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PPS terá candidato
a deputado em 2002

O presidente do Diretório
do PPS de Jaraguá do Sul, João
da Cruz, garantiu que o parti
do terá candidato a deputado
estadual em 2002, indepen
dente do número de postulantes.

PÁGINA 3

Neste mês de

outubro, o Jornal
CORREIO DO POVO,

em parceria com a UNERJ,
lan�ou uma promo�o de

. assinatura para os

acadêmicos.
APROVEITEM!

Agricultores discutem
, .

estratégias para o setor
Aproximadamente 60 pe

quenos produtores rurais de

Jaraguá do Sul participaram do
Seminário- sobre Desenvolvi
mento Rural, ocorrido ontem,
no auditório do CPL.

PÁGINA 9Fotos: Cesar Junkes/CP

Presidente da Comissão de Construção, Vicente Donini, enaltece a dedicação do empresariado na execução do Cejas

Campanha combaterá
-

ratos emGuaramirimInaugurado o mais moderno
centro empresarial do Estado

A Secretaria Municipal de
Saúde organiza campanha para
a retirada de entulhos e limpeza
na cidade e combate à prolife
ração de ratos.

empresariais e políticas como o governador Espe
ridião Amin, o presidente da Confederação das

Associações Comerciais, Luiz Otávio Gomes, e

da Federação das Associações Comerciais do

Estado, Antônio Rebelattó.

A nova sede do Cejas (Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul) foi inaugurada na noite de ontem.

Projetado para ser o mais moderno de Santa Catarina,
o prédio, de 2.760 metros quadrados de área cons

truída, exigiu investimentos da ordem deR$ 2,2milhões.
A cerimónia de inauguração reuniu lideranças

PÁGINA 10estofados e colchões

Jaraguádo Sul em Jª
no Regional dosJasc
o xadrez jaraguaense

mudou o quadro de classifica

ção geral da fase Regional
Leste-Norte dos Jogos Aber
tos de Santa Catarina, que es- .

tá sendo disputado em Timbó.

PÁGINA 11

PÁGINA 5

Unerj inaugura novo
prédio da biblioteca

Com a presença de convida
dos especiais e comunidade aca

dêmica foi inaugurada oficial

mente, na tarde de ontem, as no
vas instalações da Biblioteca Pa
dre Elemar Scheid. Na oportuni
dade também foi lançado o livro
"Uma História de Ousadia e

Determinação", escrito pelo pro
fessor Paulo Nosella, que conta

a história da formação da Unerj.
PÁGINA 9

Alunos da Impulso
foram destaques

. Atletas da Academia Im

pulso participaram da terceira

etapa do Circuito Catarinense
de Natação Pró-swim, reali
zado no final de semana.

PÁGINA 12

� .

E HOJE A ABERTURA DA

a �t�üt3enfest .

�CARAGUÁ
í

A sua concessionária Volkswagen
para Jaraguá do Sul e região.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Efeitos colaterais

r oPlanoReal não

Um marco .histórico

para Jaraguá do SuL
CHRISTIANEHUFENUESSLER - Presidente daAcijs

A quarta-feira, 10 de outubro, entra para a História de

Jaraguá Sul como a data em que a força produtiva de nosso'

Município materializa, de forma indelével, o conceito de

. associativismo; A inauguração da nova sede do Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul, o Cejas, vai celebrar urn novo
tempo em nossas organizações classistas e já inspira-se como
modelo para outras cidades do Estado..

É um momento, portanto, de compartilharmos este

sentimento de alegria com as pessoas que tomaram este projeto
possível, e reverenciar o espírito empreendedor das diretorias
que antecederam os atuais diretores que, quis o destino, têm a

honra de inaugurar as novas instalações. Se hoje o Cejas é a

realidade daquele sonho que começou alguns anos atrás é por
mérito de abnegados que enxergaram a necessidade de urn

empreendimento deste porte:
Antecipando-se no tempo, aqueles dirigentes perceberam

a importância de estarem reunidos em urn espaço único que

permitisse otimizar custos e aumentar o ganho de eficiência.

Mais do que isso, justificada a importância de urna logística de
treinamento e de serviços administrativos, o sistema integrado
preservou as individualidades de cada entidade representativa
mas agregando força nas discussões de temas comuns.

Sem dúvida, essa sinergia é a maior contribuição que a

classe empresarial de Jaraguá do Sul tem dado para o

desenvolvimento de todo o Vale do Itapocu, onde não apenas
as questões empresariais mas, sobretudo, às de interesse da

comunidade encontram eco em nossas reuniões semanais.

Sobretudo porque, através do Cejas, temos mantido uma

postura de independência, porém, de vontade de somar aos

esforços do poder público, seja qual for o âmbito das nossas

reivindicações, no Município, Estado ou União.

Pensamos que o Cejas consolida também o sentimento de
união entre as oito entidades que formam o condomínio

empresarial. Isto ficou visível através do empenho das suas

diretorias e da comissão de construção em viabilizar um

empreendimento que custou R$ 2,3 milhões, totalmente
assumidos pelos associados.

Este ,é urn orgulho que fazemos' questão de enaltecer: a

única fonte de recursos para a construção do Cejas é resuÍtado
do trabalho de cada associado. Numa economia marcada por
solavancos e indefinições, corno é a brasileira, cada empresário
sabe o quanto representa encargos que crescem sob efeito

cascata. Mesmo assim, todos participaram repassando
mensalmente duas contribuições, ao invés da cobrança normal
de urna mensalidade.

Além disso, é oportuno reconhecer publicamente a grande
participação de empresas que fizeram doações individuais. É
certo também que o Cejas ainda requer investimentos

complementares, que vão assegurar a estrutura desejada. Mas
certamente o desafio mais dificil já foi. superado. As etapas
seguintes estamos discutindo nos momentos oportunos.

Agora, é a hora de festejarmos esta conquista. É omomento

de todos os associados visitarem' a
.

sua nova casa, utilizando
deste patrimônio que lhes pertence.
Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, L180, ou pelo e-mail:
cp.redacao@jornalcorreiododpovo.com,br, As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
O jomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Os textos e colunas asshuldos são de responsabtlidndes exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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Aos poucos O ufanismo da

política neoliberal do presi
dente Fernando Henrique co
meça a ceder lugar à frustra

ção. Os tão propalados bene

fícios das privatizações fica

ram na retórica e as conse

qüências das vendas das esta-
..

tais dão o tom do fracasso do
modelo apresentado para
justificar a estratégia adotada.

As tarifas de energia elétrica,
telefônica e de outros servi

ços privatizados superaram
e muito - a inflação do perío
do, jogando por terra a tese de

que a concorrência reduziria o

preço e melhoraria a qualidade.
O Plano Real, que no iní

cio engendrou um clima de

tranqüilidade econômica, não

conseguiu reduzir a distância
entre pobres e ricos, muito

pelo contrário, tampouco ate

nuou a perversa e cnrrunosa

distribuição de renda. Toda

via, passou à população a 'ilu

são da melhoria do poder
aquisitivo e criou a esperança·
em poder contar com os'

serviços até então restritos à

elite. Os números oficiais

queimam os olhos e acende o

sinal vermelho.

conseguiu reduzir a
distância entrepobres e
ricos, tampouco atenuou
a perversa distribuição

de renda ...J
Somente neste ano, nada'

menos do que 2,566 mil tele
fones fixos foram cortados

por falta de pagamento. Se

gundo a Anatel, a maioria não

pagou sequer a primeira con

ta, provando que a universali

zação do serviço, imaginada
pelo governo, esbarrou na mi

séria que o Plano Real não

diminuiu. As faturas telefô

nicas simplesmente não cabem
no orçamento dessa's famílias

que recebem, em média, dois
salários mínimos - R$ 360,00.
A propaganda oficial re

corre ao número de telefones

instalados após a privatização
- passou de 20,19 milhões

para 43,7 milhões - como

argumento para defender a

opção pela venda do Sistema
I

Telebras. Entretanto, o au-

mento extraordinário do nú

mero de linhas telefônicas é

resultado de anos e anos de

..............................,'.' ...
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ineficiência de uma estatal

caolha e irresponsável que não

conseguia atender a demanda

reprimida pelos privilégios.
A inadimplência preocupa

os dirigentes das companhias
telefônicas, que começam a

rever os planos de expansão nas
periferias. O presidente da Te

lernar.josé Fernandes Pauletti,
também credita os cortes à má

distribuição de renda. ''As pes
soas desejam um telefone, mas
não têm renda para isso. Muitos
não conseguem pagar nem a

taxa de habilitação", revela,
confirmando a distância entre

o discurso governamental e a

realidade.
A utopia da estabilidade

econômica custou caro ao País.

Para assegurar a paridade
cambial nos primeiros anos do

Plano Real, o malabarismo do

governo elevou as dívidas in

terna e externa a patamares in

suportáveis. A insistência obri

gou cortes profundos no orça
mente de projetos prioritários,
revelando. as perigosas conse

qüências. Os primeiros efeitos

colaterais aparecem agora,
vislumbrando urn cenário futu
ro já previsto.

Teleassinaturas:
275-2853 - 275-0105 - 372-0533.
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o deputado federal Vicente Caropreso (PSDB) esteve
reunido na noite de segunda-feira, na Prefeitura de

Guaramirim, com integrantes do Conselho de Líderes
Comunitários. Na oportunidade, fez urn relato das
atividades parlamentares e ouviu as reivindicações dos
moradores.

Caropreso garantiu que os recursos para a

pavimentação da Rodovia do Arroz, que liga
Guaramirim a Joinville, serão incluídos no segundo
lote do Projeto Bill 4, em 2002.

Outra reivindicação é a instalação de novas linhas
telefônicas no interior do Município. O deputado
sugeriu às lideranças politicas que agendem audiência
com a AnateI (Agência Nacional de Telecomu

nicações).
Caropreso recebeu do prefeito Mário Sérgio Peixer

(PFL) cópia do projeto de uma segunda ponte sobre
,

o' Rio Itapocu, com o intuito de viabilizar verbas

para sua construção, avaliada em R$ 1 milhão.

BR-280 OPOSiÇÃO
O vereadorMarcos Scar

pato (PT) voltou a criticar

a posição do governo Iri
neu Pasold (PSDB) em

relação às associações de
moradores dirigidas por

oposicionistas. Na sessão

de segunda-feira, foi à

tribuna para protestar
contra o que classifica de

intransigência e parcialida
de. ''Enquanto alguns pre
sidentes ligados à Prefei

tura conseguem com urn

simples telefonema, os
outros não conseguem
nem com oficio", afirmou

Vicente Caropreso vol

tou a reforçar que o

Ministério dos Trans

portes assegurou R$ 2

milhões para a dupli
cação da BR-280, no tre

cho entre Guaramirim e'

a BR-101. "Essa verba

empenhada é uma gran
de vitória", comemo

rou, informando que. a

bancada federal cata

rinense deverá incluir no

Orçamento da União

para 2002 emenda coleti
va para viabilizar mais

recursos à obra.

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

PMDB • PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Diretório Municipal de Massaranduba

EDrTAL

Nos termos da legislação estatutária e legal, ficam
convocados, por este Edital. todos os eleitores filiados ao
Partido doMovimento Democrático Brasileiro - PMDB, neste
município deMassaranduba, Estado deSantaCatarina,
para a CONVENÇÃO MUNICIPAL que será reali-zada no
dia 21 de outubro de 2001, com início ãs 9:00 horas e

encerramento às 17:00 horas, nas dependências da
Cãmara deVereadores deMassaranduba, na Rua Adolfo
Cardoso, 166, Centro, com a seguinte

ORDEM DO DIA

1 - Eleição, por voto direto e secreto, do Diretório
Municipal. que será constituído de 45 Membros e de 15
Suplentes;

2 - Eleições, porvoto direto e secreto, de 1 Delegado
e respectivo Suplente à Convenção Estadual;

3 - Eleição, por voto direto e secreto, da Comissão
de Ética e Disciplina e seus Suplentes;

4 - Eleição, por voto direto e secreto, da Comissão
Executiva e seus Suplentes, do Conselho Fiscal e Suplentes,
pelo Diretório Municipal eleitos, imedJatamente após a

, Convenção.

Massaranduba, 01 de outubro de 2001.

Vilmar Inácio Abelino
,

Secretário
Maurício Sasse
Presidente

I REUNIÃO: PMDB AVALIA DESFILlAÇÕES E DISCUTE NOVOS RUMOS DO PARTIDO

Cecília Konell lamentou as

saídas dos dois vereadores
]ARAGuA DO SUL - O

Diretório do PMDB este

ve reunido na noite de on

tem para avaliar as desfilia

ções dos vereadoresMaris
tela Menell e Vitória Laz

zaris, ocorridas na sexta

feira passada, e discutir os
novos rumos do' partido.
Na oportunidade, os pe
ernedebistas debateram

ainda a composição do di

retório que elegerá a execu

tiva e seu presidente, na
convenção marcada para
o próximo dia 21. A presi
dente da legenda, Cecília
Konell, lamentou a saída
dos dois parlamentares,
apostando que "talvez as

desfiliações inesperadas
impliquem em mudanças
para melhor".

