muro,

reunião futura, quando
serão propostas possíveis
alterações de rota.

A presidente do dire

tório, Niura dos Santos,
também gerente de Indús

tria, Comércio, Turismo e

Serviços da Prefeitura,
informou que os dados

servirão também para nor

tear o partido às eleições
do próximo ano. "O ob

jetivo é identificar os pon
tos fortes e fracos, para in
tensificar os fortes e pro

por mudanças para tornar

bem definidas, mas não

defende os mesmos prin
cípios dos demais par
tidos, apesar de se iden

tificar com algumas po

sições deles", explicou.
Ballock disse que o

diretório estadual estuda a

possibilidade de promo
ver um seminário estadual

para discutir os efeitos

causados pelo campo

magnético, nas linhas e

torres de transmissão de

energia elétrica. "Vamos

convidar especialistas no

os fracos em fortes", disse,
acrescentando que preten.
de ainda reforçar o com

promisso partidário.
Sobre a discussão em

torno de candidatos a de

putado estadual no próxi
mo ano, Niura voltou a

defender o lançamento de

um postulante do PSDB,
independente de possíveis
outras candidaturas dos

demais partidos da coli

gação Mais Jaraguá do Sul.

"O partido tem interesse

em ampliar suas bases e

entidades de classe, as

sociações e representantes da
concessionária", revelou,
informando que o objetivo
é propor estudos mais apro
fundados sobre os efeitos.

"Estamos preocupados
com as causas do desenvol

vimento tecnológico", com
pletou, informando que a

Abricem (Associação Brasi
leira de Compatibilidade
Eletromagnética) sugere que
sejam feitas medições da

radiação emitidas pelas
antenas de celular.

disputar os cargos disponí
veis na eleição d� 2002",
revelou, propondo um

amplo debate entre as

legendas da aliança para
tentar chegar a um consenso.

Niura procurou atenu

ar as recentes divergências
internas, afirmando que
são decorrentes do cresci

mento da legenda e da

união de novas lideranças.
"Divergências são nor

mais em qualquer partido,
característica da demo

cracia", completou. (MC)

S�gestões para a coluna: cp.politica@jornalcorreiodopovo.com.br

@'umà�ifaitiBÕfta(föra de�Vidal�'
lazer - Turismo - Fretamento
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liMPASSE: AUMENTAM AS RECLAMAÇÕES NA CÂMARA MUNICIPAL EM RELAÇÃO AO EXECUTIVO DE GUARAMIRIM

Vereadores insistem e querem
projetos mais bem. detalhados

GUARAMIRIM - A in- Finanças, o secretário Jair O lider Francisco Luiz valor de R$ 29,67. A Prefei-

satisfação dos vereadores Tomelin alega que a jus- de Souza, o Chiquinho, Ma tem pressa em fazer essa
com procedimentos do tificativa seguiu junto com pediu vistas do projeto, para alteração, que facilitará aos

Executivo Municipal no o projeto e garante que tem que a bancada possa ter contribuintes a regularização
envio de projetos de lei para feito empenho para dar os melhor conhecimento sobre de impostos atrasados, na
serem discutidos na Câmara esclarecimentos necessários, as condições que serão pro- intenção de iniciar a negocia-
Municipal está aumentando. telefonando, inclusive, ao porcionadas para que os ção com os devedores, a

Na sessão ordinária desta vereador Dequêch para contribuintes liquidem partir de segunda-feira.
terça-feira, a maioria dos dirimir dúvidas. impostos atrasados, adiando Para o prefeito Mário
vereadores reclamou me- A situação é contradi- a primeira votação da ma- Sérgio Peixer (PFL) não

lhor detalhamento sobre o tória, porque a maioria dos téria, o que deverá acontecer existe nenhuma anormali-

Projeto de Lei Cornple- vereadores, com exceção de finalmente hoje (o projeto dade com os procedimen-
mentarOO4/2001, que altera Adilson André Araújo e foi protocolado no dia 23 tos do Executivo. "Ou exis-
valores para a cobrança de

.
Belmor Bernardi, do PPB, de agosto). "O PMDB não tem vereadores que têm di-

impostos atrasados. A ma- insistem que a Câmara é que apoiará mais projetos en- ficuldades com os trâmites
téria tramita em regime de tem sido negligente com o, viados em cima da hora ou alguns não estão colabo-
urgência. Legislativo, como já ocor- para serem votados em re- rando com a vontade da

As especificações sobre reu antes, na discussão do gime de urgência", avisou. Prefeitura de trabalhar com
as condições de pagamento Plano Plurianual, que define URG�NCIA - Pelo pro- agilidade", disse ontem. Já
estão sendo solicitadas, os investimentos em obras jeto, o valor da par.cela .Tornelin atribuiu as difi-
desde à semana passada, e serviços públicos munici- mínima no pagamento de culdades com o Legislativo
pelos vereadores SalimJosé pais para os próximos qua- débitos lançados na dívida às "vaidades e picuinhas" de
Dequêch (PFL) eAltairJosé tro anos. Anteofítem, o ativa do Município será alguns dos vereadores, que
Aguiar (PPB), mas.não fo- PMDB aliou-se às reclama- reduzido de 6 Unidade Fis- ele chama de "pavões",
ram fornecidas pela Secre- ções dos vereadores De- calMunicipal (equivalentes a porque querem "aparecer".
taria de Administração e quêch e Aguiar. R$ 178,02) para 1 UFM, no (MILTON RAASCH)

Vereador Evaldo João Junckes

}

Fotos: Arquivo/CP: Edson Junkes
Prefeito Mário Sérgio Peixer

Junckes reage e cobra esclarecimentos do Executivo
Gl/ARAMIRIM - o pre

sidente da Câmara de Ve

readores, Evaldo João Jun
ckes (P1), reagiu à declara

ção do prefeito Mário Sér

gio Peixer (PFL), que esta

semana desafiou o vereador,
a discutir "caráter e honesti

dade" publicamente, dizen
do que a resposta estava sen
do dada através da atuação
do próprio Legislativo, que
na sessão ordinária desta ter

ça-feira debateu longamente
os problemas de relaciona
mento com o Executivo, e
cobrou mais empenho da

Prefeitura na elaboração dos
projetos enviados para
discussão e votação.

- Esta Casa mostrou

mais uma vez que falcatrua

aqui não passa -, declarou

Junckes, dizendo que decidiu
deixar para esta quinta-feira
o pronunciamento que iria
fazer na mesma noite, por
estar muito nervoso e com

dor de cabeça.
Mesmo assim, cobrou

várias providências do

Executivo, como os anexos

solicitados na discussão
sobre o Plano Plurianual de

. Investimentos, o forneci
mento de balancetes regu
lares e a planilha dos gastos
feitos da verba de R$ 120

mil autorizada pela Câmara,
para auxiliar as obras de

reforma no Parque de Ex

posições, onde foi realizada
a 6" Expofeira.

Ele quer também infor

mações sobre pagamentos
feitos para a Rádio Studio

FM, onde trabalha o asses

sor de imprensa, Albino
Flores, e os gastos efetuados

para a realização do baile de
escolha da rainha e princesas

da Expofeira. Junckes tam
bém manteve, o questiona
mento sobre o remaneja
mento de dotações que
estavam previstas para
obras, e que foram des
tinadas para a aquisição do
carro novo do Executivo.

O prefeito tomou co

nhecimento das indagações
do vereador ontem pela
manhã, ao retornar de

viagem a Florianópolis. E
disse que preferia nem res

ponder para evitar polê
mica e "não dar Ibope para
o vereador do PT". (MR)

TERÇA-FEIRA, 13 de setembro de 2001 Q

O impasse entre parte dos vereadores e o Executivo
de Guaramirim parece mais jogo de teimosos. Cada
uma das partes acusa a outra de não estar sufi
cientemente prestativa e disposta a colaborar para o

bom andamento dos trabalhos. Não se sabe bem
porque e nem quais as intenções que existem por trás
disso tudo. Situação que, no final das contas, serve

apenas para complicar o bom funcionamento do setor

público municipal, que tem tantas realizações pen
dentes para serem feitas na comunidade. É oportuno
que as lideranças envolvidas reflitam e procuremo
colaboracionismo autêntico, desprovido de interesses

politicas pessoais, sob pena de ampliar o princípio
de abismo que começa a existir entre os dois poderes
no Município. A comunidade só perde com isso.

LUTO PROMOÇÃO
O RotaryClub realizará, no
período de 21 a 23 de

setembro, a 1· Festa do

Cascudo, em Guarami

rim. O local será o Res

taurante Represa, às

margens da BR-280, onde
tradicionalmente o prato à

base dessa espécie de peixe
já tradicionalmente é ofe
recido. A entidade, desde

já, está convidando a todos

os apreciadores para a fes

tividade, diz Osnildo Barte!

Júnior, da Comissão Or

ganizadora.

O presidente da Câmara

de Vereadores de Guara

mirim, Evaldo João
Junckes (PT), interrom
peu a sessão ordinária de

terça-feira, solicitando a

todos os presentes que fi
.cassern por um J minuto

em silêncio. A iniciativa

de Junckes teve por
finalidade prestar home

nagem póstuma ao pre
feito de Campinas (SP),
Toninha do PT, assas

sinado a tiros noinício da
semana.

HSCJ
A cidade de Massaranduba vive a expectativa do que

poderá acontecer amanhã, com a manifestação
prometida por algumas das lideranças da comu

nidade, em protesto contra o fechamento do Hos

pital Sagrado Coração de Jesus. Mantido pela
Congregação das Irmãs da Santíssima Trindade, o

hospital está, desde o início do mês passado, sob

ameaça de paralisar completamente as atividades,
devido aos problemas de sustentação financeira .

. ENTRE ASPA�S-:___----

"É preciso lembrar algumas lideranças polr'
ticas que, além do jardim e da casa', existe o

quintal, que também necessita de cuidados."
(Presidente do Diretório do PSDB de Jaraçuá do Sul,

N iura dos Santos, usando de metáfora para mandar
um recado aos líderes dos partidos da coligação em

relação aos recentes desentendimentos sobre lan

çamento de candidatos às eleições de 2002)

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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10 diretor da Brasmare Engenharia,Wilson

Mgieborowski, assinou contrato de construção das

obras do prédio da Associação Politécnica de

Jaraguá do Sul, previstas para iniciar na próxima
semana.

O ato aconteceu na noite da última segunda-feira,
durante reunião daAcijs (Associação Comercial e;
Industrial de Jaraguá do Sul).

I Também durante a reunião daAcijs de
segunda-feira, o Núcleo de Fotografiafez o

lançamento oficial do calendárioJaraguá do Sul
2002: ';4no todo com você".

INa próxima segunda-feira, o presidente da

Petrobras, Henri Philippe Reichstul, inaugura o
CDA (Centro de Defesa Ambiental) de Itajaí.
O CDA abriga um sistema integrado que permite a

operacionalização imediata em casos de acidentes
envolvendo o meio ambiente que exigiu
investimentos da ordem de R$ 9 milhões, está
equipado com dispositivos de controle de poluição
por óleo (barreiras de contenção; recolhedores etc.)
e embarcações especiais e de apoio, além de '.

sistemas de comunicação, e vai operar 24 horas por
dia.

IA inadimplência aumentou em 40% entre

janeiro e agosto deste ano em comparação com

igualperíodo do an,opassado. Só em agosto, o
volume de cheques semfundo chegou a 3,37%
milhões, um aumento de 50%.

Projeto não proíbeabertura
do comércio aos domingos
o projeto delei que altera a legislação vigente, de autoria

do vereador Marcos Scarpato, não proíbe a abertura do
comércio aos domingos. O primeiro parágrafo, do Artigo
345, diz: "Para os estabelecimentos comerciais, o fun
cionamento nos domingos estará restrito em até 13 datas

porano", o que desmente as versões de que o texto revogaria
a abertura do. comércio aos domingos. Entretanto, a medida
condiciona o funcionamento do comércio aos domingos a

acordo entre lojistas e sindicato da categoria.
A proposta permite o funcionamento, dos estabelecimentos

que se dediquem às atividades consideradas essenciais como,
por exemplo, produção e distribuição de energia elétrica, serviço
telefônico, tratamento e distribuição de gás, farmácias, funerárias,
restamantes, entre outros.

