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estofados eco/chões

o prefeito de Corupá,
Luiz Carlos Tamanini

(PMDB), candidato à

reeleição, já iniciou a

campanha política pelo
Município. Página 3
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Pasold acredita em- anqüila
se confirmada as três candidaturas
o prefeito de Jaraguá do

Sul, Irineu Pasold (PSDB),
aposta na vitória da coligação
Mais Santa Catarina caso

sejamrnantidas as candidaturas
deCeciliaKonell, peloPMDB;
e Dionei da Silva, pelo PT.

Segundo ele, o desafio da

administração é transformar os
'82% de aprovação do governo
em votos para a aliança (PSDB/
PPBIPFLIPL).

Pasold rebateu as críticas
de que o governo terá dificul
dades em administrar a divisão
dos cargos entre os partidos,
integrantes da coligação. As
vagas serão preenchidas de
acordo com o número de votos
na eleição proporcional", ex-
plicou. Página 4 Trilhos: prefeitos fizeram ontem a terceira reunião sobre a ferrovia,'mas não chegaram a acordo. Página 6
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Hospital eMatcraldade
çio de JCSllS

I �Su�:��i��ti�lZo���_.,.
Itumanitarios das Irmãs

• Franciscanas da Santíssima

���a���ed:q�s�s:���o����a�:
parceria coip a comunidade o

apoidqnecessario para
modernizar/e melhorar as
Condições ierais de

funcíonamejito. Neste
domingo, 11 de junho. o
hosp��<ll COFpletaráo
Cinquentenano de Fundação.
E há muito � comemorar.
Nestêlúltimb ano, com o apoio

�:;:;f��7i�� ����r,i�ades e

hospítal conseguiu sair de
uma Situação quase falimentar

para ingressar numa neva era

de investim!imtos em

equipamentos modernos, na
melhoria dqs Instalações de

atendiment? e Internação de

pacientes, ena Qualificação
dos recursos humanos.
Esse estered conjunto]já fez
com que a 1nstituição
recuperass� a confiança da

População � ganhasse um.

novo alent�para o

curnprimenlo dá Missão
iniciada pews Irmãs
Franciscanas.

\......,__--_.�---

Nosso E-mail mudou:

correiodopovo@'netuno.com.br.
Campanha: vacinação contra a poliomielite vai até dia 17. Página 6
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Caciques e índios
A definição das coligações políticas em Jaraguá do Sul

confirma a previsão feita neste mesmo espaço, ainda no ano

passado, sobre candidaturas.' O Jornal CORREIO DO POVO
sustentava que três candidatos disputariam as eleições: PT, com

chapa pura, PSDB e PMDB, com
.

seus respectivos aliados. As

negociações políticas permitiram
antecipar os resultados. A tão
comentada Frente Independente
não passou de peça de marketing e

de manobra para assegurar o

disputado quinhão 110 loteamento do

governo.
O marasmo demonstrado

durante o processo de negociação
partidária se deu por absoluta falta
de candidatos "fortes" pelo lado da
coligaçãoMais Santa Catarina. Se
praticou a.fuga das questões reais,
criando a impressão irreal para
distrair os eleitores. Por muito

tempo os partidos que compõem <:I

aliança se mostravam dispersos,
dificultando amanutenção do bloco. A razão principal foi a falta
de um nome consistente que unisse as legendas. Se tentou

diferentes arranjos. O consenso foi obtido pelo critério do
"mercado" eleitoral.

Os últimos partidos a se decidirem são PL e PTB, dois que
. articulavam a formação da Frente Independente. OPl.vai se
'aliar à coligaçãoMais Santa Catarina, e o PTB tende a unir-se
ao pM.nB. Entretanto, a decisão da cúpula não assegura a inclusão
dós filiados emilitantes. Há uma insatisfação generalizada. Com
exceção do PT, onde a militância está sintonizada, as demais
legendas apresentam-o desgaste decorrente das imposições. Os
caciques definem, mas os índios podem não acompanhar os
acordos filmados.

Não parece estapafúrdia, embora decepcionante, as

amarrações e as condições impostas por partidos e lideranças.
O armistício entre o vereador Moacir Bertoldi e membros do
tucanato revela o poder do jogo político. A fragilidade rende
frutos aos opositores e atiça as vaidades dos aliados, relegando
o compromisso da responsabilidade comunitária. Todavia, os

, líderes não podem prescindir-se da posição de futuros detentores
do poder, possibilitando, na maioria das vezes, o festival de
oportunismo,

O PFL mantém a vocação para o poder. E não foi por
questões de solidariedade que cedeu a vaga de vice ao PPB. O

gesto esconde outras intenções. O PPB, disposto ii lançar
candidato próprio, capitulou-se diante da ofensiva da aliança. O
PSDB abriu espaço no ninho aos pepebistas apenas por razões
numéricas, Ao PMDB restou o único aliado (PPS), mas vai contar
com dissidências. O PT destacou-se pela coerência. Resistiu ao

assédio do PMDB e disputará as eleições sozinho, ampliando os

limites eleitorais.
O perigo das articulações políticas terem sido definidas à revelia

da população é que o projeto poderá trilhar caminhos dissonantes.
Embora o assunto circunscreva a questões político
administrativas, cabe a toda sociedade o compromisso e a

responsabilidade pelos destinos da cidade. O simples ato de votar
delega poderesaos eleitos para decidirem as ações a serem

implementadas, Desta forma', apela-se aos eleitores para que a

escolha sejamais consciente e seletiva.

Homem bom do lugar
* José Osnir Ronchi

.

do lugar. Quein será o homem
bom do lugar?

Será o que espalha esmola
a cada momento ao cego, ao

inválido de qualquer natureza,
aquele que ajuda as entidades

caritativas, aquele que cumpri
menta todo mundo na praça,

aquele que sorri freqüen
temente. Não, nenhum deles,
diz o magnífico professor, o
ilustre professortenta transmitir
que a idéia de um município
onde o homem bom é aquele
que examiná os problemas so
ciais, políticos e econômicos
com o sadio objetivo de fazer

uma coletividade feliz. O ho

mem bom será aquele que
atende todos os problemas da
comunidade.

Não irrigará o sistema de

grosso calibre, namovimenta
ção da riqueza, mas atenderá
também, com especial cuida-

Certo di a, lendo uma

crônica publicada numjomal,
chamou-me a atenção o arra

zoado escrito pai, umprofessor
da USP (Universidade de São

Paulo), falando sobre as

vantagens domunicipalismo na
RepúblicaFederativa do Brasil.
Esclareceu emmagnífico artigo
quem deveria ocupar o cargo
de-prefeito.

Seria o intelectual elitizado,
o proprietário dos melhores

campos ou arrozeiras, fazen
das, o grande empresário dono
das melhores fábricas ou co

mércio, o mestre de várias ge
rações, omelhor advogado da

cidade, omelhormédico, o po
pulista, aquele que leva e traz

os doentes e ajuda nas despe
sas domésticas do povo, o rea

cionário, o homem.da esquerda
ou da direita? Não, nenhum
deles,mas sim o homem bom

do, a rede formada pelos me
nos favorecidos, pelo chamado
POVÃO. Na medida do

possível, empregará o princípio
dito social, com o objetivo de

distribuir a renda, vagaro
samente, pois o doador deve

.

sobreviver. Aos poucos, os

mais poderosos em sistema
econômico saudável, sem qual
querperigo de seu patrimônio,
transmitirá ao carecedor de

tutela social os elementos in

dispensáveis a uma vida digna.
Estas considerações são

feitas com vistas às próximas
eleições municipais, quando se

espera que todos osmunicípios
de nosso País saibaescolher o
HOMEM BOM DO LU-.

GAR, como descrito pelo
.

magnífico professor.

* Advogado
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� "O PT vai mostrar à

população que os principais
problemas da cidade são

decorrentes desta política
eli tista, {}ue a tende os

interesses dos grandes em

detrimento das comunida
des." (Pré-candidato a prefeito pelo
PT de Jaraguá do Sul, Dionei da Silva,

ensaiando o discurso de campanha para tentar conquistar o
eleitorado de menor poder aquisitivo)

� Conselho Político decidiu que, onde for

possível aliança, faremos, onde não for,
respeitaremos a decisão local. No caso de

.Jaraguá do Sul, vamos apoiar o governo que
incluir as propostas do PTB." (Presidente do

Diretório estadual do PTB, RobertoZimmermann, sobre a

política de aliança do partido)

"A decisão do PT saiu do encontro municipal
de abril e é definitiva." (Presidentedo Diretório do

PT de Jaraguá do Sul, Silvino Volz, reforçando a posição do

partido em disputar as eleições com chapa pura)

� EMERGÊ'NCIA t!I\
\wp ODONTOLÓGICA 'W

DISQUE: 9981 8000
9975 1684

Rafael Luis Pamplona
eRO-Se 5117

Kleber Lisboa Araújo
eRO-Se 5270

Ilha da Figueira • Centro • Czerniewicz

M �.

.

aLt\�ICIO Bogo
CRM/SC7474 - CRMIPR 13723

Psiquiah-ia

CONSULTÓRIO
Rua João Marcatto, 98 - Centro

Fone (0**47) 371-8269 - Jaraguá do Sul - SC

Todalinha de som automotiva,
plug's e transformadores

.

Fone/Fax (047) 275-3978
Rua Reinoldo Rau, 116 - Centro - Jaraguá do Sul

Tamanini e' Hauffe iniciam

campanha eleitoral do PMDB
Partido sai
com chopo
pura e apoio
do PFL

Corupá - o prefeito Luiz
Carlos Tamanini (PMDB) está

iniciando a campanha pela ree

leição, Acompanhado do candi

dato à vice-prefeito, Adelino Hauf
fe, do mesmo partido. Tarnanini
está percorrendo as comunidades.
no interior do Município para

'apresentar a proposta visando a

reeleição, Elesjá se reuniram com

os moradores das comunidades de

l"deMaio,Rio Paulo, Vila Rutzen

e Ano Bom, e deverão percorrer
ainda outras localidades com o

mesmo objetivo, Nesta quinta-feira
(12), os peernedebistas estarão

reunidos na Sociedade Atiradores,.
tratando da organização da con

venção do partido prevista para o

próximo dia 25 de junho,
Tamanini disse que a proposta

da reeleição estará baseada nos

principais pontos que. segundo ele,
"estão marcando a atuação do atual
governo municipal. como o incen

ti vo às empresas. como forma de

fortalecer a economia e gerar em

pregos e arrecadação," Ele' disse
estar confiante de que o PMDB re

ceberá o apoio do PFL nas eleições
municipais, conforme entendimen
tos que já estão sendo mantidos
entre os dois partidos. e que está

animado com a presença do ex

prefeito Adelino Hauffe na chapa
majoritária, "Pessoa 'experiente e

que reforça sobremanei ra a pers
pectiva de sucesso do partidopara
as eleições", comentou,

Hauffefoi antecessor de Tama-

Etica: prefeito de Corupâ diz que os adversários serão tratados com respeito

nini na Prefeitura, governando de

1993 a 1996, além de ter com

plerado o mandato, do ex-prefeito
Engelbert Oechsler, enrre 1978 a

1982, em virtude do falecimento
deste último, Naépoca, Hauffe era
vice de Oeschler,

RESPEITO -:- Segundo Ta

manini, logo após a convenção,
que homologará os candidatos a

prefeito, vice e para a Câmara de

Vereadores, o partido começará a

tratar mais detalhadamente daela

boração do futuro plano de gover
no, que "dará prioridade também

ao apoio para os agricultores e ao

segmento do turismo, .alérn de
manter, as atuais políticas admi
nistrati vas nas áreas da saúde e

educação", acrescentou. Ele não

quis comentar as articulações dos

partidos adversários, principal
mente entre o PPB e PSDB,

- Em Corupá somos adver

sários políticos, mas sem questões
pessoais -, afirmou o prefeito,
prometendo empenhar-se "para
que a campanha eleitoral seja feira
com respeito e sern atitudes

debaixo calão", (MILTON RAASCH)

Resultados de pesquisa são avaliados
Cuaramirim ___c. o. Conselho

Suprapartidário esteve reunido
ontem à noite para avaliar os

resultados da pesquisa feita pelo
InstitutoMapa, de Curitiba, durante
a semana passada, que definirá os
futuros candidatos a prefeito e vice

da coligação do PFL, PPB, PSDB
e PPS, Além dos nomes indicados

pelos respectivos partidos, Mário
Sérgio Pe i xer ,(PFL), Ivaldo
Kucskowski (PPB) e Victor Kleine
(PSDB), e do médico José Cons
tância de Albuquerque. este último

.

sugerido por uma das alas pefe
listas, foi incluído ainda o de Mar

cos Mannes, outra indicação dos

tucanos, feita na última hera.
O coordenador do Conselho

Suprapartidário, José Prefeito de

. Aguiar, esperava receber .ontem à

tarde o relatório da pesquisa, com
a: intenção de fazer uma avaliação
pre I iminar dos resu Irados do

mesmo à noite, numa reunião com
a participação dos dernais mem

bros do conselho e dos próprios
postulantes a candidaturas. Aguiar
acredita que a divulgação dos

resultados acontecerá ainda du

rante o dia de hoje, ou no ruais tar
dai' até amanhã, quarta-feira.

SCHROEDER - O prefeito
Gregório Tietz (PFL) está encon-

trando di ficuldades para formalizar
acordos com o PPB e o PMDB,
em Schroeder, Tietz já manteve

contatos com os dois lados, mas

os resultados não foram os es

perados, Ele iniciou as negociações
há três semanas, após ficar delibe
rado internamente, no PFL, que a

confirmação do futuro candidato
a prefeito do partido dependerá
justamente da proposta de acordos

que Tietz consegu ir estabelecer pa
ra o PFL. Esta situação não descar
ta completamente a possibilidade
deHi lmarHertel ainda ser o candi
dato pefelista, conforme o próprio
ex-prefeito tem declarado, (MR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Hertelmantém candidatura e

aguarda definição do partido A Duas Rodas Industrial recebeu o título de empresa do ano de
1999 na área de alimentos, concedido pelo Cefet (Centro
Federal de Educação Tecnológica), do Paraná, que elege

anualmente empresas que desenvolvem projetos integrados à
un i vers idades.

A cerimônia de entrega do prêmio aconteceu em Medianeira,
quando outras 19 empresas do setor foram também

homenageadas pelo. Cefet e pela Acim (Associação Comercial
e Industrial de Medianeira).

A empresa catarinense foi escolhida pelas oportunidades de

estágios e trabalhos oferecidos, pelas visitas de alunos e pelo
Projeto Universitários 2000, que leva profissionais da empresa

até as universidades para realização de palestras,
compartilhando know-how com os futuros profissionais.

Executiva se

reuniu' para
discutir aliança
e candidato

Schroeder - o ex-prefeito
Hilmar Hertel, candidato oficial
do PFL, reforçou esta semana a

intenção de' "brigar" pela
indicação feita pelo partido em

meados de março. No sábado, a

Executiva se reuniu para discutir.
a política de aliança, sem "avançar .

nas negociações", e tratar da
candidatura. O i mpasse sobre o

candidato persiste porque o

prefeito Gregório Tietz não

aceitou a derrota e ameaça apoiar
a candidatura do vice-prefeito,
Osvaldo Jurk (PMDB.

Sobre coligações, Hertel
informou que a legenda analisou
também a hipótese em lançar
chapa pura, já que as dentais

legendas também protelam a

definição. "O que existe são mui
tos boatos. Na realidade, todos
conversam com todos, mas não

hä nada de concreto", afirmou,
acreditando que, enquanto hou
ver ternpo, os partidos comi nua-:
rão as negociações e só definirão
as coligações no último prazo

Asfalto

A'Prefeitura iniciou na

manhã de ontem a

pavimentação asfáltica no

Bairro Garibaldi. A obra, de

aproximadamente dez

quilômetro, orçada
emR$I,7milhão,

está sendo feita pela
Engepasa

No próximo domingo, o
governo lança a

obra de pavimentação entre

Santa Luzia.e São João.

Orçamento será dividido
entre Prefeitura e Ministério

da Agricultura,

Viagem
O prefeito lrineu Pasold
(PSDB) embarca hoje para
Brasília para participar da
elaboração da agenda 'do
ministro da Educação, Paulo
Renato de Souza, que tem

visita marcada em Jaraguá
do Sul no dia 30.
Na Capital, o prefeito
acompanha também os 30

presidentes de associação de

moradores do Município que,
a convite dele e do deputado
federal Vicente Caropreso
(PSDB), visitam o

Congresso.

Apoio: H�rtel embasa candidatura na decisão do diretório

definido para as convenções.
Hertel admite reavaliar a

candidatura caso. o atual prefeito
apresente ao diretório a proposta
que diz ter para vencer as

.

eleições. "Ele (Tietz) disse que
tem um projeto para vencer as

eleições. A Executiva o autorizou

a negoci ar as ai i anças necessa
ri as, que serão submetidas à

,

apreciação do partido", declarou,
. acrescentando que é o pré
candidato a prefeito e só deixará
de ser se o diretório entender que

outro postularue tenha projeto
que assegure a vitória.

- Não quero passar a idéia
de que esteja obcecado pelo
cargo. Se o diretório decidir que
não. lico fora. Entretanto .

gostaria que o processo se desse
Com ruais transparência e verdade
- completou.

A report agern do Jornal
CORREIO DO POVO tez contato

.

por duas vezes com o prefeito
Gregório Tieiz. sern conseguir
ouvi-lo.

Politécnica
O diretor-geral da Escola Técnica Federal de Santa Catarina,
Juarez Pontes, esteve na noite de.ontern na Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul) para apresentar os

,

trâmites sobre a implantação. da Politécnica, cuja pedra
fundamental será lançada pelo ministro da Educação, Paulo

Renato de Souza.

O ministério já assegurou R$ 2,8 milhões para a implantação do

centro teonológico ..

Pasold aposta emvitória tranqüila
Jaraguá do Sul- O prefeito política neoliberal implantada pelo

Irineu Pasold (PSDB) aposta na presidente Fernandó Henrique
vitória da coligação Mais Santa Cardoso (PSDB). "Se os discur-
Catari na caso sejam mantidas as sos dele (FHC) são contraditórios,
candidaturas de Cecília Konell, mas as políticas implantadas têm

pelo PMDB, e Dionei da Silva, assegurado a viabilidade do País,
pelo PT. Segundo Pasold, o de- reduzindo consideravelmente' os
säfio da administração é trans- . índices de mortalidade infantil,
formar os 82% de aprovação do gostaria qLr� todos os políticos
governo em votos para a aliança fossem incoerentes", afirmou.
(PSDB/PPB/PFLlPL). Na noite Sobre as críticas de que a ru-
de amanhã, o Diretório do PTB tura adrninistração terá difi-
decide os rumos do. partida nas' 'culdades para distribuir os. car-

próximas eleições. gos, Pasold disse que vai propor
Pasold se define corno social- a divisão de acordo com os

democrata, entretanto, aprova a números de votos obtidos pelos

vereadores. "Não existe coligação
.

sern partici pação no íutu ro

governo. O �Iue precisamos é ler

critérios para preencher os car

gos disponíveis", explicou,
acrescentando que, "se hoje a

.

adminisiração tem 82% de apro

vação é porque teve secretários

competentes".
PROJETO - Pasold revelou

que pretende. caso eleito.

apresentar o projeto de

reestruturação administrati va,
criando três dist rito s rro

Município, para descentralizar a

adm i n istração.