Na avaliação de Cecília,
a perda de dois vereadores

exigirá da bancada - ago
ra com três - uma postu
ra parlamentar mais defi

nida e identificada com as

diretrizes, do partido. "Fo
ram decisões pessoais que
não cabe!I( declarações. É

ArquiVO/CP: Edson Junkes

Cecília acredita que mudanças possam ser para melhor

urna situação difícil de lidar
porque foram nossos

companheiros. na campa
nha do ano passado", la
mentou, informando que
recebeu a notícia da saída
com surpresa. "Sabíamos
da intenção da Maristela
ser candidata a deputado
estadual, e do passado pe
pebista do Vitório, 'mas
não acreditávamos que

PPS confirma candidatura
a deputado estadual

fossem motivos para dei

xarem o partido", completou
De acordo com Cecí

lia, as desfiliações foram

precipitadas. "Estamos
discutindo a renovação do
diretório e, posteriormen
te, discutiremos as candida
turas do ano que vem. Esse

processo está em aberto,
qualquer filiado tem o.di
reito de lançar-se candidato

e caberá ao diretório defi

nir", justificou, informan
do que entrou em contato

com os vereadores pedin
do para que revessem a

decisão de deixar o partido,
sem sucesso. Matistela filiou
se ao PFL e Lazzaris, ao PPB.

FILIAÇÕES - Cecília

informou que, no segundo
semestre, o PMDB regis
trou cem novas filiações.,
confirmando a liderança
no Município em número,

de filiados. Até o dia 15,
prazo final para que os par
tidos entreguem à Justiça
Eleitoral a relação dos filia
dos, a direção estima que
o partido terá em torno de

1,7 mil filiados.
A presidente promete

para os próximos dias a

filiação de um f'grande li

der comunitário" a_? PMDB,
que preferiu não identificá
lo. "Estamos em fase de

negociação, por isso não

vou revelar o nome, além

de ser uma questão de res

peito", justificou. (MAURíLIO
DE CARVALHO)

Merss vai discutirprojetos
doPTnaRegião daAmvali

]ARAGuA DO SUL - O

deputado federal Carlito
Merss (PT) promete
intensificar as visitas aos

municípios do Vale do

Itapocu para discutir as

propostas do partido às

eleições do próximo ano.

Evitando a palavra reuni

ficar, o parlamentar disse
que o objetivo é debater o

que é melhor para a legen
da, "e aproveitar as diver
gências a favor, e não con
tra". Ele aposta na eleição
de um candidato a depu
tado estadual em 2002 pela
região, se forem unificados
os propósitos.

Merss disputou o se

gundo turno das eleições
internas do PT à presidên
cia estadual, obtendo 2.909

votos, 42,63%, perdendo
para o atual presidente,
Milton Mendes, que fez

]ARAGuA DO SUL -- O
PPS terá candidato a depu
tado estadual no ano que
vem, independente do nú
mero de postulantes. A
decisão foi comunicada

pelo presidente do Diretó
rio local, João da Cruz, o
João do Táxi, após reu

nião da executiva, no Sin
dicato do Vestuário, reali
zada na semana passada,
quando deliberou ainda ser
favorável ao lançamento
de candidatura própria ao

governo do Estado. A
executiva volta a se reunir
nos próximos dias para
oficializar o nome do can

didato a deputado.
De acordo com João

do Táxi, o eventual postu
lante do PPS à Assembléia

Legislativa será o presiden
te do Sindicato do Vestuá

rio, Gildo Alves, ex-verea-

dor pelo PMDB, do qual
se desfiliou em 1999.

"Não tem mais volta, o

PPS terá candidato à depu
tado estadual", reforçou o

presidente, informando
que são remotas as chances

em lançar candidato a de

putado federal. "Estamos
caminhando para apoiar
um nome do partido mais

próximo da região, ao qual
apresentaremos uma pauta
de reivindicação", revelou.

Atualmente, o PPS tem

137 filiados no Município.
A meta é atingir 250 até o

final do ano. "Não quere
mos inchar o partido com

filiações sem identificação,
Somos diferente e não va

mos leiloar o partid6 nas

eleições.Por isso, defendemos
candidatura própria ao

governo e critérios de filia

ção", discursou. (MC)

57,37% dos votos válidos,
3.915. No início do mês,

,

deixou a coordenação do

Fórum Parlamentar Ca

tarinense. "Com o fim do

mandato na coordenação
do fórum e da campanha
interna, terei tempo para
me dedicar ao partido",
frisou.

Uma das prioridades
do deputado é a estru

turação do PT no Estado,
principalmente nos peque
nos municípios, "Estoume.
colocando à disposição
para auxiliar na organiza
ção do partido e discutir
os caminhos a serem per
corridos rumo às eleições
de 2002", avisou, garan
tindo que as divergências
são de idéias, e não pes
soais ou de projetos. "O
PT é único", completou.
(MC)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



POLÍTICA TERÇA-FEIRA, 11 de outubro de 20014 CORREIODOPOVO

IRELATO: SECRETÁRIO DE OBRAS PRESTA CONTAS DAS ATIVIDADES NA CÂMARA DE VEREADORES

Lauro Frõhlich compareceu no

legislativo, terça-feira à noite

Em nenhum momento esta coluna teve a intenção
de ferir a idoneidade do empresário e vice-prefeito
de Massaranduba, Fernando Reinke (PSDB), pessoa
respeitada na comunidade pela postura de cidadania

que sempre soube ostentar, e muito menos a

credibilidade da empresa que dirige (posto de

combustíveis), commuitos anos de serviços na cidade,
quando publicou nota, terça-feira, citando a estranheza

causada em alguns setores da comunidade, pela não

participação da mesma na Campanha 101 Prêmios,
que está sendo promovida pela Aciam. É justamente
por causa da posição relevante que a referida empresa
tem na vida comunitária local, que surgiu a indagação.
Acontece que o questionamento e a crítica são inerentes

à prática diária do jornalismo, mas nem sempre aceitos

ou compreendidos. Assim como também é regra,
não denegrir, injustamente, ou sem motivo

procedente, a imagem de quem quer que seja. Não.
foi essa a nossa intenção e, entendemos, também não

foi o caso.

No Bairro Avaí, serão

colocados 70 tubos perto
da Conservas Verde Vale

e 140 tubos na Gustavo

Rubin, para diminuir os

problemas com alagamen
tos.

GUARAMIRIM - O

secretário de Obras, Via

ção e Saneamento, Lauro
Frohlich, compareceu na

sessão ordinária da Câma

ra de Vereadores, terça
feira, quando relatou as

atividades desenvolvidas ASFALTO -No final de

novembro, anunciou, inicia
o asfaltamento nas ruas

João Pereira Lima, Hen

rique Friedemann e de

outras vias localizadas aos

fundos da sede da As

sociação Comercial, In
dustrial e Agrícola de Gua

ramirim, onde os serviços
de preparação de cancha

e drenagem já foram

concluídos. Frôhlich pro
meteu interceder para
amenizar os problemas de

tráfego na Estrada do Sul
- rodovia estadual -,

com problemas de conser

vação. (MILTON RAASCH)

no setor, nos nove meses

de governo. Durante quase
.

duas horas, Frôhlich dis

correu sobre os serviços,
investimentos, dificul
dades, obras executadas,
iniciadas ou previstas. A
colocação de tubulação
para melhorar o sanea

mento básico se destaca;
com 4,1 mil tubos co

locados até o final de

agosto, em várias localida

des.

No período também

foram recuperados 12

pontilhões, construídas 211
bocas-de-lobo, recupera
das as estradas municipais,
terceirizada a coleta do

lixo, providenciada a infra

estrutura necessária ao

Parque de Exposições pa
ra a realização da Expofei
ra, além de diversas outras

pequenas obras e serviços.
Frõhlich queixou-se da

falta de máquinas e veí

culos, embora os inves

timentos em novas aquisi
ções já estejam sendo fei

tos. A Prefeitura adquiriu
uma retroescavadeira no

valor de R$ 118 mil e re

ceberá uma motonivela

dora (R$ 275 mil) na se

.mana que vem.

O investimento na

compra de máquinas e

equipamentos alcança R$

SEM ACORDOPMOB
O entendimento entre os

principais postulantes à

Presidência do PMDB,
em Guaramirim, está di

fícil. Lideranças do parti
do saíram da reunião da'

executiva do partido, esta
semana, convencidas de

que existem muitas arestas

para serem aparadas até a

convenção municipal. São
pretendentes o ex-verea

dor Silvio Finardi e o ex

secretário Nilson Byla
ardt, além do próprio
presidente atual da

legenda, João Vick, que
aspira à reeleição. A de�
cisão promete esquentar
nos próximos dias.

O Diretório do PMDB

de Guaramirim está mo

bilizando correligioná
rios para a convenção'
municipal do partido,
que vai acontecer no

próximo dia 21 de outu

bro, às 8h30, nas depen
dências da Câmara de

Vereadores. O partido vai
eleger os 45 novos mem
btos do diretório, 15

suplentes, dois delegados
à convenção estadual e

respectivos suplentes,
assim como as comissões

de Ética e de Disciplina.
Na mesma oportunidade
também será eleita a nova

executivamunicipal.

Arquivo/CP: Edson Junkes

Lauro Frõhlich responde pela pasta há 9 meses

471 mil, até o momento.

Para o ano.que vem, está

prevista a aquisição de pelo
menos três caminhões.

Frôhlich anunciou a co

locação de mais mil tubos

no saneamento básico e a

execução de quatro mil
<,

metros quadrados de pavi-
mentação com paralelepí
pedos no Bairro Caixa D'

Água, até o final deste ano.

Pedidos não chegam à Secretaria de Obras
indicações aprovadas na Câmara

Municipal. Conforme o secretário, ele
não se apercebeu disso antes, porque os

vereadores também costumam fazer

pedidos de obras e serviços, diretamente.
O vereador Osni Bylaardt (PMDB)

aproveitou para solicitar revestimento

primário completo na Estrada Bananal

do Sul. Altair Aguiar (PPB) quer que a

coleta de lixo seja estendida para a

Estrada Ponta Comprida e atenda tam

bém as laterais das principais ruas do

Município. Salim José Dequêch (PFL)
alertou que um dos pilares da Ponte do

Trabalhador, na localidade de Gua

miranga, está com defeito e precisa de

vistoria, o que deverá acontecer já na

próxima semana. (MR)

As indicações contendo pedidos de

obras por escrito, encaminhadas pelos
vereadores através do Legislativo, não
chegam até o secretário Lauro Frôhlich.

A revelação foi feita pelo próprio secre

tário, durante o relatório que prestou na

Câmara Municipal, terça-feira. A infor

mação surpreendeu aos vereadores e

alguns, comoValdemarVital (PMDB), re
clamaram enfaticamente que a distorção
seja corrigida.

Frohlich admite que "fica ruim"

atender o setor sem acesso às indicações
do Legislativo, que normalmente vão

parar no Gabinete do Executivo. Ele

disse que irá solicitar ao prefeito Mário

Sérgio Peixér (PFL) que, de agora em

diante, lhe sejam fornecidas cópias das

"Talvez aqueles que não estão participando,
serão os primeiros a nos criticar." (Vereador
Altair Aguiar - PPB - Jamentando a ausência

de grande parte dos servidores públicos municipais
de Guaramirim na Assembléia Geral realizada

sábado, pelo sindicato da categoria, na Câmara

Municipal, para debater o plano de reclassificação
de cargos e salários. O projeto que dispõe sobre a

reclassificação tramita no Legislativo)
Partido dos Trabalhadores inaugura a sede, sábado

GUARAMIRIM - o a direção, filiados e sim- rência para os correligio- A intenção, conforme

�Partido dos Trabalhadores patizantes do partido, con- nários e o público em geral. Mafra, émanter a sede aber-
Dr. Pedro Chuji Nishimori

CRM 2678
inaugura sábado, às 9 horas, forme convocação que Até agora, as re�niões e ta diariamente para receber

na Rua 28 de Agosto, nas está sendo feita pelo pre- encontros estavam aconte- tanto filiados quanto apopu- .. Dr. IVQ Knut Anders Júnior
proximidades do Super- sidente Moacir José Mà- cendo em residências dos lação em geral. Ali também 1:\ CRM 8879

mercado Breithaupt (Cen-
,

fra, o Zuco. Com esta • Membros titulares da sociedade Brasileira defiliados ou na Câmara de funcionarão todas as ativida-
Ortopedia e Traumatologia

tro), a sede do partido. A providência, o PT quer Vereadores, pela falta de um des relacionadas com a pró-
inauguração deverá reunir definir um local de refe- espaço especifico. xima campanha eleitoral. (MR)'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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TIO Marcatto faz eleição
industrial emJaraguá do Sul

]ARAGuA DO SUL � A

Marcatto Leilões realiza no

próximo dia 25, a partir das
9 horas, no galpão da antiga
fábrica de bebidas Max

Wilhelm, o 30 Leilão Indus
trial Coletivo TIO, sob o

comando do leiloeiro Ar
thur Henrique Carstens.

Estarão sendo negociados
máquinas e equipamentos
dos setores agrícolas, de in
formática, de marcenaria, de
escritório e comércio. As vi
sitas ao local do leilão para
inspecionar os lotes poderão
ser feitas de 22a 25 de outubro.

Entre as máquinas e

equipamentos a serem leilo
ados estão um caminhão

basculante,Ford-ll000, urn
barco de alumínio, motor

Matine de 15 HP, urna em

pilhadeira de três rodas para
500 quilos a diesel, 88 mo

tores Weg de um cavalo

vapor, três empacotadoras
automáticasWeldotron, três
balanças de precisão, centrí
fuga Fanin, uma serra circu-'
lar, uma enciladeira, 500
impressoras, setemonitores,
sete estabilizadores, além de
200 peças de cristal, entre
outros.

O sócio-gerente daMar
catto Leilões, Flávio José
Marcatto, informou que o

leilão não terá preçomínimo

que será conduzido pela
oferta. "O interessado po
derá ainda fazer por escrito
urna proposta de lance para
o lote", completou.

.I Existem ainda 33 vagas para os cursos de

Qualificação e Requalificação profissional oferecidos'
pelo Sine (Sistema Nacional de Emprego), em parceria
com a Secretaria de Produção de Jaraguá do Sul.
As inscrições poderão ser realizadas nos próximos dias
15 e 16 na Prefeitura, entre 7h30 e 13h30.