,

De acordo com Scarpato, os dias e horários de fun
CIonamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e

prestadoras de serviço são livre, "observados os preceitos
de legislação federal, que regulam a duração e as condições
de trabalho, bem como a lei municipal". (MC)

ECONOMIA CORREIODO POVO 5

ITERRORISMO: MERCADO APOSTA NA ACOMODAÇÃO GRADATIVA DA ECONOMIA

Duas Rodas Industrial manterá
\

programa operacional previsto
]ARAGuA DO SUL - A

possível desestabilização da

economia mundial em fun

ção dos atentados terroris

tas nos 'Estados Unidos é

vista com cautela pelo mer
cado regional. A classe em

presarial vai aguardar a rea
ção dos índices e aposta na

acomodação gradativa da
r

economia. Na opinião do

superintendente da Duas

Rodas Industrial, Leonardo
Zipf, as conseqüências não

,

serão tão trágicas como se

pregoam alguns análistas.
Ele não acredita em crise

econômica em razão de

possíveis retaliações do go
verno americano a alvos
terroristas.

Zipf preferiu não fazer

uma análise da conjuntura
econômica atual, mas pre
vê instabilidade no mer

cado internacional. "Qual
quer previsão neste mo

mento é uma intuição do
nada. Logicamente que ha

verá mudanças significa-

Arquivo/CP: Edson Junkes .

Zipf acreditá que represália americana será pontual, e não ao Estado
tivas, mas o mercado vol

tará gradativamente ao pata
mar anterior e as alterações
serão mínimas, nada do que
não vimos antes", acredita,
lembrando que o real vem
sendo desvalorizado há al

gum tempo, em função,
principalmente da crise

Argentina, e da adequação
interna. "Não haverá reces

são econômica, mas insta

bilidades momentâneas",
reforçou.

Sobre a possibilidade de
urna acentuada desace-

leração da economia ame

ricana, com reflexos de

sastrosos para os países
emergentes, Zipf disse que
a previsão é por co'hta da

especulação financeira.

''Assim como os terroristas

não têm pátria, o capital
especulativo também não

tem e voltará ao mercado
'

que mais render. E nisso os

Estados Unidos conti

nuam sendo a maior po
tência econômica mundial,
mesmo registrando redu

ção na produção indus-

trial", ponderou, infor
mando que o PIB (Pro
"duto Interno Bruto) dos
Estados Unidos tem amar

gado queda nos índices.

O superintendente ga
rante que a Duas Rodas

Industrial, empresa líder no
mercado de condimentos
e produtos para sorvetes,
com filiais no Chile e na

Argentina, vai manter sua

programação prevista para
este ano. ''Até que haja alte
rações significativas no

mercado, que exija reestru
turação operacional, não
há porque mudar a es

tratégia definida", justifi
cou, se dizendo um oti

mista responsável. "Sou
bastante otimista em rela

ção ao futuro, mas a res

ponsabilidade me impede
de imprudências", com
pletou, lembrando que o

preço do barril de petróleo
já voltou ao mesmo prati
cado antes dos ataques.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Entidades -divergem sobre .abcrtura do comércio
]ARAGuA DO SUL - do Sindicato dos Comer-.

Desde a aprovação da lei ciários, o vereador Marcos

que autoriza a abertura do Scarpato protocolou pro-
comércio aos domingos e jeto alterando dispositivos
feriados, novembro de 1997, da lei, entre eles, a restrição
sindicalistas e dirigentes da de funcionamento do co-

CDL (Câmara dos Dirigen- mércio aos domingos em

tes Lojistas) travam uma ba- 13 datas anuais. O presidente
talha particular. De um lado, da CDL, Hilário Corrêa,
os lojistas defendendo a lamentou a decisão do ve-

manutenção da Lei 2.397/ reador em propor mudan-

97, que, segundo eles, contri- ças na legislação atual, in-
buiu para o crescimento da formando que há dois anos
economia no Município, o comércio não abre aos

gerando novos postos de domingos. "O calendário de
trabalho. Do outro, o sindi-

_
funcionamento do comér-

cato que quer a revogação
. da lei, por entender que "sa
crifica" os trabalhadores, que
ficam semo descanso semanal.

Em junho, por sugestão

cio, definido no início do

ano, estabelece a extensão

do horário .nos sábados,
evitando a abertura aos do

mingos, justamente para

Médico Oftalmologista
Especia1ização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro

e Curso na Sociedade Brasfleira de OfWrnologia do Rio de Janeiro '

atender a reivindicação dos

trabalhadores", afirmou.

Segundo ele, o projeto
de Scarpato é prejudicial,
não só aos lojistas, mas a to

dos os setores do comércio.
"Fomos pegos de surpresa

pela proposta de revogação
da lei e pela campanha do
sindicato que pede para a

população não comprar no

comércio", reclamou, in
formando que pesquisa
interna aponta um aumento

de 30% no número de

contrataçôes no comércio

do Município, desde 1997.

"O comércio vive das ven

das, que asseguram o em

prego de milhares de traba

lhadores", completou.

O tesoureiro do Sindi
cato dos Comerciários, Clé
ber Zimmermann, rebateu
as declarações' de Corrêa e

informou que os super
mercados são abertos aos

domingos. "Eles (os lojistas)
só não abrem aos domin

gos porque não é viável eco

nomicamente, não por so

lidariedade", disse, denun
dando-que os supermerca-dos
não remuneram o s co

merciários pelas horas extras
feitas no domingo. "Implan
taram clandestinamente o

banco de horas. Além do

mais, a campanha da enti

dade está fundamentada nos

direitos trabalhistas e no con

vívio familiar", discursou (MC)

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

Rua Barão do Rio Branco, 637 • Solo 2 - Centro· Joroguó do Sul - sc

(ei.: (41) 215-3515 ou 9992-9999
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DNome: Wilson
Idade: 26 anos

I Signo: Touro
Profissão: Cantor

/tiComida: ChurrascoBebida: Cachaça, água, suco.

HTudo é bom f!!

Castigo: A violência e os polí-

A ficas

Aplausos: Pra galera que acre-
dita namudança
Vaias: Para os políticos e para
aspessoasmaterialistas
Dia ou noite: Dia e noite'
Mania: Tocar e comprar guitar,
ras

Amor: Perigo
Sexo: Muito bom com a pessoa '-- _

certa
Carreira:Dedicação
Saudade: De casa, dos amigos
e de comerpão de queijo
Drogas: Já usei, não usomais
Estado Civil: Solteiro ...
Cantada: No pé do ouvido
Jaraguá do Sul: Galera ani
mada
Brasil: Se liga, tá na hora de tra
balharameu País
Recado: Foi um prazer ter
tocado aqui pela primeira vez,
espero voltar ...

icroinformatica. com
e I p e c ; • I I lad a "m 8' � n d ,I' • O e ,

R
A
P
,

DICA da semana
Luís Fernando Guimarães e Fernanda
Torres arrasam todas as 6a-feiras na

Globo, em "Os Normais". Quem diria

que um programa feitopara "tapar bu
raco" daria tão certo? Aproveite logo,
enquanto não começa outraminissérie:

Melhor opçM-cU"Cidadh
• Diariamente à partir das 1O haras

• Música ao vivo de Quarto o Sábado

1\ N 'I' )� N 1\

Jaraguá do Sul, quinta feira, 13 de setembro de 2001

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

e n r s e i
SHOWZÉLIA DUNCAN:

D
Foi grande o número de pessoas que prestigiou a boa música brasileira no último dia 5,
noBigBowlling, COIJl o snow de Zélia Duncan. A cantora, com todo o seu talento e estilo,

.

generalizou a opinião dopúblico: foi um grande show!

II

Reservas !7.1266
Rua Venâncio da Silva Porto, 21
89252-230 Jaraquá do Sul- SC

Fone.: 1471 275.1968 Fax.: 1471371.6408
E-mail: sac@icroinfonnatica.com

www.icroinfonnatica.com

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�C&\i)iCLASSIFICADOS DO CP - Jaraguá do Sul e região - Quinta.feira, 13 �e !elem�ro de 2001
Fechamento dos classificados: NEGÓCIOS & OPORTUNIDADES: 2a feira, às 12h; CLASSIAUTO: 3a feira, às 12h; ClASSIMÓVEIS: sa feira, 12h

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

.

CAMBIO PROACTIVEÉ A NOVA evolução da linha Secnie

�----------�( Autogeral )..------------
Fiesta Sedã Mais Ronda nacional

A Ford promete reagir no mercado a partir deste A direção da Honda estava a procura de uma outra
Novo Vectra será lançadosemestre com a importação do modelo Ikon (Fiesta opção para ser o segundo modelo fabricado na sua

sed�)
.

d bro.O d I f O novo Vectra foi uma das surpresas aguardadas quea a partir e outu roo mo e o, com a rente e a fábrica nacional. Estava! Fontes ligadas àmontadora
di· fl d f,

,

d d não deram as caras no Salão de Frankfurt. Mas oantelra camu a as, oi visto esta este mes ro an o no Brasil confirmam que a opção para a fábrica
por estradas do interior paulista. A montadora diz que lançamento do novo sedã da GM já tem data e lugar nacional já foi feita e ficou com o modeloFit, recém
não h' di

-

V'· 1: -

I d marcados. Ele será apresentado à imprensamundial I d O I h d,mas a contra çao. anos tatores estao evan o ança o no Japão. veícu o conta com o que á e
a F d

.

d I dâ B il no firn de fevereiro em Barcelona, dias antes door a lmportar o mo e o se a para o ras, entre mais avançado em matéria de segurança, economia de
el b I

-
.

IM'
.

começo do Salão de Genebra, na Suíçoa,marcado para des, a oa re açao comercia com o eX1CO e a combustível e aproveitamento o espaço interno.
cutucada da Renault no ranking nacional. março.

A data prevista para o carro aparecer no Brasil ainda é
mantida a sete chaves pela Chevrolet, já que a divulga

ção poderia prejudicar as vendas do modelo que
ainda está no mercado. Mas como sempre demora a

chegar por aqui, pode-se pensar até no final de 2002
ainda na versão atual.

Desde a última semana de agosto está na rede

de concessionárias da marca o Novo Scénic
Câmbio Automático, primeiro carro da Renault

fabricado no país a oferecer caixa de transmis

são automática. Com este lançamento, o Scénic

se mantém como referência no mercado de

monovolurnes compactos de preço popular e
atende aos anseios de alguns dos seus consumi

dores.
A introdução do câmbio automático chega à

linha Scénic apenas' cinco meses após o lança
mento do modelo totalmente reformulado, que
ganhou novo design, mais equipamentos de
série e de segurança e um novo motor 2.0 16V,
o mais forte entre a concorrência. Com o lança
mento do câmbio automático, opcional para a

versão RXE equipada com motor 2.0 16V, a

Renault aproveita a ocasião para anunciar mais
uma opção para o consumidor, a versão RT com

o motor 2.0 16V, com opção de transmissão ma

nual ou automática.

Batizado de Proactive, o câmbio automático de

quatro marchas que a Renault está utilizando no

Novo Scénic é auto-adaptável, ou seja, modela-se
ao estilo de condução do motorista. Enquanto
uma caixa automática tradicional possui duas
programações para passagem das marchas, a caixa
Proactive dispõe de nove programas diferentes,
que vão desde uma condução mais suave até uma

performance mais esportiva.
Esta caixa de câmbio conta com um calculador

"inteligente", que avalia, a todo instante, qual a
melhor marcha para determinada situação ou o

melhor momento para a troca de marchas, em
função do estilo de condução do motorista. Esse
calculador trabalha com base em uma série de

..parâmetros, como rotação do motor, posição e

velocidade de acionamento do pedal do acelera

dor, velocidade do carro e carga do veículo.
Outro recurso importante da caixa Proactive é o

recurso de condução em pisos de baixa aderência,
acionado por um botão localizado no console do

câmbio. Com a marcha selecionada em Drive

(D), este dispositivo permite que o veículo saia

da imobilidade em 2' marcha ao invés de 1 a

marcha, evitando que o veículo patine ao trafe

gar por um terreno escorregadio, como lama,
grama molhada ou neve.

Produzida na França, essa caixa automática

equipa, além do próprio Scénic, também os

modelos europeus do Novo Laguna, Mégane,
Clio e Kangoo. Exportada para o México, paí
ses da Europa e do Mercosul, ela foi desenvol
vida para atingir uma durabilidade mínima de

150 mil quilômetros e apresenta a vantagem de
não ser necessária a troca do óleo de câmbio.

No acumulado de vendas deste ano, o Scénic

registra a venda de 10.925 unidades, ante 7.841

do GM Zafira, 5.524 do Mercedes Classe A e

3.214 do Citroén Picasso. Com essa nova

motorização a Renault aumenta as opções dos

consumidores entre os opcionais e pode segurar a

ascendência da Zafira.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



2-CORREIODOPOVO Classiauto
ano 87, rodas 15, Vende-se Corsa, 96. completo, ano 97.

cromadas, carro em R$ 9.500,00. Valor R$ 21.000,00.