EMPÓRIODßS
PEDRAS

DECORAIIVAS
Pedras: São Tomé. Mirélcema, Lajinha,
Luminária, Pedra ele Rio, Pedra Macieira,
Brita Branca, Rajada e revestimentos em geral

Não cobram1os frete. Os melhores preços da região.'
Retalho de pedra São Tomé (legítimo) lajinha 11,5x23,O R$ 9,OOm2

'

Tel. (47) 379-2281 /9979-3251
Rua Rodolfo Sthmidt, 148 . Massaranduba

Exames com alta
1 confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. MarIo Sousa Jr.

ljac@netuno.com.br Horário de Atendimento: Sego a Sex.
7:00 às 12:00/13:00 às 17:30

Sábados
8:00 às 11 :00

"
LABORATÓRIO JARAGUAENSE

.

DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA,

Atendemos todos oe tipos,
de. CQm/ênios.

Fone/Fax 371-0882
.

Rua Dr, Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José
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História em·Fotos Por Egon Iagnow
»

NOS TRILHOS DA HISTORIA
(Por Vera de Tofol e Silvia Kita*)

A polêmica em torno do desvio dos trilhos do trem do centro de

Jaraguá do Sul nos leva a considerar que:
- A Rede Ferroviária, implantada por volta de 19 J 0, trouxe o

desenvolvimento econômico e social a Jaraguá do Sul, facilitando
o transporte de passageiros e o intercâmbio comercial;

- Hotéis como Becker, Brasi I e Central localizavam-se próximos
àEstação Ferroviária, oferecendo
suas acomodações há inúmeras

pessoas que aqui 'pernoitavam,
para, no outro dia, seguir viagem;

- Muitas pessoas adquiriram
terrenos e imóveis ao longo da
Rede Ferroviária, pois ali fervi
lhava o progresso;.

- Acidentes e fatalidades acon

tecem, não por falta de aviso, mas
por imprudência e falta de atenção;

- A poluição sonora existe em

qualquer lugar, faltando apenas o

cumprimento da legislação vigen
te;

- O alto custo da remoção dos

trilhos poderia ser aplicado na

educação e saúde, setores com al
to grau de deficiência;

- Tentar solucionar o "proble
ma" de uns e acarretar dificul
dades diversas para outros, não é

coerente nem ético;
- O Patrimônio Histórico de

Jaraguá do Sill não tem seu valor

reconhecido, sendo destruído aos

poucos, ocasionando a perda da

identidade, da história e da cultura;
- O turismo será amplamente

afetado;
- Nos países desenvolvidos' a

modernização e o investimento na

RedeFerroviária é constante, por

ser um transporte eficiente, rápido e barato.

Portanto, acreditamos que o projeto precisa ser rediscutido e

reestruturado, para se adequar aos verdadeiros anseios de um

município que tem o progresso e a qualidade de vida como lema.

"Funcionárias do Arquivo Histórico Eugênio Victor
Schmõckel=-« Iaraguá do.Sul

Indústria de

Máquinas Kreis Ltda.

Rua José TheOdoro Ribeiro, 165 - ex. Postal 84
Fone (47) 371-0555 - Fa (47) 371-0403

,

E-mail: indumak@netuno.com.br

AQUI VOCÊ ENCONTRA Jornal CORREIOnO POVO

HD Papelaria Papelaria São Luís
Hott Distribuidora de Revistas Ltda. Posto Cidade 2
Locadora HabeasCorpus Posto Mime 5 t.tda,
Mada Presentes Posto Mime 7

Banca do Zeca
Banca Lesenhaus
Banca News
Banca Vapt Vu pt
Banca Vitamina Real

.
Barão 1- Videolocadora
Barão 11- Videolocadora
Bazar Linete
Comércio Milênio
Delizià de Pane Panificadora
Flash Videolocaoora
Floricultura Recanto das Flores
Pink Shop Presentes Ltda.

Panificadora Pão Brasil
Panificadora Ribeiro
Panificadora Rio Branco Ltda.

Papelaria A Banquinha
Papelaria Cultural
Papelaria Grafipel
Papelaria Hott Paper
Papelaria Manipel Ltda.
Papelària Rena e Pauta

Posto Mime 3
Posto Mime 6

Tecnopan Padaria e Conf. uca.
Verdureira da Raquel

. 'Verdureira Figueira
Verdureira Procópio
Verdureira Sacolão
Posto Milênio
Panificadora Pão e Vinho

Jornal

CORREIODOPOVO
1

/

na 81

PABX: (Oxx47) 370-7919 At. Assinante: 371-1919

Comercial: 370-8654 Teleassinatura: 370-0816
275-0105 BANCAS EM GtJ�RAMIRIM

* Banca Papelaria e Charutaria Pfeiffer*Papelaria Denan.
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Confira aHistória

liA História de nossa gente não pode ficar só

na saudade ". O Passado só é importante se

o seu, tempo foi bem empregado.
Barão de Itapocu

HÁ62ANOS
- Em ] 938, o prefeito Leônidas Cabral Herbster sancionava decreto
lei tornando obrigatório a construção de passeios e muros em terrenos

baldios, nas seguintes ruas: na Vila - Rua dr. Abdon Baptista (hoje
Rua 3 -Mal. FlorianoPeixoto) até a Av. Independência (atual Rua 1
- Getúlio Vargas). Da Av. Independência até a RuaD. Pedro II (atual
Rua 27 - Pe. dr. Pedro Franken); Rua Preso Epitácio Pessoa (4),
desde a Rua Abdon Baptista (3) até a Rua D. Pedro II (27); Rua Pe.
dr. Pedro Franken (28 - atual ArthurMüller); Rua CeI. Emílio Carlos
Jourdan (atual 29) e Rua José Bonifácio de Andrade e Silva (atual
Rua30-Prof'. Estéria Lenzi Friedrich).
- Ocorria nesta vila um caso de febre amarela silvestre, constatado
pelo Serviço de Febre Amarela, na pessoa�o alemãoWilly Horberlin,
com a comparência do Serviço de Febre Amarela de Curitiba.

HÁ 32ANOS
� Em 1968, o Manifesto da Comissão de Integração do Vale do

Itapocu repercutia.nos altos escalões do governo catarinense. Os cinco
municípios, tendo à frente Jaraguá do Sul, seguido' de Corupá,
GuaralTIirim, Schroeder eMassaranduba, se posicionavam firmernente

pela passagem da BR-280 pelo Vale do Itapocu. Da Capital, o assessor
do governo Augusto Sylvio Prodoehl escrevia O VALE DO

ITAPOCU, para "A Notícia", um longo arrazoado, reconhecendo a

tomada de posição dos seus signatários, em relação à autonomia

econômica, eis que a "economia de uma só comunidade não se basta
mais asi mesma, mas se torna pujante, quando integrada em sua
geopolítica divisional, zonal regional com outras. É o caso típico dos
cinco municípios que vizinham Joinville: Guaramirim, Schroeder,
.Massaranduba, Jaraguá do Sul e Corupá, onde se constata uma

considerável divisão do trabalho, de ocupações rurícolas di versificadas,
de industrialização variada, em plena arrancada fabril." Concluía
Prodoehl: "Um exemplo, pois, de alta significação político-econômica
para todo o Estado de Santa Catari na".

,

HÁ 2Z ANOS
- Em 1978, 33 anos depois do dia 8-5-1945, reuniram-se os

expedicionários da FEB, no ParqueAgropecuário, para assinalar a
data. Presenças: Bruno Scheibei, pres.; Guilherme Emmendoerfer, vice;
Henrique Jacobi, Hercílio Spézia, Orlando Rudnik, Walter Carlos

Hertel, Jorge Ersching, Estefano Meyer, Bruno Boddenberg, João
Rudolfo Hauk, Hilário Manoel de Souza, Luiz Sardagna, Kuiz Venturi,
Fidelis Stinghen, Nestor Preima, Daniel Carlos Campigotto, Rudi
Hornburg, A1vino Hamburg, AlvinoBorchardt, Estanislau Sadowski,
Venício Carlini.Erwino Raasch, José Ribeiro, Carlos Frederico Vasel,
viúva Olga (Oswaldo) Kanzler, viúva Adelaide Palma (Alfredo)
Behnke, Pedro Decker, Jovino dosReis, Paulo dos Santos, Ferdinando
Piske, José Lourenço da Silva, Ewaldo Schwartz, José Nunes Filho,
Helmuth Utpadel e Gabriel Scheuer.

HÁ 12 ANOS,
- Em 1988, alegava-se à falta de pessoal para atender os serviços
do Fórum local, apesar da assunção das 1 a

e 2a Varas, drs, Carlos
Alberto da Rocha e Irineu Bianchi, e do fornecimento de pessoal cedido
pela Prefeitura, assim mesmo perdurando a carência. O diretor do
Fórum declarava que esperava da Constituinte uma maior autonomia
do Judiciário, para que a Justiçadeixe de ficar submissa e atrelada a

outros poderes, como ocorre atualmente no País.

SOCIAIS

Augusto Hermes Schmidt

Em data de hoje transcorre o aniversário do distinto cidadão Augusto Hermes 'Schmidi,
completando o 82° ano de existência. Pessoa benquista em nosso meio, tem larga,
folha de serviços prestados ao desenvolvimento jaraguaense, já em gozo de merecida

aposentadoria, lendo editado vários livros da doutrina espirita. Na foto tornada em

tempos natalinos, Augusto aparece em companhia de um casal a!nigo. CORREIO DO
POVO saúda o ilustre aniversariante com longos anos ainda cama cidadão prestante

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar... (CLIII)

Tio Eugênio

Festa de Cumieira da Casa do
dr. Mário Tavares da Cunha Mello
Realizava-se uma festa íntima de cumieira da

elegante vivenda que estava sendo construída na Rua

6 (CeI. Procópio Gomes de Oliveiraj.do tabelião de

Notas da Comarca de Jaraguá do Sul, atual

propriedade de Ademar Menegotti, mas que no ano

de 1876 deu margem para a construção da Usina de

Açúcar - o Estabelecimento Jaraguá. Portanto é

histórico aquele lugar que, inclusive, em 1893, serviu.
para abrigo das tropas do general Gumercindo Saraiva
e seus irmãos, consoante olivrode ÂngeloDourado,
em seu livro Os voluntários do martírio.

Voltemos à festa da cumieira, que era oferecida
aos amigos desta cidade e de Hansa - churrasco

. com farofa -, estando entre os convidados o juiz dr.

Arno Pedro Hoeschl, promotor Aristeu Schiefler, ten. Leônidas Herbster, prefeito; drs.
Fausto Brasil, Nemésio Cunha eDiogo Vasconcelos, Luiz de Souza, major Julio Ferreira..

coI. fed., João Baptista Crespo, médico Jorge Richter, Victor Deeke, intendente João

Tosini, Rodolpho Hufenuessler, José Antônio Mattos, Heleodoro Severiano Borges,
Leopoldo Colin, Erich Doubrawa, Wilhelm Weege, Walter Breithaupt, Gentil Vieira,
Leopoldo Mey, Francisco Fischer, Reinoldo Rau, Germano Ehmke PO. Alarico Cavalcanti,
Martinho Soares, MaxWilhelrn,WaltúHertel, RobertoMarquardt, JoãoMarcatto, Hennflio
Ramos, Drausio Cunha, José Albus, Alfredo Krause,Walter Janssen, Paulino Natal Bonin.
João Emmendoerfer, João Marquardt, Rodolfo Fischer, Germano Enke, João Schreiner
da firma H. Jordan & Cia., e outros.

Voltaremos. Até a próxima.
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Duas Rodas é eleita empresa do
ano pelo Cefet do Paraná

Jaraguá do Sul- A Duas

Rodas recebeu no último sábado,
dia 3, o título de empresa do ano

de 1999 na área de alimentos,
relo Cefet do Paraná. A ceri

nônia aconteceu em Medianei

ra, ocasião em que 19 empresas
foram homenageadas pelo Ce

fet (Centro Federal de Educa

yão Tecnológica do Paraná) e

rela Acim (Associação Comer
ciai e Industrial deMedianeira).

o Cefet elege anualmente

empresas que vêm se mostran

do parceiras, integrando univer
sidades e empresa. A Duas Ro

das foi escolhida pelas opor
tunidades de estágio e de traba
lho criadas, pelas visitas de alu
nos e pelo Projeto Universitários
2000, que leva profissionais da

empresa até as universidades

para realização de palestras,
compartilhando know-how com

os alunos que são futuros profis
sionais de mercado. A área de

pesquisa e desenvolvimento da:

Duas Rodas é .reconhecida pe
las universidades do Brasil, pe
los profissionais atuantes, equi
parnentos de última geração e

investimentos constante em

. pesquisa. Outras empresas ho

menageadas foram a Sadia e

Siemens, entre outras locais da

Região de Medianeira.

o dr. Gilberto Cassuli,
ganhador do Fiat Palio, da
Ação Entre Amigos, pro
movida pelo Círculo Ita

liano, doou o veículo ao

Círculo Italiano, assim, só
aos resta agradecer imen
samente esta valiosíssima

colaboração, que vai per
nutir um grande avanço nas
obras da sede.
Muito obrigado e que

Deus lhe devolva em do
bro. A'cornunidade italiana Homenagem ao dr: Gilbe/ta Cassuli (E), já nas instalações da sede do Circulo ltaliano

agradece. A você, nossa
sincera homenagem e

nosso reconhecimentopor
esta generosa atitude.

DevanirDanna -

Presidente

[iiirculo
Ita.lia.r1C>

de Jaraguá do Sul

Homenagem

..

,"....'0\;'

AUTOMÓVEiS

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARY X SECRETÁRIO-EXECUTIVO - Quando se

fala em secretári-executivo nos vem à mente um funcionário
altamente qualificado para cuidar da secretaria do clube, Bom
seria se todos os clubes pudessem manter um funcionário de
tal gabarito, mas se isso não é possível, podemo-nos contentar
com um auxiliar para o secretário, rapaz ou moça, com noções
de datilografia e computação. Além de ajudar na secretaria,o
auxiliar faz a maior palte do trabalho do diretor de protocolo,
trabalho este que vai bem além da simples apresentação dos
componentes damesa da presidência durante as reuniões.pito
.funcionário, além de manter a secretaria do clube sempre em

ordem, poupa preciosas horas úteis do secretário e tranqüiliza
o diretor de protocolo quanto aos seus deveres para com o

born funcionamento das reuniões.
ROTARY X ACERVO - Quando algum sócio se dispõe a

escrever a história do clube, muitos clubes lamentam não haver
zelado das pequenas partículas que ao longo dos anos formam
o valioso acervo histórico do clube. É importante, portanto,
que os clubes novos não se descuidem de algo tãomeritório,
arquivando o que de melhor houver na correspondência
recebida e expedida e demais documentos, atas, fichas,
currículos, palestras, fotografias, anais, revistas, boletins,
troféus, flâmulas etc., testemunhas de uma época, provas
insofismáveisdo amore dedicação demuitos rotarianos, relíquias
que hão de sensibílizar aqueles que nos sucederão nessa jornada.
Mas, para o êxito dessa tarefa, é necessário que oclube

disponha de uma secretaria, uma sala, grande ou pequena,
própria ou alugada, para evitar que o patrimônio histórico do
clube seja dispersado pelas residências e locais de trabalho
dos sócios, impossível de ser reagrupado posteriormente. Dá
prazer visitar uma sala onde se vê o diploma de admissão
devidamente emoldurado, o retrato de Paul Harris, álbuns,
arquivos, troféus, flâmulas, tudo, enfim, a demoristrar o carinho
e bom gosto daqueles que crêem em Rotary e no seu futuro.
ROTARY X DECADÊNCIA - Amaior causa de decadên
cia de alguns clubes é a rotina. Já se disse que a rotina é a

ferrugem do Rotary, poisRotary é um organismo vivo e atuante.

Cumpre-nos ativá-lo sempre, procurando acompanhar o ritmo
de progresso da humanidade. Precisamos varrer o empirismo
e. o conservantismo prejudiciais aos nossos clubes. Sem

menosprezar tradições válidas, devemos substituir velhos hábitos
por coisas novas, condizentescom a atualidade. RI se esmera

para que o Rotary avance no tempo e no espaço, e cada

Conselho Diretor entrante tem autonomia bastante para inovar,
e inovar para progredir, dando permanenternente ao clube o

aspecto de um clube novo, onde tudo é esperança e otimismo. \

A renovação de valores é imprescindível. A apatia dos que
assistem de camarote o desenrolar dos acontecimentos, deve·
ser compensada com a admissão de gente nova de espírito,
a despeito da idade e muitas vezes dos cabelos brancos,

porque o espírito do homem

dinâmico não envelhece.

Somemos 'então o interesse
e a experiência dos compa
nheiros que cruzaram o

Cabo da Boa Esperança-
mantendo acesa a flama do

ideal rotário - ao dinamismo .

e entusiasmo dos novos

sócios, e teremos umclube
ideal.

Rua Reinoldo.Rau, 61 -salas 1 e 2

Jaraquá do Sul
'

Telefones: 371,5531 ' 982,0710
Rua Paraíba, 256 ' Blumenau
Telefone/Fax: 340,2393
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As leituras de Manoel de Souza

Liberal ardoroso, ManuelAntônio Galvão batia
se valorosamente na Câmara quando, no maior da

agitação, em 1826, arrefeceu o entusiasmo,
recolhendo-se a um silêncio prudente. Anos depois,
quando lhe perguntavam a razão dessa mudança,
ele explicava:
-. Tirei então a minha acha da fogueira para me

não arrepender na ocasião do incêndio!

J. M. de Macedo - "Ano Biográfico", vot. I, página 11.

.EDITAl DE CONVOCAÇÃO
A SOCIEDADE CULTURA ARTíSTICA - SCAR

-, atendendo ao disposto nos artigos 20 e 26,
letras "a" e "b", "c" e "g" e artigo 25, parágrafo

. .

2°, dos seus Estatutos Sociais, convoca os

senhores sócio-fundadores, contribuintes e

ativos, para Assembléia Geral Ordinária que fará
realizar no próximo dia 20 de junho de 2000, às
19:30 horas, em' 1 ª convocação com maioria

simples dos sócios presentes ou em.2ª
convocação, às 20 horas, com qualquer número
de sócios presente, para deliberar sobre. a

seguinte Ordem do Ora:
1 ° Eleição da nova Mesa Diretora do Conselho

Deliberativo;
2° Eleição da nova Diretoria;
3.0 Prestação de contas do exercício de 1998/

2000;
4° Assuntos Gerais.

Edson Carlos Schulz
Presidente

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMÉRCIO DE JARAGUÁ DO SUL

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, ficam convocados todos os associados
desta entidade e demais integrantes da categoria, dos municípios
de Jaraguá do Sul, Corupá, Guaramirim, Schroéder e Massaranduba,
pertencentes à base territorial .desta entidade, para .comparecerem
às ASSEMBLÉIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS, que serão realizadas
nos dias 19, 20, e 21 de junho de 2000, nos principais locais de

trabalho, no horário comercial das empresas e no dia 21 de junho
de 2000, às 18:'00 horas em primeira convocação e às 19:00 .horas
em segunda convocação, na sede social do Sindicato, sita à rua

-

Frederico Bartei, 140 - centro, com a finalidade de discutir e

deliberar sobre a seguinte:
ORDEM DO DIA:

10 - CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO: discussão e

aprovação das normas da Convenção Coletiva de Trabalho a ser

firmada entre este Sindicato e as Entidades Sindicais Patronais,
para o período de 2000/2001;

20 - DiSsíDIO COLETIVO: no caso de insucesso na negociação
da Convenção Coletiva de Trabalho, poderes para a Diretoria interpor
Dissídio Coletivo perante a Justiça do Trabalho. Poderes para
realizar acordos, em Juízo ou fora dele.

As deliberações serão adotadas por escrutínio secreto e as

Assembléias serão realizadas nos termos do artigo 524, letra "e"
da CLT.