Ao todo são 86 cursos nas áreas de administração,
produção e serviços autônomos.

Mais informações pelos telefones 372-7896, 370-7363.

nsformana
zendo história

CORREIO DOPOVO 5

ICERIMÔNIA: 'FOI INAUGURADO ONTEM O CENTRO EMPRESARIAL DE JARAGUÁ DO SUL

Prédio' é o mais moderno do
Estado e custou R$ 2 milhões

]ARAGuA DO SUL - A

nova sede do Cejas (Cen
tro Empresarial de Jaraguá
do Sul) foi inaugurada na

noite de ontem. Projetado
para ser o mais moderno

de Santa Catarina, o em

preendimento, de 2.760

metros quadrados de área

construída, exigiu investi

mentos da ordem de R$
2,2milhões, financiado pela.
classe empresarial. A ce

rimônia de inauguração
reuniu lideranças empresa
riais e políticas do Estado,
além do presidente da

Confederação das Associa

ções Comerciais do Brasil,
Luiz Otávio Gomes.

O presidente da Co
missão de Construção,
Vicente Donini, diretor-"
presidente daMarisol, disse
que o prédio é dotado de

toda a infra-estrutura ne

cessária para o funciona
menta das entidades que

integram. O Cejas vai abri
gar as oito principais enti

dades representativas do

consciência de que, em

bora não se tratasse de

missão impossível, seria
um grande desafio", re

cordou. O governador
Esperidião Amin disse que
a obra confirma a garra e

a competência do empre
sariado jaraguaense.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Em seu discurso, a pre
sidente do Cejas, Christia
ne Hufenuessler, frisou' o
modelo d� associativismo

que possibilitou a cons

trução do prédio e refor

çou o esforço da classe em

presarial. "Quando, em

1999, foi lançada a pedra
fundamental, tínhamos

lhador pela sua importân-.
cia no processo produtivo.

- Os desafios lança
dos às empresas com pro
cessos de globalização são

muito grandes. Daí a im

portância em oferecer be-,
nefícios sociais para seus

funcionários, na medida
em que produzem resul

tados econômicos decor
rentes do aumento de pró
dutividade, de qualidade
dos produtos e serviços e,

conseqüentemente, de

competitividade no mer

cado -, explicou a as

sistente social do Sesi,
Eloísa Naue.

Cesar Junkes/CP

Governador Esperidião Amin parabeniza Christiane pela inauguração do Cejas

Médico Oftalmologista

Na avaliação dela, a ex
periência do Prêmio de

Qualidade no Trabalho

mostra que é possível es
truturar o ambiente de

trabalho com medidas de

baixo custo e que levam a

um melhor desempenho
do trabalhador, maior

nível de satisfação e sen

timento favorável do tra

balho em equipe .

As empresas foram

avaliadas quanto a gestão,
saúde, segurança, meio

ambiente, educação e de

senvolvimento, lazer, cul
tura e responsabilidade
social.

.I ONúcleo de Transportadoras daAcijs (Associação
Comerciale IndustrialdeJaraguá doSul)promove
missão empresarialao Salão Internacionaldos
Transportes, queacontece noAnhembi, emSãoPaulo.A
saída estáprevistapara as 22horas dodia 18, do Centro
Cultural.
Os interessadospoderãose inscreverpelo telefone 371-1044.

.I A rede de lojas e supermercados do Grupo
Breithaupt iniciou as vendas de cestas de Natal. Ao todo
são dez modelos já padronizados e outros segundo

"sugestão dos clientes. .

A empresa está oferecendo ainda a "Cesta, Levíssima",
composta por produtos da linha diet/light.

..

.I Em homenagem aos 20anos de atividades noBrasil,
aMakita doBrasilFerramentasElétricas outorgou às
lojas Breithaupt o título "Revendedorautorizado
classeAA", porser asmaiores revendedoras damarca
em Santa Catarina.A homenagem aconteceu ontém, em
São Paulo.

Marisol vence Prêmio Qualidade no Trabalho
]ARAGuA DO SUL - A

Marisol foi a vencedora da

etapa estadual do Prêmio

Qualidade no Trabalho

2001, na categoria grandes
empresas - mais de 500

funcionários -, promo
vido pelo Sesi (Serviço So
cial da Indústria). AAmBev

(Companhia Brasileira de

Bebidas), de Lages, con
quistou o título na cate

goria média empresa - de
100 a 499 funcionários -

,e aMetal Técnica Bovenal,
de Rio do Sul, na catego
ria pequena empresa - de
20 a 99 funcionários. O
resultado final foi divul-

setor produtivo do Mu

nicípio - Acijs (Associa
ção Cometcial e Industrial
de Jaraguá do Sul), Apevi
(Associação das Micro e

Pequenas Empresas do

Vale do Itapocu), CDL
(Câmara de Dirigentes
Lojistas) e os cinco sindica
tos patronais.

gado pela comissão jul
gadora no dia 1, em Flo

rianópolis.
A premiação aconteceu

no final do mês, no audi
tório da Fiesc (Federação
das Indústrias do Estado
de Santa Catarina). O

prêmio, que reuniu 28

empresas, sendo oito na

categoria grande empresa,
sete na média e 13 na pe
quena, tem como objetivo
reconhecer publicamente
as empresas industriais que
adotam políticas e práticas
que asseguram um am

biente saudável e produti
vo, beneficiando o traba-

Especialização: Hospital de Clínicas Estadq do Rio de Janeiro
e Curso na Sociedade Brasíleira de Oftalmologia do Rio de Janeiro

\

AV. Mal. Deodoro 776 - Sala 12 � Ed. Maximunn Center Fone: 047 275-1150

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

Rua Barão do Rio Branco, 637 - Sala 2 • Centro· Joroguó do Sul - se

",.,_..........._.._C_e_I.:_(,_4_7.1275 -3575 ou 9992-99.??_
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tl Borne: e orai, ns ma orges

, Signo: gêmeos .

Profissão: acmlnlstradora

D Comida: massas
Bebida: vinho

'Qualidade: sinceridadeDefeito: explosiva

/fi
Prêmio: para Schumacher e sua

Ferrari
Castigo: solidão

;11Aplausos: paraGeorgeW. Bush
Vaias: para falsos amigos

A Orgulho: dos meus pais
.

Vergonha: do terrorismo
.

Dia ou noite: dia e noite
Mania: perfeccionismo
Preconceito: acho antiquado
Amor: o que estou sentindo agora
Sexo: somente com amor
Deus: tudo
Saudade: das pessoas que já foram
Vida: para servivida

-

Morte: uma passagem
Drogas: tô fora!
Lugar: uma praia
Sonho: a pazmundial
Cantada: "Você não se machucou?"
"Por quê?" "Porque .você caiu do
céu."
Futuro: viver o presente
Jaraguá do Sul: maravilhosa
Brasil: eu te amo
Frase: "Meu refúgio, minha forta- Joanir e Josy
leza, meu Deus, eu confio .ern ti." _

(Salmo 91)

DICA da semana

ilN'1'I�Nil

Jaraguá do Sul, quinta feira, 11 de outubro de 2001

I, X"� ..

e-mail: antenaexterna@hotmail.com

PRIN€L
Casa lotada! Som de total qualidade! Sorrisos repletos désatisfação!
Assim foi a noite de 5 de outubro, com a inauguração do bar/boate "La
Santidad". Confira alguns flashes:

..

I
37,1·7365

o Boticário

370-8649
o melhor lanche da cidade

, if371-5309

Quem não tem saudades do seu-tempo de

criança? Uma boa dica, que pode nos remeter
a uma parte da nossa infância, é a nova ver

são do clássico de Monteiro Lobato, "Sítio do

Pica-pau Amarelo", que estréia neste dia 12:
com episódios diários (2' a 6') de 15 minutos,
no programa Bambuluá.Quem sabe dê para
matar um pouco a sau-dade ...E por falar em

criança, FELIZ DIA DAS CRIANÇAS
PRA TODOS NÓS!

Av, Marechol Deodoro, 153, Colçadão
Centro - Joroguó do Sul· SC Av. Mal Floriano Peixoto, 170 - Centro

1-ielJwr:opçM-cWv�
• Diariamente à partir dos 10 horas

• Músico 00 vivo de Quarto a Sábado

icroinformatica. com
I I P I o; I I i, • d. Im. I e n d e f • O tA

Rua Venâncio da Silva Porto, 21
89252·230 Jaraguá do Sul- se

Fone .. 1471275.1968 Fax.: 1471371.6408
E·mall: saC@icroinformatica.com

www.icroinformatica.com

Reservas 310,.5166
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CLASSIFICADOS DO CP - Jaraguá do Sul. e região - Quinta-feira, 11 de outubro de 2001

.

Fechamento dos classificados: NEGÓCIOS & OPORTUNIDADES: 2° feira, às 12h; CLASSIAUTO: 4° feira, às 12h; CLASSIMÓVEIS: 5° fei�a, 12h
Para anunciar: 370-7919 / 370-8649 / 370-8654 ou cpclassificados@netuno.com.br

2
7
5

�
Ir
W
>

CA.

.

'

IGARANTIA
ÁDE1A

Santana
98/99 - Azul

PassatVR6
96 - Azul

GolfGL
96 - Preto

VEíCULOS VOlKSWAGEM

MODELO ANO COR

GoIl.Q 16V4P 00 Cinza

Goll.O 16V 4P Branco

Prata

Prata

Vermelho

Gol MI2P 97 Azul

Goll.O 2P 96 Branco

Prata

Vermelho

Prata

97 Branca

Passat Variant 95/95 Prata

Horário de
atendime�to:

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

Gol1.8 TSI 2P
96 - Vermelho

A qualidade dos veículos
é tão grande, que a

,

Caraguá oferece 1 ano de

garantia, olérn do

compromisso de devolver
. o seu dinheiro* coso você

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

'usados, só na Caraguá.

Fiesta

98/99 - Branco

OUTRAS MARCAS

Astra GLS
98/99 - Verde

o
E
'o
o

CARAGuÁ

MODELO ANO COR
,

Vectra GLS 99 Vermelho

Vectra GLS 99 Preto

Astro GL
®

d�l*, ��' 99 , ®:r#j(i Prata
..�.

�. ,

f

Corsa Wind 98/99 Prata

Astro GL 98/99 .Azul

Honda Civic LX 98 Preto

Escort 16V r 97/98
' •.

i Azyl
Verona 2.0 i GLX 94/95 Vermelho

Uno Mflle ?X;il
j

'"

mi97 Cinza
""

Uno Mille EP 96 Cinza

Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Arduíno Fone:371-4225
Veículos Fax:371-9720

Av. Prefeito Waldemar Grubba nº 1033

Marea 2000
Clio 2000

Ranger2000
Astra 1999

pa\iO 2.000
parat\ ,997

�

Parat\ ,992.
\(a ,997

G0/1999
. GO/1998
Palio 1997

Santana 1994-
Fone: 371-4225
Alceu/Ricardo

Santana 1990
Monza 1990
Corsa 1999
Santana 1993

Fiesta 1995
Kadett 1995
Escort 1997
Monza 1993

NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCAS

Dalfar
_'�....--_,,_.,...--,-.,..._-

VEICULaS LTDA
a75-SQaQ JaJMEI9A·VIIIli·llIffA·�

MODELO ANO COR COMB.

RAT
Palio 4p. 99 Prata G

VW

Gol1000 (modo ant); cf opc. 96 Grafite G

Logus CL 1.8, 93 Verde G
Gol GL 1.8 91 Azul, G

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

r FORD
Escort Hobby 95 Azul G
Fiesta 4p 96 Laranja G

IMPORTADOS
Pajero cornpl. 97 A?ul G

.... t<
{

��1�...: . .;_;,

Rua Presidente EpltAC!'ó:P'essoa, 1170 - Centro - Jaraguã do Sul- SC

2-CORREIODOPOVO' Classiauto QUINTA-FEIRA, 11 de outubro de 2001

Vende-se Kadett 12.000,00 entrada e Vendo Vectra GLS, Vende-se Monza de 10.000km. R$
GLS, 98. Tratar: ossurnir financ., 2.2, 98, prata Classic, 92, 4 portas, 10.000,00, aceito
9118-5820. único dono, metálic6, ar digital, c/ 2.0, MPFI, completo, carro de menor ou

26.000km rodo 58.000KM. rodas liga. maior valor. Tratar:
compra / venda / !roca fgorsgem Vende-se Santana Tratar: 9117-2518, Tratar: 371-5343. Tratar: 371-5343. 371-2599 ou 276-

I! : i i!J;II, ! i•
GLS, 4p, cômpl., - ar, com Jean. 0396, com Zenaide.
ano 88. R$ 6.000,00 Vende-se Kadett GL, Vende-se Corsa Wind,
+ 8x R$ 98,76. Vende-se Chevette, 1.8, prata, trio eletr., 1.0, 98, boda. Vendo ou troco por

Vende-se Sentemo �' Tratar: 372-2332 80, verde met. limp., desemb., ar Tratar: 371-5343. carro de menor valor,
..

.�.
,."

Quantum, ano 86, ou 275-2332. R$ 2.000,00. quente. Tratar: Tempra 2.0, ouro,
em bom estado. Tratar: 9122-1157. 9905-2848. Vende-se ou troca-se,

,
completo. R$ 9.000,00.