UTOS perfeito estado. Tratar: 370-0330. Tratar: 275-4081.
Valor R$ 4.300,00.

rompia í venda! troco! gGrugens Aceita-se troca por Vende-se Monza, ano Vende-se Kadett
moto ou carro. 83, em bom estado GLS, 98. Tratar
Tratar: 9122-1157, de conservação. 9118-5820.
com Marcio. Valor R$ 2.500,00.

Aceita troca. Vendo Kadett
Vende-se Opala Vende-se Chevette, Tratar: 9122-1157. conversível, GSI, ano
Diplomata, ano 90, 91, gasolina, 93, completo, cor
sequndo dono, com único dono. Vende-se Monza, ano vermelho, com rodas
manual e nota fiscal, Valor 87, em bom estado. esportivas 15.
carro impecável. R$ 5.500,00.

'

Valor R$ 4.500,00. Tratar: 9101-4214.
R$ 7.000,00. Tratar: 376-1557. Tratar: 9122-1157.
Tratar: 9122-1157. Vendo Vectra GLS,

Vendo caminhonete Vende-se Kadett GLS, ano 97, completo,
Vende-se Astro GLS, D-20, ano 94, cor completo, licenciado, com ar e direção em

ano 95, 2.0, MPFI, branca, de luxe, único dono. ótimo estado.

completíssimo. completa, cabine R$ 12.800,00. Tratar: 9103-1043.
Tratar: 374-1597. dupla tropical. T Tratar 373-1026.

ratar: 276-0021, Vende-se Astro GLS
Vende-se Chevette SE, com Otávio ou Eliani. Vende-se Vectra 2.0, ano 95, completo,

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
94 Cinza Santana GL, 2.0, 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.inl. + 1.1. + bag.teto
90 Cinza Monza 2.0, SI/R, v.e. + t.e. + d.h
70 Branca Fusca 1500

'-.:p R'O:M,Q ç,/('(i
00 Ranger XL - 4x4, Gomp" branca: R$45.000;OÕ
00 Marea SX - co R$:"2!t:Q.00,00

Renault elio upló - azul. R$.14.500;00
l"aliQ ÉX 1'.0, 21>,,- único dono -brancö R$12.40(l;lfO
GorMi H, 1,6V, 4p -'az\ll' R$ '3.500,00

97 Palio' EE»)< 1.9/2P e- úniço dpf10 - v�flll�lho '.R$jO��9(l,QQ

NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCAS

Dalíar
_.1'..."...,..._=_-=--=-.........,.......,--

VEICULaS LTDA
27&4080 aIM.·'ItIi·tm·�
MODELO ANO COR COMBo

RAT
Palio 4p. 99 Prata G

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

VW

Apollo 90 Marrom M G
Goi CL 1,6 96 Vermelho G
Gol motor 1.6 86 Cinza A

GIIII
Corsa 4p 99 Vermelho G
Corsa Wind 4p 99 prata G
Corsa Wind 2p 98 Prata G
Kadett GL 95 Azul G
Chevette SL 89 Grafite A
Chevette SL 1.6 85 Dourado A

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

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1170 - Centro - Jaraguá do Sui - 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
Goi CL 89 Branco G
Parati 85 Bege A

Brasilia 78 Marrom G
GM

Corsa Wind 98 Verde Met. G
Corsa Super, 4p 97 Branco G
Chevette 80 Branco G

FORD
Del Rey 84 Bege A

FIAT
Uno SX, 4p 98 Bege G

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

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

ICh�vro.�uto7
MECÂNICA

Ri•• '

••rAa,,'o Oórfl;l\)us«,h, 386
__\Ia 2 - Aitr••,uá ··(:I,G Swll - s·e

R$ 3.500,00, ótimo
estado de

conservação. Tratar:
9105-9172.

QUI NTA-FEI RA, 13 de setembro de 2001

direção hidráulica, ar
condicionado, alarme,
vidros e travas elétrica.
Escelente estado de

conservação.
Valor R$ 12.500,00.
Tratar: 372-4965,
372-4912 comI. Ou

(47) 422-9575.

Vende-se Monza, 86,
SlE, álcool, em
perfeito estado.
Valor R$ 4.000,00.
Tratar: 9119-4036,
com Valdecir.

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

direção, pneus novos,

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

Vende-se Monza 85,

COMPRO CONSÓRCIO,
nõo contemplado, mais
de 15 parcelas, pago à

visto, em dinheiro.
Tratar: 522-0256
ou 9968-0588

Vende-se Chevette, 93,
gas., 1.65, prata.
Valor a combinar.
Tratar: 371-8150 ou

9122-4771.

Vende-se Vectra GLS,
ano 97, azul.
Impecável. Valor a

combinar. Tratar:
9973-5871.

Vende-se Pick-up
Corsa, 97, em ótimo
estado. R$ 10.500,00.
Tratar: 376-0228.

Vende-se S-1 O, diesel,
75, carroceria de
madeira, R$ 7.000,00,
e 2 carretinhas para

gás, R$ 2.500,00.
Aceito carro no

negócio. Tratar:
9961-9055.

Vende-se Vectra GLS,
00/00, prata, 2.2,
completo. Tratar:

371-6967, com Celso.

275-362,7
Rua Barão do Rio Branco, 411· EdITício Klein - Sala 2 - Centro

Fone: (47)
370-8622

Vl:JeU1.O
Polio EX, 4p, ve/le
Uno SX 4p, ve/le
Corso Super 4p, te,
Fiesla CLX 1.3, 2p
Corso Wind, 2p, ar.qle
Uno IE 2p
Uno EP 4p, ve/le/ar
Tipo 1.6, 4pJ.completoKode« GL r.a
Verona GLX 1.8, ar
Goi 1.0 Plus
Corso 1.0 2p TE
Taurus camp. aulom.
Goi iooo. rodos
Ipo'nema SL/E). ve/le, 1.8Cheveffe 1.6/-:, DL
Paroli Club 1.6, rodos
Dodge Le Baron, 4p
Fusco 1200 (relíquia)
V1J.lJ1ifRJ03
Saveiro CL 1.6 Mi
Pompa S 1.6
Fiorino Fur9ão 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 Kormann
D·20 Turbo/cap./rodas
F-1 00 (relíquia)
M0103
Yamaho 98R 125 Preto
Falcon NX 400 Vermelho
Suzuki GSXR 11 OOw Roxo 95

Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

etJR
Preto
Azul
Bronco
Branco
Branco
Azul
Verde
Cinzo
Vermelho
Prolo
Prolo
Bronco
PraIa
Bronco
Verde
Prolo
Prolo
Bronco
Bronco

fINO
01
98
97
97
97
96

, 96
95
95
95
95
95
95
94
91
91
89
79
69

fiNO
00
96
96
96
95
95
94
94
93
86
85
69

Branco
Bronco
Brancq
Bronco
Bronco
Bronco
Bronco
Branco
Bordô
Bege
Vermelho
Bronco

01
00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vendo Vectra GLS,
2.2, 98, prata
metálico, ar digital, cl
58.000KM. Tratar:

371-5343. 2848. 9905-2848. R$ 10.700,00. Tratar:
371-9720.

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

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

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

Vende-se Kadett Lite,
94; 1.8, preto, lirnp.,
desemb., ar quente.
Tratar: 9905-2848.

Vende.-se Logus CL,
1.8, 93, azul
metálico, trio elétrico
e aros de liga. Tratar:
371-5343.

Vende-se'Monza

Classic, 92, 4 portas,
2.0, MPFI, completo,
rodas liga. Tratar:
371-5343.

Vende-se Palio
Weekend Sport, 98,
completa.
R$ 20.0bO,00.
Tratar: 370- 91 53 ou

9973-5175, com Paulo.

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

Vende-se Kadett GL,
1.8, prata, trio eletr.,
limp., desemb., ar
quente. Tratar: 9905-

Vende-se Chevette SL,
1.6, 8ß, branco,

.

gasolina. Tratar:
Vende-se Palio EDX, 2

portas, 97, vermelho.

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

Corsa
Corsa Sedan
Vectra
Corsa
D-20 Custom

Rua BemardoDombusch,330-EntradadoClubeAtléticoBaependi

IFORD ANO I Ivw I
Ford Ka 98191 3GoI.MI 98

Escort Hobby 95· GoICLi,1.6 <J7

Verona GLX, compl 91 GoICI,1.6 95.
Escor! GL 89 Logus GLS comp 1.8 93

FlAT SaveirQGL 91

IPalio 97 I Pará!i CL 1.6 91

UnçEP,4p 96 KomIli Furgão 91

Uno EP,?p 96 Voyage CL: ta 91

Tempra, compl. 95 Fusca 80

Premio 92 IGA I
UnoS 1.3 91 Corsa Super, 4p, comp. 97

Ul101.5 R 88 Corsa GL 1.4 ·96

Plek-up fI? 3 Corsa Wind 9419.5/95

IMOTO I 20megaGLS 93/94

CG 125 88 Kadette SLEIGL 95

2 Titan 95/98 S10 95

OT180 91 KadelteGSI 94

Ipanema GLS, 4p 94

MODELO ANO COMBo COR D-20 Conquest Comp.4p 93/93 Dies. Branca
VW Monza SL 93/93 Gas. Vermelho

Special GIl 01/01 Gas. Cinza Quasar Opala Diplomata, cornp l., 4p 90/90 Gas. Preto

Special GIl 01/01 Gas. Prata Chevette 83/83 Gas. Vermelho

Special GHI 01/01 Gas. Cinza Quasar FORD

GIII, MI 16V 99/00 Gas. Verde Fiesta, c/ trio elétr. 1000 98/98 Gas. Prata

99/99 Gas. Prata F-IODO XLT Comp!. 97/98 Diesel Azul
CL Mi, 1.6 99/99 Gas. Azul VersalIes GU 95/95 Gas Cinza
MI16V 98/99 Gas. Prata Del Rey GL - 88/88 Gas. Azul
CL 1.6 97/97 Gas. Prata F-IODO MWM Cabine Dupla 86/86 Dies. Azul
1.0 I 96/97 Gas. Branco Escort L 94/94 Gss. Azul
CLi 1.6 96/96 Gas. Azul FIAT

SL/E 94/94 Gas. Bordô Uno 4 portas EX 99/99 Gas. Preto
CL 93/93 Gas. Prata Uno 2 portas SX 97/97 Gas. Preto
CL 1.6 93/93 Gas. Bege Uno

•

SX 97/97 Gasr Bordô
CL 1.6 92/92 Ale. Prata Palio c/ trio eletr. EDX 97/97 Gas. Cinza
CL 1.6 92/92 Gas. Prata Uno 2 portas S 87/87 Ale. Preto
l.6 87/87 Gas. Branca Palio EX dir e trio Cistemac 00/00 Gas. Cinza
l.8 87/87 Ale. Branco Uno 2p SX 98/98 Gas. Vermelho
SLE 87/87 Gas. Azul MOTO

GM Moto Honda CG Titan 98/99 Gas. Vermelha

Super 99/99 Gas. Prata 2 Moto YBR Com part OKm Gas. A escolher

Super 99/99 Gas. Prata Honta Titan Gas. A escolher
GL 96/97 Gas. Cinza OUTRAS MARC.AS
Wind 95/96 Gas. Roxo Senic RXE 2.0 00/00 Gas. Verde

Completa 93/94 Diesel Bege Mercedes Classe A 160 Classic 00/00 Gas. Branco

KA
KA
KA
KA
Fiesta
Escort GL 16V
Escort GL 16V SW

EEscort GL 16V H 2pts
scon GLX 16V SW

R�cort GL 16V SW

�scort GL 16V Sedá
laurus LX

MMondeo CLX FD
ondeoCLX FD
Fl000 HSDXL
MRondeo CLX FD

Royale 2.0i GLangerSTX
. Escort 1.0 HobbyVersailles GL

VEscort 1.6 Hobby
erona LX
PampaL
Belina L

S 10 Deluxe
Opala Comodoro SUE

�Ol P'lus 16VGOYage GL
012pts

UUno Eletrönicno Eletronic
Florino pick-up LX

CorolaXEI

FORD
00/00 prata
99/00 branca
99/99 prata
98/99 cinza
98/99 branca
98/98 vermelha
98/98 vermelha
97/98 prata
97/98 azul
97/98 azul
97/98 prata
97/97 branca
97/97 preta
97/97 azul
96/97 preta
96/97 branca
96/97 azul
96/96 azul
96/96 azul
95/95 azul
93/94 Cinza
93/93 vermelha
91/91 azul
90/90 vermelha
90/90 azul

GM
96/96 azul
89/89 prata

VW
00/01 preta

.