Jaraguá do Sul, 09 de junho de 2000.
ÉDIO GEOVANI GNEIPEL
Presidente em exercício

Garibaldi-JGS-

Distrito de Veszprém (022)

REMINISCÊNCIAS

na região e seus seguidores são

romeiros de diversas localidades,
que prega o fim da-República
chamando-a "lei do diabo". São

expulsos e vão deslocando-se pelo
interior-de Santa Catarina e Paraná,
em 'combates constantes com as

tropas do governo. José Maria

morre em 1913. Os rebeleles mon
tam uma nova cidade santa -

Santa. Maria -, palco da guerra.
Em setembro de 1914, sob o co

mando do general Serernbrino de

Carvalho, sete mil soldados arma
dos com rnodernos equipamentos
(para a época) militares, inclusive
aviões, marcham para a região.
Santa Maria cai em 3-3-1915 e a

resistência só é aniquilada no ano

seguinte. Em 1916 o Contestado

beneficia Santa Catarina numa

pendenga de limites centenária, em
que o dr. Epitácio Pessoa, advoga
do ilustre e filho da Paraíba, de

Umbuzeiro, patrocinava a causa
catarinense centra o patrono dr.

Ruy Barbosa - o Águia de Haia,
que defendia o direito paranaense,
vencendo Pessoa; que viria ser

presidente da República, de 28 ele

julho de 1919 e governava até 15
de novembro de 1922, razão pela
qual ele é homenageado com nome

de via pública em cidades catari

nenses.

A Guerra do Contestado
afetava a vida do Vale elo Itapocu,
onde se inseria Jaràguá, Corupá e

Bananal (hojeGuaramirim), COH10
passagem obrigatória da ferrovia,
que trazia inúmeras famílias da

quela região conflagrada, citando
se as presenças dessas famílias em

Hansa Hurnboldt (atual Corupá,
em Jaraguã e em Bananal, onde
eram largados na Estação da

Estrada de Ferro, famílias inteiras,
famintas, para serem, localizadas
no Núcleo Colonial Rio Branco e,

segundo farniliares de Butschardt,
em .seus .depoirnentos, dizendo
que a desnutrição era tamanha que
crianças e adultos chegavam a

morrer na plataforma ferroviária,
sern condições de assistir o que
seria um novo começo de vida

para esses coitados, deserdados
da: sorte de plantar, colher e criar

em paz.
(Fritzvon Jaraguá)

Reprodução do registro de casamento do húngaro José Schever
com Maria Reiser, de famílias radicadas no Iaraguá-Alto, pelo
oficial Venâncio da Silva Porto - do Registro Civil do Manicípi.o
de Ioinville, Distrito de .laraguá, peranteo juiz Carlos May

Por que "antigamente;' e

"outrora"? (8T
Mas não param por aí as

inquietações das classes menos

favorecidas. No governo de

Rodrigues Alves as reformas'
impostas pela violência revoltam
a população pobre do Rio de

Janeiro, quando cortiços e casas

populares são derrubadas para

permitir o alargamento ele ruas e a

construção. de avenidas. A

população é expulsa-de suas casas

e os aluguéis sobem absurda
mente. A campanha de saneamen

to, necessária, reconheça-se, mas
primava-sé pela violência - as

casas eram invadidas e vasculha

das, os utensílios em condições
precárias eram inutilizados. A
revolta 'explode em 9 ele outubro
ele 1904, quando é aprovada a lei

de vacinação (o que também era

necessário') obrigatória. Reparti-
. ções públ icas são depredadas,
lojas saqueadas e bondes incen

diados e a população levanta barri
cadas em diversas ruas do Rio. A

oposição procura usar a revolta

para derrubar o governo.
Em 1910 estoura a Revolução

da Chibata, no Rio, também. O

estopim é o castigo de 250 chi
batadas ao marinheiro Marcelino

RodrigoMenezes. O comandante
do "Minas Gerais" aponta os

canhões para o Palácio do Carete,
sede do governo. Batista Neves e

outros oficiais são mortos, e o fim

dos castigos corporais na

Marinha e melhor alimentação,
que o governo aceita.

Há a revolta ele camponeses
do planalto catarinense, a Guerra
do Contestado, entre 1912 e 1916,
chega a envolver cerca de 50 mil

pessoas. A região do Contestado,
rica em erva-mate e madeirá, era
uma área de litígio entre os

Estados do Paraná e Santa

Catarina. Tal C0l110 no Nordeste

brasileiro, desenvolvia-se ali um

fanatismo religioso 'alimentado
pelos monges beatos locais. Os
conflitos começam quando duas

empresas norte-americanas, a

Brazil Railway, construtora de

estradas de ferre, e a Southern
Brazil Lurnber & Colonizaiion,
exploradora de madeirá, se insta
lam na região, trazendo para o

Contestado um a mão-de-obra

rnargi nal e barata, e começam a

expulsar os posseiros e a

especular com a terra, usando de

toda a força 'sob os olhares

complacentes do governo central.·
JoséMaria terna-se uma liderança
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Lançamento
O arquiteto
Otaviano Pamplona
recepcionou no dia
30 de maio
centenas de

convidados. e
futuros moradores
do requintado
residencial Saint
Sebastian

Residence, em

obras na Jorge
Czerniewicz, 1300,
em frente ao Centro,
Cultural.

30 de maio foi 1lI1l dia
muito especial para o

casal Alberto e Bertha

alcançaram a notável

marca de (pasmem) 64
anos de casamento. A
coluna envia um

ab:aço e deseja muitas
felicidades ao casal!

o melhor e mais bemlocalizado
restaurante de Jaraguá do Sul,
com amplo estacionamento,
anexo ao Beira Rio Clube de

Campo. Atendimento ao público
em geral. De 2a a 2a com almoço

em kg e jantar à la carte.
Todas as 6as-feiras, à noite,

música ao vivo.

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
born 80sta.

Calçadão, 364-deslacionamentoanexo-nãofechamosparaalmoço
Fone: (047) 370-1010- fax: (047) 433-3501

,

SOCIAL-5

Dia do Desafio
o proqrarnarealizado no dia 31 de maio superou 9
expectativa dos organizadores ao receber adesão

de 25,55% de nossa população. Naquele dia.
exatamente 23.784 jaraçuaenses, durante 15

minutos, "deram uma sacudida no 'esqueleto"',
atendendo, apelo do programa mundial da ONU.

Classe A
""JA, Futura

, EmRneendimentos;;.,;
ImobiJiárigs',9c5 arr igq
Edils()'g"ç:arlos:po[ingj
em jâ�târ,reaJizâd.b no

,úlELmo diaß, nO,h/ii!'
Re,staurantê< Burg,:,;

Ga rten;;;;a presentou para
os convidados um edifício
'com,sete andares

• �'Y
• ,

", s'ômente"um
ap�rt�IDento,porandar.
Te ré ,a'proxinlél'dame fite
35Q,rnetros "qUél,dradqs,

""d!�J!gd�ri,�,"'��,i��g'�ãao�.';�
Detalhe: \osJuturos",:

morad6res irão,oefinir,o
layout e'a localização do

empreendimento. Mery Laise Warmliug, gerente do Sesc, e () professor Jean Carlo

Leutprecht, coordenador (lo evento

Point Fashion

Feira do' Imóvel'
De 31 deago.sto a 2,.de§eteqlqrqJarag9�t,98;jSul vai

realizar a P Feira do Imóvel �!ProdutosJ>,para
Condomínio. O lançamento>d.a.feir.àe.stá.,.m,â:rcado

para o, dia 16 de-junho, às 7h3.Qd"CÔrp caf� �ª'i!marihã
para os convldados. na Praça de'Altrnentação do

Shopping Center. Breithêlupt>.A r�alizaçãoé,(jp Sueli
Brandão com apoío.da As�ociação:\dasdmobil;iárias de

Jaraguá po Sul e o Núcleo da ConstruçãoCivil.

LUNELLI
EüllUi,liiilll'lilM

SERViÇOS PREDIAIS

.-Ru o P r e f e i to J o s é :$0 U e r I 5 9 3 • V i I o R
F o n e: (O 4 7) 97.3 - 9 9 4] .! .3J�\ª.;5
UP: 89254-100 • Jofoguá dd'iiSu '. (

Calçadão, 180 - Sala 03 - Tel. (0**47) 275-3400

ELadir Gieseler; Ruth Müller e 'o
casal Carmen e Hans Breithaupt
marcaram presença; dia 7, na
inauguração da A LOJA.com, 110

Shopping Center Brei/haupt. A

moderna loja traz para .laraguá
do Sul as marcas Siam, A Mulher
do Padre, V. Rom e modelos
assinados pelos estilistas Caio

Gobbi e Mário Queiroz

I� I
TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

BORDARE®
BORDADOS

• Bordados computadorizados e

apliques para confecções em geral
• Desenvolvemos tembém

programas para bordados,

Rua Amazonas, nº 324 - Centro
Fone/Fax: 371-3366 - Jaraguá do Sul
E-mail: bordare@netuno.com.br

�IBARATO
* Confecções em geral

* Cama � Mesa - Banho

Com o melhorpreço da cidade
Visite nossa nova loja:
Av, Mal. Floriano, 35

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Zé Gotinha chega mais cedo aos postos de saúde
Campanhade
vacinação não
terá postos
volantes

Ja raguá do Sul � Em

substituição ao tradicional Dia da

Vacinação, promovido em todo o

Brasil pelo Ministério da Saúde no
dia 17, o Município está reali
zando a Semana da Vacinação,
que iniciou ontem e vai até o dia
17. A vacina contra a poliomielite
(paralisia infantil) e a triviral

(centra sarampo, rubéola e

cachurnba) estão sendo aplicadas
em sete postos jaraguaenses, das
8 às 17 horas. Por indicação do
Ministério da Saúde, não haverá

postos volantes nessa campanha.
Apesar de ser mais abran

gente, a vacinação em postos
volantes foi abolida pelo governo
federal. "O ministério entende que
estas doenças estão sob controle,
por isso os postos volantes são

desnecessários", diz o secretário
adjunto de Saúde, Orlando

Bernardino. Graças à gotinha de

vacina, o Brasi I nãoregistra casos

de paralisia infantil há dez anos.

A vacinação Só está sendo

repetida porque lugares de difícil
acesso ameaçam a erradicação da

doença.
O movimento no primeiro dia

de vacinação, nos postos de

saúde de Jaraguá do Sul, indica
que a meta do Município será al

cançada. A Secretaria de Saúde

pretende imunizar contra a

poliomielite c�rca 9,4 mil crian

ças, de até 5 anos. Contra o sa

rampo, há cerc� de 8 mil crianças,
na fai xa de nove meses a 4 anos,

que precisam de vacinação.
"Queremos vacinar 100% desse

número, mas só será possível
com a ajuda dos pais", lembra

Bernardino. A orientação é para
que os pais procurem as unidades
de saúde .mais próximas de suas

casas.

A vacinação está acontecendo
nos postos da Reinaldo Rau,
Santo Estêvão, Barra do Rio

Cerro; Santa Luzia, João Pessoa,
Três Rios do Norte e Vila Lalau.

q.;lTabe'ionato..
'

.. de Notas e

Protestos de

Osnildo 8artel
," 373-0404,

Sábado é dia de vacinação
Leve seu filho ao posto de saúde mais próximo

CPComunidade

Fotos: Edson JunkeSlCP

Campanha: expectativa da secretaria é vacinar 9,3 mil crianças jaraguaenses contra a poliomielite

Prefeitos não chegam a acordo sobre ferrovia

NOVIDAPE!! NOyIDADE!! NOVIDAPE'! ,!,OVIPAPEl! NOVIDADE!! NQVIDAllfll�
Folheações a OURO 24 Quilates e !

Prata EM DOMiCíLIO!! �
@Folheamos praticamente qualquer peça metálica em Ouro 24Kt e Prata em "

domicílio e sem desmontar nada! �
A mais nova tecnologia americana a serviço da sofisticação. �Custo acessível e orçamento sem compromisso! �

Emblemas e grades de carros, torneiras, fivelas, estatuetas, talheres, baixeras.. F
armas, facas, e tudo o que você imaginar! '�

� Ligue agora e restaure tudo o que quiser. �
. Q�� I�"Vip Folhe��ões. Fone (Oxx47) 9973-3100

zbNO=V=tDA�D�EI�!�N�OV=ID�A=DE=.!!-=NO=V=ID�AD�E!�!�N�®=ID�A�DE�II-=NO=V�'��D�E!r!�N�OV=D�A=DE�I!-=NO=V�D�AD�Et�t�N�D�VID�A�DE�II-nO=V=ID=AD�E�I�N=O�VI�DA�D�!I�MmrrMm-mw�E!I

NOVIDADE!!

Guaramirim - O prefeito de

Jaragua do Sul. lrineu Pasold, de
Guaramirim, Antonio Carlos
Zimrnerrn ann, de Schrocder,
Gregório Tietz, ainda não che

garam a um acordo sobre. a

localização do futuro desvio da

ferrovia, O encontro foi ontem à

tarde, na Sala de Reuniões da
. Prefeitura de Guaram iri m , e

contou também com as par

ticipações da secretária de

Planejamento de Jaraguá do Sul,
Clarice Coral, e dos engenheiros
Izaías Mai e Leovaldir Milack. do
Consórcio Enefer/Prosul, respon
sável pela execução do estudo do

contorno ferroviário.
A reunião durou cerca de duas

horas, mas não levou a nenhuma

conclusão, O prefeito Gregório
Tietz mostrou-se irredutível na po
sição que vem sustentando, desde
o início do assunto. "Em Schroe
dera ferrovia não vai passar". in
siste Tietz, alegando que, pelo es

tudo preliminar já feito pelos téc
nicos, o Municípioserá muito pre

judicado, atingirá várias residên-
cias. além de causar danos em ba
nanais e lavouras de arroz.

NOVIDApE"

iii
Q
"
Q

.�
Z

Encontro: reunião durou cerca de 2 horas, mas não teve conclusões

O engenheiro Izaías Mai, res
ponsável pelo estudo que se estabe
leceu um impasse em torno da

questão, porque � construção do
desvio pelo território de Schroeder
é a única ahernativa que dispensa
a construção de um túnel no con

torno, o que encareceria a obra, .

elevando os custos, hoje esti mados
em R$ 45 milhões previstos, para
cerca de R$ 75 mi Ihões. Nesse en

foque, ele também descartou a su

gestão do prefeito de Schroeder,
de que se busque uma saída dentro
do próprio território de Guara-

mirim, através do Morro do De

_ funtinho e atingindo a Rua João

Soter Correia.
Os prefeitos decidiram aguar

dar uma consulta sobre o assunto.

que Pasold pretende realizar dire

tamente aostécnicos do Ministério
dos Transportes, em Brasília, apro
veitando a viagem que fará hoje ao

Distrito Federal, para tratar da

visita do ministro da Educação,
Paulo Renato de Souza, a Jaraguá
do Sul; prevista para o próximo dill

30 de junho,
(MILTON RAASCH)

NOVIDADE" NOVIDAPEI!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Polícia Militar recupera veículos furtados fi'} CP .

.

.' EdsonJunkes/CP �@� [Q)�
Sprinter, Santana

. .

e Palio furtados
rodavamem _

Jaraguá do Sul

Jaraguá do Sul- A Opera
ções Táticas Especiais da Polícia

Militar recuperou na semana

passada três veículos furtados

que rodavam em Jaraguá do Sul.
Na sexta-feira passada, através de

,

um telefonema anônimo, os poli
ciais chegaram a uma residência,
na Rua Joaquim Francisco de

Paulo, no Bairro Francisco de

Paulo. No local, Onde funciona
uma república, foram recupe
rados o Mercedes-Benz Sprinter,
branco, ano 98/99, placa CPR-

4549, de São Paulo, e um Santana

azul, placa CBA-1211, São Paulo.
O Sprinter foi furtado no dia 15
de fevereiro, em São Paulo, e

adquirido em Jaraguá do Sul por
Marcia Aurélio de Moura, 22

anos. Sem saber que comprara
um veículo roubado, pagou R$14
mil de entrada. "E agora, quem
vai pagar o meu prejuízo?",
lamenta Moura, que utilizava o

veículo para trabalho.
Seu irmão, Claudinei Marcelo

de Moura, 23 anos, adquiriu o

Santana, da.mesma pessoa, em

i/e

a
Roubo: Operações Táticas Especiais (ja Polícia Militar recupera veículos furtados, em Iaraguá do Sul

Jaraguádo Sul, e estava pagando
o veículo, que foi furtado em.São
Bento do Sul. Foram detidos o

tecelão Ivonei de Nora, 24 anos,

seu irmão, o metalúrgico José

Carlos de Nora, 23, e o segurança
Osmar Caetano de Oliveira, 31.
Todos foram ouvidos e depois
liberados.

Também na sexta-feira, às 18

horas, foi recuperado o Palio,

placa CQY-3819, Santo André!

SP. de cor Cinza. Ezequiel Vilas
Boas Rodrigues estava com o

Palio, que foi deixado com ele

pela mesma pessoa, que vendeu

o Sprinter e o Santana para os

irmãos Moura. A placa original
do Palio é CPC-2962, São Paulo
e consta como furtado.

Rodrigues foi ouvido e

liberado. Continuando o trabalho,

Jovens apedrejam veículo e são baleados
Jaraguá doSul-Namadruga

da de domingo, dois jovens de 17
anos foram baleados, na Rua José.

Theodoro Ribeiro, na Ilha da·Figuei
ra. Segundo a versão de Alexandre
OsmarBelarmino, 19 anos, ele atirou
CIl) J.v.L. e l.C. para se defender, pois

sões

De

João

�uar
mLO.

dire
léria

lpro
jeaa
r da

lção.
aguá
oditl

OFICINA 'MECÂNICA
BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

os jovens atiravam pedras no Ver-

salles, placa LZB-S71 O, às 4h42. O
veículo era utilizado para segurança
preventiva de um ônibus que Irans

portava clientes do Chopp Club.
Belarmino afirmou que disparou

contra 1.V.L. e Le. A versão dos jo-

vens é diferente. Eles afirmam que
estavam em cinco amigos no ônibus,
próximoao Posto Behling. l.C, quan
do desceu com a namorada e falou

alguma coisa para três seguranças
do ônibus, que não gostaram e deram

tapa na face do menor. Os amigos do
menor viram a.agressão, desceram
do ônibus e, quando foram ajudar o
amigo, foram baleados pelos segu

ranças. Segundo eles, l.C, roi atin

gido na virilha, com a bala ainda aloja
da, enquanto Lv.L. foi atingido de

raspão na perna.
Os dois foram medicados e libe

rados na mesma rioite. Alexandre
Osmar Belarmino 'apresentou-se
entregando o revólver calibre 32,
utilizado nos disparos. O segurança
afirmou que apenas ele atirou. (AO)

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 961

a Operações Táticas Especiais foi
até Rio da Luz, às 20 horas, pará
averiguar outra denuncia.
Encontrou o Omega, placa BMY-
1217, abandonado, em mal esta

do de conservação. O delegado
I1son José da Silva informou que
mais dois veículos, uma Saveiro
e um Uno, foram recuperados no
final de semana.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Igreja arrombada

Jaraguá do Sul - Foi

arrombada, no domingo, a

Igreja São Lucas, na Estrada

Garibaldi. Segundo o presi
dente da Igreja, Herbert Horn

burg, 60 anos, entraram pela
janela, arrombando, ainda,
duas portas no interior. Como

não tinha nada de valor, não

houve furto na igreja.

Furto nos Correios

Jaraguá do Sul - No

final de semana foi arrombada

a agência franqueada dos

Correios localizada na Rua

Domingos Sanson. Depois de

arrombarem a porta ro lô,
furtaram 92 telesenas, no valor
de R$ 3,00, e R$ 70,00 em .

dinheiro. Além disso, dani
ficaram um cofre. O registro
foi feito por João Carlos

Magalhães, gerenie da

agência.