R$ 3.300,00. Vende-se Sl O, Deluxe, Kadetti conversível Tratar: 9905-2741.
Aceita-se troca. 96, ar, vidro, trava, Vende-se Chevette Vende-se Logus CL, vermelho, ano 93,
Tratar: 370-8603. ( freio, abs, cor grafite. BL, ano 91. 1.8, 93, azul GSI completo. Vende-se Fiat Oge,

R$ 15.500,00. R$ 5.000,00. Tratar: metálico, trio elétrico Tratar: 9101-4214, 84, bege.
Vende-se ou troca-se Tratar: 9992-3519. ) 9962-0371. e aros de liga. com Ruy Fernando. R$ 1.100,00. Tratar:
Monza SE, 92, Tratar: 371-5343. 9122-1157.

cinza, compl., 4p, ar Vende-se/Corsa 4p, Vende-se Chevette,
cond., comp. de 2000/2000, branco, ano 85, em perfeito Vende-se Chevette SL, Vende-se Fiat 147,
bordo, painel ar quente, limp. e estado. R$ 3.000,00, 1.6, 88, branco, Vende-se Tempra 93, ano 79, marrom.

,

digital. Tratar: 'desemb. traseiro, 4 aceita-se troce. gasolina. Tratar: 16Y, compl., motor R$ 800,00. Tratar:
376- 1720. pneus novos. R$ Tratar: 370-8603. 9905-2848. com 600km, garantia 9122-1157. I

Comércio de Automóveis Novos e Usados
r Fone/Fax:(47)376-1822 J

MODELO ANO COR COMB .

, \
VW

Voyage 1.8 92
Santana GLi, 4p, cf ar e dir. 93
Gol 88
Brasilia 78

GM
Corsa Wind 98

Pick-up Corsa G_L 1.6, ar Ivdr 98
Kadett SLE 89
Chevette 80

FORD
84

FIAT
98 Bege
91 Vermelho

.

MITSHUBICH

Branco
Prata

G
G
G
G

Branco
Marrom

Verde Met. G
G
G
G

Preta
Marrom
Branco

Del Rey Bege A

Uno SX, 4p
Uno 2p, 1,3

G
G

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

Rua: Ângelo Rubini, 677 - Barra do Rio Cerro -laraguá doSul- se

L Ch�vrO.Arto7
MECÂNICA

\RQa aeijA_'O 'Dorn,bu$ch, �.'
Sala 2 - J.,rag.uá do Sul - se

CASA PRÓPRIA
Casa - Reforma - Construção

CRÉDITOS
PARCELAS A
PARTIR DE

R$ 17.281,00 R$ 125,00
R$ 26.856,00 R$ 165,00
R$ 28.988,00 R$ 209,00
R$ 34,563,00 R$ 249,00
R$ 46.270,00 R$ 333,00
R$ 57.420,00 R$ 413,00
+ Seguro de vida em grupo,

B�a
consórcios _(47), 222-1152

CRÉDITO PESSOAL
Pessoa física/jurídica e funcionário público

De RS 3.000,00 a 60.000,00 com juros mJlis baixos
do mercado financeiro, prazo de 12 á 48 meses com

boleto bancário, liberamos as operllfões EM
DINHEIR.O de imediato após consulta do cadastro.

Informafões (021-21) 2243-0677
OBS.: Mantemos sigilo absoluto

Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

Fone: (47)
370-8622

�
�
veiCULO
Polia EX, 4p, velte
Ka 1.0 zetec/rocan
Corso Sedon 1.0, 4p, cornpl.
Uno 4p, vt
Gol 16V, 4p
Ko 1.0
Fiesto LO, 4p
Corso Super 4p
Pcrcti CL 1 ,8
Tipo 1,6, 4p, completo
Kodett GL 1.8

.

Gol LO Plus
Corso LO 2p TE
Pointer CU L8

Omega GLS, 2.0
Prêmio CS 1,5 IE
Monza SLE velte
Escort L 1.6

. Ipanema SL/E, ve/te
Apollo GLS completo, 1.8
Poroti Club L 6 rodos
Gol L3
Fusco 1 .300L
Fusco 1 .500L
IMPORTAOOS
Dodge Dokoto V6 CE
Daewoo espero
UTIlITÁRI05
Pick Up Corso GL 1.6

Pompa L 1,6
Pompa L 1.8 (á) cop, fibra
Fiorino Furgão 1.5 IE
Fiorino Furgão 1.0
Ficrini Furgão 1.5
F·l000 S Diesel
Fiot Pick-up

COR -ANO
Prato 01
Vermelho 00
Verde 00
Cinzo 00
Bronco 99
Cinzo 98
-Vermelho 98
Bronco 97
Bordô 95
Cinza 95
Vermelho 95
Prata 95
Branco 95
Marron 95
Cinza 93
Cinza 93
Azul 92
Branca 91
Verde 91
Dourado 90
Dourado 89
Verde 81
Bronco 77
Bronco 70
COR AMO
Vermelho 99
Roxo 95
COR AMO
Branco 96
Branca 96
Prata 92
Branca 96
Branca 95
Branca 94
Branca 94
Vermelho 88

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



e engate. Tratar: 371-
7109 ou 9104-0250,
com Wander.

275-3627

r

QU INTA-FEIRA, 11 de outubro de 2001 Classiauto CORREIO DO POVO·3

para fazer. Tratar:
372-0391.

Aceita carro de menor

valor. Tratar: 373-0714.

Vende-se ou troca-se

Tempra 2.0, 16Y, ono,
96, cor preta, com
trio elétrico, ar e
direção, bancos de
couro elétr., freio ABS,
comp. de bordo,
check control, película

Vende-se Palio ELX,
série 500 anos, 99,
4p, vidro verde, trava
elétrica, ar quente,
som, hidráulico.
Valor a combinar.
Tratar: 276-3321,
com Beatriz.

Vende-se Fiat 147,
ano 86, bege.
R$ 1.250,00, com
reparos na lataria

Vende-se Premio 86,
prata, em bom
estado. R$ 3.700,00.
Tratar: 9903-0006.

Vende-se F-1000, 88/
89. R$ 18.000,00.

Rua Barão do Rio Branco, 411 • Edrricio 'Klein· Sala 2 • Centro

Agora Jaraguá do Sul tem uma nova opção em compra
e venda de veículos novos e usados, com preços e

taxas de [uros imbatíveis.

372-1919
Confira!

VEÍCULOS MODELO ANO COMB. COR Monza Classic 88/88 Gas. Cinza
VW Monza SL/E 87/87 Gas. Azul

Gol Specíal GIl OI/OI Gas. Cinza Quasar Monza SL 93/93 Gas. Vermelha
Gol Special GIl OI/OI Gas. Prata Kadett SLE 94/94 Gas. Bordô
Gol Special GIII OI/OI Gas.

.

Cinza Quasar Chevette SL 82/83.Gas. Vermelho

Gol4p GIII, MI 16V 99/00 Gas. Verde FORD
Saveiro CL Mi, 1.6 99/99 Gas. Azul Escort GL 1.8, 16V 96/97 Gas. Vermo Pera!.
Gol CL 1.6 97/97 Gas. Prata Escort L 93/94 Gas. Azul

ZECA
Gol 1.0 I 96/97 Gas. Branca Fiesta EFI 98/98 Gas. Prata
Gol CLi 1.6 96/96 Gas. Azul F·1000 XLT Comp!. 97/98 Diesel Azul
Gol GLi 1.8 Com dh 96/96 Gas. Bordô Versalles GU 95/95 Gas Cinza

Automóveis
Gol 1000 modo ant.96/96 Gas. Branco Del Rey GL 88/88 Gas. Azul
Gol Rolling Ston 1.6 95/95 Gas. Azul F-1000 MWM Cabine Dupla 86/86 Dies. Azul

Logus CL comp!. 94/94 Gas. Bordô FIAT

Logus CL 93/93 Gas. Prata Unod portas EX 99/99 Gas. Preto
Parati CL 1.6 92/92 Ale. Prata Uno c/ar SX 98/99 Gas. Borbô

Novos - Usados Saveiro CL 1.6 92/92 Gas. Prata Uno 2 portas SX 97/97 Gas. Preto

de todas as Kombi 1.6 87/87 Gas. Branca Uno 2 portas SX 97/97 Gas. Bordô
Passat 1.8 87/87 Ale. Branco Fiorino Trekking 96/96 Gas. Branca

Marcas GM Tipo SLX 2.0 95/95 Gas. Preto
Corsa Sedan Super 99/99 Gas. Prata Elba 1.6 comp!. 94/94 Gas. Azul
Vectra GL 96/97 Gas. Cinza Uno 2 portas S 87/87 Ale. Preto

275 3507
Corsa Wind 95/96 Gas. Roxo OUTRAS MARCAS
0-20 Cus tom Completa 93/94 Diesel Bege Senic RXE 2.0 00/00 Gas. Verde
0-20 Conquest Comp.4p 93/93 Diesel Branca Mercedes Classe A 160 Classic 00/00 Gas. Branco

FORD
KA 00/00 prata gasolina
KA 99/00 branco gasolina
Fiesta GL Class 99/00 vermelha gasolina
Escort GLX 16V 99/00 vermelha gasolina
KA 99/99 prata gasolina
KA 98/99 cinza gasolina
Escort GL 16V SW 98/98 verde gasolina
Escort GLX 16V SW 97/98 azul gasolina
Escort GL 16V SW 97/98 azul gasolina
Mondeo CLX FD 97/97 azul gasolina

MORETTIEscort GL 16V Sedã 97/97 branca gasolina NaTaurus LX 97/97 preta gasolina
Mondeo CLX FD 96/97 preta gasolina
Mondeo CLX FD 96/97 azul gasolina
Royale 2.0i GL 96/96 azul gasolina ,
Ranger STX 96/96 branca gasolina AUTOMOVEISMondeo CLX 96/96 branca gasolina
Escort 1.0 Hobby' 94/94 branca gasolina
Versailles GL 93/94 cinza gasolina
Versailles GL 92/92 vermelha gasolina
Verona LX 91/91 azul gasolina •

Pampa L 90/90 vermelha gasolina seu semmovo COKombi 85/85 bege gasolina
GM

5 10 Deluxe 96/96 azul diesel
Opala Comodoro SL/E 89/89 prata gasolina • •

deFIAT leito novoTempra ie 95/96 azul gasolina
TOYOTA

Corola XEI 98/99 prata" gasolina
VW

enrique Piazera, 199 - Centro - 3Gol 2pts 86/86 branca álcool

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se Uno Mille Ep,
96, 4 portas, vermelho
rnetol., completo - ar.

Tratar: 9903-2936.

Vendo ou troco fusca'
em perfeito estado,

Vende-se Gol MI, 99, .

gas., azul escuro, ar

quente, desemb.
Tratar: 370-2770.
Valor a combinar.

Vende-se Uno 1.55,
branco,,93.
Tratar: 371-5343.

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

Vende-se Uno 1.3, 89,
branco, gasolina,
Tratar: 9903-2936.

Vende-se Uno Mille, 98,
4 portas, completo - ar.

Tratar: 9905-2848.
Vende-se Tempra IE,
2.0, completo, 8
válvulos, verde
metálico. Tratar:
371-5343.

Vende-se Saveiro GL

1.8� gasolina, 91,
marrom. Tratar:
9905-2848.

Vende-se Fiat Prêmio

1.3, 85, branco.
Tratdr: 9905-2848.

Vende-sê Gol

1000Mi, 97.
Tratar: 373:1634.

Vende-se Uno Mille,
92, verde metálico,
limpador, desemb.,
ar quente. Tratar:
371-5343.

'

Vende-se Gol CL
1.6, branco,
gasolina. Tratar:
371-5343.

VEíCULO COMB.COR ANO VALOR

VW

Gas. Prata 95 R$ 8.800,00

Gas. Branco 94 R$ 7.500,00
.,

Ale. Prata 91 R$ 6.500,00

Gas. Vermelho 77 R$ 2.300,00
G'on,

Die. Vermelha 94 R$ 32.000,00
Ale. Prata 93 R$ 6.500,00

FORD

Gas. Azul 95 R$ 9.800,00

Gas. Prata 93 R$ 8.500,00

Gas. Prata 98 R$ 10.500,00

RAT

Ale. Verde 91 R$ 5.200,00

MOTOS

Gas. Verde 99 R$ 2.900,00

Voyage CL 1.8

Gol1000

GLOBAL VEíCULOS
Saveiro

Fusca 1.300

Compra
Vende
Troca
Financia

(47) 371-3608

0·20

Chevette

Escort GL 1.8

Escort L 1.6

Ka 1.0

Prêmio S 1.5

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

CGTitan

79. R$ 1.300,00.
Tratar: 9962-0371.

\

Vende-se Escort L

1.6, 90, gas.
R$ 4.000,00 entro +

prestações 'de
R$ 176,01.
Tratar: 275-3306,
com Patrícia.

cor branco ano 83.
Tratar: 9101-4214,
com Ruy Fernando.

Vende-se Brasilia,
76. R$ 1.000,00.
Tratar: 9962-0371.

Vende-se Mondeo,
ano 2000,
20.000km, 4 airbag,
banco de couro e

câmbio aut., carro

completo.
Volor a combinar.
Tratar: 9111-9055,
com Germano.

Vende-se Santana

Quantum, ano 86,
em bom estado.
R$ 3.300,00.
Aceita-se troca.

Tratar: 370-8603.

Vende-se Pampa 97,
5 1.8, único dono,
em ótimo estado.
Tratar: 9975-2164.

Vende-se ou

troca por carro

ou moto de menor

valor, Escort,
94, cor cinze,
com aro esportivo.
Super conservado.

i

R$ 6.000,00.
,

Tratar: 276-3288,
com Hélio.

Vende-se Fiesta, 4p,
98/98, vermelho
ferrari, segundo
dono, rodas liga
leve,

I

som, alarme,
película.
R$ 13.000,00.
Informações com

Sérgio, 275-0845.

Vende-se Del Rey,
86, Ghia, completo:
R$ 3.500,00, aceito
troca. Trata r:
9122-1157.

Vende-se Corcel II,

(47) 376-:1772.
C_.... r'L...�....