89/89 branca
86/86 branca

FIAT
94/94 verde
93/94 verde
93/93 vermelha

TOYOTA
98/99 prata

Na MORETTI
,

AUTOMOVEIS
•

seu sem Inovo co

[eito de novo

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

gasolina
gasolina
alcool

gasolina
gasolina
gasolina

gasolina enrique Piazera, 199 - Centro - 3

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vendo Fiat Uno 1.0,

ano 94, 2 portas,
completo.
Tratar: 9101-4214.

quente. Tratar:
371-5343.

Vende-se Palio 96/
97, bordô, único

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

Tratar: 9903-2936.

Vendo Fiat Tipo, ano
95 SD( 4 portas,
completo.
Tratar: 9101-4214.

Vende-se Uno 1 .SR,
88, vermelho, vidros
elétr., gasolina, limp.
e desembaçador, ar
quente. Tratar:
9903-2936.

Vende-se Uno 1.5S,
branco, 93.
Tratar: 371-5343.

Vendo Fiat Uno, 98,
completo,
4 portas. Valor R$
9.900,00.
Tratar: 9980-4405,
com Ismail.

Vende-se Uno Mille,
94, 2 portas, azul

. metálico., limp.,
.

desem., ar quente.
tratar: 9905-2848.

Vende-se Tempra,
16Y, ano 95,
completo.
R$ 12.000,00.
Tratar: 9118-5820.

, Vende-se Tempra IE,
2.0, completo, 8
válvulas, verde
metálico. Tratar:
371-5343. Vende-se Uno Mille,

98, 4 portas, cornpl. -

ar. Tratar: 9905-2848.Vende-se Uno Mille,
92, verde metálico,
limpador, desemb., ar

VEíCULO COMBo COR ANO

VW

Goi CL 1.6 Gas. Bege 89 R$ 5.600,00
Voyage CL 1.8 Gas. Prata 95 R$ 8.800,00
Fusca 1.300 (.' Gas. Branco 83 R$ 2.800,00

GLOBAL VEíCULOS
G\II

Compra
Corsa 1.0 Gas. Branco 96 R$ 9.300,00
D-20 Die. Vermelha 94 R$ 32.000,00

Vende Monza GLS 2.0, compL Gas. Azul 95 R$ 11.800,ÓO
MonzaSLE Ale. Verde 88 R$ 5.300,00

Troca Kadette 1.8 Gas. Verde 94 R$8.500,00

Financia FORD

Escort GL 1.8 Gas. Azul 95 R$ 9.800,00

(47) 371-3608 Escort L 1.6 Gas. Prata 93 R$ 8,500,00
Escort Hobby 1.0 Gas. Azul 95 R$ 7.800,00

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1379 Verona GLX 1.8, comp., 4pGas. Preto 95 R$ 10.500,00
- Centro - Jaraguá do Sul - SC Ka 1.0 Gas. Prata 98 R$ 10.500,00

dono, 30.000km
original. Valor
R$ 10.200,00.
Tratar: 376-0a69, com

Celso.

ano 86, com
pequenos reparos na

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

77, em bom estado I

com direção
hidráulica e jogo de
rodas. Valor
R$ 1.700,00.
Tratar: 9122-1157.

Vende-se Uno, ano 88.
R$ 4.300,00.
Aceita-se troca.

Tratar 9975-0287.

Vende-se Tempra
completo, 95.
R$ 11.500,00.
Tratar: 275-2164.
Aceita-se troca .

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

Vende-se Fiat 147,

Vende ou financia
Fusca, 64.
Valor R$ 1.600,00.
Tratar: 275-1025,
com Scdí.

Vende-se Fusca

1.300, branco, ano
82, bom estado.
Tratar: 371-5343.

Vende-se capota
para Saveiro até ano

95. R$ 75,00..
Tratar: 275-2464.

Vende-se Gol CL 1.6,
vermelho, pára
choque
personalizado.
Tratar: 9903-2936.

Vende-se Gol CL,
ano .a7, cor prata,
em ótimo estado.
Valor R$ 4.000,00.
Tratar: 370-5432,
com Miguel.

Vende-se Gol 1.0, 96,
branco. Tratar:
371-5343.

Vende-se Opala, ano

(47) 376-:1772.
C..... r LTa.....

Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro -Jaraguá do Sul- SC C.."..NHON......

MODELO COMB COR ANO D-20 Conquest Comp. dies. Gas. Branco 1995 GdlfGTI, EscortXR3,1.6,Uno Mille Gas. Branco 1992
completo, -

gas., vermelho,VW

Golf GTI Comp. Gas. Azul 1995 GM gasolina, azul, 95 88

Voyage 1.8 comp., 4p Gas. Prata 1992 R$ 7.500,00 Vectra GLS comp. Gas. Cinza 1997
Parati 1.6 Ale. Branco 1985 R$ 3.300,00 Pick-up Corsa 1.6 Gas. Branco 1997
Gol BX Ale. Branco 1984 R$ 2.500,00 Escort XR 3, comp. 1.6 Gas. Vermelho 1988

Corsa 1.0 Gas. Cinza 1995
AAT Ipanema 1.8 Gas. Azul 1991
Uno SX 10 Gas. Azul 1998 R$ 9.300,00
Palio 1.0 ED Gas. Azul 1997 R$ 10.300,00 FORD
Palio 1.5 EL Gas. Vermelho 1997 R$ 11.800,00 Verona LX Ale. Prata 1992 PalioED,97/a.zul,Uno SX 10 Gas. Roxo 1997 R$ 8.800,00 Escort L 1.6 Gas. Vermelho 1990

gasolinaTipo IE 1.6, 4p Gas. Cinza 1995 Escort XR3 1.6 Gas. Vermelho 1988

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

ADDmakler.HercO
Seguros

www.addmald.r.coni.br
Fone:370-0047

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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-

371-7770

REVESTIMENTO

AUTOMOBILÍSTICO

Vende-se aro 16,
momo, cl pneus.
Valor a combinar,
falar com Paula.
Tratar: 371-7010,
no período da tarde.EM COURO E

TECIDO Vendo Kombi, ano
82. Valor
R$ 1.800,00.
Tratar: 370-9282,
com Rose.

R. Bernardo Dornbusch,
2222 - Vila Lalau Vendo Marajó, ano

82. Valor R$

Classia:uto
1.800,00.
Tratar: 370-9282,
com Rose.

Compro consórcios.
Tratar: 99'63-4433,
com Adi.

Vende-se Jeep Turbo,
diesel, ano 96,
traçado, reduzido e

bloqueado, com 5

pneus novos.

lrnpecóvel, Valor
R$ 19.900,00.
Tratar: 370-8751.

Vende-se XLX 350,
ano 89, ótimo
estado. E, compra-

Oficina credenciada e homologada

'�
..._
INMETRO

/G�������
,O I C - o 4 0/93

Comprovante Capacitação Técnica· cer 22f)6

O combustível do amanhã qUI:! você USA hoje! Certlflcad.peloSENAI

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

Economize ate 70%
no ,combustível 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
combustiveis de maior sucesso em todo omundo e estará disponivel 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 velculos particulares.

AS VANTAGENS NO GNV:

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

• Aumenta a durabilidade do motor;

�nga a vida útil do óleo e velas em até 3 vezes.

5Jjj1fft1i1Qwm;ii;Sffl,ifi,m.
• ECOlogicamente correto;

,
• Não possui agregado de chumbo ou compostos de enxofre;

I • É puro e não permite adulteração;
• Sua queima é limpa e unlfonme;
• Não polui a camada de ozônio daTerra.

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

• Não possui contato com o ar;
• Mais leve que o ar;
• Não forma bolsões de gás;
• DiSSipa-se rapidamente em caso de vazamento;
• Os dlindros 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.

8i-combustível

.mttumm

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

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

COMBUSTlvEL NO SEU VEICULO, EM UMA OFICINA
CREOENCIADA E HOMOLOGADA PELO INMETRO.

GASOLINA Preçq RS1,799 GNV Preço RS 0,849 ECONOM/A cidade
Veiculo Km/I R$/Dia' R$/Mês Km/m R$/Dia' R$/Mês RS/Mês R$/Ano
G� 1.6 10 O 1799 53970 13 O 6,53 195,92 343,78 4.125,32
VOClra2.2 7,5 2Ú9 719:60 9,8 8,71 261,23 458,37 5.500,43
'iorino 1.5 10,5 17,13 514,00 13,7 6,22 186.59 327,41 3.928,88
Kombi 1.6 9,5 18,94 568,11 12,4 6,87 206,23' 361,87 4.342,45
S102.2 8,0 22,49 674,63 10,4 8,16 244,90 429,72 5156,65
RangerV6 6,5 27,68 830,31 8,5 10,05 301,42 528,89 6.346,65
Saveir01.8 9,0 19,99 599,67 11,7 7,26 217,69 381,97 4.583,69
'Média/dia 100 Km Referenciais atualizados em 20/07/2001

se LDZ até
R$ 600,00.
Tratar: 9102-6802.

Compra-se Jeep
traçado para
reformar. Tr�tar
(47) 379- 1719 ou

9979-3000.

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

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

Vende-se uma Rural,
ano 64,'toda
original.

R$ 2.500,00.
Tratar: 372-2808.

Vende-se F-1 000,
98; banco de ouro,
motor maxium

plus, impecável.
Tratar: 9979-1437.

Vende-se
caminhonete cabine

dupla, cor marrom,
ano 86, com ar

condicionado,
volante hidrólico e

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

Vende-se Pick-up
diesel, cabine dupla,

VENDE-SE OU TROCA-SE
MOTO HONDA Bll,

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

Valor R$ 2.300,00 +
prestações de consórcio.

Tratar: 370-8336 com Jonas.

Telefone:

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

CORREJO no POVO - 7

ano 81.
R$ 14.000,00.
Aceita-se proposta.
Tratar: 370-0464.

• Qualquer veículo a gasolina ou a álcool pode ser convertido

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

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

combustível em uso.

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

economia mensal paga o investimento da conversão. Você

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

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

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

Vende-se Kombi
Trailler, motor
na garantia,
ono 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

BARBADA
APROVEITE! ! !

5 Cartas de crédito para
comprar imóveis ou construir.

, R$ 15.000,00 - R$ 167,00 mês
R$ 30.000,09 - 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/nQ
(ao lado do nQ 1880)

, Baependi - Jaraguá do Sul - sc

IjHeliar'
BATERIAS FREE

��j�
RuaJorgeCzerniewicz,42- FONE: 275-2231

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Palio Youag

CONTINUA

Mille Fire
Palio EX

DESIGN MAIS ARROJADO
E ELEITO O CARR DO ANO.

o CARRO

IS
BARATO
E ECONÔMICO
DO BRASIL.

ENHA' CONHECER A LINHA 2002.

Multimarcas

MARCA MODELO
o

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

FIAT PALIO EL 4P 97/98 VERMELHO
FIAT PALIO EX 2P 98/98 AZUL '

FIAT TEMPRA IE 4P 95/96 CINZA
FIAT MAREA SX 2.0 20V 99/99 BRANCO
FIAT UNO MILLE EX 2P 98/99 BRANCO
FIAT BRAVA SX4P 99/00 BRANCO
FIAT PALIO ELX 4P 99/00 VERDE
FIAT UNO MILLE EP 2P 96/96 PRETO
FIAT PALIO WEEKEND STILE 98/98 VERMELHO
FIAT PALIO ED 97/97 VERDE
FIAT PALIO ELX 4P 00/00 BRANCO
FIAT PALIO EDX 4P 97/98 CINZA
FIAT TEMPRA 16V 96/96 CINZA

SUPER CONDiÇÕES GARANTIA DE
DE FINANCIAMENTO CÂMBIO E MOTOR

ENTRADA DE 20% JUROS PRÉ-FIXADOS
Financiamento: Taxa de cadastro de R$ 110 00 - CrédHo sujeito à aprovação

FIAT TEMPRA 2.0 16V 96/96 CINZA
FIAT PALIO EX 2P ,98/99 AZUL
FIAT TEMPRA IE 4P 95/96 CINZA
FIAT UNO MILLE EX 98/99 BRANCO
VW GOL SPECIAL 98/99 VERDE
VW GOL 1000 94/95 BRANCO
VW GOL MI4P 98/99 VERDE
GM KADET SPORT 96/97 VERMELHO
GM KADET GL 96/97 VERDE
GM MONZA CLASSIC SE 2.0 88/88 PRATA
GM MONZA CLASSIC SE 2.0 91/91 PRATA
FORD ESCORT GUIA 2P 90/90 PRATA

Os melhores
semlnovos estão na

Javel Multimarcas.

Aberto de segunda à sexta das 8h às 18h30min Sábado das 8h às 12h Rua Fritz Bartei, 99

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vendo Apollo Gl,
ano 91, gasolina.
R$ 6.000,00.
Tratar: 9975-0287.