Acidentes deixam vítimas fatais
Guaramirim - A Polícia

Rodoviária Federal de Guarami
rim registrou acidentes com três
vítimas fatais, envolvendo mo

tocicletas. O primeiro aconte

ceu às 4h I Smin de sábado, na

BR-280, Km 52,2, em Guara

mirim. Morreu o piloto da mo

tocicleta Yamaha!RDZ 125,
placa LZX 3181, de Joinville,
Rogério Marcos Scherer, 22

anos, residente em Schroeder.

A moto se chocou com o Ford!

Del Rey, placa ACe 5729, de

Guararn iri m , conduzido por
Reinaldo Ignowiski, 40 anos. O
motorista sofreu lesões leves.

Outro acidente envolvendo
motocicleta aconteceu também

no sábado, às 20h20.
Ao invadir apista contrária,

a motocicleta CG-125" placa
LYT-844I , de Jaraguá do Sul,
pilotada por Edgar Machado
dos Santos, 34 anos, colidiu
com o Gol, placa LYU-1666, Je
Guaramirim. A motocicleta, que
tinha três ocupantes, ficou
destruída, vitimando fatal

mente, além do piloto, Luciano
Quaresma Pereira, 13 anos.

O terceiro ocupante da

motocicleta, Juliano Quaresma
Pereira, de 11 anos, encontrava

se internado na UTI Infantil do

Hospital Jaraguá em estado

grave, até o fechamento da

edição. (AO)

•

Dispomos dos seguintes serviços:
-Injeção Eletrônica - Freios - Suspensão - Direção

-Toda linha de reparo de motor - Caixas

Agora também ampliamos para melhor atendê-lo
nos seguintes serviços:

. Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o seu terceiro na partida em co

brança de tiro direto livre, vencen
do o goleiro Roberto, fazendo 5
a 4. Faltando três minutos, Jonas

empatou novamente a partida.
James de cabeça assinalou o gol
da vitória, faltando 44 segundos

.

para o término do jogo.
Ao final da partida, jogadores

de Chapecó reclamaram de um

possível togue de mão no gol da
vitória de Jaraguá do Sul, que
continua na liderança do Catari

nense, com 26 pontos. A Tuper
aparece a seguir com 25, Unisul
tem 20, Unoesc 18, Taschibra 13,
Agroeste 9, .Gaboardi e AABB 5
e a lanterna continua com o Sea

ra, com apenas. 3 pontos. Na pre
liminar, os juvenis de Chapecó e

Jaraguá do Sul empataram em 3

gols. Jaraguá do Sul lidera tam

bém nesta categoria, com 13

pontos.
Demais resultados: Unisul/

Colegial 6 x 2 Taschibra/Unicar

dio, Gaboardi/Fogo de ChãolFME
3 x 6 Tuper/Glascor e Agroestel
Palmitos 3 x 3 UnoesclSão
Miguel. (AO)

JARAGUÁ DO SUL, 13 DE JUNHO DE 2000

Vitória: sob o comando do novo técnico, Agnaldo de Souza, time jaraguaense tem bom desempenho

Tricolor
somoutrês
pontosno
campeonato

Jaraguá doSul-Mesmo sem
chances de classificação para
as finais da Segunda Divisão de

Santa Catarina, o Jaraguá Futebol
Clube somou mais três pontos no

campeonato. Em jogo disputado
no domingo, vitória do tricolor
sobre a Blumenauense, por 5 a

3. Sob o comando do técnico Ag
naldo de Souza, que treina o time
há �rês dias, e sem responsabili
dade de classificação, o time jo
gou bem e marcou cinco gols.
No primeiro tempo, com gols de
Fabinho e Careca, o .Jaraguá
mostrou que buscaria a vitória.
O centroavante Marcelo, da ABF,

diminuiu para 2 a 1. Depois desse

gol, a Blumenauense subiu de

produção e desperdiçou duas

oportunidades, com André e

Marcelo. O artilheiro do tricolor,
Careca, ampliou para 3 a L Antes

.

do término do primeiro tempo,
Marcelinho encostou novamente

para a ABF, em 3 a 2.

No segundo tempo, o técnico

do Jaraguá, Agnaldo de Souza,
.

colocou Floripa no lugar dó ata

cante Fábio Luiz. O time de Blu

menau voltou melhor e tomou os

espaços do campo. O Jaraguá
não desperdiçou as poucas opor
tunidades criadas no segundo
tempo. Aos 33 minutos Dutra ga
nhou a dividida no meio-de-cam

po, lançou Ricardo, que num to

que por cobertura fez o gol mais
bonito da tarde, Jaraguá 4 a 2.

Um minuto depois: Carlos Ale

xandre diminuiu em 4 a 3. Careca

JaraguáFutebol Clube vence
a Blumenauense na Segundona

Schroeder -"O Sport Ran
cho Bom é bicampeão do Muni

cípio de Schroeder ao derrotar, na
.
final do Campeoanto Municipal de
Futebol, o União Esporte Clube,
por 3 a 1. O primeiro gol da partida
foi do Sport, com o zagueiro arti
lheiroAdirlei, cobrando pênalti, aos
22 minutos. O União chegou ao

empate, também cobrando pênalti,
.

com Mário; artilheiro da compe
tição.

No segundo tempo, logo aos

oito minutos, Lico fez 2 a 1 para

o Sport. O terceiro gol foi do arti
lheiro do campeonato, Adirlei. Fi
nal do jogo: Sport Rancho Bom 3
x 1 União.

O Sport jogou com Rudimar;
José, Adirlei, Arthur, e Geovani;
Vanderlei, Sérgio, Vilmar e Ronei;
Alexandro e Jairo. Técnico Rai

marHasse.
União jogou com Márcio;

Marcelo, Josimar, Marcos e

Jackson; Jorge, Emerson e Jair;
Laércio, Luciano e Mario. Téc

nico Nelson Zoz.

fez o seu terceiro gol na tarde,
dando números finais para o pla
car. O Jaraguá volta a campo

quarta-feira, às 20h30, em Lages,
como Internacional.

O Jaraguá jogou e venceu

com Éder; Dionei, Jonas, Jefer
san e Anderson, que foi expulso

.

aos 43 minutos do segundo tem

po; Souza (Maurício), Ricardo
(Edvaldir) e Dutra; Fabinho, Fá
bio Luiz (Floripa) e Careca. Téc
nico: Agnaldo de Souza.

Árbitr� Sérgio Roberto Ma

chado, auxiliado por Rosnei

Hoppman Scherer e Ivo Iolando
Schrnidt.

DEMAIS RESULTADOS:
Curitibanos O x 1 Catarinense,
Joaçaba O x O Timbó, Guarani 3
x 1 Concórdia e Tiradentes O x 3
Santa Catarina. O Catarinense li
dera a Segundona com 21 pon
tos. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

Sport Rancho Bom é campeão em Schroeder
Arbitro Marinelson Souza

Pires, auxiliado por Santiago Ga
mes e Arildo Persch.

.
Artilheiro do campeoanto foi

.

Mário Behling, do União, com 13

gols assinalados. O goleiro me

nos vazado foi Rudimar Rubin,·
do Sport, sofrendo apenas cinco

gols. O troféu disciplina também

ficou com o bicampeão Sport
Rancho Bom. Na preliminar, o

Comercial venceu o Deportivo,
por 3 a 1, ficando com o terceiro

lugar. (AO)

Patrick é.destaque na vitória
da FME no Estadual de Futsal

Jaraguá do Sul - A FME!
Breithaupt/Caraguá manteve a

invencibilidade e a liderança. do
Campeonato Catarinense de
Futsal ao derrotar, no sábado, a

AABB/Rotesma por 6 a 5, em

Chapecó. Patrick foi o destaque
do jogo, fazendo três gols. O jo-

- gador levou o terceiro cartão

amarelo e está fora do próximo
jogo, que vai acontecer sábado,
com a Gaboardi, de Curitibanos,
em Jaraguá do Sul. A FME saiu

na frente, marcando no primeiro
tempo 2 a O, com Patrick e o go
leiro Paulinho. No entanto, na co

brança no centro da quadra, Mar
Ion surpreendeu Paulinho. e dimi
nuiu para a AABB, 2 a 1. Quando
faltavam quatro segundos para o

término do primeiro tempo, Pa
trick aproveitou a chance no ata

que e fez 3 a 1.

No início do segundo tempo,
a equipe de Jaraguá do Sul voltou
mal posicionada em quadra, deu.
espaço e foi surpreendida' com a

virada de Chapecó, em 4 a 3, gols
de Duda e Juarez. Chico empatou
para Jaraguá do Sul, Patrick fez

43 Noite Brasileira
;Reserve seu ingresso

- Procure o Rotary Club Pérola
Industrial

- Jornal CORREIO DO POVO
- Barbi Seguros

- Laboratório Jaraguaense

EDITAL
Nos termos da Lei 9.504 de 30 de novembro de 1997,
ficam convocados, pelo presente edital, todos os

filiados ao Partido Popular Sociàlista - PPS,
munidos da Carteira de Identidade partldáría,
portanto aptos a votarem, para a CONVENÇÃO
ELEITORAL que será realizada no dia 28 de junho
de 2000, com início às 18 horas e encerramento às
22 horas, na Rua: Leopoldo Malheiro, 67, nesta I.

cidade, com a seguinte
,

ORDEM DO DIA:
1 - Deliberação sobre Coligação;
2 - Denominação da Coligação (se aprovada);
3 - Escolha de candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito
e vereadores;
4 - Sorteio dos números dos candidatos;
5 - Estratégia eleitoral a ser adotada.

Jaraguá do Sul, 08 de junho de 2000

EDSON MÜLLER
Presidente
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estofados eco/chões

,A secretária de Plane

jamento, Clarice Coral

(foto), apresenta o novo

projeto de sinalização de

Jaraguá do Sul.

Página8

o diretor do Hospital .

Jaraguá, Hilário Dalmann

(E), reuniu-se com diri

gentes sindicaisparadiscutir
a questão da saúde,

,

Página9

1(47) 370-7000/635-0705

Mais de 1,6 bilhão de notas falsas
de real foram apreendidas no País

Somente nos últimos cinco

anos, mais de um bilhão de

notas de real foram falsificadas.
Entre janeiro e abril deste ano

já foram apreendidas 86 mil
notas de origemduvidosa. Em
1995 foram 34,4 mil contra

140mil unidades em 1996. Em

1997, seriam quase 220 mil,
outras 286 mil em 1998 e no

ano passado foram 383 mil.
No total, são 1,6 bilhão de

cédulas falsas na praça. A

quantidade parece pequena,
por representar apenas

Fotos: Edson Junkes/CP

0,023% do universo global.
Mas se for considerado que o
último registro do Banco Cen
tral aponta para 20 mil notas
falsificadas em 1993, um ano

antes do lançamento do real, os
números atuais são elevados.

Moedas também são falsi-,
ficadas. De 1994 a 1999 o

número chegou a 200 mil. A

nova cédula de R$ 10,00 tem
dispositivos de segurança,
como fiomagnético simulado,
relevo seco e filtros ópticos.
PáginaS

PTB define aliança
\

Câmara considera.
na próxima semana 'normal' agressão

Apesar da tendência ser a

coligação com o PMDB, a

decisão do PTB de Jaraguá do
Sul só será anunciada na

próxima semana. Página 4

AssociaçãoComercial
deMassaranduba
instalaSRC
PáginaS

A Câmara de Massarandu
ba considerou "fato típico de
início de campanha eleitoral" a
agressão ao vereador Almir '

Trevisani (PFL). Página 3
. -

Equipe Malwee I

é campeã do

Regional de Futsal
Página12

Cinco focos do mosquito transmissor da dengue já foram'
confirmados pela Funasa, em Iaraguâ do Sul. Página 9

Assaltantes
roubam
táxi
Fernando Francisco dos

Santos e omenor L.C.M.

roubam táxi, Renault

Mégane 2:0, placa LZY-
9192, de Jaraguá do Sul,
de LenoirTrevisani, são

perseguidos pelaPolícia
Militar e presos em

flagrante, emGuaramirim.

Páginàl0
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Vida breve, natureza
A semana do meio ambiente, que termina amanhã, não

conseguiu, como das outras vezes, mobilizar a população sobre
a importância do tema. O DiaMundial do Meio Ambiente
resumiu-se a discursos em favor da natureza e à distribuição
de mudas de árvores. O governo simplesmente ignora a data,
preocupado em manter os acordos econômicos, a estabilidade

'da moeda e o crescimento da

produção. Sequer concebe a

educação ambiental como fator
de desenvolvimento e de garantia
da futuro.aC;;hte�eT:!!(J'"

déSPfJtta Enquanto que o Brasil relega
a discussão sobre meio ambiente,
outros países articulam a inter

nacionalização da Amazônia,
"Jardim do mundo"; argumentos
não faltam para "legitimar" uma
possível invasão. Quais os proje
tos governamentais implantados
ou em análise parapelo menos

atenuar a degradação ambiental?
As ações concretas partem das

ONGs, que <tentam difundir a

consciência ambiental. Entretan-

to, há muito o que fazer para re

cuperar omal causado e evitar a degradação total da natureza.
Por niais que ambientalistas alertem para os perigos

causados pela degradação ao meio arnbiente, por todos os

lados o desrespeito é constante. A falta de uma politica
ambiental séria e eficiente tem levado o País ao caos,

considerado, irresponsável com relação às condições
ambientais e alheio aos apelos da natureza. A educação
ambiental está restrita aos discursos oficiais e serve para o

FMI e Banco Mundial ouvirem. Os constantes desastres

ecológicos 'são o retrato fiel do descaso brasileiro.
Jaraguá do Sul e região se destacam pela exuberância

natural; o verde das matas ainda é abundante, rios e cachoeiras
enfeitam as paisagens. Mas nem mesmo essa beleza é capaz
de sensibilizar apopulação, que insiste emjogar lixo nos rios,
nas ruas, faz queimadas, corta árvores centenárias, caça
pássaros e animais silvestres. A responsabilidade maior pela
preservação ambiental, todavia, é dos governos, que fazem
vista grossa e vestem o figurino do joão-sem-braço como se

nadativessem a ver com a conscientização e fiscalização.
A degradação ambiental tem vários fatores, o principal é o

econômico. Interesses escusos ditam a regra neste País de

infinitas oportunidades, onde as ações governamentais são

pautadas segundo a "lógica" da corrupção. Há ainda a

institucionalização da propina, empresários desonestos
subornam fiscais corruptos. Somente com uma politica
ambiental séria e com a implantação e discussão do tema nas

escolas a situação poderá ser atenuada; possibilitando à

natureza o tempo necessário para recuperar-se .

. Há o perigo da asfixia ecológica comprometer a vida
humana no Planeta. Governar não é administrar caixa, é propor
altemativas viáveis que possam promover o desenvolvimento
sustentável e o acesso ao bem comum, evitando degradar o
meio ambiente, com resultados desastrosos ao homem.

Enquanto persistir a opção econômica em detrimento às

condições humanas, a população viverá o dilema entre vida e

sobrevida. Se não acontecer o despertar da consciência, o
mundo corre o risco de ser destruído pela incompetência.

d��,'
.

\'0%'
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Outro dia, lá pelo final da tar

de. ouvi um certo locutor de rádio
fazendo sua pregação, tentando
impressionar os ouvintes através
de palavras escolhidas com mui

to cuidado para defender a traição
do deputado federal Vicente Ca

represo, do PSDB. Esse parla
mentar trai.u a confiança do povo

quandovotou favorável ao salário
mínimo de R$ 151.00. proposto
pelo governo federal, que gasta
bi I hões para socorrer bancos

falidos e manter os privi légios da
elite brasi leira. O caso mais re

cente é dos mai s de R$ 18 111 i

Ihões gastos para custear as in
dústrias na Feira de Hannover.

O radialista fazia a defesa com
tamanho entusiasmo que, certa

mente, atingiu o objetivo, confun
dir por completo o ouvinte desavi
sado na 'outra ponta do tal meio
de comunicação. Essa postura
parcial e até certo ponto indigna
para um veículo de comunicação.
que tem compromisso com a

verdade e a missão de ser.a "vista
da nação", como .ensinou Rui

Ainda que tardia
* José Thomaz Barbara Filho

Barbosa, obrigou-me a LIma

reflexão a respeito do meio de

comunicação social.
'

Nunca antes em nossa

História, a humanidade imaginou
alcançar tantas facilidades na

comunicação como em nossos

dias. Paradoxalmente, nunca

caminhou tanto para o desen

contro como agora; pois, por
detrás desse poder q ue são os

meios de comunicação, estão'
interesses inconfessáveis. Aquele
locutor. como milhares de outros

comunicadores, sabia muito bem
o que estava fazendo, sabia que
mentia e enganava os seus ou

vintes e, no entanto, não leve es

crúpulos, não medi a as palavras.
Por força das circunstâncias,

fui obrigado ruais uma vez a

concluir que os meios de comu

nicação, nos nossos dias, estão a

serviço do capital e produzindo
uma multidão de deserdados,
incapazes de qualquer juízo. Esta
conclusão, aliás. outros tantos já
chegaram. Essa comunicação
alienante, cooptante. massi ficada,

massi ficante e deturpada vem

conduzindo o indivíduo e a

sociedade para o precipício,
transforrnando gente em merca

doria ou consumidor da merca

doria, da fantasia e das mentiras

criadas para manter a dominação.
Uma situação tão desprivilegiada
dedar inveja aos macacos e

hominídeos.
Eu que sou cristão e que,

modestamente, procuro pensar
como cristão, não posso deixar

de pensar qual o julgamento de

Jesus a toda essa falácia que é a

imprensa. Estou me lembrando

das palavras de Jesus: "Conheças
a verdade e ela te libertará". Só a

,

verdade é eterna. Mesmo que
demore muito ternpo, a verdade

sempre vence. Por ruais que os

poderosos controlem os meios de

comunicação, mentindo e en

ganando o povo, Ulll dia a ver

dade será revelada. Porque só ela

é eterna.

* Membro do Movimento
de Cursilhos de Guaramirim

. . .
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"O sorteio das 'casas está sob a

responsabilidade da Arsepum."
(Prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold
- PSDB -, explicando os adiamentos

do sorteio da casa ganha por ele da

Engepasa e da outra comprada, que deveria
acontecer no dia 1 de maio, transferido

depois para o dia 19)

"Desconheço a informação. Vou até
me inteirar do assunto, porque o

prefeito não me disse nada." (Presidente da Arsepum -

Associação Recreativa dos Servidores Públicos Municipais -,
Hercílio Mendonça, revelando surpres·a sobre a informação do

prefeito)

"Vamos analisar o quadro com cautela. A decisão será
tomada de acordo com os espaços oferecidos ao PL."

(Presidente do Diretório do PL de Jaraguá do Sul, Heins Raeder,
sobre o caminho a ser escolhido pelo partido nas eleições deste ano)

"Alguém me deu esta vitória. Tive ajuda, não sei de onde
ela veio, �as tive ajuda." (Tenista Gustavo Kuerten, o Guga.
depois da vitória sobre o russo Yevgeny Kafelnilkov, no Torneio de

Roland Garros. Guga perdeu os dois primeiros sets e perdia o terceiro,
quando reagiu e venceu a partida) ."

"Não vamos mais debater com os empresários do setor,
pois não há explicação para manterem os preços em torno.
de R$ 1,36 o litro, se compram o combustível de

Guaramirim, que também abastece os postos deJoinville,
onde o preço da gasolina gira em torno de R$ 1,27." .

(Presidente' da Comissão Parlarnentar Externa dos Combustíveis,
deputado estadual Nelson Goetlen de Lima - PPB -, explicando a

decisão de denunciar os postos de Blumenau por formação de cartel)

�

VEMAIA.