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

MODELO COMB COR ANO Vectra GLS comp. Gas. Cinza 1997

VW Pick-up Corsa 1.6 Gas. Branco 1997

Santana Mi 1.8 Gas. Azul 1997 Omega GLS 2.2 Gas. Cinza 1996

Gol! GTI Comp. Gas.
,
Azul 1995 Corsa 1,.0 Gas. Cinza 1995

Voyage 1.8 cornp., 4p Gas. Prata 1992 lpanerna 1.8 Gás. Azul 1991

Fusca Gas. Branco 1983 0-20 Conquest, com. diesel Gas. Branco 1995

AAT Corsa Super 4pts Gas. 'Cinza 1997

Uno SX 10 Gas, Azul 1998 S 10 Diesel Branco 1996

Tipo 2.0, 4p Gas. Azul 1995 Kadet SL V. EL. rodas Aleool Cinza 1993

Palio, 1.0 ED Gas. Azul 1997 Omega GLS comp. 2.0 Gas, Preto 1993

Palio 1.5 EL Gas. Vermelho 1997 FORD

Uno SX 10 Gas. Roxo 1997 Verona LX Ale. Prata 1992

Tipo IE 1.6, 4p Gas. Cinza 1995 Escort L 1.6 Gas. Vermelho 1990

GM F 1000 SS, comp. -ar Diesel Preto 1996

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

ADDmaklar.Harca
Seguros

www.addDlalder.coDl.llr

Fone: 370-0147

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Compro moto NX
150. Tratar:
370-9050.

Conserios e Vendas de
Radiadores, Mangueiras e

Condensadores
Recondicionamos

Radiadores deAlumínio

paraAutomóveis e
Caminhões Intercoo/er

Vendo moto Titan

97, verde, único

Vende-se 5- 10
Deluxo,97,

51.000km originais -

R$ 18.000,00.
Ou troca-se por carro

de menor valor.
Trata r:

370-0522,
com Luis

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

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

Boependi - Jaraguá do Sul - se

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

AUTOMECÂN ICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

.. ",..���·�"A I
1/eJea�� (.W�.

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

Barra do RioCerro - Jaraguá do Sul- se

dono, c/ R$
2.500,00. Tratar:
370-4826.

373- 1580, com Etti,
dep. Das 14 horas.

Vende-se moto CG,
ano 88, branco, em
bom estado.
Tratar: 372-0391.

Vende-se Hyosung,
50Cc, 97, amarela.
R$ 1.800,00.
Tratar: 371-1919.

Vende-se Sundow

Ergon, 97.
R$ 1.650,00.
Tratar: 370-7767 ou

(014) 9119-0444,
com Rodrigo.

Vende-se ou troca-se

Titan 99/2000 e

uma Estrada 2001.
Tratar: 371-1335.

Vende-se moto CG
Titan ES, 2000, freio
a disco e partida
elétrica. R$ 2.500,00
+ 7 parcelas de
R$ 208,00. Tratar:
370-3007.

Vendo moto Titan,
ano e modelo 98,

.

cor azul.
R$ 2.550,00.
Tratar: 9962-5286.

Vende-se moto CBX

200, strada, preta,
6000km.
R$ 2.500,00,
restante negociável,
ano 2000. Tratar:

Rolamentos .

Retentores .

Bucnas >

Mancais >

Anéis .'.

Elásticos »

Graxa
Ruo Bernardo Dornbusch 2155 - 'Vila Baependi

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

FERRO VELHO UNIVERSAL
AlflO PEÇASUNIVERSALLlDA.

Fone:
370-7184

Rua Arnoldo Leonardo Schmidt, 66 (Próximo ao Curtume

Schmitt) - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul

\-

Vende-se ou troca-se

por moto ou carro de
menor valor, Uno

Mille, 93, Eletronic.,
4p. Tratar: 371-1335.

Vende-se Pick up

Peugeot 504, diesel,
com capota de fibra,
ano 93.
R$ 14.000,00. Tratar:
9118-5820.

.

Vende-se Jeep 74,
pronto p/ trilha.
R$ 5.000,00. Tratar:
371-5885.

Vende-se RD 350, ano
87, cor preta, com
corenoqern, em ótimo
estado. R$ 3.000,00.
Tratar: 275-0374 ou

275-0959.

Vende-se aparelho de
CD, marca Pionner,
sem controle, frente
descartável,
seminovo. Valor a

combinar.Tratar:
9992-5253.

CAPITAL DE GIRO
Só para micro e pequena empresas comerciantes, fanzendeiros,
agricultores de RS 10.000,00 a RS 100.000,00, juros mais baixo
de mercado financeiro. Condições de pagto de 12x 72 meses cf

boleto bancário. überamos as operações em dinheiro de
imediato após consulta do cadastro.

Inlormacões: (021-21) 2243-0712
Obs.: Mantemos sigilo absoluto

.Vendo rodas 1 5,
momo, symbol, c/
pneus 195. Ótimo
estado. R$ 900,00.
Tratar: 9992-7935,
com Giovanne.

Vende-se Variant, ano
73, impecável.
Tratar: 370-3007.

Compro carro

financiado.
Tratar: 9122-1157.

Compra-se carro

financiado.
'

Tratar: 9962-0671.

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

vista, em dinheiro.
Tratar: 522-0256

ou 9968-0588 '

VENDE-SE OU TROCA-SE
MOTO HONDA BIZ,

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

Valor R$ 2.300,00 +
prestações de consórcio.

Tratar: 370-8336 com Jonas.

371-7770

REVESTIMENTO

AurOMOBILísnco

EM COURO E

TECIDO

BARBADA
APROVEITE! !!

'

R. Bernardo Dombusch,
2222 - Vila Lalau

5 Cartas de crédito para
comprar imóveis ou construir,
R$15,000,00 - R$167,OO mês
R$ 30,000,00 - R$ 333,00 mês
R$ 45.000,00 - R$ 499,00 mês
R$ 60.000,00 - R$ 665,00 mês

Consórcio GLOBO
275-1723 / 370-2995

ou 9993-2380

IJHeliar
BATERIAS FREE

'W"-.-,,�"�"'�-,"',i-W-·
I

Rua Jorge Czerniewicz, 42 - FONE: 275-2231,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



36
BEM OBJETO CRÉDITO PARCELA

60
BEM OBJETO CRÉDITO PARCELA

60
BEM OBJETO CRÉDITO PARCELA IC-100 BIZ 3.250,00 R$ 111,71 70% UNO FIRE 2P 8.805,00 R$ 181,05 C-100BIZES 3.590,00 R$ 74,45

C-100BIZES 3.590,00 R$ 123,39 70% UNO FIRE 4P 9.248,00 R$ 190,16 CG 125 3.895,00 R$ 80,78

m
CG 125 3.895,00 R$ 133,88 m UNO MILLE FIRE 2P 12.578,00 R$ 258,63 m

CG TITAN ES 4.480,00 R$ 92,91

ICG"TITAN ES 4.480,00 R$ 153,98 UNO MILLE FIRE4P 13.212,00 R$ 271,66 XLR 125 4.695,00 R$ 97,37
e CBX 250 TWISTER 6.890,00 R$ 236,82 e UNO FIRE 4P + 10% 14.533,00 R$ 298,82 e XLR 125 ES 4.995,00 R$ 103,59

XR 250 TORNADO 7.890,00 R$ 271,19 GOL-1.0 SPECIAL 14.829,00 R$ 304,91 CBX 200 5.650,00 R$ 117,18
S S FIESTA 1.0 15.805,00 R$ 324,98 S XR 200R 6.230,00 R$ 129,20

e e
KA 1.0 16.400,00 R$ 337,21

e
CBX 250 TWISTER 6.890,00 R$ 142,89

PALIO EX 1.0 2P 16.589,00 R$ 341,10 XR 250 TORNADO 6.890,00 R$ 164,00

S S PALIO EX 1.0 4P 17.541,00 R$ 360,67 S
.
Este plano não contém contemplação .

i
i·
i

6 . CORREIO DO POVO Classiauto QU INTA-FEIRA, 11 de outubro de 2001

Aqui você encontra veículos multimarcas
nacionais e importados Okm ii faturar.

Melhor preço do mercado.
CONSULTE-NOS!

linha 1.0 Semi-novos em Promoção: Consulte-nos

Ruo José Teodoro Ribeiro, 658 -Ilho do Figueiró - Joroguá do Sul- se

u

4 CONTEMPLAÇÕES POR MÊS E AS FACILIDADES QUE Só A REGATA PODE OFERECER.

••. c
--

UliêgâtéfIndiscuHvelmente o melhor
Ligue agora para a Regata e faça um grande negócio.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A RAzAO DO CLIENTE EM PRIMEIRO' LUGAR.
/

SUPER'CONDiÇÕES
DE FINANCIAMENTO

AS MENORES TAXAS
DO MERCADO

ATENDEMOS DAS
8h ÀS 19h

(

371-2111"

, só A FIAT DÁ ESTA GARANTIA
DE QUALIDADE E SEGURANÇA

- CONFIAT, atendimento 24 horas
- Revisões periódicas a partir de 20.000Km
- FIAT PLUS - r ano de garantia estendida

- A partir de 5 anos proteção de
carroceria contra corrosãoRua Francisco Fischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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terreno, no loto Vende-se Escort 1.8,garantia. Contendo 373-0714. 9905-9098.

frigobar, pia, fogão, Versciles ou Jaraguá 16v, 97, or/dir., vidro,
armários, cama de Esquerdo. Trata r: Vende-se Escort XR3, Vende-se CG 98. trava, pneus, som,
casal, mesa e 9973-3440. ano 90, cor vermelha, R$ 2.550,00. alarme, IPVA pg,
cadeiras. Troco por completo. Licenciada. revisado. R$
carro ou moto. Valor Vendo ou troco Uno R$ �.200,OO + financ. Tratar: 373-1026. 14.900,00. Tratar:

Vende-se Variant, 73, R$ 6.500,00. Tratar Mille, ano 93, 4 10 x R$ 205,00. 275-0405.

impecável. Tratar: no Loteamento portas. Tratar: Tratar: 370,-8969. Vende-se Monza 86, a

370-3007. Juventus, lote 43. 371-1335. álcool, 1.8. Em ótimo Vende-se Del Rey, ano
Tratar: 376-0210, Vende-se Corsa GL, estado. Valor R$ 84. R$ 3.800,00.

Vende-se Rodas aro falar com Cena. Vende-se Fiat Prêmio, 1.6, 5pt, ano 97/98, 4.000,00. Tratar: (47) Tratar: 371-734l.
15 scorro, cl 4 pneus ano 91, CS 1.6, rodas liga leve, faróis 9119-4036, com

novos. Pirelli P 700. Vende-se 1 aero gasolina, em ótimo de neblina, travas Valdecir'. Vende-se Fiorino, ano
Valor R$ 800,00. Willys, 69, todo estado. Valor elétricas' e alarmes, 97, I.E., 1.5, com
Tratar: 91'17-0266. original. R$ 3.000,00 R$ 4.000,00 + 20x 52.000km originais, Vende-se Kadett, cor ponto de frete fixo.

{ltcmoroti]. Tratar: R$ 235,00 por mês, todas revisões feitas, prata, ano e modelo Tratar: 370-7227.
Vende-se som de 376-0670, com José com seguro total. ótimo estado. R$ 93. R$ 8.300,00.
competição, 4 alto ou 372-3214, com Tratar: 371-5817. 13.900,00. Tratar: Tratar: 371-4015. Vendo ou troco

falante 6x9. Pioneer + Tadeu. 372-0879. Tempra 2.0, 16Y, ano
2 alto falantes, 12 Vende-se Gol 97, I

Vende-se Vectra GLS, 96, cor preta cl
polegadas pioneer, Vendo capota para único dono, cor verde. Vende-se Titan 2000. 2000, prata, compl. opcionais, ar, dir., trio
500watts + 2 Chevy, em bom Tratar: 373-0714. R$ 3.000,00. Tratar: Tratar: 371-6967. eletr., computador de
módulos Piramyde estado. R$ 100,00. 371-1335. bordo, check contrai,
1400 watts ;t 1 CD Tratar: 374-1849, Vende-se Gal 1.0 MI, Vende-se Escort bancos de couro

Pioneer, última com Adilson. 97/97, básico, prata. I Vende-se Titan 2000. Hobby, 96. R$ elétrico. Freios ABS.

geração x plod, 4 R$ 5.000,00 entrada R$ 3.500,00. Tratar 8.300,00, 28.000km Tratar: 371-7109 ou

cornetas, selenium, Vendo ou troco por e assumir financ. 28 371-1335. .orig. Tratar: 9104-0250, com

ccrxo grave, em carro de menor valor, parc R$ 313,00. 9962-5286. Vander.

acrílico, ilurninoçõo Golf GLX 2.0, modelo Tratar: 370-1756. Vende-se moto

em neon, 6 95, completo, cor Estrada, ano 2001. Vende-se ou troca-se Golf,lâmpadas. Tratar: champagne dourado. Vende-se Gol Special, R$ 5.000,00. Tratar
9117-0266. Tratar: 9973-9701. 98/99, com 371-1335.

17.000km. Alarme, GlX 2.0, ano 95,Vende-se Pampa GL Vende-'se Palio 99, cor trava e vidro, som de Vende-se moto CG

88, olcool, 1.6, cor prata, vidro verde, competição, rodas, 2000, freio a disco, completo, cor champagnecinza met., em bom desernboçodor, aro 15, com pneus partida elétrica.
estado. Tratar: 9112- completo - ar novos. Entrada R$ 2.500,00. Tratar:

-, 6012, com Valdir, ver condicionado, com ar R$ 8.500,00 + 33x
.