Vende-se Voyage,
83, gasolina.
R$ 2.600,00.
Tratar: 275-2164.
Aceita-se troca.'

Vende-se Gol Cl,
91, gasolina.
R$ 6.500,00.
Tratar: 275-2164.
Aceita-se troca ..

Vende-se Gol, 83,
motor A.P.
R$ 3.500,00.
Tratar: 275-2164.

Aceita-se troca.

Vende-se Gol, ano
93, 1.6, C2.
Valor R$ 7.500,00,
aceita-se troca por
moto Titan e saldo
parcelado.
Tratar: 9992-4205.

Vende-se Gol 1 DOO,
94, ótimo estado.
R$ 6.800,00.
Tratar: 373-0131,
com Elcio.

Vende-se Fusca 76,
ótimo estado, bege.
Tratar 372-0391.

. Vende-se 2 Marajos,
ano 82 e 88.
Valor a combinar.
Tratar: 370-9282.

Vende-se Gol 92,
1.6, gasolina.
Valor a combinar.
Tratar: 371-9157.

Vende-se Fusca, ano
84, em ótimo
estado. Valor a
combinar.
Tratar: 9118-8780,
com Jocemar.

com Claudineia.

Vendo Goi I, ano 96,
2 portas, vermelho,
impecável.
Tratar: 370-5020
ou 9992-7875,
com Márcio.

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

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

371-5715, com luti.

Vende-se Gol GIII,
2000, bordô, com
ar-condicionado, dir.
hidr., ar quente,
desembaçador, som.
R$ 18.500,00.
Tratar (47) 9114-
2624 (Joinville).

Vende-se Gol GIII,
4p, 2000, branco.
18.000km originais,

ar-cond., porta mala
elétrico, limpador e
desembaçador
traseiro.

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

Vende-se Parati, ano
86, álcool, 5
marchas.
Valor a combinar.
Tratar: 370- 1492.

Vendo Marajó, 85,
verde metálico, em
bom estado.
R$ 2.200,00,
aceita-se troca.

Tratar: 9122-1157,
com Márcio.

Vende-se Brasilia,
80, com rodas

esportivas e 4 pneus
novos, em bom
estado gera I.
R$ 1.800,00.
Tratar: 9122-1157,

Vende-se Fusca, ano
82, com aros de liga
leve. Preço a

combinar.
Tratar: 370-3350.

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

Vende-se Belina II

81, gasolina,
branca.
R$ 1.500,00.
Tratar: 371-9720.

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

Plano Bem Objeto' Crédito Parcela

*4."",

com Márcio.

Vende-se Santana
GlS, 4p, completo -

ar. R$ 6.500,00 +

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

275-2332.

Vende-se Voyage Gl,
90, álcool, borbô,
com direção e vidros
verdes. R$ 5.000,00.
Tratar: 374-2016 (a
tarde, após 14:30,
com Márcio).

��,,!�.ilêg_l:,s"-Indiscutivelmente o melhor

BIInco c.ntnI do IkuII

............_"O'OOIJ I

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

, Tratar 371-4224.

Vendo Escort Gl,
ano 91, branco,
gasolina, lindo!
Tratar: (47) 435-
0904 ou 543-1023.

C-IDO BLZ KS
C-lOO BLZ'bS
CG 125 TITAN KS
CG 125m��16$,
CBX 250 TWIS .

Horário de Atendimento: dos 8:00 hs
às 19:00 hs, sem fechar poro almoço.

Rua Adélia Fischer, 239 - Fone 371-2999
e Walter Marquardt,l27 - Fone 370-8800.

ii.·· «;. A

ZoomCreatM: - CENP

01 - Sorteio;
03 - Lance livre.

36meses

GRUPO 430
Assembléia em Jaraguá do Sul

Dia 19/09/2001

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, ,

* Pneus * Rodos Esportivos * Amoril;}GedoflS
,

* Escopomentos * Bolonceomento * 6eomet(�
c

* Molos * Suspensão * Freios

Rua Expedicionário Antônio Carlos Ferreiro, 865 - Fone: 371-7398 / 3'1·-01

Francisco. 180, preparada para
trilha. R$ 800,00.

Vende-se Gol, Uno Vende-se Honda CG Tratar: 9122-1157,
4p ou Corsa, 125, ano 88, com Márcio.
somente em ótimo vermelha, em ótimo
estado, com preço estado. R$ 1.430,00. Vende-se moto CG

para revenda. Tratar: 371-9375. 125,90, com
Tratar: 9902-0184. carrinho para gás +

Vende-se Honda 1 carrinho avulso
Vende-se micro- Drean 100cc, ano para gás. Tratar:
trator Yomar, 13H� 97, vermelha, super (47) 446-0556.
com acessórios. nova. R$ 2.000,00.
R$ 3.500,00. Tratar: 9979-0605. Vende-se moto

Tratar: 371-5373 ou Titan KS, ano 2000,
9952-6889. Vende-se moto DT cor verde, em

IVERSOS
Vende-se Jeep JPX,
diesel, ano 95, em
ótimo estado de

conservação e

funcionamento, com
150.000km
rodados.
R$ 20.000,00.
Tratar: 9975-1426
ou 9973-8576, com

AUTO CENTER

Não fechamos pum o almoço

Vende-se ou troco-se Golf GLX 2.0,
ano 95, completo,

cor champagne dourado.
Troco menor valor.

Tratar: 27,5-3409 ou 9973-9701
Vende-se CG 125,
ano 82, vermelha,
ótimo estado.
Tratar: 372-0391 ou

9965-8875.,

ótimo estado.
Valor
R$ 3.450,00.
Tratar: 376-0035,
com Sami.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



II. N 1\ POR: CARLA MAURER

FOTOS: TÉo BOGO

SHOWWILSONSIDERAL:

LOG MAIS....

58-FEIRA (13/9):

Big Bowlling: show de pagode
com oGrupoEmoção.

Notre: boate normal.

68 FEIRA(14/9):

o show "Na Paz", de Wilson Sideral, foi outro evento que agitou a cidade na última
semana (dia 6). A Notre contou com umpúblicomuito animado!

te-nos em dois endereços:
a Joõo Marco"o, 179 - Centro

estacionamento próprio
7) 370-0186

odoro Ribeiro, 657

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

tb.o melhor lanche da cidade

ir371-5309 I
I

TELEFONIA

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

BigBowliing: noite gaúcha com o

Grupo Tradição e o Grupo Mi
nuano.

SÁBADO (15/9):

BigBowllilig: festaFeelFree.

Notre: "Club das Mulheres". (Até
ameia-noite só entramulher).

au
+ + o + desta semana - Pare e pense: você al
destaca aquelas pessoas que guma vez já não pegou uma
lutam de verdade para realizar fruta na mjo, apJ,!

eciou-a por
seus scnhcs.jvecê-sabe como

sua beleza e, o prová-Ia,
se fala "dorn"] em i�glês? Gift. I", ,;..
E gift, em PO�U9Uª�S, significa percebeu � estava po

"presente". Então l dorn é um
dre?

POiS�'
S-(JJ� aconteceu

presente que recebemos. Não com todo unddl Mas, rnes
adianta você

,peRS.
r que isso mo assim, muitrs pessoas

só acontece para os outros, continuamh 'MeIjldo de apa
pois todo mu do te um dom, rências! Al ui dm Jaraguá
algo que sa e fa er perfei- do Sul, entro, is! o é mais dotamente bem. a você re- que comu
conhecer

iSSi-lOCê
e se- Há

quir em frente . dentro d
É claro q e, m itas vezes, muitos val

não é tão fáC�assi lutar por
algo que nos pãfece tão dis

tante,

inatingJ·v.el,....tí
depende

basicamente de d�as coisas:
do seu amor or

eaíe
dom e do

seu grau de �ersis ência. Isso
pode ser na �i "

, na pintu
ra, no cineraa, nà adminis

tração, na mddicinf"" o cam

po é muito arJ,J210.
Vamos pegar como

exemplo a música. Existem

aqui em Jarabuá o Sul pes
soas com um gra de talento
musicaLTodds sabê mos que o

caminho para chegar ao re

conhecirnentqrressa área não
é nada fácil. �"aass hi'quem

não
se amedronte com isso. Cas
siana Bueno, lEnéa Raasch e

os integrantes da ex-banda
Ladainha =r exemplos.
Estão cada Ivez ais bus-
cando aperfeiçoa ento e no
vos desafios.

É, não podemos esquecer
nunca de uma velha frase: "Só
é impossível o que não se po
desonhar."

segmentos
mo tema:

alguém ou

rim pelo so

ou ras preo
exc sivamente

emseru ínho ou um

corpinho !ponit ; e outros
ainda são tapa- es de ven

der a pródria rrlãe para ter
um bom cafrcr.1"

No mE� �E todo esse

circo, eXisímipessoas que
acreditam ·.ia, nte que a

humanid de, ou, foca
lizando mjis, �ue Jaraguá
do Sul é ma idade com

posta por sE�uperiores e
inferiores. I�_e_rál que essas

pessoas esqubcem, por
exemplo, �ue oJ voto de to-
das as

pe�oa�tem
o mes

mo valor? ue uando mor-
rerem, t?d s v.ir rão pó? Há

quem nao l1VT e que essas

pessoas acreditem que se

reduzirão a pó de ouro!
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No lançamento da Schützenfest, sexta-feira (7), foi eleita a Rainha
da festa. No centro, a rainha, Jaqueline Stanke Maba (Clube

Botafogo), P Princesa (E), Márcia Volkmann (Sociedade Aliança)
e a 2a Princesa, Daniela Grahl (Sociedade Alvorada)

Família reunida. Parte de netos e bisnetos, no almoço no Restaurante
e Parque Aurora, comemorando o aniversário da bisavó, Matilde.

Comemorou
idade nova ontem

(12) Deise
I<onell. Parabéns'

e muitas

fel icidades dos
familiares e

amigos

FELIZ ANIVERSÁRIO
9 DE SETEMBRO
Jeanete Leier
Kewin Lemke
M i riam Doubrawa
Fernanda Winter
Franciele Smekatz
10 DE SETEMBRO
Rosani Lenzi
Luana Lewerenz
N ivia Bortol ini
Nicolli R. Tubs
11 DE SETEMBRO
Anna Cristina Souza
Zanetti
Millie Cláudi Wundrlich
Rosália Pradi

Jayne Rejane Moser
Eliza Mara Titz
12 DE SETEMBRO
Heins Henrique Krüger
Pedro Antônio Alves
Gerald Duwe

MarcelaAlessándra
Schwarz
Wardir Krüger
Fernando Klein
Gilda Seidel
13 DE SETEMBRO
Pericles R. Lenzi Zanluca
Ruth Maria Briese

Jorge Jonas Sales
Adernar Piske
14 DE SETEMBRO
Lio Tironi

Agninaldo Spézia
Verônica Schaffer
Pedro Packer

Alexandre Rosa

Eugênio Prestini
15 DE SETEMBRO
André Althoff
Rosana Barbosa
Marciana Mathias
Justino Pereira da LuZ

QUIN�A-FEIRA, 13 de setembro de 2001
-

Gil e Mareio,
mesmo na presença
de todos os colegas
de trabalho, "eles"
não se importaram
em trocar carinhos
e juras de amor.

H omenagem de
I<elli Regina de
Lima (Sacolão).
Parabéns!

NOTAS
--------------------------------------------------------------------------------------------�

CONVITE
A Prefeitura de Jaraguá do SUl con
vida para o lançamento do Pro

grama "Kit de casa pré-moldada e

laborterapia", que acontece nesta

sexta-feira (14), às 14 horas, no Pre
sídio deJaraguá do Sul, Bairro Jara
guá 84.

TRÂNSITO
A Prefeitura de Jaraguá do Sul, atra
vés da Secretaria de Desenvolvi

mento, convida para coquetel de
abertura oficial da Semana do Trân

sito, com a palestra "Salvando vidas",
com Vera Dias Carneiro, presidente
da Associação de Vítimas de Trân

sito do Rio de Janeiro, no do CPL, às
19 horas de segunda-feira (17).JANTAR

o Hospital e Maternidade Jaraguá
e a Caraguá Veículos convidam a

coluna para um jantar, oferecido
pela Caraguá, em prol da promoção
"Está nascendo um Volkswagen
Okm para o Hospital e Maternidade
Jaraguá", amanhã, às 20 horas, no
restaurante do Parque Malwee.

BAILE
O Cursilho da Paróquia Senhor Bom
Jesus, deGuaramirim, convida a todos
para o seu 9° baile, neste sábado (15),
no Parque de Eventos de Guarami

rim, com início às 23h30, e animação
do Musical Sangue Latino (RS).