4a Noite Brasileira

Reserve seu ingresso.
Procure o Rotary Club Pérola

Industrial
- Jornal CORREIO DO POVO

- Barbi Seguros
- Laboratório Jaraguaense

FONE: 370-0606

Especializado em cabelo afro,
alongamento, entrelaçamento,
relaxamento, fio a fio, mega hair

Rua Reinoldo Rau, 63 sala 4

Sobrinho e irmão de Deretti

acusados de agredir vereador
Incidente ocorreu
durante festa na

Apae, no último
final de semana

já linha acontecido", afirma.
- Quando a verdade vem a

tona, o desespero aparece -, desa
bafou o vereador, poucos antes de

ir para a delegacia registrar a ocor
rência. Na opinião de Trevisani, o

objeti vo da agressão seria i ntimidá

lo, tendo em vista as denúncias que
tem feito sistematicamente contra

Deretri, desde a época em que ele

ainda era prefeito.
LEGISLATIVO-Nasegurida

feira à noite, Trevisani denunciou
a agressão na sessão da Câmara de

Vereadores. Segundo ele, o fato não

pode passar despercebido porque

"abre um precedente gravíssimo,
instaurando a violência na campa
nha eleitoral de Massaranduba."

Durante a semana ele foi procu
rado pelo presidente do diretório e

candidato a prefeito do PFL, Davio
Leu, que pediu informações sobre.

o acontecido. "É simplesmente
abominável. A comunidade não po
de aceitar mais esse tipo de violên
cia na política de Massaranduba",
comentou Leu, dizendo que vai

levar o assunto para discussão no

partido e analisar quais as pro
vidências que deverão ser tomadas

no caso. (MILTON RAASCH)

Massaranduba - O vereador
Almir Trevisani (PFL) esteve se

gunda-feira na Delegacia de Pol ícia

em Guararnirirn para registrar queixa
centra Orlando Deretti, irmão do ex
prefeito e virtual candidato a prefei
to pela coligação PMDB/PPB nas

eleições municipais, OdenirDerelli',
e um sobrinho elo mesmo, de nome

não divulgado, acusaelos ele tê-lo

ameaçado e agredido fisicamente

durante uma festajunina que estava

sendo realizada na sede ela Apae
(Associação dos Pais e Amigos
elos Excepcionais), no final de se

mana. Trevisan: contou que os dois

se aproximaram interpelando-o so

bre informações divulgadas na im

prensa, partindo para a agressão
em seguida .

.

Conforme Trevisani, o sobrinho
de Dereui o teria agarrado pela cami
sa, enquanto Orlando acertou-lhe

um lapa no rosto. "É para ralar dos

vivos e não dos mortos", teria decla
rado Orlando, pouco antes elo gesto
de agressão. O motivo ela inter

pelação teria sido uma suposta refe
rência do vereador ao avô de Ode

nire Orlando.já falecido, em matéria

publ icada, sábado, por um jornal da
região, citando, entre outras de

núncias relacionadas com o pri
meiro mandato de Odenir Dererti
em Massaranduba, o pagamento de
auxílio funeral à família, sem com

provação de carência. "Não citei o

nome elo avô deles, ai iás, eu nem

sabia o que havia sido publicado,
só fui saber da matéria cio jornal no
fi nal ela tarde, quando a confusão Alerta: Trevisani considerou a agressão como tentativa de intimidação

Fotos: Edson Junkes/CP
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DecISaO do PTB dependera da
posição do diretório estadual

Zimmermann vem
a .Jorcçuó do Sul
discutir política
de aliança

Jaraguá do Sul - o presi
dente estadual do PTB, Roberto
Zimmermann, tem reunião marca

da para amanhã com a Executiva

municipal do partido. O objetivo é

traçar as diretrizes de campanha e

discutir a política de aliança no

Município. Segundo o presidente
da comissão provisória, Jean

Leutprecht, a direção estadual
trabalha para unir a legenda à

coligaçãoMais Santa Catarina.

Leutprecht disse, apesar da,
vontade da direção estadual pre
ferir a aliança com-o governo, "que
vai respeitar a decisão da comissão
provisória" que, em tese, tem
autonomia. "Ele (Zimmermann)
disse que O ideal seria integrar o
bloco da .situação, repetindo a

aliança estadual. Mas deixou claro
que a decisão dependerá do quadro
político local", declarou, acrescen
tando que o diretório estadual
entende que as particularidades dos
municípios são os principais
argumentos para definir a aliança.

Desde o início do ano, Leut

precht vem afirmando que a ten-

Compasso de espera: Leutprecht aguarda reunião com Zimmermann

dência do PTB é aliar-se ao PMDB
do deputado estadual Ivo Konell,
mas que existia a posição da

direção estâdual, já que o partido,
está integrado à coligação Mais
Santa Catarina. "Na verdade,
Zimmermann quer conhecer de

perto a nossa realidade, o quadro
político. Não haverá imposição",
assegurou, inforrnando que, na

próxi ma segunda-feira, reúne o

diretório e os pré-candidatos do

partido para apresentar o teor da

conversa de Zimmermann com a

Executiva e definir a posição nas

eleições deste ano.

Em princípio, a reunião entre

o presidente estadual do PTB e a

Executiva municipal. estava

prevista para aconrecerna noite de
ontem, mas outros compromissos
políticos, em Florianópolis, impedi
ram a vinda de Zimmermann.

PMDB - Na noite de ontem,
o Diretório do PMDB reuniu-se

para discutir o calendário de

programação e iniciar os debates
das estratégias de campanha. A
grande expectati va era o anúncio

do candidato a vice na chapa
encabeçada por Cecília Konell. "O
PMDB aguarda a definição de

outros partidos e mantém em

negociação a candidatura a vice",
disse o vereador Pedro Garcia.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

Municípios mantêm índice abaixo da LRF
Jaraguá do Sul - Das sete

cidades que integram a Amvali

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu), apenas em

Massaranduba a folha de paga
mento compromete mais de 50%
da receita - exatamente 53%. Os
demals giram em torno de: 43%.
Em Jaraguä do Sul, 47% dos re

cursos são para o pagamento de
funcionários e, em São João do

Itaperiú, 37,5%. Os valores estão

dentro das limitações da Lei de

Responsabilidade Fiscal, em vigor
desde o mês passado, que estabe
lece percentual máximo de 60%.

Esse mesmo índice de limites
da receita dos municípios com a

folha de pagamento foi definido

pela emenda constitucional 19, de
.junho de 1998 - Lei Camata. A
emenda também proíbe o paga
mento de 13° e férias de prefeitos,
vereadores e secretários, além do

depósito do FGTS (Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço) aos
servidores públicos estáveis, entre
outras.

Na opinião da secretária
executiva da Amvali,Maria Tereza
Nora, o percentual do comprome
timento das receitas'dos municí-

\

pios é resultado de trabalho desen-
volvido pela associação. Ela lem
brou que, em 1998, a Amvali pro
moveu um seminário, em BaITa Ve

lha, reunindo secretários munici

pais de Adrninistração, Finanças e

Educação, para apresentar e

,discutir a emenda 19 e antecipar
as limitações previstas pelaLei de
Responsabilidade Fiscal, que já
estava em análise no Congresso:

- O objetivo foi mostrar a

necessidade dos municípios em

manter as despesas no limite
estabelecido -; explicou, acres
centando que o ideal é ficar abaixo
do índice para evitar ultrapassá-lo,
já que pode acontecer queda na

receita. "Apesar do índice de

retorno do ICMS ser fixo, o

montaute é variável e pode cair e

comprometer a receita em relação
à folha de pagamento", completou,

CONTRAPONTO - O

secretário de Administração y
Finanças de Jaraguá do Sul, José
Papp, acredita que o comprorne
rimemo das receitas com as folhas
de pagamento das prefeituras da

Amvali esteja acima dos índices

divulgados pelo TCE (Tribunal de
Contas do Estado). Ele disse que
a Lei de Responsabilidade Fiscal I

inclui as receitas e despesas com

as folhas de pagamento da

prefeitura, fundações, autarquias e
fundos, o que contribui parajogar
o índice para baixo.

- Esse é o motivo para que
os índices estejam abaixo. Jaraguá
do Sul, por exemplo, aparece com
percentual de 37.42%, enquanto
que o comprometimento da receita

com a folha de pagamento varia

entre 47 e 50%. dependendo do

mês -, argumentou, lembrando
as fundações, como é o caso da,

Ferj (Fundação Educacional

Regional Jaraguaense), que tem

recei ta própria e quadro de funcio
nários menor em relação à
Prefeitura. (MC)

Pode ser que não, mas as c?nseqüências danosas e o repúdio geral à

fraudulenta vitória eleitoral do presidente Alberto Fujirnori para um

terceiro mandato pode sepultar de vez as pretensões do presidente
Fernando Henrique Cardoso (PSDB) em continuar à frente do

,

governo brasileiro. A idéia de implantar o Parlarnentarismo, tendo
FHC como primeiro-ministro, vinha ganhando corpo desde o início

Ido ano, à medrda que aumentava a perspectiva de retomada da

economia. O desastre peruano bateu fundo no Congresso que deve

arquivar o projeto FH2000. Por outro lado, FHC sempre negou tal

projeto e afirmou que não vai mais se candidatar a nada.

Lua-de-mel
Bastou o vereador Moacir
Bertoldi (PPB) integrar a
coligação PSDB/PFL para
colher os primeiros frutos. As

indicações são aprovadas por
unanimidade e as informações
prestadas com rapidez e sern

rodeios.

Antes, quando solicitava
informações ao governo sobre

licitações e obras, os
requerimentos eram rejeitados
pelos colegas do PSDB e do

PFL, quando passavam, os

dados eram incomplelos.

Por outro lado

Nem tudo são flores no PPB.

A ala que defendia
o lançamento de candidatura

, própria ainda não

engoliu a decisão de

'aliar-se ao PSDB e ao pFL,
apresentando Bertoldi como

candidato a vice.
Aliás, o próprio Bertoldi resistiu

por muito ternpo a aliança.
Por di versas vezes disse que
era pré-candidato a prefeito,

caso não fosse possível
disputaria a reeleição e que não

queria saber do PSDB.

EspeculaçãoI

Nas rodas de política, as análises sobre o futuro político de Bertoldi
não são favoráveis. Alguns acreditam que o PFL foi extremamente"
estratégico ao abrir espaço à candidatura do vereador na chapa

majoritária. Bertoldi é o único representante da chamada direita com

possibilidade de ascensão.
Eleito vice, assumirá uma função "decorativa",

sern visibilidade. Derrotado, sai de foco.
- Na direita, o maior adversário do PFL é o Bertoldi. A intenção do

partido é manter as mesmas secretarias e projetar uma para as

próximas eleições - analisou um pefelista que pediu pelo amor de

Deus para não ser identificado.
,

Números
A capacidade das milhares de

delegacias de polícia e dos
210 presídios do Brasi I é de
51 mil presos. Entretanto,
existem 126 mi I presidiários e

mais de 175 mil mandados de

prisão para serem cumpridos.
Para prender todos eles, seria
preciso construir pelo menos

outros 700 presídios.
Talvez esses números possam
explicar a violência urbana e

as constantes rebeliões nas

detenções.

Ecologia
Na próxima terça-feira, no
auditório do Sesi, a Arnvali

(Associação dos Municípios do
Vale do ltapocu) e a Secretaria

de Agricultura e Meio Ambiente
de Jaraguá do Sul assinam o

termo do protocolo de

intenções para a criação e

instalação do Comitê de

Gerenciamento da Bacia

Hidrográfica do Rio Itapocu.
Na oportunidade, acontecem
palestras COlt! Noemia Bahn e

Rolando Cardava

Ressurreição
Dois anos depois do escândalo, foi reaberto um dos casos ruais

polêmicos do primeiro mandato do presidente Fernando Henrique
Cardoso (PSDB), a suposta compra de votos de cinco deputados
federais do Acre para vetarem a favor da emenda constitucional

que criou a reeleição.
Na semana passada, o procurador da República, Marcus da

Penha Souza Lima, pediu à Justiça Federal a quebra de sigilos
fiscal e bancário e dos cartões de crédito dos cinco acusados.

Será que desta vez vai?

Erramos
Na edição de sábado passado, erramos a data do jornal.

Onde se lê 3 de maio, leia-se 3 de junho.

II

II
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Aciamvaiintennediarinadimplência
Massaranduba - A Aciarn

(Associação Comercial, Industri
al e Agrícola de Massaranduba)
real iza hoje, às 19h30, na sede da

entidade, o lançamento do SRC

(Serviço de Recuperação de

Crédito), um novo serviço que a

associação pretende oferecer aos
associados. O secretário-execu

tivo da Aciarn, Ângelo Pedro

Sanches, disse que o serviço é

"cobrança amigável", que tem co

mo objetivo intennediar a nego

ciação entre o lojista e o cliente

inadimplente, "colaborando da

melhor forma possível para a

solução da dívida e recuperação
do crédito do consumidor".

O serviço deverá funcionar

baseado no cadastro de informá
ções do SCPC (Serviço Central

de Proteção ao Crédito) e na le

gislação do Código de Defesa do

Consumidor, sujeito às orien

tações e normas do Procon. Para

poder se beneficiar do SRC, a

empresa deverá firmar um termo

de acordo com a Aciam, auto

rizando a secretaria da entidade a

proceder em nome da mesma,

fazendo as negociações.
Sanches destacou que a

Aciarn está se utilizando da expe
riência da associação comercial
e industrial de Sorocaba (SP),
q ue i nstalou o serviço há um ano

e meio com bons resultados.

Conforme o secretário, a "co

brança amigável" é iniciativa
inédita entre os serviços pres-.
tados pelas associações na Mi-.

crorregião do Vale do Itapocu. E
deverá ser um instrumento i m

portante para reduzir .a ina

dimplência no coniércio lojista,
acredita. (MILTON RAASCH)

r-- a��@��� �[p ----------,
O A Metalúrgica Menegotti participou, entre os dias 29 de maio e :
3 de junho, em Buenos Aires. Argentina, da Fernatec 2000 (Feira
Internacional deMateriais e Tecnologias para Construção).
Mais de cem mil pessoas visitaram a feira internacional, que está

em sua sétima edição .:
A metalúrgica, expôs a linha de betoneiras e misturadores,

O O deputado federal Vicente Caropreso anunciou que o

Ministério dos Transportes já empenhou a verba para

manutenção da BR-280. Quanto à duplicação da rodovia, disse
que a obra será incluída no PPA (Plano Plurianual),
responsável pela liberação dos recursos.

O A Indústria Têxtil Marisol inaugura oficialmente no próximo
dia IS a unidade de confecção, localizada à Rua Isidoro Pedri, na
Barra do Rio Molha.

O A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de

Corupá discutiu, na semana passada, a implantação do I
Simples estadual, o planejamento estratégico da associação e

I
a viabilidade em interligar o SPC (Serviço de Proteção ao

I
Cr.édito) a Joinville.

I
O Somente no mês de feverei 1'0, foram homologadas 841 I
dispensas de trabalhadores em Jaraguá do Sul. O setor que ruais I

I dispensou foi o vestuário, COm 345, seguido pelo metalúrgico. I
I com 168, e comércio, com 104. I
I I
IDA organização da 3" Femac (Feira de Equipamentos, Má- I'
I quinas e Acessórios para Móveis) estima que cerca de 20 mil I
I pessoas visitem os estandes da feira, que acontece entre os I
I dias 20 a 24, no Pavilhão da Promosul, em São Bento do Sul. I
L �

O,
. 1\

•EMERGENCIA
ODONTOLÓGICA

I

DISQUE: 9981 8000
9975 1684

Rafael Luis Pamplona
ceo-sc 5117

Kleber Lisboa Araújo
eRO-Se 5270

'

Ilha da Figueira • Cenlro • Czerniewicz

Mais de 1,6 bilhão de cédulas
de real já foram falsificadas
Entre janeiro e
abril, foram
apreendidas
86 mil notas

Brasília - Somente nos

últimos cinco anos, mais de um

bilhão de netas de real foram

mil.
A estabilidade do real trouxe

benefícios como a queda da

inflação, mas também contabi liza

prejuízos. O maior poder de

compra da moeda e sua paridade
relativamente estável frente ao dólar
aumentou o apetite dos falsários.
A principal explicação é o poder
de compra do real. A cédula de

maior valor do cruzeiro real, de 50
mil, valia em 1993 cerca de US$
18.00. Quando o real foi lançado.
a nora de R$ 100.00 valia mais que
US$ 100,00 e mesmo agora vale

cerca de US$ 54:00.
- É evidente que o dinheiro

brasi lei 1'0 comi nua atrati vo para o

falsário -, reconhece o chefe-

iii
o

Cl
�
z

existiu e seria ingenuidade achar

que um dia vai acabar. É claro que
nos preocupa, mas sabemos que

Nova cédula: dispositivos de segurança contra falsificação

adjunto do Meio Circulante do

Banco Central, Luiz Henrique
Cabral, lembrando que o poder
corrosivo dá inflação levava a

mudanças constantes do padrão
monetário e cédulas novas

entravam em circulação a cada seis
meses. "De 1970 a 1994, por
exemplo, tivemos seis moedas

diferentes. Dava mais trabalho para
os falsificadores, pois perdiam o

valor e eram retiradas do mercado

rapidamente",' completou.
- Agora, de fato, com o real

mais valorizado. a atração para o

bandido é inevitável -, reforça
Cabral, apontando como outro

fator para o aumento das fal

sificações o desenvolvimento tec

nológico. Modelos avançados de

impressoras a laser, copiadoras
coloridas e modernes microcorn

putadores com impressoras a base
de jatos de tinta são munição para
os falsários.

O Banco Central não pode
fazer mui ta coi sa, con fessa o

técnico. "A falsificação é crime

previsto na legislação de qualquer
país do mundo. Mas sempre

nunca vai acabar", prevê. Daí a

incorporação de dispositivos de

segurança cada vez mais mo

dernos.

TECNOLOGIA - Uma das
tentativas de dificultar ao máximo
aos falsários foi o lançamento, há
um mês, da cédula de R$ 10,00
em polímero, uma película plástica
transparente. Dispositives de

segurança, como fio magnético
simulado, relevo seco e filtros

ópticos estão na cédula. Com 18
milhões de unidades na praça,
Cabral disse que está "dando certo.

porque nenhum similarmalfeito foi

apreendido até agora".
Enquanto isso, a nota similar

de R$ 10.00 em papel é a preferida
pelos falsi ficadores, representando
mais da metade do dinheiro falso

recolhido (580/0 em 1998, e 53,5%
no ano seguinte). Notas verdes de

R$ 1,00 geralmenie são lavadas e

tingidas no tom rosa-avermelhado

da cédula de R$ 10,00.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

falsificadas. É o maior índice de

falsificação de dinheiro já Favorita:céduladeR$10,OOéamaisfalsificada

registrado no País, desde que o
'

primeiro lote de dinheiro falso foi
identificado em 1731. Entrejaneiro
e abri I deste ano já foram apre
endidas 86 mil noras de origem
duvidosa. Em 1995 foram 34,4 mi I

centra 140 mil unidades em 1996.
Em 1997, seriam quase 220 mil,
outras 286 mil em 1998 e no ano

passado foram 383 mil.

Num total de 1,6 bilhão de

cédulas que estão na praça, a

quantidade de notas falsas pa
receria pequena, por representar,
apenas 0,023% do universo global.
Mas se for considerado que o

.último registro do Banco Central

aponta para 20 mil netas fal
sificadas em 1993, um ano antes·

do lançamento do real. os números
atuais são elevados. Moedas

também são falsificadas. De 1994
a 1999 o número chegou a 200

NOVIDADE!! Folheações a OURO 2� �v�;�:t�Q;':DEII
Prata EM DOMiCíLIO!!

"

Folheamos praticamente qualquer peça metálica em Ouro 24Kt e Prata em

domicílio e sern.desmorrtar nada!
A mais nova tecnologia americana a serviço da sofisticação.