370-3007. dourado.
no estacionamento do quente. Valor a R$ 240,00 fixas.
Bonco Real de combinar: Tratar 276- Trotar: 91 1 7 -0266. Vende-se ou troca-se

Troco menor valor..Jaraguá do Sul. 3321, com Beatriz. por moto, brasília,
Vende-se F- 1000, ano ano 76, motor semi-

Vendo Kombi Trailler, Troca-se Tempra 961 88, modelo 89, cor novo, cor bege. Valor Tratar: 275·3409 ou 9973·9701
com motor na 96, por casa ou preta. Tratar: a combinar. Tratar:

Rua Expedicionário Antônio Carlos Ferreira, 865 - Fone: 371-739'8

AUTO CENTER

Não fechamos poro o almoço

t;

VII'.. i.:.: �'..

t t
',":. " r'l

....

v:.

* Pneus = Rodos Esportivos *'AW
* Iscapementcs * Balanceamento eomefr

* Molas * Suspensõo * Freios
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/

+ Durante o ano inteiro,
tirando as "férias na

praia", exisre a�enas um

[po de festa �ue real
nte se �iferEtncia das

is: sãp-ª�estas de
o!

pktlberfest,enfest Feria-
nna.ml itas ou

ado o Estado.

Chegou a

na
mudar

mos um p uco o roteiro
dos nosso .. fin is de se

mana e curtirmos de ver
dade

tOdat:jaegria
da

tradição als mã. Seja em

Blumenau, Jar guá do
Sul, Joinville ou outra ci-

dade, o

rnpo�.
ante é

. prestiqiar, (Aí· .

ale-tudo:
camisetas tgualj , excur

sões, conhecer gente no

va, fazer rc·a�inho no

meio dos

·Eavilflões
... só

não vale esquecer de
uma coisa: �PONSA
BILlDADE!!!

(

Sua carga na hora certa no lugar certo!
371-0363 brasil@ne!uno.com.br

au

Esteia sempre ligado!
Use a nm Celular
000 É BÁSICO 000

ti.t.-
TELEFONIA

371-959,5

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aniversariou no dia 22/9 Lucas José

Rohling, proprietário do Luca Imóveis.
Parabéns!

o baixinho contador de piadas Antônio
Ademilsu Fossile completou mais um ano

de vida no dia 27/9. Sua família lhe

deseja felicidades.

Slqmar, filho de Vendelin e Romilda Ittner, e
Ausiléia, filha de Alido e Elia I<renke, casaram-se
na Igreja da Paz, Rio da Luz Vitória, em 1/9/01, às
18 horas. A recepção aconteceu na S. R. Vitória R ia

da Luz

GENTE & INFORMAÇÃO

trocará alianças no dia 13/10, na Igreja.
Nossa Senhora do Carayaggio. Em seguida, os

convidados serão recepcionados no Salão da

Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz

. recebeu as bênçãos matrimoniais na

comunidade Nossa Senhora do Rosário
(Rio Molha), no dia 6/10. Parabéns!

FELIZ ANIVERSÁRIO

QUINTA-FEIRA, 11 de outubro de 2001

"Barbará Louise, você é uma filha maravilhosa,
que nos enche de orgulho. É corajosa, lutadora
e estudiosa. Tem personalidade forte, é
decidida. Por onde você passa deixa a marca

de seu .sorriso lindo, e de sua amizade. Você é
uma dádiva de Deus. Acredito que vieste neste

mundopara brilhar; Você é a nossa" Estrela Maior".
Beijos de sua família que te ama muito: Laura,
Marli e Waldemar Bruch

Casam-se no próximo sábado (20), às 20h30, na Igreja
Nossa Senhora das Graças, na Barra do Rio Cerro,
Odair José e Edileusa Maura. Ele é filho de Ireneu

Krause e Venilda Heiden Soares, e ela de Arcelino e

Anita Spézia Piccoli. Os convidados serão

recepcionados no Clube Atlético Baependi

ACONTECEU .•.

... Jaraguá do Sul brilhou no domingo (7),
quando sediou o Campeonato Latino

Americano de Bicicross, reunindo pilotos de 5 a

50 anos, procedentes da Argentina, Venezuela,
Equador, Bolívia e Colômbia, como já
noticiado, podendo ser sede do Campeonato
Mundial em 2006. Olalá!

. .

... no dia 6 (sábado), realizou-se almoço beneficente, no
salão da Igreja Rainha da Paz, com apoio do Rotary Club
Pérola Industrial e CORREIO DO POVO, em favor de
Francisco Tomio, portador de leucemia.

Ári� - , àesejo de agradar
a�s f iaref estaró em alta.
Coloq a sua correspondência
em dia'. Vlostre, sem medo, todos
os seus�entimentos na paixão.
Touro - Ótimo astral poro
"". li· .

org�lzar.��suas corsos pessoots,
lidar cOfl1�rtesanato e se dedicar
00 (stud6s,. A noite promete ser

mu'it�, d&!rtida. Namoro em

alta.,,7

GêTeO�'JFicarem
cosa será

uma óti
.

o opção, podendo
gan�ar u', dinheirinho extra. Vai

E!�l!lriU.r' cO[ as badalações por
momentos a sós com o seu amor.

Câncer - Aproveite para

viajar €t.�streitar alguns laços
ajeti�ô'§":"'Cbnhecer lugares
�f.e�t '

divertido, além de

fl�IJ].�nt. suas chances de

,

Le�-ci;'''''tPrOveite
o dia para

o,rg,' iza"r s finanças. Os estudos
(�êir 011 vorecidos. mos evite o

�\la1fnto sociaL. Seu

magnetls�o vai funcionar como
um ímã.'

- Vai se sentir muito à

e as pessoas queridas.
poderá trazer alegrias

s. Você e o seu amor

total e uilíbrio.

7 DE OUTUBRO
Bruna Behling
Pamela Danna

Carmem Ap. Venera da

Cruz

Deise Rusi Becker

8 DE OUTUBRO

Carla Utech

Vali Beatriz Zanghelini
U do Rawetsch

U ilson Borchardt

9 DE OUTUBRO

Cristiane Voltolini

Barbara Werner

Bianca Werner

Cristhiane Voltolini

David Staffun

Anderson Grutzmacher

Victor de Oliveira

Adelino Volkmann

10 DE OUTUBRO

Darcy Arnaldo Buchmann

Heloisa Alves

Silvio Barbetta

Thiago Kupas
Ruth W. Klabunde

11 DE OUTUBRO

Gulilherme Wackerhagen
Laurita de Carvalho

Amadeus Mahfud

André Luiz Alves

12 DE OUTU BRO

Deise I<onell

Cláudio Tubs

'13 DE OUTU BRO

Fernando Rocha

Alexandre L. Bubniak

Isabella Z. Formigari
Michael Roberto Schug

•

-

Maria Kõehler Bartel

aniversariou dia 8 de

outubro. Parabéns de

seus familiares.

•

Bom dia' para
o suo rotina. Viagem
s de lazer estarão

agir com discrição,
realizar os suas metas.

ério va i envolver o
[S�u romonce., Boa hora para

surpreender quem ama.

Escor ião - Dê o melhor de
o o que se dispuser a

a viagem promete ser

rodável e irá estimular a

�OiS. Cumplicidade

Sagit(lrio.)- Bom dia para 'A�ã§�?A\Nada vai deixá-lo

agitar�' v\ia social, mas não Jo�?a't'fWe'ifa consigo mesma

ab lii)entação, nem de m dia com os seus

out ze';;;s. Poderá conhecer 'c mpromrssos. Ocupar-se de

g.§,A{e'-i eressante. Paqueras tarefas domésticas será uma

favorecidas. boa.

� pri órnio - Você estará de p�'
be, rn a vida. Vai rolar um reo

di iííi�ade com os pessoas
que a ce�caj. No romance, não

- tenhaltedo de loneior,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vencedoresdeconcurso sobre
trânsito recebem prêmios

]ARAGUA DO SUL - Os

jaraguaenses Celso de Lima,
Evandro Kohler e Silvana

Stinghen foram os primei
ros colocados no concurso

sobre trânsito, promovido
pela Prefeitura. O concurso

faz parte da campanha de

conscientização de trânsi

to, promovido pela Coor

denadoria de Comunica

ção da Prefeitura doMunicí

pio. A campanha teve início
há alguns meses com um

concurso semelhante' diri
gido à comunidade estu

dantil de ]araguá do Sul.

Agora foi a vez dos adultos.
O primeiro' colocado ga
nhou uma Tv, o segundo
uma bicicleta e o terceiro um '

rádio-relógio. Os prêmios
foram entregues na tarde de

terça-feira, durante entrevis
ta coletiva realizadanaApeafa.

Para Celso de Lima, o .

importante não é o prêmio,
mas a chance de participar
da campanha e assim cola

borar com a diminuição da
violência no. trânsito. Na

avaliação do prefeito lrineu
Pasold os resultados da

campanha têm sido posi
tivos. "Os acidentes devem

diminuir", afirma o prefeito.
Os desenhos premiados
serão transformados em

outdoors, instalados em dez

pontos diferentes, a partir da
segunda quinzena de outu
bro.

Lima, Kohler e Silvana ficaram com os primeiros Il:Igares

Unerj inaugura novo prédio
da Biblioteca ElemarScheid

]ARAGuA DO SUL - Foi

inaugurada oficialmente na

tarde de ontem as novas

instalações daBiblioteca Pa
dre Elemar Scheid, no Cen
tro Universitário de ]araguá
do Sul. A solenidade de

inauguração foi marcada

pelo lançamento do livro
"O Centro Universitário de

]araguá do Sul - Uma His
tória de Sucesso", escrito
pelo professor Paulo No

sella e também pela apresen
tação do espaço destinado
ao acervo permanente de
artes plásticas, que conta

com obras de 18 artistas de

]araguá doSul, que doaram.
seus trabalhos à instituição.
O lançamento do livro tam
bém representa a primeira
experiência editorial da
Editora da Unerj.

O novo prédio da bi-

blioteca foi ocupado em
maio deste ano e temmilme

tros quadrados, sala de estu

do, videoteca, guarda-volu
me, banheiros, espaço admi
nistrativo, sala de restauração,
depósito e fotocópias.A idéia
de construção do novo pré
dio para a biblioteca surgiu
em 1998, e em meados do
ano seguinte a reitora Carla
Schteiner determinou o início
das obras para o segundo
semestre do ano 2000.

Todos os artistas plásti
cos que doaram trabalhos
foram agraciados com uma

pequena lembrança como

forma de reconhecimento

pelo trabalho prestado. Para
a comunidade .acadêrnica a

inauguração das novas ins

talações da biblioteca re

presenta a: concretização de
uma grande necessidade.

I ORGANIZAÇÃO: ESTRATÉGIAS E ALTERNATIVAS PARA O SETOR FORAM ANALISADAS EM S'EMINÁRIO

Agricultores discutem sobre
desenvolvimento rural em JS

]ARAGuA DO SUL - A

instalação de um abatedou- \

ro coletivo para atender os

pequenos criadores do'

Município foi uma das

propostas apresentadas
pela administração pública
durante o 10 Seminário

Municipal de Desenvolvi

menta Rural, ocorrido du
rante todo o dia de ontem,
no auditório do CPL (Cen
tro Integrado de Profissio
riais Liberai�).O abatedou
to faz parte dos projetos
da Prefeitura para os pró
ximos anos, dentro do pio
grama de Agregação de Va

lores, desenvolvido pela
Gerência de A�ricultura,
juntamente com os pro
gramas de Saúde em Casa,
Agente do Campo e Infra

estrutura da Propriedade.
Além da instalação do

abatedouro coletivo, tam
bém está previsto a criação
de uma usina de 'leite,
unidade de processamento
de hortaliças, unidade de.
processamento de queijo e

de alimentos. A intenção,
segundo a veterinária Cláu
dia Regina Guebert, é aten
der os pequenos produ
tores e orientá-los no que

Veterinária Cláudia Regina Guebert fala para os participantes do seminário
se refere às exigências da

lei para a produção e co

mercialização de produtos
de origem animal ou ve

getal. Ela cita como exem

plo positivo de asso

ciativismo as. unidades de

processamento de ali

mentos instalados nos

bairros Ribeirão Grande
do Norte e ]araguazinho,
que congregamulheres que
trabalham com panificação
e geléias.

Participaram aproxi
madamente 60 agricultores
e produtores rurais. A ini

ciativa é da Gerência de

Agricultura da Prefeitura,

que pretende, a partir daí,
implantar. um Plano Mu

nicipal de Desenvolvi

mento Rural. O objetivo,
segundo o gerente de

Agricultura, Alcides da

Nova Peixoto, é criar todas
as condições possíveis pa
ra o desenvolvimento da

agricultura, em especial a
familiar, e de pequenas
propriedades.

Atualmente, em ]ara
guá do Sul, existem 62

unidades de produção em

funcionamento com regis
tro, sendo que 51 atuam

c?m produtos de origem
vegetal e 11 com produtos

de origem animal. Além

dessas também estão em

funcionamento mais 40,
todas cadastradas mais

ainda sem registro. Para o

produtor de hortaliças do
Rio Cerro Vanderlei Lenz,
os pequenos que qwserem
sobreviver têm que admi

nistrar a propriedade
como se fosse uma em

presa. Ele lamenta a falta

de mais assistência técnica

e de linhas de crédito aces

síveis. ''A agricultura é a

única saída para o Brasil e

para o mundo, pena. que
poucas pessoas se dão

conta disso", analisa.