INTEGRAÇÃO
A Rede Microlins reuniu, no dia 4/9, na unidade de Jaraguá do Sul,

representantes de associações de moradores, dos bairros do Município.
Na reunião foram tratados vários assuntos, entre eles a apresentação
oficial daMicrolins às associações, campanha para festa do Dia das Crianças
e projeto de parceria entre as associações e Microlins.

�pós a reunião, os representantes foram convidados a conhecer todas

as dependências da escola, depois participaram de um animado c?ifte-breack.
A Microlins nasceu em 1991, na cidade de Uns, São Paulo. Em 1994

começa o sistema de franqueamento de método e marca, e nasce a

Microlins Franchising. Hoje, após 6 anos de franqueamento e 10 anos de

história, a empresa conta mais de 200 unidades em operação e cerca de

300 mil alunos já formados em nove Estados do Brasil.

A Microlins Jaraguá do Sul conta com três cursos na área de formação
profissional: IrIa (Instalador e Reparador de linhas e Aparelhos), Telemar
keting e Capacitação Profissional, dividido em três áreas: Assistente Admi

nistrativo,AuxiliardeContabilidadeeAuxiliardeDepartamento Pessoal. AMicrolins

você encontra à Rua Cabo Harry Hadlich, 35, ou no telefone 372-3575.

GêTeOs ·-"Cuidado poro não

=s=nEos gosto.s: moderaçãoseróf pol ra de ordem. No órea
&ßntifnento ,_você vai sonhar
"",>�. . •
acordado. Mos controle o seu

ciúme,
Câncer _ Poderá enfrentar uma

, não abuse do
timental, sigo o

orrecimentos
olhem o intimidade.

Le- ãoadiantase
des per : alguns contratempos
fê ra olhar o seu dia. Evite
séri a demais no romance. Uma

decepção�o esiOrá descartado.
Virgem'- Bom dia para

V'e'.;g.1
uem são os seus

Fc amigos, Astral de

�f onia em família,
mo ão o dois ficará meio

desm'Otl do,

Lib1:"�ocê estará mais

fra[ll;.a e .eJpontânea neste die,
Ifna's luidaddlcom o espírito de

l�jsputo no trgbalho. No paixão,
não exagere nos provocações.
Escorpião _ Suo energia

Yttl e destacar, mos nem

�..'i..'."
r ocê deve ex�gerar nos,

ç: ISSOS, Alguem que esta

di t oqeró despertar
muitas saudades.

,��, .::-..

NieSl.tVittl
ver. a� coisos

àAm e.f so rie otimismo _

talvez·n. o seio possível realizar
planos t! o grandiosos, A
relação afetivo deixará o desejor;
Touro _ Não deixe que

aI? lem o �.� autoconfiança.
Ne

�.-.••.fJ efetivo. será melhor
n K tão alto. Uma
si

•
I resolvida poderó

incdm'Ö' ior.

sagit.ário...
·

......i.
Astrol repleto de

entusiosmq, os tome cuidado

c0�s?�es•. s ou os extrava

gâ�cia·\. Espere muito sorte nos

Iils,qóera� aventuras românticos.

Capricórnio _ Ninguém é
dente sem esforço e

ação, por isso, mãos à

';��r�a::;;e�nças.
familiar.

Raul Paupitz
aniversariou dia 8/9.
Sua esposa, Marli, e
seus filhos, Rafael e

Tatiane, desejam
felicidades.

Aquãri,c); -,ABom dio poro
� .>'l ,-"��':l I

tomar'inie:futivas, mos convem

se,ß,e��\ma coi�a de cad.o
vez. A soúde precisara de aten

I
çöo, Quebre o rotina o se apaixone.
Peixes _ Negócios que

m}inheiro fácil

61010car você numa

A'Prenda o ouvir a SUO

nsiedade no campo
ent .
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Gapa aposta em campanhas
de prevenção contra a aids
]ARAGuA DO SUL - De

27 exames de aids realiza

dos na Microrregião do

ltapocu, um deles é posi
nvo, A informação é do

coordenador regional do
Gapa, Márcio Endres. Se

gundo ele, a entidade que

representa pretende .im
plantar projetos a serem

desenvolvidos nas escolas

e nas empresas com o ín

tuito de informar o pes
soal sobre as formas de

contágio e os meios de pre
venção. "O nosso traba

lho será realizado em par
ceria com a coordenado
ria regional de Saúde, que
já está nos ajudando ce

dendo material informa

tivo", ressalra o coordenador.
O primeiro passo para

o trabalho de prevenção
que o Gapa pretende rea

lizar deve acontecer em

breve, quando a entidade

passará a ocupar uma sala,
cedida pela Prefeitura, no
Terminal Rodoviário. A'té
agora, segundo Márcio, o
Gapa não dispõe de local

para se instalar e ainda não
é considerado como en

tidade pública, o que im

pede a concretização dos

projetos de prevenção à
aids. Márcio explica que a

entidade está organizando
esdocumentas necessários

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Joroquó do Sul
2' Vara

para enviar à Câmara de

Vereadores e conquistar o
direito de ser considerada
como de utilidade pública.
"Com uma sede fixa e a

possibilidade de conse

guirmos verbas esperamos
prosseguir com nosso tra

balho de forma mais efe
tiva e concreta", pondera
Márcio.

Márcio Endres assumiu
a coordenação do Gapa
em março deste ano e con

ta com a colaboração de
uma equipe integrada por
assistente social, terapeuta
ocupacional, enfermeiros e

outras pessoas que estão

sendo treinadas para serem

multiplicadores de infor-
.

mações. Ao todo, cerca de
18 pessoas fazem parte do

Gapa, como voluntárias e

colaboradoras.

Atualmente, a coorde
nadoria regional de Saúde
tem registrados um total de
269 pacientes soroposi
tivos, sendo que 178 são

homens e 91 mulheres.
Deste total, 167 são hete

rossexuais, 60 são usuários

de drogas injetáveis, 23 são

homossexuais, dez casos

de transmissão de mãe pa
ra filho, sete são bissexuais
e dois casos de contami

nação por transfusão de

sangue. (MHM)

I ACIDENTE DE TRABALHO GERA AÇÃO NA JUSTiÇA CONTRA EMPRESA

Operário perde a mão e cobra

indenização da Lunardeli
da cidade de Nova]ARAGuA DO SUL - O

advogado Paulo Sérgio Ar
rabaça pretende protocolar
ainda esra semana ação na

Justiça contra a empresa
Lunardeli Indústria Têxtil,
localizada no Município de

Corupá. Arrabaça está so

licirando indenização para o
funcionário Marcos Esser,
.17 anos, que perdeu pratica
mente toda a mão direita
em acidente de trabalho ocor
tido no dia 18 de abril deste

ano, e atualmente está afas
tado da empresa.e receben
do pela Previdência Social.

O acidente que tirou a

mão do funcionário aconte
ceu no final da tarde do dia

18 de abril, no setor de
acabamento da tinturaria.

Esser conta que trabalhava
em umamáquina "não mui
to segura" quando pren-

Edson Junkes/CP

Esser perdeu a mão direita em acidente de trabalho

deu a mão entre dois cilin
dros com temperatura de

aproximadamente 140

graus. Como senão bastasse,
ninguém que estava por
perto teve condições de

retirar a mão de Esser dos

cilindros, onde ele permane
ceu por quase 10 minutos à

espera de socotro.

Esser ressalta que a

empresa não tem Cipa e

que não recebeu treinamen
to adequado para operar a

máquina do acidente. "Mi

nha carteira é assinada como

auxiliar de tinturaria, mas

freqüentemente era escalado
como operador de máqui
na", afirma. O acidente

,aconteceu depois de dois

meses de trabalho.' Esser

vero

Tebas, no Paraná, unica

,mente para trabalhar e

ajudar a família. "Agora es

tou sem saber o que fazer,
além de buscar naJustiça os

meus direitos", avisa.
O advogado Paulo Ar

rabaça classificou de dantes
co o acidente ocorrido com

Esser. Arrabaça está 'pe
dindo indenização por da
nos morais e prejuízos fi-

�

nanceiros. Segundo ele, o va
lor total da ação é de R$ 598
mil, incluindo perda da capa
cidade laboral. Também re-

quer pagamento de pensão
mensal e vitalícia deR$ 268,36,
1; 1 mil salários mínimos

mensais por danos morais,
pagamento de R$ 396 mil

por danos estéticos e paga
mento de uma luva proté
tica. (MARIA HELENA DE MORAES)

Sesc comemora 55 anos de atividades em Santa Catarina
jARAGuA DO SUL - A

partir das 9 horas de hoje, a
população jaraguaense está

convidada a integrar o

Programa ''Promovendo a

Saúde", evento promovido
pelo Sesc em comemora

ção aos 55 anos de atuação
da entidade em Sanra Ca
rarina. O evento tem por fi-

nalidade oferecer informa

ções básicas sobre saúde e

ainda integrar a comunida
de em torno de um mesmo

objetivo, que é a prevenção
a uma sétie de doenças.

De acordo com a ge
rente do Sesc de Jaraguá do
Sul, Mery Laise Demarchi

Warmling, a 'previsão é de

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
2° Vara

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO DO EDITAL: 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DO EDITAL: 30 dias

OlA) Doutor(a.) luiz Antonio Zanini Farnerolli, Juiz(a) de
Direito,
FAZ SABER Réquirida: Floripel Comércio e Representações de
Material de limpeza ltda., o qual se encontra em local incerto enõo
sabido que, neste Juízo de Direito, situado à Rua Guilherme
Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá
do Sul-SC, tramita a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico,
sob nO 036.98.000135-3, aforada por Ciluma Cozinha Industrial
ltda., em desfavor de Floripel Comércio e Representações de Mate
rial de limpeza ltdo. Assim, fica o mesmo CITADO para responder
à ação, querendo, no prazo dE!: 15 dias, contados do tronscursodo
prazo deste edital. ADVERTENClA: Não sendo constestada a

açõo no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros
os fatos orficulodos pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c art.
319 do CPC). SINTESE DA INICIAL: Foi levado a protesto,
conforme título de protesto em anexo, a duplicata nO 021750/3, no
valor de R$ 1.155,86, tendo como sacado a requerente e sacador
a requerida. Ocorre que a requerente não é devedora do valor
acima citado. Um ex-empregado da requerida emitiu
fraudulentamente o título nO 021750-3, com vencimento em 01/
12/1997, sem que houvesse ocorrido qualquer venda de
mercadoria. Verifica-se no ofício, que a requerida isenta a

requerente de qualquer responsabilidade sobre o evento, declarando
que nada é devido por parte daquela, E, para que chegue ao

conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Christiane Korn
Alves, o digitei, e eu, Ana lúcio Rozza, Escrivã(o) Judicial o conferi
e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul (SC), 14 de agosto de
2001.

Juiz de Direito

Colégio Marista São Luís
oferece aulas de dança

A dança é das mais
antigas formas de

expressão artística da
humanidade. Ela

proporciona o

desenvolvimento da
musicalidade e estimula
a atividade em grupo,
tornando o individuo mais
sociável, confiante e

alegre, deixando para trás
dificuldades de
relacionamento e timidez.
Dessa forma, encaixa-se
perfeitamente à filosofia
Marista, que visa a

educação integral, favorecendo a harmonia entre cultura, fé e vida. Cbm
o objetivo de proporcionar atividades extraclasses que desenvolvam
esses três itens da de sua filosofia, o Colégio Marista São Luís oferece a

seus alunos aulas de dança com a professora Lígia Rocha,
,

Lígia (24), professora e coreógrafa, é dona de um currículo respeitável.
Começou a dançar aos quatro anos de idade, iniciou com balé clássico e

especializou-se em jazz. Hoje, a cada 15 dias, ela viaja para São Paulo
onde faz aulas com o grupo Raça, coordenado por Roseli Rodrigues,
considerada uma das melhores coreógrafas do Brasil, premiada várias
vezes no Festival de Dança de Joinville.
O grupo de dança do Colégio Marista São Luís iniciou há cerca de seis
meses e já conta com cerca de 70 alunos, entre meninas e meninos. As

aulas, que misturam dança moderna, contemporânea e jazz acontecem
três vezes por semana: às terças, quintas e sextas-feiras. Para a

montagem das coreografias, Lígia revela que tira inspiração de tudo o

que vê e a tudo que está a sua volta, "Pode ser desde um conto de fadas
até um fato corriqueiro, o passo seguinte é a pesquisa para elaborar
cada passo de dança, o figurino até a escolha da música, mas tudo isso

requer muito trabalho e sensibilidade", assinala,
Nesse pouco tempo de trabalho o grupo de dança teve a oportunidade
de mostrar seu. trabalho, como na abertura da Olichamp e na Festa \

Julina do Colégio. Agora, os alunos se preparam para apresentação no

Jaraguá em Dança.

que sejam realizados apro
ximadamente seis mil exa

mes nos 14 pontos de aten
dimento instalados nos

quatro cantos da cidade.