Custo acessível e orçamento sem compromisso!
Emblemas e grades de carros, torneiras, fivelas, estatuetas, talheres, baixelas,

armas, facas, e tudo o que você imaginar!
Ligue agora e restaure tudo o que quiser.

Vip Folhea�ões. Fone (Oxx47) 9973-3100
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6 - SOCIAL

PROGRAME-SE

A Rede Feminina de Com
bate ao Câncer programou
para hoje, 8 de junho, às
18.h30, na Mega Store

Marisol, o lançamento da

Campanha "Câncer sem

dor" ..

o Colégio Estadual Holando
Marcellino Gonçalves, um

dos mais tradicionais edu
candários da rede pública,
promove sábado, dia 10 de

junho, a Festa Junina, a

mais importante do gênero
na cidade, onde se destaca
o Festival de Música Serta

neja, neste ano novamente
em parceria com o Sesi. Es
tão previstos também a

realização de uma Gincana
Interna e um desfile, ama
nhã,' pelas ruas centrais da
cidade.

A Scar (Sociedade Cultura

Artística) inauqura hoje, às
20 horas, os dois primeiros
andares do Centro Cultural,
Uma programação multimí
dia, até o dia LO, marca a

inauguração do pequeno
teatro, de 250 lugares.

,

Zulrnar Schlichting fará
amanhã, dia 9, a noite de

autógrafos e o lançamento
do livro "A travessia das

eras", às 20 horas, no au

ditório da Ferj, Bloco E. A
coluna agradece o convite.'

Neste sábado, 10 de

junho, às 23 horas, dez
candidatas disputam o

título Garota Abdon Batis
ta. O concurso será rea

lizado na Boate Notre.

O Grupo Escoteiro Ja
coritaba realiza, neste

sábado, a 4a Feijoada
Escoteira, a partir das 11

horas, no salão de festas
da Paróquia São Se-"
bastião. O evento visa arre

cadar fundos pa ra a rnanu

tenção do movimento.

Dentro da programação da
Semana do Meio Ambiente,
acontece hoje, no auditório
do Shopping Breithaupt, a

partir das 14 horas, a

palestra "A origem dos
problemas ambientais",
ministrada pelo biólogo Luis
Ernesto Trein, que trabalha
na Fatma.

Os empresários Orlando Gilberto Gonçalves (RogerCargo) e Bruno
Behling (Brubel) posam ao lado do locutor oficial do Campeonato Rua Prefeito Jos

Catarinense de Velocidade, Reinaldo José (C), durante a etapa l ane: (04!l 973·

disputada em Iaraguâ do Sul, dias 19 e 20 de maio ". '-- C_E_P_:_8_9_2_5_4·_1_O_O-.-J-ar-o-"-------�

Presença de [araguá do SUl/lO 7° Encontro Catarinense da Mulher

Empresária, dias 19 e 20 de maio, em Blumenau. Nafoto: Marize
(Tempex), Iosiane (Móveis Gomes), Madalena (Madá Presentes) e
Dolores (lSUL Transportes).

JARAGUÁ DO SUL, 8 DE JUNHO DE 2000

Concurso
Garota
São Luís

Nesta sexta-feira, 9
de junho, às 23

horas, o Clube'
Atlético Baependi
será palco do

concorrido concurso

Garota São Luís.
Animação da banda

Pop Band. Confira
as 11 belas

cand idatas nesta

pose especial para
a coluna.

será
lube
urso

A Garota
São Luís/
2000 será
eleita

amanhã à
noite

Os rapazes da família Peixer de Guaramitim viraram "garotos
propaganda" neste divertido cartaz. A criação é da Speed Press.
Nele aparecem o pai, lzidio, e os filhos: Maurício, Carlos, Mário.

Sérgio (Dêgo), Edson e o Gerson.

SERViÇOS PRED�AIS
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O fechamento
se dá as 12 horas
do dia anterior.
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CORREIO00POVO

Jaraguá do Sul, 8 de JUNHO de 2000

Li ue e .
370-7919 - 370�8649'- 371-1919.

g An'uncle: E-mail: corpovo@jgs.matrix.com.br
CHAVE 275·1594'

eREel 612·J
INTERIMÓVEIS 371·2117

eREel 0914·J

- esquina - frente pl José Bauer
- pode ser financiado - projeto
da casa de graça.

09 - Terreno cl 2.970,00 m2.
Rua: Ana Zacko (Centro)
Preço: R$ 80.000,00

MARIMAR 275·0051
eREel 1989·J

MARCATTO 371·1136
eREel093

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO
01 - Galpão pré moldado, em
alvenaria, cl 1.200,00 m2.

(Área pl escritório cl 5 salas).
BR 280 - Guaramirim - Próx.
Portal (Antiga Galeria Leopol
do) - Valor do aluguel: R$
1.600,00

Casa nova Residencial Belhing
com 01 suite, 02 qtos, chur

rasqueira, demais dependen
cias. R$ 70.000,00

Rio Branco - Guaramirim
Terreno com 9.232.32 m2_

esquina de frente pl o asfalto
Pto. de referencia: em frente

igreja nossa Sra. de Fátima e

lanchonete do italiano
Ideal para comercio, posto de
combustível - alto fluxo de
veículos - R$ 135.000.00 (nego
ciável). Aceitamos casa em

Jaraguá ou veiculo.

LOTEAMENTO FIRt:NSE, NO
BAIRRO JARAGUÁ ESQUER
DO, PRÓXIMO A ESCOLA,
IGREJA, SUPERMERCADOS E
ONIBUSAVONTADE. VOCÊ DA
UMA PEQUENA ENTRADA E O
RESTANTE PODE PAGAR EM
ATÉ 60 MESES. CORRA E
REVERVE O SEU.

São Luis
Lindo terreno com 532 m2 -

esquina - Rua João Franzner -

próx, Sup. Franza - Com casa

de madeira cl 5 quartos. Excelente
terreno com 1.080 m2 - esquina
- Rua Arduino Pradi - Projeto da
casa de graça.

10 - Terreno cl 800,00 m2.
Rua: Amazonas (Centro)
R$ 65.000,00

CHALÉ 371·1500
eREel 643·JLotes Residencial Mirandal

Barra Rio Cerro-Entrada +

parcelamento. PARA LOCAÇÃO:
Sala cornI. R.Walter Marquar
dt,2665 - R$ 500,00.

02 - Casa de madeira, conten
do 03 dormitórios, sala, coz.,
lavand., bwc e garagem. Rua
Carlos May, 358 (Próx. Cara
guá Veículos) Valor do aluguel:
R$ 270,00

Barra - próx, choco leite
casa em alvenaria com 110 m2,
3 quartos, sala estar, sala jantar
e tv, cozinha, dispensa, bwc,
área de serviço, calçada.
terreno com 945 m2. somente
r$ 17.000.00. aceita troca por
casa em barra do sul.

VENDE - TERRENO de esquina
com 4.200m2 - Fazendo frente
com a Rua Bernardo Dorn
busch.

Casa Prox. Nanete Malhas-Rio

Cerro I de Alvenaria R$
_ 12.000,00.

Rau
Exceiente terreno com 420 m2 (
15 x 28) - pronto para construir.
Rua prä José Bauer - Ao lado
recreativa CEF. - R$ 8.000.00 -

Pode ser financiado - Projeto da
casa de graça

Sala cornI. R.266 nº 80 área:
85m2 - R$ 250,00.

VENDE-D�sTERRENOSno
Loteamento.São Cristóvão II -

Bairro Amizade R$ 10,000,00.

Terreno no Loteamento

Heineck II com 539 m2 - Ilha da

Figueira. R$ 10.000,00.

Imóvel comercial. R.Walter Mar

quardt,697 - 1i'1$ 800,00.
03 - Apto. contendo 03 dormi

tórios, sala, coz.. lavand.,
bwc., sacada e garagem.
Rua: Marcos Emílio Verbinenn
- Resid, Garcia (Água Verde)
Valor do aluguel: R$ 260,00

Ana Paula
Excelente terreno com 350 m2,
COfD fundação para casa com

99.70 m2 (3 quartos, dispensa, 2
salas, coz., bwc, área de serviço)
- Próx. rnat. constr. Queiroz, R$
16.000.00 - aceita outro terreno
ou valor negociá-vel.

VENDE - TERRENO oom 1.000m2
de esquina - Rua João Carlos
Stein - Próx. Juventus.

Casa alvenaria R. Florianópo
lis,141(03 dorm.) R$ 550,00.Terreno Jaraguá Esquerdo

prox.Móveis Pradi - Entrada de

R$ 5.000,00 + parcelamento.

Nereu Ramos
2 excelentes .terrenos com 387
m2 (15.50 x 25) por r$ 6.400.00
cada - Projeto da casa de graça

Casa alvenaria R.Jaime Gadotti,
350(03 darm.) R$ 250,00.

VENDE - TERRENO com 476m2
- Loteamento Ana Paula II - Lote
nº 151 - R$ 12.500,00.

04 - Apto. 01 suíte + 02 dormi

tórios, sala, coz., lavand.,
bwc., sacada cl churrasqueira
e garagem. Rua: Angelo
TorineIli, 78 - Resid. Amaryllis
- Apto. 303 - BI. "C" (Vila Nova)
Valor do aluguel: R$ 350,00

Terreno Lot. Versailhss/ Amiza

de R$ 14.000,00,,/Vila Nova·
Excelente terreno com 646 m2
Rua Waldemar Rebella (rua ao

lado gatos & atos) - R$ 22.000.00
- Pode ser financiado - Projeto
da casa de graça

Apartamento R.Leopoldo J.

Grubba,97(02 darm. +dep.
empregada) R$ 250,00.

VENDE - CASA DE ALVE
NARIA com 89m2 - Sito a Rua
Horácio Pradi - Jguá Esquerdo
- R$ 32,000,00.

São Luis
Casa em alvenaria nova (sem
uso) com 105 m2" suite, '2
quartos, sala, cozinha, área de

,serviço, varanda, garagem cl

churrasqueira. terreno com 325
m2. apenas r$ 45.000.00

(aceita carro bom como parte
pgto.) aceita financiamento.

Terreno Lot. JuventuslJaraguá
Esquerdo com 375 m2. R$

12.000,00 - Entrada + parcela
mento.

PARA VENDA:

Sobrado alvenaria R. João Pier

mann,126 . área: 255,64m2•
const.: 398,40m2 (suíte,02
darm. + dep) R$ 106.000,00.

VENDE - CASA DE ALVENA
RIA - com 1.60m2 -.Tifa Martins
- Loteamento Fredolino Martins
- R$ 40.000,00.

IMÓVEIS PARA VENDA
05 - Apto. cl área de de 87,00
m2. - Residencial Amaryllis -

Vila Neiva - Preço: R$ 55.000,00

Centro
Prédio com 548.83 m2 - 3 pavim
entos - terreno com 378 in2
Av. Mal. Deodoro esquina com

João Zapella - R$ 400.000.00 -

negociáveis - Temos estudos de
reforma

Terreno Prox. Faculdade com

383m2 - R$ 15.000,00 negocia
vel. VENDE - CASA DE ALVENARIA

com 60m2, em construção, sito
à RUA JOSÉ NARLOCH - Lote
121 - R$ 23.000,00.

Terreno R.Cel.Procópio G.

Oliveira,com 637,50m2 R$
110.000,ÓO

06 - Casa cl área de 260,00
m2 e terreno cl 269,00 m2.
Rua: Irmão Marista (Centro)
Preço: R$ 140.000,00

PROMOÇÃO ESPECIAL MÊS
DE JUNHO. NA COMPRA DE
QUALQUER TERRENO - GA

NHE DE GRAÇA O PROJETO
DE SUA CASA - DISPOMOS
DE VÁRIAS OPÇÕES - LIGUE
JÁ: 275-0051 / 9102-1110.

Terreno Estrada Nova/Prox.

Brasão R$ 7.000,00
Rau
Excelente terreno com 443.70 m2
- esquina - frente pl José Bauer
- pode ser financiado - projeto
da casa de. graça - Excelente
terreno com 364.50 m2 - frente

pl José Bauer - pode ser

financiado - projeto da casa de

graça
Excelente terreno com 416.38 m2

02 casas alvenaria R. CeI. Pro

cóplo G. 0liveira,696 e 741,
área de ,2.560,OOm2. R$
350.000,00

VENDE - CASA DE ALVENA
RIA - com 70m2, na Rua 402,
nº 63 - toda murada - R$
30.000,00.

Terreno Lot. Santo Antonio R$
6.000,00.

07- Apto. cl área de 200,00 m2,
mobiliado. Ed. Carvalho (Cen
tro) Preço: R$ 110.000,00

Casa em Schroeder - com

63m2, .2 quartos, demais

dependências.
R$ 25.000,00, negociável.

Terreno R.Teodoro Acípio Fa

gundes - Água Verde - com

área de 450,00 m2 - R$
18.500,00.

,Procuramos para comprar
urgente - Terreno Vila Lalau

ou Centenário e Casa alvenaria
Rau ou Água Verde.

VENDE - CASA DE MADEIRA -

Lote 91 - Lotea. Liodoro Rodrigues
(Financ. de.16x R$ 160,00) • R$
15.000,00.

08 - Casa de rnadeira, c/62,OO
m2 em terreno cl 325,00 m2.
Próx. Malwee

Preço: R$ 16.000,00

FLORIANI EQUIPAMENTOS PARA EStRIJÓRIO

Computadores
com IS.o 9,002 pa ra

professoaes e.' ,,·h

profissionais liberais
em até ,36 vezes,
outros em até 16 vezes

Monitores.Sansung
com preçós imbatíveis

- Móveis para escritório em geral
- Computadores/impressoras
- Fax - Máquina. de cupornflscal
- Relógios de Ponto
- Etiquetadoras - .�canner
- ChecJ<ProDto - Retrp.projetor
- Calculado,ras/Máquinas dê escrever,
- Suprimentos pl informática
- Papelaria e acessôrfos e·m ge'ral

Rua Venâncio da Silva Porto, 353 - Fone/Fax: (0**47) 275-1492 -Jaraguá do Sul- SC - E-mail: florianiequipamelrltos@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BARRA SUL 376·0015
eREel 1589·J

Prezado Cliente;

A Barra Sullmóveis

está mudando para

melhor lhe atender. A

partir de 19/06/2000

estaremos em novo

endereço, a
Rua Angelo Rubini,
1046, Barra do Rio

Cerro, Jaraguá do

Sul- SC.

Permanecemos a,

sua disposição para

maiores

esclarecimentos

através do télefone
376-0015 ou na sede

da imobiliária até

16/16/2000.

GIRASSQL 371·79.31
eREel 1741·J

Cód. 1010 - VENDE uma casa

com 140m2, 4 qtos - Figueira -

Rua Henrique Krause - R$
58.000,.00 Troca por imóvel (+)
valor.

Cód. 1013 - VEN DE terreno

com 1DDDm2, casa com 23Dm2,
no centro. Aceita apto. - R$
150.000,00.

Cód .. 20D1 - VENDE ap. com

96m2, 3 qtos - Amizade - Res.
Ami-zade .

- 1 Q andar - R$
38.000,00 - Fica Cozinha sob
medida.

Cód. 20.02 - VENDE ap, com
147m2 - 3 qtos - Baependi - Res.
Cristina - R$ 55.000,00.
Aceita troca por casa.

Cód. 3003 - 450m2 - 15 x 3D -

São Luiz - R. Arduino Pradi -

R$ 12.000,00 - Próx. do Arroz

Urbano.

Cód. 1005 - VENDE casa no

São Luís - 7Dm2, 2 quartos,
próximo Caie. R$ 36.00.0,00.

Cód. 10.07 - VENDE uma casa

na Vila lenzi - 115m2, 2 quar
tos, 2 vg. gar., R$ 55.�00,00.

Cód. 30.01 - 483m2 - 14 x 34 -

Santa luzia - Res. Geranium -

R$ 8.000,00 - En!. R$ 2.00,.0.0 +

R$ 15.0,.0.0 mensais.

CÔO. 1001 - 6Dm2 - 2 qtos -

Schroeder - Prox. Cayman - R$
20.000,00 - ParceladolAceita
carro.

Cód. 0004 - 741m2 - 13 x 57 -

Barra Res. Satler (Malwee) -

R$ 12.000,00 - Parcelado em

36x.

JARDIM 371·0768
eREel 572·J

VENDE - GIAROINE LENZI -

CA-SA ALVENARIA cl 21Dm2,
1 suí-te cl banheira + 2

quartos, sala, garagem pl 2
carros cl portão eletrônico -

toda murada - R$ 60.000,00
(frente ao Colégio).

VENDE - NOVA BRASILlA -

CASA ALVENARIA - cl 280m2
- suíte + 3 dorrn. - R$ 65 . .0.0.0,00
- Rua José Emmendoerfer.

VENDE - VilA NOVA
SOBRA-DO EM AlV. c/2DDm2
- terreno 778m2 - suíte + 2

quartos, 2 salas - R$
93 . .0.0.0,.0.0.

VI;NDE - NOVA BRASILlA -

(NOVO) - APARTAMENTO cl 3

quartos + dep. - R$ 46.ÕOD,00
ou cl 2 quartos R$ 43.5.0.0,.0.0.

VENDE - VILA LENZI- Ed. São
Gabriel - cl 72m2, 3 qtos,
cozinha cl armário sob medida
- R$ 30.000,00 +. fino

VENDE - ILHA DA FIGUEIRA
Terreno cl 50Dm2 - próx. Cal.
Marcelino Gonçalves - R$
16.000,00.

VENDE - AMIZADE - Cond.
Versailhes - Terreno cl 42Dm2
- R$ 13.000,00.

ALUGA - VILA LALAU - Apto.
Ed. Marlane Cristine - suíte + 2

darm. cl garagem - R$ 310,00

ALUGA VILA LALAU -

APTO. Próx. Lider Club - 2
dorrn. cl garagem - R$ 250,00.

ALUGA - VILA LALAU - Apto.
- Ed. Giovana - suíte + 2 dorrn.,
cl garagem - R$ 330,00

PREMIER 370·7798
eREel 2066·J

VENDE - Chácara - com

16.85Dm2, com casa mista com

120m2, na Rua Manoel F. da
Costa - R$ 35.000,00.

VENDE - Rio da luz - Chácara
com 37.DDDm2, com casa de
madeira com 18Dm2 - R$
32.500,00.

VENDE -.Amizade - 13.DDOm2
na Rua Roberto Ziemann - R$
150.000.

VENDE - Amizade - 378m2 na

Rua Roberto Ziemann - R$
15.000.

VENDE - Nereu Ramos -

Ponto Comercial próprio para
lan-chonete, com 17Dm2, na

Rua Luiz Sarti - R$.40.000.

VENDE - Nereu Ramos -

65 . .0.0.0 m2 na Rua Luiz Sarti,
com Bananal - R$ 180.000.

VENDE - Rio Cerro - 1187m2
na Rua Pe.Aluisio Boening -

R$ 10.500,00.

VENDE - Praia de Itajuba -

Terreno a 30Dm da praia. R$
5.20Õ,DO.

VENDE - Nova Brasília -

392m2, na Rua José Emmen
dorfer - R$ 25.000.

LEIER 371·9165
eREel 1462·J

ALUGA - Apto. 3 dorrns., R.

Dr. Waldemiro Mazureehen. R$
335,00.

ALUGA - Apto. 3 dorrns., 2

salas, final da R. Jorge
Czerhiewicz. R$ 350,.00.

'

ALUGA - Aptos. 3 dorrns., Ed.
D Alzira.Iateral Barão Brancal
Centro. R$ 280,00.

ALUGA - Apto. 3 dorrns., Ed.
Neno Pradilfinal da Marechal.

R$ 330,00.

ALUGA - Apto. 3 dorrns., sala,
cozinha, lavanderia, garagem.
Ed. Mattedi. R$ 280,00.