Ciluma retoma serviço de alimentação da Schützenfest
]ARAGuA DO SUL - Co

meça hoje, às 21 horas, a 13'
Schützenfest, ou Festa dos

Atiradores. A Comissão

Central Organizadora cal
cula qu� até o dia 21, quando
encerra o evento, cerca de
cem mil pessoas renham
cruzado os portões do

Parque Municipal de Even
tos. A abertura oficial.será
feita pelo prefeito lrineu

Pasold, com a sangria do

primeiro barril de chope e

com a tradicional busca dos

reis, rainhas, cavalheiros e

princesas do tiro eleitos ano

passado. Às 22 horas co

meçam os, bailes, sem hora

para terminarem.
A Ciluma Alimentos re

tomou esse ano a responsa
bilidade de toda o serviço

de alimentação da 13'

Schützenfest, que começa .

hoje, nos pavilhões do

Parque Municipal de Even
tos. A gastronomia típica
da região é uma das espe
cialidades da Ciluma, que
este ano está inovando, com
a instalação de-uma deco

ração especial e também

com a oferta de alimentação
em quilo e pratos executivos.
A expectativa da gerente
técnica da empresa, Cristi

ane Thomé, é de que sejam
servidos cerca de seis mil

.

pratos típicos, mais mil

pratos executivos e aproxi
madamente três mil chur

rascos. Outra novidade

apontada por Cristiane é

que este ano haverá seis tipos
de saladas e todos os dias

serão servidos todos os

pratos típicos. "Em anos

anteriores os pratos eram

servidos alternadamente";
explica a gerente.

Os preços também são

considerados acessíveis pela
gerente. A comida em quilo
vai custar R$ 1 ;00 cada 100

gramas, enquanto que o

churrasco pode ser ad

quirido por R$ 7,00 e o

prato executivo a R$ .15,00.
Cristiane explica que o prato
executivo é mais caro

porque é diferenciado, isto
é, será servido' como à la

carte, em ambiente diferente
e em pratos decorados.
"Com esse atendimento

esperamos satisfazer todos
os gostos", argumenta a

gerente. Segundo ela, 90%

de toda a alimentação será

feita no próprio parque, �m
cozinha especialmente
instalada pela empresa para
este fim. Aproximadamente
80 funcionários da Ciluma

estão envolvidos com a

festa.

Hoje, o h�rário de aten
dimento será das 1.9 às 2

horas, mesmo horário da

sexta-feira e sábado. ]á no

domingo o atendimento .

começa às 11 horas e vai até

às 14 horas. Durante o resto

da semana será das 11 às 14
"\

'

horas. O prato mais' co-

nheddo é o tradicional

marreco recheado com re

polho roxo. De acordo com

Cristiane, aproximadamente
300 marrecos serão sacrifi
cados para a fest'!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IRISCO: GUARAMIRIM TEM 34 NOTIFICAÇÕES E TR�S CASOS DE LEPTOSPllioSE.

Secretaria prepara campanha
de ;prevenção contra a doença

GUARAMIRIM - o

secretário municipal de
Saúde, Luiz Carlos Pe

reira, anunciou ontem a

realizaçãode uma cam

panha para recolhimen

to de entulhos e limpeza
da cidade, com a finali

dade de diminuir a proli
feração de ratos e preve
nir a leptospirose. Perei
ra decidiu pela realiza

ção da campanha, após
constatar que, pelo se

gundo ano. consecutivo

no Município, a doença,
transmitida pela urina

de ratos e camundongos,
mantém índices eleva

dos de.casos suspeitos e

diagnosticados da doença.
De acordo com da

dos do controle epide
miológico da Secretaria

Municipal de Saúde, fo
ram feitas 34 notifica

ções (suspeitas) e confir
mados três casos da

doença, este ano, contra

15 notificações e cinco

confirmações, no ano

passado. Para efeito de.

comparação, vale ressal

tar que estes números

podem evoluir mais, até
o final de dezembro.
Das 34 notificações

:"::realizadas, 27 procedem

Edson Junkes/CP
Secretário de Saúde, Luiz Carlos Pereira (E), propõe mutirão de limpeza

de pessoas que estavam

hospit�lizadas e, o res

tante, de casos conside
rados suspeitos que

chegaram através dos.
postos de saúde e am

bulatórios.

-'Houve maior sen

sibilização dos médicos
em relação à doença,
que estão mais atentos

e requerendo exames

sempre que existe sus

peita -, .constata a as

sessora da Secretaria

Municipal de Saúde,
Ivone da Luz, que con

sidera isto um fator bas
tante positivo, pois
aumenta a prevenção e

evita que aconteçam óbitos

por causa da doença.
Diante disso, todos

<'

os casos diagnosticados
no Município nos últi

mos anos foram tratados
.

em tempo e resultaram
em cura, informa Ivone.

Os exames são feitos

através da tomada de
amostras de sangue por
três vezes, que' são en

viadas para análise no.

Laboratório Central de
Saúde Pública, em

Florianópolis. O único

laboratório credenciado
.

peloMinistério da Saúde

para fazer esse tipo de
exame no Estado. O

último caso suspeito da

doença foi registrado em
setembro.

SINTOMAS - Os

sintomas da leptospiro
se, dores na cabeça e no
corpo e mal-estar geral,
semelhante a um estado

gripal, no início, depois
confundem-se facil

mente com a hepatite. A
pele e as mucosas (fun
do do olho, principal
mente) ficam amarela

d�s. Na fase aguda, as

funções respiratória e

renal ficam comprome
tidas e podem levar o

doente a óbito.
(MILTON RAASCH)

FestapeloDiadaCriança será realizadahoje, emCuararnirim
GUARAMIRIM - Cer

ca de três mil alunos da

pré-escola e das quartas
séries do Ensino Funda

mental estão sendo es

peradas hoje, na come

moração pela passagem
do Dia da Criança, que
está sendo antecipada e

será realizada hoje, pela
manhã e à tarde, no Par

que Municipal de Even

tos, na BR�280. Durante

todo o dia, as crianças par
ticiparão de 'a,tividades
recreativas, com muita

música, dança e apresen
tações de grupo de teatro

(palhaços), além de re

ceberem doces, pipoca e

cachorro-quente,
A programação está

sendo articulada em con

junto pelas secretarias de

Educação e Cultura e de

Esporte, Lazer e Promo
ção de Eventos. O even

to deverá contar com o

apoio do Supermercado
Martini, do Avaí. O

prefeitoMário Sérgio Pei
xer aproveitará o evento

e' realizará a entrevista

coletiva semanal que con

cede à imprensa, no local.
Já para amanhã, está pre
vista uma corrida ci

clística, a partir das 8h30,
no Loteamento Rausis.

Poderão participar crian
ças e adolescentes até 14

anos. As inscrições po
dem ser feitas nas escolas

e também no local da

competição.
Ainda amanhã, acon

tecerão atividades volta

das especificamente para

os jovens, com ati-v

dades das 13h30 às 17

horas, no Salão Paro

quial. Também por ini

ciativa da Secretaria de

Esporte, Lazer e Promo
ção de Eventos, junta
mente com a Fundação
Pró-jovern.. Tarde dan

çante, apresentações de

teatro e sorteios de brin

des serão oferecidos du

rante à tarde. O evento se

destina ao público na

faixa etária dos 11 anos

aos 17 anos. (MR)

Schroederfestreuniumais de

15milpessoas,diz organização
SCHROEDER - Mais

de 15 mil pessoas compa
receram na Schroeder

fest, realizada no Com

plexo Esportivo Munici-

, pal e no Ginásio Alfredo

Pasold, na semana pas
sada, em comemoração
ao 3r aniversário de

emancipação político-ad
ministrativa do Municí

pio. A estimativa" é do

prefeito Osvaldo Jurck e

do vice-prefeito Orlando

Tecilla, que acompanha
ram toda a realização do

evento, desde a prepara
ção até O· encerramento,
no domingo à noite.

Segundo eles, o even

to marcou pela participa
ção do público - proce
dente não só de Schroe

der, mas também das

cidades vizinhas-',prin
cipalmente no último fi

nal de semana,' com o

desdobramento da etapa
principal da festividade.

Tanto que o prefeito já
planeja a construção de

mais um pavilhão junto
ao. complexo esportivo,
com dupla finalidade, de
maneira que possa servir

tanto para abrigar os

eventos festivos quanto
outros acontecimentos

esportivos.
Outra melhoria pre

vista, segundo Jurck, será
no estacionamento, que

.

deverá ter a área pratica
mente dobrada. O desfile,
com a participação de vá

rias 'entidades e da-comu

nidade de um modo ge
ral, também será man

tido no calendário da fes
ta do aniversário do Mu

nicípio. A participação
popular foi mais expres
siva este ano, devido ao

envolvimento maior das

entidades, o que deverá
continuar acontecendo, in
formam os organizadores.
(MR)

Cientistas da Osvaldo Cruz

orientarão sobre omaruim
GUARAMIRIM _._ Dois

cientistas da Fundação
Osvaldo Cruz, do Rio de

Janeiro, estarão nos dias

21,22 e 23 de outubro em

Jaraguá do Sul, a convite
da Associação dos Muni

cípios do Vale do Itapocu,
para orientar prefeitos,
secretários municipais de

Meio Ambiente e técni

cos do serviço público,
sobre as formas de com

bate ao mosquito ma

ruim, que infesta várias

localidades, em diversos

municípios, causando des
conforto para a população.
A informação foi

transmitida ontem aos

prefeitos pela secretária

executiva da Amvali,
, Maria Teresa de Amorim

Nora, durante reunião da

entidade realizada ontem

pelamanhã, na Prefeitura.
A presença dos cientistas

na região atende ao pedi
do dos próprios prefeitos
do Vale do Itapocu, preo
cupados em adotar pro
vidências eficazes para
amenizar os males que
estão sendo causados pelo
mosquito, que se alimenta

com sangue, e atotmenta

moradores da região,
Os técnicos da Fun

dação Osvaldo Cruz che
garão no dia 21, à noite;
devendo ter como ativi

dade na manhã do dia se

guinte, uma com os repre
sentantesmunicipais, que
está sendo organizada
pela Amvali e. secretarias
municipais deAgricultura.
e Meio Ambiente. Na

parte da tarde e no dia se

guinte, eles deverão per
correr algumas das locali
dades onde a infestação
do mosquito já está sen

do monitorada. (MR)
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JS superaBrusque no xadrez
]ARAGuA DO SUL - o

xadrez mudou o quadro
de classificação geral da
fase Regional Leste-Norte
dosJogos Abertos de Santa
Catarina, que está sendo

disputado em Timbó. Jara
guá do Sul superouBrusque
no xadrez masculino e fe

minino e fez um quarto
lugar no vôlei de praia,
totalizando agora 53 pon
tos, contra 49 dos brus

quenses e 42 deJoinville.
Jaraguá do Sul domi

nou o xadrez e ganhou no

masculino, com 11,5 pon
tos, superando Pomerode,
que ficou em segundo com
10,5, e Balneário Cambo

riú, em terceiro, com 9

pontos. No feminino, a

equipe jaraguaense fez 10,5
pontos, contra 9 deJoinvil
le, e 7 de Pomerode. No

vôlei de praia feminino a

vitória de Brusque sobre

São João Batista, por 18 a

10, e, na final, sobreJoinvil
le, por 18 a 15. Pelo terceiro

lugar, Timbó venceu Jara
guá do Sul por 18 a 16.

Com as, decisões desta

terça-feira e faltando as

modalidades coletivas mais

importantes, já são 12 as

vagas definidas para a fase

final dos Jogos Abertos..
em Itajaí. Blumenau na

bocha feminina e tênis de

mesa masculino; Balneário
Camboriú na bocha mas

culina, Joinville no hande

bol feminino e balão 23

masculino, Brusque no bas

quete feminino, vôlei de
praia feminino e tênis mas

culino, lndaial e Timbó no

bolão 16 masculino e Jara
guá do Sul, no xadrez.

Marista vai participar daOlimaca
]ARAGuA DO SUL - A

elite do esporte Marista vai
se reunir em Caçador, en
tre os dias 11 e 14 de outu

bro, para a realização da 18'
Olimaca (Olimpíada Ma

rista Catarinense). Ao todo,
serão envolvidos mais de

500 alunos/atletas, repre
sentantes das oito cidades

da Província de Santa Cata
rina que abrigam os colé

gios maristas: Jaraguá do

Sul, Criciúma, SãoJosé, São
Bento do Sul,Joaçaba, Cha
pecó, Curitiba (que faz

parte da Província Catari

nense) e a cidade sede dos

jogos, Caçador.'
Serão disputadas na

olimpíada as modalidades
de Basquetebol, Voleibol,
Handebol, Futsal, Xadrez e

Tênis de Mesa.
A Olimaca tem por

objetivo fortalecer a amiza
de, a integração, a solidarie
dade e a sociabilidade en

tre os alunos dos Colégios
da Província Marista de
Santa Catarina. A marca

fundamental que norteia o

evento é a participação e

não a competição pura e

simples, assim como reza a

máxima de São Marcelino

Champagnat, fundador da
Congregação Marista,
"formar bons cristãos e

virtuosos cidadãos".