A programação de 55

anos do Sesc teve início no

dia 1 de setembro, com um

passeio ciclístico nas ruas

centrais da cidade. Hoje·a

OlA) Doutor(a) luiz Antonio Zanini Farnerolli, Juiz(a) de
Direito,
FAZ �ABER Requirido: Floripel Comércio e Representações de

Mabt�nal de limpeza ltdo., o qual se encontra em local incerto e não
Ia. I�a que, neste Juízo de Direito, situado à Rua Guilherme

Jnstíano Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá
00 Sul·SC, tramita a Ação Sustação de Protesto, sob nO
36.97.000263-2, aforada por Ciluma Cozinha Industrial ltda.,
l� desfavor de Floripel Comércio e Representações de Material de
I�peza ltda. Assim, fica o mesmo CITADO para responder à
dçao, querendo, no prazo de 05 (cjnco) dies, contados do transcurso
o prazo deste edital. ADVERTENClA: Não sendo constestada

aQ�ão no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros3\' 9 tas crficolodos pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c art.
do CPC). SINTESE DA INICIAL: Foi levado a protesto,

�rforme título de protesto em anexo, a duplicata nO 021750/3, no
aaor de R$ 1.155,86, tendo como sacado a requerente e sacador
a
�equerida. Ocorre que a requerente não é devedora do valor

lrelma citado. Um ex-empregado da requerida emitiu

12jdulentamente o título nO 021750-3, com vencimento em 01/
Ili 1997, sem que houvesse ocorrido qualquer venda de
�
ercadoria. Verifica-se no ofício, que a requerida isenta a

q'Uerente de quolquer responsabilidade sobre o evento, declarando
Co\na�a é devido por parte daquela. E, para que chegue ao

Ak eClm�nto de todos, partes e terceiros, eu, Christiane Korn

e e� Ci) digitei, e eu, Ana lúcio Rozza, Escrivã(o) Judicial o conferi

2�1.screvi. Comarca de Jaraguá do Sul (sq, 14 de agosto de

Juiz de Direito

comemoração prossegue
com o Promovendo a Saú

de, que integra a Rua da

Saúde, instalada ao lado do

Shopping Breithaupt, onde
voluntários estarão prestan
do informações sobre os

pontos de realização dos
exames e orientações gene
ralizadas sobre saúde.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ria Inês, secretária munici

pal de Educação, sofreram
há algumas semanas atrás,
quando foram dominados
por dois homens armados

quando estavam na resi
dência da família, na lo
calidade de Guamiranga,

No assalto, os ladrões
levaram mais de R$ 80 mil

em cheques de clientes e

também pertencentes ao

Frigorífico São Pedro, de
propriedade da família,
causando muito� transtor

nos para a empresa. Fer

nandes alegou estar estres
sado em decorrência disso,
na conversa mantida com

o prefeito. Peixer começou
a consultar, ontem à tarde,
as lideranças do Partido da

Frente Liberal, sobre o

nome que será confirmado

para dirigir a secretaria.
(MR)

,

QUINTA-FEIRA, 13 de setembro de 2001

ICHANCE: PREFEITURA COMEÇA A NOTIFICAR OS CONTRIBUINTES LANÇADOS NA DíVIDA ATIVA DO MUNicípIO

Débitos poderão ser pagos em

parcelas a partir de segunda-feira
GUARAMIRIM - A Se

cretaria de Administração e

Finanças começou ontem a

notificar os contribuintes

municipais que estão atrasa
dos com o recolhimento de
tributos municipais - Im

pasto Predial e Territorial

Urbano, Imposto Sobre

Serviços e Alvarás - refe
rentes ao exercício do ano

passado e anteriores. São
mais de três mil notificações
que estarão sendo entregues,
com auxílio de motoboys.
Os devedores poderão
efetuar os pagamentos a

partir de segunda-feira.
Mais de R$ 2 milhões

deixaram de ser recolhidos
aos cofres públicos muni

cipais, em tributos acumu

lados desde 1996. Esta é a

primeira campanha em l�rga
escala que a atual adminis

tração realiza com o objetivo
de colocar a situação em dia.
A secretaria está conceden
do prazo até o dia 20 de no-

Secretário de Administração, Jair Tomelin
\

vembro, para que os con-

tribuintes façam a quitação
das dívidas, podendo fazer
o pagamento à vista ou

negociar o pagamento em

até 24 parcelas.
Após esse prazo, a�ueles

contribuintes que são deve
dores de valores relativos
aos anos de 1996 e anteriores
serão enviados para cobran

ça judicial, sem que lhes seja
concedida nova oportuni-

dade. A cobrança judicial
também dos valores de im

pastos v�ncidos após esse

período "ficará para decisão
.do prefeito Mário Sérgio
Peixer", segundo informa o

secretário municipal de

Administração e Finanças,
Jair Tomelin.

PARCELA MÍNIMA - As

notificações estão sendo

entregues diretamente aos

proprietários dos imóveis,

que deverão assinar com

provantes, confirmando de

que foram devidamente
informados pela Prefeitura.
Os motoboys foram orien
tados para que não entre

guem os documentos para
locatários ou terceiros, evi
tando gue fiquem quaisquer
dúvidas. A cobrança dos

impostos devidos é fiscaliza

da pelo Tribunal de Contas,
sob penade o chefe do Exe
cutivo ter que responder
pela evasão de receitas, se as

cobranças não forem feitas.

APrefeitura aguarda pela
aprovação de um projeto de
lei complementar na Câmara
de Vereadores, que facilitará
o pagamento des;es tribu-

I
tos. A menor parcela para
pagamento baixará de R$
178,02 para R$ 29,67.
Nenhum desconto poderá
ser concedido na aplicação
dos juros emultas na cbrança
dos valores atrasados.

(MILTON RAASCH)

Celesc inicia projeto para a Rua Cláudio Tomaselli
GUARAMIRIM/SCHROE

DER - Técnicos da Celesc
estarão Iniciando hoje o

levantamento topográfico
para a elaboração do pro
jeto que possibilitará a

instalação do sistema de

iluminação pública, no
trecho entre a RuaCláudio

Tomaselli, que dá acesso

pelo Bairro Recanto Feliz,
passando pelo bananal que
existe na localidade, até

chegar à divisa com Sch-

roeder, na Vila Amizade.
A informação foi dada
ontem pelo gerente da
Celesc em Guaramirim,
Adilson André Araújo.

O levantamento indi
cará todas as necessidades
de investimentos na com
pra de materiais, como

postes, transformadores,
fios e luminárias, neces

sários para a instalação da

iluminação pública naquele
,

trecho, com quase dois

Festa para Terceira Idade
GUARAMIRIM - A Se

cretaria da Saúde e do Bem
Estar Social iniciou prepara
tivos para a Festa da Terceira

Idade, que será realizada no

dia 23 de setembro (domin
go), no Pavilhão de Eventos,
junto ao Parque Municipal de
Exposições, na BR-280. A
secretaria está solicitando que
todos os idosos interessados
em participar da festividade

procurem os respectivos clu
bes ou associações de mora
dores para fazer inscrições.

Aprogramação terá início

às 8 horas, prolongando-se
durante todo o dia, informa
a coordenadora dos grupos
de Terceira Idade, Marli
Pereira deAndrade (Nina).Às
lOharas será celebrado um

culto ecumênico e durante

todo o dia serão oferecidas
atividades para a recreação
dos idosos, como dança e

apresentações teatrais. Ao
meio-dia também será ser

vido almoço. Os organiza
dores têm expectativa de
reunirmais de 600 participan
tes na festa. (MR)

quilômetros de extensão e

com grande movimen

tação de trabalhadores e

estudantes. A instalação do
sistema vem sendo rei

vindicada com insistência

pelos moradores das co

munidades localizadas na

área, sob a alegação de que
o bananal que existe no tre

cho, oferece riscos à noite
no local, pela ausência de

iluminação adequada.
Assim que o projeto

estiver concluído, Araújo
deverá reunir-se com os

prefeitos Mário Sérgio
Peixer, de Guaramirim, e

Osvaldo Jurck, de Schroe
der, e distutir a divisão de
custos para a execução das
obras necessárias para
maior conforto e seguran
ça dos moradores no per
curso. Para tanto, a Celesc
está propondo realizar con
vênio com as prefeituras
dos dois municípios. (MR)

MI_":s,

"

. ,0

Dia: 16/09/2001
Horário: 19:00 horas

Local: Parque Munic: de Exposições
"Perfeito Manoel de Aguiar"

Rod. BR-280, km 54,5 -'Guaramirim

INGRESSOS A PREÇO ÚNICO R$ 5,00
Animação:

"MUSICAL PORTAL GAÚCHO"

Vice-prefeito não qll:er mais
acumularaSecretariadaSaúde

GUARAMIRIM - o vice

prefeito José Joaquim
Fernandes (Zezinho) está

solicitan.do exoneração da

função que acumulava

como titular na Secretaria

Municipal da Saúde. Ele

apresentou o pedido para
afastamento da pasta em

conversa que manteve,

terça-feira, com o prefeito
Mário Sérgio Peixer. Fer

nandes respondia pela se

cretaria há pouco mais de

um mês, desde que 'as

sumiu em substituição ao

médico José Constâncio

de Albuquerque.
De acordo com o vice

prefeito, ele vinha tendo

dificuldades para conciliar

as tarefas assumidas no ser

viço público com negócios
particulares. Na decisão pe
sou também o assalto que
Fernandes e a esposa, Ma-

Ponte sobre oChico de Paulo

maugura na semana que vem

CONHECENDO AS FLORES
No dia cinco de setembro o engenheiro agrônomo,
Roberto Nagel falou sobre as flores para os alunos
da 3a série, do Colégio Marista São Luís. Atentas,
as crianças descobriram muitas coisas, desde, a

função, até a reprodução, das flores. Em seguida,
fizeram um relatório sobre a palestra.
Veja o que eles aprenderam:
"Aprendi que o que chamamos de caule, n�
bananelrä é a continuação das folhas. Também gost�]
de saber que o milho tem várias cores", Mane
Nazário.

,

"Achei legal quando o Roberto f?lou que. o n�f!1ero
de fios de cabelinhos de uma espiga de milho e Ig�al
ao número de grãos que essa espiga terá., Entao,
se uma espiga tiver 67 cabelinhos, ela tambem tera

67 grãos", Paula Fernanda Marangoni ..
"Vimos que existem muitos tipos de flor e nenhum,�
é' igual à outra, independente do tamanho,
Guilherme Voltolini., •

"Vimos quais plantas servem para curar, as gue �el);l
veneno, as que dão para comer e as que nao dao,
Gustavo Voltolini.

. I",
"Aprendi que existem 1600 tipos de mandioca.
Rafael Muller.
"O Roberto falou que na França, no almoço, .eles
comem pólen e que isso faz bem pra saúde", Wilson
Abreu Ferreira Júnior.
"Aprendemos que nas plantas existe o mache. fquese chama pólen, e a femea, que se chama aos era

e como se faz a reprodução e a replantação", Carlos
A. Fernandes Marques.
"Ficamos sabendo que são precisos dois pés para
crescer uma manga", Wagner Ricardo Senff.
"A flor vai nascendo quando o sol bate nela, q.uando
não tem sol não brota a flor", Esila Sinara Teldt.
"Conhecemos o Hibisco e que existe várias cores
dessa flor", Vitor B. Soprano

]ARAGuA DO SUL - Na

segunda-feira que vem, a

Prefeitura inaugura a ponte
sobre o Ribeirão Chico de

Paulo, na Rua Henrique
Nagel. A obra, segundo o

secretário de Desenvol

vimento Municipal, Ade
mir Izidoro, faz parte do

projeto de regularização

do Ribeirão Chico de Pau

lo e inclui limpeza do leito

e das margens, recupera
ção da mata ciliar e ainda

campanha de conscientiza
ção para a não poluição do

ribeirão. De acordo com

Izidoro, o projeto está com

a Fatma para análise e

aprovação.

<Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�UINTA-FEIRA/í3 de setembro de 2001

Malwee disputa semifinais
doEstadual Infanto deFutsal
]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe Infanto da Mal

wee/FME entra em quadra
!I1lanhã e no sábado pelo
�tumo da terceira fase do

Campeonato Catarinense

�e Futsal de sua categoria, a
ler disputada no ginásio de

esportes do ParqueMalwee.
Os jogos são válidos por
uma vaga para as semifinais

�a competição. O time

�aguaense, que venceu o

smo realizado recentemen

Ie em Orleans, lidera a

Chave J e conta com uma

loa vantagem sobre seus

adversários, além de ter o

atleta Fernando como o

�tilheiro do campeonato,
com 3S gols registrados.
Na sexta-feira, a Mal-

wee/FME enfrenta o Co

legial/Orleans, a partir das
20 horas, enquanto que as

partidas de sábado serão

contra os times da Adiee,
às 10 horas, e da Sociedade

Esportiva e Recreativa Pal

meiras, às 17 horas, ambos
de Florianópolis. Para estes

jogos decisivos, o técnico

Augustinho Ferrari vai con
tar com os jogadores An

dré, Fernando, Paulo, Gio,
Nivaldo, Juninho, Jakson,
Kauê, Adriano, Turan, Is
rael, Evilásio, Xande e Célio.

JUVENIL - O Juvenil
da Malwee vai enfrentar a

AABB /Rotesma, pelo Es

tadual de Futsal, neste sá

bado, a partir das 20 horas,
no ginásiodoParqueMalwee.

�UTSAL
_

Estão abertas as inscrições para o Campeonato Aberto de
futsal. Os interessados devem procurar a Fundação Mu

fieipal de Esportes, até o dia 21 de setembro. Os jogos
lerão entre os dias S de outubro a 8 de dezembro. O con

�esso técnico será dia 2S de setembro, na LigaJaraguaense
�e Futebol, a partir das 19h30.

(Re)Pe,;V\MNV------

o Blefe
E quem não se lembra do ACM (Antônio Carlos

Magalhães), bradando com toda firmeza que tinha em

suas mãos um dossiê. Estava blefando.
Um dio, armaram um dossiê, contra ele, e não era

blefe.
O blefe é um instrumento de intimidação, ele é usado

no jogo, na político, e também em outros relações humanas.
Mesmo sendo um método escuso, surge seu efeito, e por
vezes até devastador.
Quando alguém quer provas do blefe, a situação fica

difícil e até constrangedora. Na vivência, doutrina e ética
cristã o blefe é chamado de falso testemunho, falsa
ofirrnação. Neste sentido, o mandamento nos ensina qucn
dodiz: "Não dirás testemunho falso a respeito de teu próxi
mo". Este mandamento faz parte do grupo de mandamentos
dOinter-relacionamento pessoal. Como é possível conviver
cam uma pessoa que não fala a verdade? - A pessoa que
blefo, que não fala a verdade, é uma pessoa sem crédito.
Neste sentido, se você afirma algo que não é consistente,
algo que não consegues provar; é melhor silenciar. Uma

��cornendação: só fale aquilo que você consegue provar
lante das pessoas e que Deus é sabedor. Você consegue
enganar as pessoas, mas a Deus não. Observe a

�eco!flendação que o Apóstolo Paulo dá à Igreja na cidade
e Efeso 4,25 "fale cada qual a verdade com seu

prGximo". O próprio Cristo, conforme nos relata o

evangelista Mateus 12,36, e categórico quando diz: "Todas

f�Ssoas terão que prestar contas a Deus, por toda palavra
nvola que proferirem".

,

Antes de falar, pense, pense para não seres vítima de tua
propria língua. Receba o abraço amigo do Pastor Ingo Piske.

lJ>oio:

�C HORNBURG SERViÇO FUNERÁRIO

�one (47) 371-2511 HASS
ale (47) 371-2130 371-0903 / 370-0425

GERAL/EspoRTE
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• COMPORTAMENTO: ADULTOS E CRIANÇAS PARTICIPARAM DE VÁRIAS ATIVIDADES

Detran realiza palestras sobre
,

-'

humanização no trânsito, em JS
]ARAGUÁ DO SUL -

Mais de mil pessoas, entre

adultos e crianças, assisti
ram palestras, debates e

receberam panfletos expli
cativos sobre a humaniza

ção no trânsito, ontem, no

Parque Municipal de

Eventos. Promovidas pelo
Detran (Departamento de

Trânsito) de Santa Ca

tarina, as atividades tive

ram início às 9 horas e

prosseguiram até às 17

horas, recebendo e orien

tando estudantes das redes

municipal,estadual e parti
cular de ensino. A coorde

nadora do Progràma Mês

Estadual de Educação de

Segurança para o Trânsito,
Graziela Maria Casas

. Blanco, diz que este traba

lho será desenvolvido em

11 municípios do Estado,

LOTERIAS

12/9/2001

Supersena
concurso: 532

1ªfaixa:

01 -15 -17-

24 - 30 - 36-

2ª faixa:

06 - 10 - 11 -

24 - 27 - 45-

Lotomania
concurso: 148

09 - 10 - 12 - 22 -

24 - 26 - 33 - 40 -

41-43-45-49-
60 - 77 - 81 - 84 -

85 - 91 - 98 - 00 -

Loteria Federal
cone. 03578

1°_ Prêmio: 16.666
2°_ Prêmio: 14.879
3°_ Prêmio: 35.590
4°_ Prêmio: 31.400
5°- Prêmio: 54.390

Edson J unkes

Detran busca mudança de comportamento das pessoas no trânsito

integrados no Sistema Na

cional de Trânsito - que
têm o trânsito munici

palizado.
- Nós buscamos

atingir o maior número de

escolas possíveis para ten
tar conscientizar as pessoas
no que diz respeito à edu

cação para o trânsito, bus-

cando uma mudança de

comportamento, uma edu

cação para a vida -, des

taca a coordenadora. Ela

enfatiza que este trabalho

precisa ter continuidade

em cada escola. "Os pro
fessores devem encontrar

uma forma de inserir o

trânsito nas respectivas

disciplinas para que, desta

forma, as crianças possam
assimilar a idéia e até mes

mo cobrar de seus pais",
considera.

O delegado regional,
Adalberto Ramos, diz que
este programa é de ex

trema importância para

apontar os perigos e os cui

dados que devem ser to

mados no trânsito e afirma

gue a maioria dos proble
mas é proveniente da falha

humana, da imprudência e

falta de atenção. "Na

próxima semana, come

mora-se a Semana Na

cioal do Trânsito, e a dele

gacia está programando
atividades como palestras
in'formativas a serem

desenvolvidas nas escolas

de Jaraguá do Sul", comu
nica. (FABIANE RIBAS)

Comunidade em Reflexão

A Comunidade de São Francisco de Assis, setor III, da Paróquia de São
Sebastião, reuniu numa celebração, mais de cem pessoas de vários grupos

de reflexão, na residência do família Diolovico e Sélia Defante, no dia
10/09/2001, com a presença do Pe. Valdir Vicentini,
responsável pelo setor III daquela comunidade.

Durante a missa, foi ofertado ao Padre cesta de frutas, numa demonstração
de carinho pelo reverendo.

No final da celebração os participantes receberam flores, pães e uvas,

(simbolizando o pão e avinha) numa manifestação de ação de graças, pois
o grupo de reflexão em 3 anos de caminhada, apoiados pelo Pe. Valdir e
coordenados pelas sras. Rita Schroeder e Rosa Weiter, juntamente com

outro grupo, o da "Mãe Peregrina", formaram uma grande aliança, de
amor por Jesus e a mãe Maria, e juntos têm alcançado muitas graças,

inclusive, cura do câncer evárias reconciliações conjugais.
Este grupo se encontra todas as 4° feiras às 19:30hs, a cada semana, na

casa de uma família, das 22 famílias unidas neste mesmo objetivo de fé.
Para maiores informções contatar as coordenadoras junto à comunidade de

São Francisco de Assis, para que o grupo cresça na fé, na oração e na

ação.

Foto Pelense
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IRECONHECIMENTO: LIUAN KREUTZFELD FOI DESTAQUE NO BRASIlEIRO SUB-I7, DISPlJTADO EM MAIO

Jaraguaense foi pré-convocada
para a seleção brasileiraSub-19

JARAGUA DO SUL - A

atleta jaraguaense Lilian

Kreutzfeld, de 17 anos, foi
a única catarinense pré
convocada para compor
os treinos da seleção bra
sileira de futebol Sub-19,
no Rio de Janeiro. O reco

nhecimento é proveniente
da boa atuação da atleta
durante o Campeonato
Brasileiro de Futebol Fe

minino Sub-17, realizado
no mês de maio, em Jara
guá do Sul. Lilian viaja para
a cidade carioca nesta se

gunda-feira e vai acompa
nhar os treinos até o dia
30 de setembro.

- Se eu for seleciona
da para integrar o grupo
brasileiro, já fico lá treinando
porque, em outubro, vai
acontecer a Copa do Mun
do de Futebol Sub-19, na

Coroa Bom

de Bola, neste
domingo

JARAGuA DO SUL - As
semifinais do Campeonato
de Futebol Sênior Coroa
Bom de Bola serão disputa
das nestedomingo, noAcaraí.
O primeiro finalista sairá da
partida entre as equipes da
Karlache e doJuventude Es

trada Nova, que se enfren
tam a partir das 9h15, en
quanto que a outra vaga para
a final será disputada entre

Santo Antônio eAcaraí, em
jogo marcado' para as 10

horas. De acordo com os

organizadores da competi- .

ção, no caso de empate no

tempo regulamentar, a de
cisão vai direto para as co

branças de pênaltis.
Os artilheiros da com

petição são os jogadores Ro
seni de Freitas (Beira Rio
já eliminado) e Maurício
Voltolini (Santo Antônio),
ambos com quatro gols. A
competição já registrou 52

gols em 18 partidas dis

putadas, representando uma
média de 2,88 por jogo. As
finais serão dia 30, no Sesi.

Edson Junkes/CP

Lilian treina futebol todos os dias e diz estar confiante com um resultado positivo

Coréia -, destaca a atleta,
que atua na posição de vo
lante.Lilian diz que treina
com o técnico Carlos Al
berto Mendes há.aproxi
madamente 1,5 ano, na

Escolinha do Botafogo.

"Eu me dedico bastante,
treino todas as tardes, de

segunda a sexta-feiras e, aos

sábados, no Clube Atlético

Baependi", diz Lilian, bas
tante confiante com o re

sultado.

Na oportunidade, a

atleta vai levar currículo de
outra jogadora, Rúbia

Passamani, 18 anos, que
também tem chances de
atuar pela seleção. (FABIANE
RIBAS) _./

A WEG vai comemorar 40 anos

do jeito que ela mais gosta:
trabalhando com a comunidade.

PUNHOBOL
A equipe Adulta da SoletexjFME vai participar da
Copa Blumenau de Punhobol, no final de semana,
sob o comando do treinador Gelson da Silva Soares.
As competições serão no Clube Guarani, e dez atletas
jaraguaenses vão defender o Município.

TÊNIS DE MESA

.

As equipes da FME participam do Estadual de Tênis de
Mesa e Individual Aberto nas categorias Pré-mirim,
Mirim, Infantil,Juventude eAdulto, que tem início amanhã
e prossegue até domingo, na cidade de Indaial. Os
técnicos Israel Santos, Volnei Nass e Rodrigo Luz vão

comandar os 13 atletas inscritos para esta competição.

TIRO
O atleta e também técnico da equipe de atiradores da

FME, Samuel Lopes, que tem patrocínio individual da

Magna Logística, vai representar Jaraguá do Sul no 30'

Campeonato Sul-Brasileiro e 1Q Copa Paraná de Tiro

Esportivo, que começou na terça-feira e termina no

domingo, em Curitiba. As competições envolvem as

categorias TIro Olímpico, Carabina Deitada e 3 x 40.

BASQUETE
O técnico Airton (Ito) Schiochet vai coordenar as três

equipes da FME (duas masculinas e urna feminina)
que vão disputar o Festival de Mini-Basquete, entre

sexta-feira e domingo, na cidade de Brusque. Mais de

35 atletas jaraguaenses vão participar das disputas.

VOLEIBOL
As equipes masculina e feminina da MarisoljFME
disputam a segunda etapa da Copa Norte de Vôlei

Infanto, sábado e domingo, emJoinville. As meninas
serão orientadas por Gilmar Jungton, enquanto que
Benhur Sperotto comandará o time dos meninos.

NATAÇÃO
A equipe AjincjUrbanojFME vai participar, neste

sábado e domingo, do Campeonato Estadual Mirim
Petiz de Natação, que será realizado em São Bento

do Sul. A técnica Jaquelini Amorim vai comandar
grupo de dez atletas de Jaraguá do Sul.
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AQUI É O SEU LUGAR!

Informações: 275-1862
Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081 - Jaraguá do Sul - sc

E-mail: academiaimpulso@terra.com.br
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