ALUGA - Apto. suíte + 2

dorrns., Ed. Maximum Center.
R. Marechal Deodoro. R$
550,00.

ALUGA - Apto. suíte + 2

dorrns, Ed. Dona Alzira, lat.
Barão do Rio Branco. R$
330,.00.

ALUGA - Apto. suíte + 2

dorrns., Ed. Schiaehe!. R.

Barão do Rio Branco. ,R$

600,00.

ALUGA - Apto. 2 dorms., sala,
cozinha, banheiro, lav., gara
gem. BR-28D. R$ 240,00.

ALUGA - Casa alv., 1 dorrn.,
cozinha, bwc, lav., BR-280,
entrada Rodeio Crioulo. R$
150,00.

RANCHO 371·8799
eREel 820·J

VENDE - Duas casas de ma

deira com 42m2 num terreno

com 397,5m2 -Ilha da Figueira
- R$ 25.000,00.

VENDE - Casa de alvenaria
com 6Dm2 num terreno com

359,D5m2 - Bairro Rau - Entra
da de R$ 10.000,00 + finan
ciamento.

VENDE - Casa mista com

110,72m2 num terreno com

34D,8Dm2 - R$ 35.000,00 - Vi

la Nova - Terreno cl 14.118,0.0
no valor R$ 55 . .0.0.0,.0.0.

VENDE - Terreno com 60Dm2 -

Paralela Rua Domingos da
Rosa - Morro Boa Vista - R$
8.000,00.

VENDE - Casa de alvenaria
com 32Dm2 dois lances com

sete quartos' , dois banheiros.
Terreno com 6DDm2 - Jaraguá
Esquerdo- R$ 55.000,00.

VENDE - Çasa de alvenaria de

106m2 com .02 quartos. Terre
no com 432m2. localizado na

Rua Paulo Schmidt - Bairro AvaL

R$ 35.000,00 (Aceita carro

como parte do pagamento).

VENDE - Casa de alvenaria
com 128m2, três quartos, te
rreno com 5D4m210calizado na

Rua João Satter Corrêa - Avaí
- R$ 45.0.00,00.

Necessitamos de casa

para locação. Temos

clientes cadastrados

VASEL 275·0153
eREel 1762·J

I

VENDE - Casa alv. 1422 - 3

quartos + dep. - Terreno 35Dm2
- Jguá Esq. próx. Azaléias -

R$ 63.000,00.

VENDE - Casa alv. 9Dm2 - 3

quartos + dep. + edícula cl 4

peças e bwc. Vila Rau. Terreno
412m2.

VENDE - Casa alv. 129m2 - 3

quartos + dep. Terreno 8DDm2
- Figueira - R$ 53.000,00.

VENDE - Casa alv. 15Dm2 - 3

quartos + dep. Terreno 337m2
- V. lenzi - R$ 47 . .000,.00.

VENDE - Casa alv. 136m2 - 3

quartos + dep. Terreno 418m2
- V. lenzi - R� 48.000,00.

VENDE - Casa alv. 98m2 - 2

quartos + dep. Terreno 56Dm2
- Jguá Esquerdo - R$
30.000,00.

VENDE - Terreno 13x25 =

325m2 - lot. Miranda - Figueira
- R$ 7.000,00. creci 1762-J

VENDE - Terreno 13x28 =

364m2 - Vila lalau - R$
15.000,00.

VENDE - Terreno 19.500m2 -

Chico Paula. - R$ 160.000,00

VENDE - Terreno 186.DDDm2 -

lateral Walter'Marquarçlt - Vila
Nova - R$ 45.000,.00.

MENEGOTTI· 371·0031\
eREe1550·J

VEJA ESTA OFERTA!
CASA NOVA CONTENDO 01

SUíTE, .02 QUARTOS E DE
MAIS DEPE;:NDENCIAS.
lOCAL: PROXIMIDADES DA

WEG II. - R$ 48 . .0.0.0,.0.0 (VA-lOR
PODE SER FINANCIADO)

CASA COM SALA COMER
CIAL .03 QUARTOS DE MAIS
DEPEN-DÊNCIAS. - CONTÉM
SALA COMERCIAL COM ÁREA
DE 24,.00 M2 - LOCAL: R. ER
WINO MENEGOTTI 1996.
R$ 15.0 . .0.0.0 . .0.0

CASA EM ALVENARIA
03 QUARTOS E DEMAIS DE

PENDENCIAS - lOCAL :

ESTRADA NOVA - R$ 3.0 . .00.0,.00

CASA EM MADEIRA
.02 QUARTOS E DEMAIS DE
PENDENCIAS - lOCAL: VilA
RAU - R$ 15 . .00.0,.0.0

APARTAMENTO NO ,CENTRO
EDIFíCIO GARDEN IA - 02

QUARTOS, SALA, COPA, CO
ZINHA, lAVANDERIA, SACADA
E GARAGEM

TERRENO - CENTRAL lOCA:
LiZADO NA AV. MAL. DEODO
RO DA FONSECA - ÁREA DE

1,93.0,.0.0 M2 - R$ 36.0 . .0.0.0,.00

OFERTA DE TERRENO
lOCALIZADO NA VilA RAU
COM ÁREA DE 30D,DOM2
SOMENTE R$ 7.5.0.0,.0.0 ou R$
3.6.0.0,.0.0 MAIS 1.0 PARCELAS
FIXAS DE R$ 4.0.0,.00.

TERRENO - lOCALIZADO NA
R. JOSÉ POMIANOWSKI
445,00 M2 - R$ 15.5.00,00

TERRENO - lOCALIZADO NA
VllÄ RAU COM ÁREA DE

420,00 M2 - R$ 14.5.00,00 - OU
R$ 7.00.0,.0.0 MAIS 17 PAR
CELAS FIXAS DE R$ 5.00,00

TERRENO '- lOCALIZADO
NA ILHA DA FIGUEIRA COM
ÁREA DE 24 . .0.00,.00 M2
R$ 7.0 . .0.0.0,.0.0

ÓTIMA ÁREA NA VilA NOVA
TERRENO COM ÁREA DE

4.176,.0.0 M2. - lOCALIZADO
NA RUA OlíVIO BRUGNAGO_
R$ 4.0.0.0.0.0,00

FUTURO 371·0696
(REei 8469·1

VENDE - Apto. Novo no

Residencial Ágata (1.01) com
3 quartos, banheira de

hidromassagem, água quen
telfria, massa corrida, cerâ
mica Eliane - R$ 90.000,00

VENDE - Apto. com 3 quartos
no Edifício Pérola Negra em

construção proxirno ao

'Supermercado Angeloni -

Entrada e assumir parcelas de
Condomínio.

VENDE - Apto. 4.01 no Edifício

Topázio em contrução (Guara
mirim) com 3 quartos - Entrada
de R$ 57.056,98 e assumir

parcelas de condomínio.

VENDE - Apto. no Edifício

Topázio em contrução (Guara
mirim) com 2 quartos - Entrada
de R$ 44.865,10 e assumir
Parcelas de Condomínio.

VENDE - Apto. 1.01 no Resi
dencial Jade em construção
com 3 quartos - Entrada de
R$ 33.238,35 e assumir
Parcelas de Condomínio.

VENDE - Apto. Novo no

Residencial Ágata (5.01) com
3 quartos - Edifício com

piscina, salão de festas,
elevador é somente 2 aptos.
por andar - R$ 90.000,00.

VENDE - Apto. Novo no

Residencial Talismã (3.02) com
2 quartos, massa corrida,
água quente e fria - R$
65.000,00.

VENDE - Apto. 6.03 no

Residencial Clarice Kock em

construção com 2 quartos -

Entrada de R$ 34.968,50 e

assumir Parcelas de Con
domínio.

VENDE - lANÇAMENTO -

Residencial Esmeralda na Rua

Joäo Picolli - Aptos. com 3

quartos - financiamento direto
com o Condomínio.

VENDE - lANÇAMENTO -

Residencial Esmeralda na Rua
João Picolli - Aptos. com 2

quartos - financiamento direto
com o condomínio.

SÉCULUS 371·8814
eREel 1873·J

VENDE - Casa alvenaria cl

15D;DDm2, suíte + 2 quartos e

demais dep. - Próx. Estádio
João Pessoa. R$ 42.000,00.

VENDE - Casa madeira cl 3

qtos e demais dep. - loteamento
Juventus - R$ 21.000,00.

VENDE - Apto. c/3 qtos e demais
dep. - Rua Bernardo Dornbusch,
590 - R$ 55.120,00

VENDE - Res. Amaryllis, Vila
Nova - Aptos. cl suíte + 1 qto - R$
57.000,00 ou suíte + 2 qto - R$
75.000,00.

VENDE - Terreno cl 364,DDm2 -

Rua Erich Sprung, Vila Rau - R$
15.000,00.

VENDE - Terreno cl 462,ODm2 -

loteamento Centenário - R$

15.000,00.

VENDE - Res. Maguilu, R.

Procópio G. Oliveira - Apto. cl 1

qto e de-mais dep. - R$ 26.500,.00
ou 3 qtos e demais dep. - R$
38.500,00

VENDE - Terreno cl 441 ,ODm2 -

Rua Rudolfo Sansan, Figueira -

R$ 19.000,00.

VENDE - Terreno cl 497,68m2 -

Rua Amábile T. Pradi, Jguá Es

.
querdo - R$ 15.500,00

VENDE - Apto. cl 2 quartos e

demais dep. - Condomínio Ami
zade - R$ 31.500,00

DEJA 275·2990
eREel 001770·J

VENDE-SE vários lotes próximo
a Metalúrgica Lombardi, com

uma entrada de R$ 2.000,00 e o

restante parcelado - Barbada -

aceita-se veículos.

VENDE-SE urna área central de
3Dm x 31 m, ao preço de R$
195.000,00.

VENDE-SE uma área industrial

na BR-28D, próximo a Rec.

Breithaupt - 26 parcelas de R$
2.500,00 - área de 3.8DDm2

VENDE-SE lotes no loteamento
Resdiencial Park, lateral da Rua
Walter Marquardt - área de
722m2 - R$ 60.000,00.

VENDE-SE casas no Bairro São
luis - Jaraguá Esquerdo -

Preços a partir de R$ 25.000',00
- todos em alvenaria - prontas
para financiamento.

Temos calpões Centrais para
locações.

Vende-se várias chácaras a

partir de R$ 9.00.0,.0.0.

Vende-se.2 lotes na Rua Egon
Kock, medindo 13,ODm x 3Dm,
cada, no valor de fl$ 10.000,00
- cada - Barbada - Jguá
Esquerdo.

ENGETEC 370·0CJ19
eREel 934·J

VENDE - VILA LENZI
Próximo ao Colégio Giardine

lenzi, lote com meia água, T%
5 . .0.0.0,.0.0 entrada + R$ 8.000,00
parcelado, condições à com

binar.

VENDE - BARRA DO RIO CER
RO - Sítio próximo a Malwee,
com 17D.ODD,DOm2 - valer R$
9.0.000,00.

VENDE - VILA NOVA - Terreno

cl 425m2 próximo ao Fórum
Valor: R$ 33.000,.0.0.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.

RCJ - Suplemento Especial Semanal - Adjori/SC � Ano 1 - Número 2 - Junho de 2000

RCJ INTERATIVA

.

�
.

RUMO·AS AULAS
.

\

Depois de interrompidas as negociações diante
da negativa inicial do governo do Estado a todas às

reivindicações dos professoresda rede estadual de

ensino: da ameaça de solicitação de ilegalidade da

greve e do bloqueio do salário dos grevistas, a re
tomada do diálogo, na sexta-feira, dia 2, sinalizou
a possibilidade de retorno às aulas e de fim do mo
vimento grevista, que esta semana completou mais

. de 60 dias de paralisação das atividades, em

percentuais que oscilaram entre 70 e 40% de ade

são, segundo o Sindicato dos Trabalhadores em

Educação ne Rede Pública de Ensino do Estado de
Santa Catarina (SINTE), e que não ultrapassaram a

20% de adesão, de acordo com os levantamentos
da Secretaria de Estado da Educação.

Na nova rodada de negociações, deflagrada em

audiência entre o governador Esperidião Amin; o
presidente da Assembléia Leçislsuve, Gilmar

Knaesel, e oUtros parlamentares, o governo onen

tau à concessão do vale-alimentaçãoatravés de um
reequacionamento financeiro interno da Secretária

de Educação, à volta às aulas e à definição de um

calendário de reposição das horas não cumpndas
em função da greve.

Novo encontro entre os deputados, a Secretaria
de Edu,cação e o Sinto, ainda no mesmo dia,
reiniciou os debates sobre o valor, a forma e o pra
zo de pagamento do vale-alimentação; a consti

tuição de uma comissão para em prazo a ser deter
ntinedo promover adequações no Plano de Cargos
e Saláü'os doMagistério, e sobre a definição de um

cronograma de pagamento daspromoções do Pro
grama de Assiduidade 99/2000.

Independente de qualquer análise da evolução
das negociações durante esta semana, fica eviden

te o confronto entre um Executivo acuado financei
ra e legalmente, segundo argumentos do PaláclO
Santa Catarina, e servidoies públicos, no caso pro
fessores, que buscam resgatar a dignidadeperdida
com o piso salarial de R$ 277, 00 para regime de 20

horas, reivindicação reconhecida como justa pelo
próprio governo do Estado.

Para o deputado Joares Ponticelli (PPB-SC), presi
dente da Comissão deEducação, Cultura eDesporto,
que acompanhou todo oprocesso de negociações do
movimento grevista,/a questão salarial dos professo
!f8S remete à questão salarial do servidorpúblico em

geral e sópode ser efetivamente equacionada com a

construção de um novomodelo de gestão depessoal,
num debate amplo e transparente.
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ACJ DEPOIMENTO QUEM É QUEM NA RCJ
• Folha daCidade Caçador
• O Planalto : , .. .. Canoinhas
• O Tempo , Capinzal
• O Fato.... .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. Catanduvas
• O Jornal , Concórdia
• A Semana. " , Curitibanos
• Jornal da Fronteira :. Dionisio Cerqueira
• Jorna/do Vale Guaramirim
• Nosso Povo

'

Imbieuba
• O Atlântico : : : .. .. ltapelJ1a

'

• força D'Oeste , Itapiranga
• Jornal Volta Grande. . . . . . . . . . . .. JacintoMachado
• Correio do Povo Jaraguá do Sul
• O Momento , .. , .. ; Lages
• Expresso O'Oeste Palmitos
• Jornal do Comércio ., Piçarras
• Nova Era , Rio do Sul
• Teia Cultural " Sto. AmarO' da Imperatriz
• Informação ,': São Bento do Sul.
• Folha do Oeste : . . .. São Miguel do Oeste
• O Seareiro , : Seara
• Jornal doMédio Vale........................... Timbó
• Correio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Videira
• Folha do Altolrani , Xanxerê _

Aluno

Dehan Francesco dos Santos - aluno do'3D ano do curso de
ensino médio do Instituto Estadual de Educação -

" A greve de
95 foi de 75 dias e não conseguiram nada. É muito tempo e

parece queo governo não está dando importância. Então, eles
acabam pensando só neles, porque nós estamos parados que
rendo estudar. Tem que promover um movimento maior, então,
mais amplo, que envolva outros segmentos de trabalhadores,
para, quem sabe:sensibilizar o governo".

Presidente de APP

Hélio Luís Teixeira - Professor do Colégío Estadual Aderbai
Ramos da Silva - "O governo precisa abrir os canais de negoci
ação. Estou muito desestimulado, não há valorização. Comecei
uma atividade paralela, uma microempresa de serviços de en
trega de botijões e acho que vou abandonar a. educação. Depois
de 20 anos de magistério, vou carregar botijões nas costas, por
que como está não dá. O governo diz que não pode, mas não há
uma transparência efetiva".

Mãe
Além de circular nas cidades-séde. os 24

semanários do intetioi que integram a Rede'
Catarinense de Jornais circulam em várias
cidades circunvizinhas com uma tiragem pte- .

vista de 60 mil exemplares e um público prO" ADJORI/SC
jetado em mais de 400 mil leitores.

Dulcinéia Baldança -" É lógico que um piso de R$ 277,00 é
um absurdo, Por outro lado dois meses sem aulas também é
demais. Parece que o que m81lOS conta são os alunos. O governo
precisa achar uma saída financeira ou jurídica para resolver
de vez esta questão funcional e salarial dos professores".

IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RCJ NOS BASTIDORES

I nconstituciona I idade
Prefeitos e representantes de novemunicípios do sul do Estado estão

solicitando apoio do Palácio Barriga Verde para reaver os valores relati
vos à isenção de ISS nas obras de instalação do Gasoduto Brasil-Bolívia,
concedida como incentivo pelo governo federal, Recebida pelo presiden

te da Assembléia, de
putado Gilmar
Knaesel (PPB-SC), e
por outros parlámen
tares, a comitiva quer
que a AL entre com

uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade

(ADIN) junto ao Supre
mo Tribunal Federal.
A reivindicaçào está

sendo analisada pelo Legislativo sob o ponto de vista de instrumentação
jurídica e entendida como uma agressão ao Pacto Federativo, que estabe
lece que apenas quem cobra pode isentar.

O caso, na verdade, já está há um ano nas mãos do Procurador Geral
dá República, Geraldo Brindeiro, sem nenhum encaminhamento no sen
tido de formalizar uma ação contra a União por ingerência fiscal.

Resultados
O setor de emergência do

Hospital Governador Celso Ra

mos, em Florianópolis, acaba de
receber revestimento em toda a

pintura interna e externa do pré
dio. Os recursos que viabilizaram
a iniciativa, repassados pela
Companhia de Desenvolvimento
do Estado de Santa Catarina

(Codesc), são oriundos da parti
cipação financeira e parceria da

. Burgcon do Brasil.fabricante de

equipamentos de video-loterias,
nas atividades da estatal com a

LOTESC, que, conforrse previsto,
destina parte dos recursos arreca- .

dados para aplicação em áreas e

demandas sociais.
.

Responsabilidade
A Assembléia Legislativa rea

lizou esta semana o seminárioA Lei
deResponsabilidade Fiscal. Recen
temente aprovada pelo Congresso
Federal, a matéria é considerada

complexa, pois estabelece uma

nova sistemática na execução or
çamentária e na transparência da

aplicação dos recursos orçamentá
rios. Os deputados, na qualidade de
fiscalizadores das despesas do Exe
cu ti vo; estão querendo esgotar a

discussão e dúvidas sobre a nova

lei. Entre os itens debatidos pelos
parlamentares, estão os aspectos da
lei complementar que define o li
mite de endividamento dos esta
dos. O seminário foi conduzido

pelo palestrante e consultorWeder
deOliveira, engenheiro, ex-auditor
fiscal do Tesouro Nacional eda
Consultoria de Orçamento e Fisca

lização Financeira da Câmara dos

Deputados.

Vistoria
Foi aprovado esta semana superlotação em que se encontra

pela Assembléia requerimento do o sistema prisional, A meta do

deputado Manoel Mata (PMDB) Palácio Barriga Verde é de que es-

para a constituição de uma Co- tes locais atendam às funções a

missão Parlamentar Externa com que realmente se destinam, ser-
o objetivo de inspecionar as con- vindo como instrumentos de re-

diçöes de segurança e higiene nos cuperação dos detentos, por meio
principais presídios do Estado e

.

de readequação social, aperfeiço
unidades da Fucabem. A iniciati- .

amen to profissional e formação
va partiu da preocupaçàocom as espiritual. As várias bancadas,
constantes rebeliões e fugas e as agora, vão indicarrepresentantes
condições insalubres e de paracomporacomissão.