LOTERIAS
10/10/2001

1ªfaixa:

16-31 -34-39-43-44 13-J4-27-29-37-39

ESPORTE/POLÍCIA

I FÓRMULA 1: GRANDE PRÊMIO DO JAPÃO ENCERRA TEMPORADA DE 2001

CORREIO DOPOVO II

Caça aos recordes marca

grande prêmio do Japão
SUZUKA - A caça a al

guns recordes importantes
será a marca do GP do

Japão, que na madrugada
de domingo fecha a

temporada da Fórmula 1,
em Suzuka. Com os títu

los de pilotos e constru

tores definidos em favor

de Michael Schumacher e

da Ferrari há quase dois

meses, a prova será quase
amistosa, ao contrário do

que aconteceu nos últimos.
três anos. O recorde mais

importante que pode cair

domingo é o de pontos
acumulados na categoria.
Schumacher, que tem 113

neste ano, já é o piloto que
mais marcou em um úni-

co Mundial. No total, tem
791 desde qu,e estreou na F-

1, há dez anos.O líderdo ran

kingéAlainProst, com 798;5.
A equipe italiana, por

sua vez, persegue um re

corde particular de pont�s
por temporada. Tem 167,
contra 170 do ano pas
sado, seumelhor campeo
nato. A julgar pelo retros

pecto recente, é uma mar

ca batida. Nos últimos 35

GPs, desde a corrida da '

Malásia de 1999, a Ferrari
colocou pelo menos um

de seus pilotos no pódio.
No entanto, mesmo se

fizer uma dobradinha, o
, time de Maranello não vai

superar o desempenho da

McLaren em 1988. Na

quele ano, a equipe-inglesa
marcou 199 pontos em

16 corridas. E isso numa

época em que vitória valia

nove pontos, e não dez,
como hoje. Pelo regula
mento atual, a pontuação
da McLaren chegaria a 214.

,

Na classificação do

campeonato, a única dis

puta digna de nota é pelo
vice-campeonato. David
Coulthard, com 61

.

pon�
tos, luta pela duvidosa

glória com Rubens Bar

richello, 54. O brasileiro,
para fechar o Mundial em

segundo, precisa neces

sariamente vencer a cor

rida. E, ainda, torcer para

que o escocês termine no

máximo em quinto. Ru
bens, apesar do bom

campeonato, corre o risco

de encerrar o ano com

menos pontos do que na

última temporada, a de

estréia na Ferrari. Em

2000 ele fez 62 pontos.
Tem de ganhar para chegar
a 64 e superar a marca.

Os treinos para o GP

do Japão começam hoje às

23 horas (serão llh da

sexta em Suzuka).A corrida

será disputada na madru

gada de domingo com lar

gada às 3h30, já no horário
brasileiro de verão (14h30
locais), e 53 voltas.
(FLAVIO GOMES)

ParaMichael Schumacher, "luxo é ver a família"
SUZUKA - Michael

Schumacher fatura mais

de US$ 50 milhões por
ano, é o atleta mais bem

pago do mundo, mas

nunca é visto ou fotogra
fado esbanjando dinheiro

por aí. Esportistas bem

menos famosos ou ricos,
ao contrário, adoram se

exibir. Na Fórmula 1, é de

perder de vista a relação
dos que têm iates enor

mes, carros que custam

mais do que mansões e

aviões particulares, além
de apartamentos nababes
cos em Mônaco.

Seria o alemão um so

vina? Sim e não. Já fazem

parte do folclore automo
bilístico as rápidas excur

sões de Schumacher, que
vive na Suíça, peito de

Genebra, às cidades fron-

Supersena
concurso: 540

2ªfaixa:

teiriças na França apenas
para comprar geléia, que
custa menos no país
vizinho. Ou até para colo
car gasolina em seus

carros.

"Para mim, luxo na

vida é ter tempo e privaci
dade para ver a família",
disse Schumacher, tetra
campeão mundial, a um

jornal alemão nesta se
mana. "Se eu encostasse
um iate em algum porto
um dia, me sentiria como

num zoológico. la ficar

todo mundo me olhando.
Por isso não compro um

iate."

Michael, de toda for

ma, nem gosta muito de'

água, mesmo. Quando
está de férias, passa a mão

nas criançase na.mulher,
Corinna, pega seu avião e

segue para a Noruega,
onde tem uma casa de

campo. Schumacher é fã

de esportes de inverno.

Esquia bem, anda de

trenó e faz bonecos de
neve com a filha, Gina
Maria, de quatro anos, e

Mike, de dois.
A família Schuma

cher, na verdade, prima
pela discrição. Seu irmão
Ralf, por exemplo, ca

sou-se no civil com a

modelo Cora Brinck

,mann na última sexta-
,

feira no minúsculo vila

rejo de Hallwang, na

Áustria, diante de menos

de uma dúzia de convi

dados. Nem Michael foi

avisado. Soube depois,
por telefone'. Cora está

grávida e nascimento do

bebê, um menino, está

ERRATA
Diferente do que foi publicado na edição de terça-feira do Jornal CORREIO DO

POVO, dia 9, página 7, sob o título: "Álcool é o maior responsável por ocorrências", as
pessoas detidas por estarem em atitude suspeita e com porte ilegal de arma foram

Antônio Valdemir Salvador, Claudionei Rosa e Márcio Moura. E Maurício Tavares

dos Santos foi encaminhado à Delegacia de Polícia por estar dirigindo embriagado.
Altair de Uma, Arno Alberto Gerloff e Renaldo Alves Teixeira, ao contrário

do que cita a matéria, são policiais militares que efetuaram a detenção, cujos nomes

estavam no Boletim de Ocorrência da Delegacia de Polícia, o que motivou a confusão

pbr parte do repórter.
O Jornal CORREIO DO POVO lamenta o equívoco e se desculpa com os policiais e

comunidade.

'previsto para o final de

novembro.

Ralf é um ex-bon vi

vant. Estreou na F-l em

1997 e a primeira coisa

que fez com seus salários

da Jordan foi comprar
uma lancha. Quando foi,
contratado pelaWilliams,
dois anos depois, vendeu
a embarcação. "Ele virou
um novo homem depois
disso", atesta Patrick

Head, sócio da equipe.
O caçula dos Schuma

cher vivia em Mônaco,
como muitos de seus co

legas. Neste ano trocou o

trepidante Principado por
uma casa no interior da

Áustria, perto de 'Salz

bourg. "Prefiro assim.

Onde moro posso sair na

rua sem ser incomodado",
diz o alemão. (FG)

NOTAS
Alesi busca recorde

Se disputar o GP doJapão
e chegar ao final da corrida,Jean
Alesi, da Jordan, será o pri
meiro piloto a terminar todas
as provas de uma temporada
desde 1964. Naquele ano, o

norte-americano Richie Gin

ther, que corria pela BRM;
levou seu carro ao fim dos dez
GPs do campeonav-

Megasena
concurso: 303

07 - 13 - 17 - 30 - 37 - 47

Lotomania

concurso: 156

01 - 10 - 19 - 20 - 24 -

32-38-40-42-48-

50-59-66-68-77-

82 - 85 - 91 - 95 - 98 .
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ICIRCUITO CATARINENSE: COMPETiÇÕES APROXIMAM HOMEM DA NATUREZA

Natação da Academia Impulso
trai medalhas parao Município

,

]ARAGUA DO SUL -

Alguns atletas da Acade
mia impulso participaram
da terceira etapa do Cir
cuito CatarinerÍse de Nata

ção Pró-swim, realizado no
final de semana, na cidade
de Joinville. Os destaques.
das competições foram
,Daniel Ricardo Behnke,
que conquistou medalha
de bronze nos 100 metros

Borboleta, categoria 13 a

14 anos; Eduardo Fried

mann, bronze nos 50 me

tros Borboleta, 18 a 20

anos; Jan Doubrawa,
bronze nos 50 metros Pei

to, 9 a 10 anos, e Fernando

Radunz, bronze nos 50

metros Peito, 21 a 24 anos.

O circuito catarinense \
Divulgação

Nadadores da Academia Impulso que se destacaram nas provas do final de semana
reúne nadadores não

federados de Santa Cata- zembro, na cidade de La-
I

rina e será disputado em

quatro etapas. A útima eta

pa será realizada em de-

CampeonatoAberto deFutsal
teve início no final de semana
.]ARAGuA DO SUL -

Neste final de semana foi
realizada a primeira rodada
do Campeonato Aberto
de Putsal/Züül, Troféu 125

Anos de Jaraguá do Sul.
Ao todo, foram registra
dos 48 gols em cinco jo
gos, o que representa uma
média de 9,6 por partida.
Nos confrontos ocorridos
na noite de sexta-feira, Ide
pendentes 7 x 5 Acaraí/
Móveis Kagenor e Loja
Jacy 2 x 6 KLC. Já os jogos
de sábado tiveram os se

guintes resultados: Marisol
3 x 7 Verdureira Dimar,
Classemedialta.com 5 x 4

Auto Center e EstoriljCa
sa do Computador 2 x 7

Eletropol.
\ Devido ao feriado do
Dia da Nossa Senhora'
Aparecida, amanhã, a se

gunda rodada do cam

peonato será realizada nos

dias 19 e 20 deste mês, no
ginásio de esportes da

_Arsepum, onde se enfren-
tam: Santo André x In

dependentes; Roger Rent a

ges. As três primeiras eta

pas aconteceram em Floria

nópolis, Blumenau e Join-

Car x Loja Lacy; Ver
dureira Dimar x 2000

Auto Center; Marisol x
Classemedialta.com; Ki
ferro x EstoriljCasa do

, Computador.
Promovido pela Fun

dação Municipal de Es

portes, o campeonato reú

ne 13 equipes divididas em
quatro chaves, na fase elas

sificatória, que-deverá ter

minar no dia 27 de outu

bro, passando para a etapa
seguinte os dois primeiros
colocados de cada grupo.
O encerramento da com

petição está previsto para
o dia 8 de dezembro. Ha
verá premiação com tro

féu e medalhas aos três

primeiros colocados, mais
100 quilos de suíno para o,

campeão, 80 quilos para o

vice e 60 quilos ao terceiro

lugar. O time classificado
na quarta posição re

ceberá 50 quilos de suíno
e um troféu. Equipe dis

ciplinada, artilheiro e

defesa menos vazada tam

bém ganham troféus.

ville, respectivamente.
Os outros nadadores que

participaram d�s provas na

cidade de Joinville foram

Alberto João Marcatto,
Evandro PereiraJúnior, Ítalo
Max Grahl, Luiz Schmitz

Júnior e DanusaAraújo.

BasqueteMirimconquistabons
resultados nofinalde semana

, ]ARAGuA DO SUL - As

eqUIpes jaraguaenses mas

culina e feminina de bas

quete Mirim trouxeram

resultados positivos das

partidas dispu tadas n�
último final de semana,

pelo Campeonato Esta
dual da categoria. Os me

ninos da Unerj/Duas Ro

das/FME conquistaram a

quinta vitória consecutiva
nesta competição, ao apli
car 67 a 46 sobre a Liga
Sul, em jogo realizado em

Criciúrna. "Apesar de ter

passado período sem trei

nar devido à ocupação do
Ginásio de Esportes Ar

thur Müller, os atletas ti
veram bom desempenho",
considera o coordenador
de basquete da FME,
Airton Schiochet.

- Acredito que esta

mos credenciados como

um dos fortes candidatos
ao título de campeão -,
avalia o técnico. O treina
dor Manoel Vieira Neto
contou com os jogadores
Eduardo, Paulo, Rafael,

Hdton, Fábio, Leonardo,
'Mateus, Ricardo Lemke,
Ricar�o Braun, Osmar e

Gustavo.
FEMININO - As meni-

nas da equipe Jangada/
Roland Dornbusch/FME
venceram a Ad iee/Flo

rianópolis pelo placar de
87 a 26, jogando na sexta

feira (5/10), em Jaraguá do'
.

Sul, mas perdeu a parti
da de sábado (6/10), dis
putada em Brusque, con
tra o Bandeirante (62 a 47).
"Depois de uma grande
vitória sobre o time da

Capital, não esperávamos
um resultado negativo em

Brusque", lamentou Ito,
'explicando que agora �s
jaraguaenses precisarão
vencer o .Bandeirante no

returno para conseguir -a

classificação aos playoflS. As
atletas Anne, Jéssica, Ju
cinéia, Rafaela, Marcela,
Ana Paula, Luiza, Charlise,
Maria Helena e Fr�ncine
integraram o grupo ori

entado por Luís Roberto
da Silva.

'

INTERESCOLAR DE NATAÇÃO
As inscrições para a terceira etapa do segundo Circuito
Interescolar de Natação, Troféu Ernani Volpi Coi
tinha, devem ser efetuadas até o próximo dia 17, na

Fundação Municipal de Esportes, de segunda a sexta

feiras, das 7h45 às llh45 e das 13 às 17 horas. O
evento é destinado para estudantes .com idade de 8 a

16 anos das redes municipal; estadual e particular de
I •

ensino. A competição está marcada para o dia 27

deste mês, a partir das 8 horas, na Sociedade de

Desportos Acaraí.

ESCOLAR PRÉ-:-MIRIM
As inscrições para o Festival Escolar Pré-mirim

seguem até o dia 19, de segunda a sexta-feiras, na
Fundação Municipal de Esportes. Promovida pela
FME, a competição 'é destinada a estudantes nascidos
a partir de 1990 e vai envolver as modalidades de

atletismo, basquete, futebol de salão, handebol, vôlei,
xadrez e tênis d� mesa. O congresso técnico está mar

cado para o dia 25 deste mês. O evento será realizado
de 8 a 11 de novembro.

AVALIAÇÃO,
A Fundação Municipal de Esportes está progra
mando uma série de reuniões apertas a todos os

interessados e aos representantes de equipes e de

instituições envolvidas em promoções deste ano. Os
encontros têm como objetivo avaliar cada evento já
realizado e discutir possíveis adequações de seus

regulamentos para as próximas edições. A primeira
reunião vai analisar os campeonatos Varzeano e

Futebol Sete Sênior (Coroa Bom de Bola) .e está

marcada para as 19h30 do dia 17, no auditório da

Liga Jaraguaense de Futebol.
'

SOM AUTOM01"IVO
Neste domingo, será realizado Campeonato de Som

Automotivo, a partir das 10 horas, no primeiro piso
do Shopping Center Breithaupt. As inscrições poderão
ser efetuadas atê às 14 horas. O início do julgamento
será às 11 horas. No evento terá exposição de Carros

de Shows de Fabricantes, como Bravox MXR,
Roadstar, instaladoras de jaraguá do Sul e região.

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

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