Cooperat,ivismo
A Comissão deAgricultura da

Assembléia está' gestionando jun
to ao presidente da República a li

beração urgente dos recursos do

Programa de Revitalização de Coo

perativas de Produção Agro
pecuária - Reccop. O programa
disponibiliza recursos para a ex

pansão de produção emanutenção
das cooperativas e propriedades e

famílias rurais, seja através da co
bertura de financiamento da liqui
dação de débitos, da injeção de ca-

. pital de giro ou da estruturação de

políticas de atuação de mercado.
Santa Catarina possui 370 esta-

belecimentos cooperativistas, com
51 deles dedicados à .produçäo
agropecuária.Destes, 27 já possuem
projetos aprovados peloRecoop no
valor de R$ 300mil, que estão sen
do aguardados há quase dois anos.
As cooperativas agrícolas do Esta
do recebem, beneficiam e

comercializam cerca de 1,153 mi
lhão de toneladas de produtos agrí
colas e 200mil toneladas de produ
tos agropecuários, representandoum
movimento financeiro de aproxima
damente R$ 1,3 bilhão, o equivalen
te a 6% do PIB do Estado e 20% do
PIB agropecuário catarinense.

RCJ AGROINDÚSTRIA

Excesso de burocracia e

efetividade do Propago
Para debater as questões

que envolvem as peque
nas agroindústrias rurais e

pesqueiras do Estado, discu
tindo problemas e necessida
des dos produtores, a Comis
são de Agricultura, presidida
pelo deputado Moacir Sopelsa
(P!'vfI)B), atendeu requerimen
to do deputado Pedro Uezai

(PT) e realizou, no final de
maio, a audiência pública As

pequenas agroindústrias ru
rais e pesqueiras e suas legis
lações pertinentes, reunindo
parlamentares, agricultores,

pescadores, maricullores, sin- do Estado desde 98, sua apli
dicalos e representantes de cação total ainda não é reali

empresas e órgãos ligados ao dade. Segundo o deputado
Ministério e Secretaria da Uczai, existe para este ano

Agricultura. uma verba deR$l milhão para
A princi paI reclamação financiamento de projetõs de

dos agricultores é o excesso de pequenas agroindústrias - di
burocracia para colocar em nheiro já garantido no orça
prática o Propagro - Progra- manto estadual.
ma de Apoio à Pequena O Propagro prevê crédi.to

Agroindústria Familiar Rural subsidiado, assistência técni
e Pesqueira. A causa, segundo ca garantida na produção e na

a categoria, é a falta de agroindustrialização,inspeção
sintonia entre o discurso e a

.
sanitária, isenção de taxas pú

prática. Apesar de ser lei já blicas e selo de garantia de

regulamentada pelo governo qualidade - o Sabor Colonial.

Deputados e empreendedores debatem a situação da pequena agroindústria,

ReJ COMÉRCIO EXTERIOR

Este selo vai facilitar a
. comercialização dos produtos,
proporcionando ao produtor
um diferencial de mercado e

maior apelo de venda.
O presidente da Comissão

de Agricultura avalia que é

impossível manter a atividade
agrícola sem a agregação de
valor e para que isso realmen
te ocorra é preciso acabar com
vários entraves. O parlamen
tar citou a dificuldade para se

obter linhas de crédito para os

investimentos e as altas taxas
cobradas pela fiscalização
ambiental.

A Comissão de Agricultu
ra vai encaminhar ao governo
do Estado 80 projetos elabora
dos por agricultores que que
rem se incorporar ao Propagro.
A principal exigência para ser
beneficiado é que o produtor
obtenha, no mínimo, 80% dá
sua renda nessa atividade. A

expectativa agora é que o go
verno viabilize esses projetos
destinados àmelhoria das con

dições de vida dos agriculto
res familiares e pescadores
artesanals envolvidos nos pro
cessos de produção de carac
terística familiar.

exportação de produtos, a

- adequação aos desafios atu

ais, objetivando o progresso
de toda a região onde está lo
calizado.

A proximidade com o por
to está possibililando a cria

ção de uma nova estrutura

empresarial que irá, com cer

teza, minimizar bastante a gra
ve crise de desemprego que
atinge a região, criando novos
campos de trabalho, além de
colocar o sul de Santa Ca
tarina como referência de ex
celência no campo empre
sarial de lodo o Brasil.

O município está se írans

formando na sede da primeira
Zona de Processamento de

Exportações (ZPE) do país.
Área especialmente criada

para a exportação, a ZPE de
Imbiíuba foi implantada pelo
Decreto Federal1.122, de 28

de abril, durante o governo
Itamar Franco. Empresas que
se instalarem na Zona de
Processamento recebem diver
sos benefícios fiscais. Tributos
federais( IPI, Finsocial, entre
outros), estadual (ICMS) e

municipais (IPTU e ISS), além
da importação demaquinário
com isenção da alíquota de

importação.
A ZPE de Imbituba encon

tra-se em processo de constru-:

ção bastante adiantado. Além
de serviços de terraplenagem

Oportunidades de exporta
Zona de Processamento de E

cinco mil empregos diretos e 15 mil

Páaina • 2

(Imbituba) - Os modernos

processos de globalização da
economia mundial impõem
rápidas ações empresariais,
priorizando-se a qualidade,
agilidade e competitividade
de quaisquer produtos, para
atingir com rapidez e eficién
cia todos os mercados do pla
neta. A busca do-desenvolvi
mento sai, assim, da esfera
local. Atingir o mundo passa
a ser o fim necessário.

Imbituba, cidade portuá
ria situada no sul de Santa

Catarina, não foge a esta re

gra. Seu terminal portuário,
base de sustentação econômi
ca para o município, tem
priorizado na importação e

Rede Catarinense de JornaisAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Roupeiro 5

portas,
Branco!
Marfim,
Man

1+5l;C,�
ÁVISTA469,OO

tsr» I

Lavadoura
de Roupas

. Enxuta .

Mod,5,Q

aqui é fácil ser feliz

PARAßtN�
:4RAG"Á /)0 �"J".

Conjunto Estofados

Anjos 3/2 lug.
Buzios

Secadora de Roupas Master Enxuta

1 +sx 86,01 AVISTA'39.00
F

1 +9x"61' ,34

TV CCE 14"

Roupeiro MilanO 3 portas, Panalu

Cozinha Tescal, si Inox
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ORNGS I FOGÕE
Forno microondas Continental

Forno elétrico Questo, Mueller

Cama Casal 1.30/1 .40cm, Wolft

Estante 3 portas Batrol.Cozinha JB, s/lnox,Cozinha 1.20 Batistela s/lnox Cozinha 1.60 Batistela s/lnox

Fogão 4 bocas,De�lIe BrastempCômoda ct 5 gay. Man

1 +5X 3<1 .50 ÀVlSTA158,90

Mesa Lateral
Batist

Cama Casal 1.40cm. Man

1 +5X 37.34 AVlSTA188,90

1 +5X 9·47 AVlSTA'5,70

Cama Casal, 1.40cm, Grandelar

1 .f.5X 33·47 ÀVISTA169,OO

Estante 17000 Colorado.

Roupeiro 5 portas, ManRack 2004 Colorado

1 +5X 97.84 AVlSTA'99,80

1 +5X � 'DO·78'Av'STA51"90
Estante Madesa

1 +5X 58·16 AVISTA295,90

Estante 7023 Henn Mesa de Centro, Batist

1 +5X 30·72 AVlSTA154,901 +5X 9·82 AVISTA'7,50

Fogão 6 bocas, Consul

�=-_.,-.:--�
�

(i,!:!·>\· _,_á._�. .•

��!�l
� J

�.

ESTOFADOS
* Mantenha o cabo da
panela sempre virado
para dentro do fogão
* Para saber quando o

óleo está quente,
coloque a ponta de um

fósforo
* Corte os alimentos
com os dedos
dobrados, sempre que
ficar perto do fio da faca
* Mantenha sempre a

saída do gás fechada,
quando tiver crianças na

cozinha

Roupeiro Solteiro,
6320 Henn

Cômoda cl Sapo Henn.

Roupeiro Casal Rudnick.

Roupeiro Infantil c/i +5X 35·59 AVISTA179,90

Cant. Gaudêncio
1 +5X 84.04 ÀVISTA428,90

TAPETE J. SERRANO
2.00X2.50ÀRROZ DOS NOIVOS

Porque se joga arroz nos noivos?
Na China, o arroz sempre foi símbolo de fartura. Há cerca de 2.000 anos, um poderoso mandarim quis, por vaidade, mostrar como
era neo: no dia do casamento de sua filha fez cair uma chuva de arroz. Com isto estava iniciada uma tradição que perdura até hoje: a
de se atirar punhados de arroz sobre os noivos, após a cerimônia religiosa. É uma forma de desejar fartura e boa sorteaos recém
casados.
• O momento de vestir a noiva para o casamento é também cheio de tradições supertclosas. Se Chover na hera dG casório ou depois
da cerimônia, é bom sinal: os nGivos serão felizes.
• Depois do casamento, é tradição da noiva atirar o seu buquê de flores para o meio das convidadas e a moça qwe 0 apanhar será a

próxima a se casar,
1 +5X 87,95 ÀVISTA449,OO

______�����_--C��O�Z�I�N�H�A�S�.--------------]
Co�inhas Marel Cozinha 2.25 s/inox Bentec

__��__

COZINHAS
Mesa 6 cad. Francesa Dalmar Mesa 4caéi�Vidro RiesaMesa 6 c�d. Padrão Cerejeira ZamarchiMesa 4 cad. SultecSala com 6 caderias Madesa

Cozinhas Marel
em 10x sem juros

1+9x

Projetamos toda
linha de cozinhas
Marel sob. medida,
Orçamento sem
compromisso.

'
..

.
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Mini System MD 3000 CCE

REFRIGERADOR 350 DUPLEX CCE

Mini System MS 6232 SEMP TOSHIBA

TV SEMP TOSHIBA 14"

TVCCE20"

I

REFRIGERfoDOR R 250 ELECTROLUX

Forno Elétrico, Master
Easy Clean, Fischer.

Cilindro Malta

: Abdominal

O. Fitness Master, ('''. '

: Angélica ..

,4'.

Lavadoura de roupas Lavin,
Mueller

Lavadoura de Roupas LE 08,
Electrolux

"

Ofertas válidas até 25/06/2000 ou enquanto durar o estoque, 50 peças por produto para todas as lojas -

As fotos são meramente ilustrativas = 1+5x - Juros de 5% aos mês, 1+9x - Juros de 7% ao mês.
+ Taxa de R$ 1.50 por prestação.

: Nossos endereços
Blúmenau -Rua. Xv de Novembro, 681 - Fone (Oxx47) 222-1341*** Blumenau Loja 2 - RuaXV de Novembro, 605 - Fone (Oxx47) 326-2135***
Canoinhas -Rua Getúlio Vargas, 828 - Centro - Fone (Oxx47) 622-4390*** Curitibanos- Av. Salomão Carneiro de Almeida, 276 - Fone (Oxx49)
241-1333*** Correia Pinto -s«. Tancredo Neves, 522 - Centro - Fone (Oxx49) 243-1455*** Indaial- Rua Maria Simão, 536 - Nações - Fone

(Oxx47) 333-3852*** Ituporanga - Av. Pres. Nereu Ramos, 106 - Centro - Fone (Oxx47) 533-3150o*oJARAGuA DO SUL - Av. MARECHAL
DEODORO DA FONSECA, 136 - FONE {Ox(47) 275-148700* Mafra - Rua Felipe Schrnidt; 52 - Centro - Fone (Oxx47) 642-2012*** Lages
Rua Pres. Nereu Ramos, 314 - Fone (Oxx49) 224-2064*** Lages Loja 2 - Av. Luiz de Camões, 431 - Coral " Föne (Qxx49) 225-0887*** Lages
Loja3 - Rua Preso Nereu Ramos, 243 - Fone (Oxx49) 222-7238*** Otacíllo Costa-Av. Olinkraft, 3088 - C, C. Pmhelro- Fone (Oxx49) 275-
2123*** PonteAlta- Rua Rio do Sul, 89 - Centro - Fone (Oxx49) 248-0103*** Ponte Alta do Norte - Rua Luiz Rauem, 220 - Centro - Fone

(Oxx49) 254-1248*** Pouso Redondo- Rua 23 de Julho, 81 - Centro - Fone (Oxx47) 545-1682*** Rio do Sul- RuaAlamedaAristiliano
Ramos, 254 - Centro - Fone (Oxx47) 522-2913*** São Joaquim- Rua Manoel Joaquim Pinto.Bõ - Centro - Fone (Oxx4S) 233-1091 *** Santa
Cecília- Rua Preso Nereu Ramos, 425 - Centro - Fone (Oxx49) 244-2699*** Taló -Av, CeI. Federsen, 2201 - Foná (Oxx47) 562-1032*** Timbó

- Rua Germano Brandes Senior, 311 - Fone (Oxx47) 382-2859 *•• Tlmbó Grande - Rua São Pedro, 208 - Centro - Fone (Oxx49) 252-1176 .

..<
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da e, agora, está acelerando o ritmo

dos trabalhos, com conclusão esti
mada até o final de ZOOO. A pavi
mentação compreende uma exten
são de Zlquilômetros e prevê inves
timentos da ordem de R$ 6 mi

lhóes. O trecho Timbó/Pomerode é

uma das mais antigas estradas de
Santa Catarina, sendo até os anos

50 a única via de acesso litorâneo
entre o sul e o norte do Estado. Par
esta estrada, nos anos 30, passaram
as tropas revolucionárias do presi
dente Getúlio Vargas (Fonte: JMV).

ACJ EDUCAÇÃO

·UNOESC
(Videira)A Universidade

do Oeste de Santa Catarina

(UNOESC) Campus de Videi
ra registrou nos últimos qua
tro anos um crescimento e

uma ampliação de atividades
coma implementaçào de no
vos cursos, expansão do

campus e outras melhorias que
a colocam entre as maiores

Instituiçôes de ensino superi
or de Santa Catarina .:

O pró-reilor de Adminis
tração.Antônio Carlos Souza,
explica que a melhoria da qua
lidade de ensino, com investi
mentos na capacitação de do
centes ou ampliação de espa
ço físico, lern sido, de forma
planejada, a estratégia que
tem resultado nas conquistas
que a instituição vem obten
do no mercado.

O novo Bloco Adminislra
livo; a ampliação da bibliote
ca, com a criação de área para
o desenvolvimento de pesqui
sas e estudos; o Salão Nobre,
com capacidade para eventos
de até 150 pessoas, e o audi
tório da UNOESC, suportado
por avançada tecnologia de
recursos de som e imagem,
com capacidade para 400 pes
soas, são alguns investimen
tos concretizados ..

Outra conquista, destaca
da, pelo pró-reitor, diz res

peito ao Centro de Convivên
cia onde foram instaladas
lanchonetes e, no futuro, de
verão funcionar estabeleci
mentos como.Iarmácia, pape-

-

em expansao

'laria, e outras, com o objeti
vo de propiciar o bem-estar
dos estudantes.

Novas obras

Até o final do ano, deve'
estar concluída a construção
de um mini-ginásio que vai
atender a atividades esporti
vas dos acadêmicos de vários
cursos, um espaço que, além
disso, vai estar voltado para o

lazer da comunidade univer
sitária, Instalado em local de
fácil acesso e com quadra
constru-ída dentro de es

pecificações técnicas oficiais,
o ginásio vai estimular o de
senvolvimento de várias mo-

Espaço para desenvolvimento
de pesquisas na nova biblioteca.

dalidades esportivas.
As obras de construção do

prédio de laboratórios tam

bém já foram licitadas e os

projetos arquitetônico e téc
nico estão em fase de execu-

ão e crescimento na ZPE

portação vai gerar cerca de
ndiretos na região de Imbituba (SCJ

que permitem
a imediata ins

talação de di
versas empre
sas, os prédios
da Receita Fe

deral, plata
forma de fis

calização,
guari ta e o

abastecimento
de água e de
luz estão

prontos, fal
tando, além
do término das
obras de infra-

estrutura, a vigilância eletrô
nica e a iluminação das cer
cas de proteção que já estão

sendo licitadas.
Três empresas encontram

se com projetos aprovados
pelo COnselho Nacional de
ZPE's. A Tectores'D, indústria
do ramo da eletrônica já tem

suas instalações praticamen
te prontas, esperando entrar
em funcionamento no mês de

julho/ZOOO. A Evershoe Calça
dos e a Legrand, que atua na

fabricação de móveis, podem
iniciar, a qualquer momento
a construção de suas unida-

o prédio da Receita Federal na
ZPE de Imbituba já está pronto.

ção. O início das obras está

previsto para julho. O pré
dio terá lzlaboratórios de
várias áreas do conhecimen
to e vai abrigar um biotério

(Fonte: CVV).

des produtivas.
Duas outras empresas

possuem projetos prontos,
aguardando aprovação. São
elas, a Calçados Imbiluba e

a GM Móveis. Além destas,
a Mecril, que fabrica metais
de linha de transmissão de

energia elétrica e a Compa
nhia Docas de Imbituba, com
duas indústrias, uma para o

esmagamento de soja e ou

tra para o beneficiamento de
toras de madeira, estão en
trando com carta de inten

ção, fazendo crescer, desta
maneira, as perspectivas de

progresso na região, com a

geração de milhares de em

. pregos( Luiz de Freitas).

ACJ �AS PONTAS

Pavimentação
(Timbó) Uma das mais antigas

estradas de Santa Catarina, a SC-
416, que faz ligação entre osmuni

cípios de Timbó, Rio dos Cedros e

Pomerode, está sendopavimenta
da, através de um convênio entre o

governo do Estado e o Banco
Interamericano 'de Desenvolvi
mento (BID). A obra teve início em

1995 e sofreu diversas paralisa
ções. devido à falta de recursos es

taduais. O BID já cumpriu sua parte
no contrato. O atual governo assu

miu cerca do 40% da obra executa-

Recuperação

Antitabagistà

alhioultura brasileira chegou a abas
tecermais de 80% domercado. Com
a abertura comercial e a importação
do alho, argentino, espanhol e chi
nês, maior produçãomundial, hou
ve uma derrubada de preços e uma

queda violenta da competitividade
do alho brasileiro. A ANAPA vem

tentando demonstrar ao mercado

que o produto importado da China
põe definitivamente em risco a pro

dução brasileira: " Commaior incen
tivo governamental, ern três anos,
abasteceríamos omercado interno e

poderíamos exportar alho, gerando
cerca de 80mil empregos e uma eco-

. nomia deR$lZ0milhóes, valor que
vai nos custar a política de importa
ções deste ano", afirma Dallamaria
(Fante JAS).

(Curitibanos) Os produtores
de alho deCuritibanos recuperaram
o desempenho da cultura na última
safra e o produto pode voltar a ser a
principalfonte de economia da re

gião. De acordo com o presidente da
Associação Nacional de Produtores
d e Alho (ANAPA), Gilmar
Dallamaria, o rendimento médio de
uma lavoura, na década de 70, era
de &.800 quilos por hectare. Hoje,
este desempenho gira em torno de
10mil quilos par hectare, A cultu
ra do alho na região foi introduzida
pelo agricultor Takashi Chonan, de
forma que Chonan ficou sendo o

nome oficial do alho roxo brasilei
ro e Curitibanos conhecida como a

capital brasileira elo alho.
No final da década de 80, a

(ltapema) A Secretaria Munici

pal deEducação, Cultura eDesporto
e oConselhoMunicipal de Entorpe
centes (Comen) de ltapema realiza
nun uma ampla programação de ati
vidades na semana de Z9 de maio a

3 de junho. para registrar a passa
gem do DiaMundial ele Combate ao
Fumo. 31 demaio, queenvolveu alu
nos da redemunicipal de ensino.

Professores e alunos de esco

lasmunicipais trabalharam na ela

boração e produção de frases, car
tazes, redações, poesias e trabalhos
de pesquisa sobre os malefícios do
fumo ao homem. Os alunos da Es
cola Municipal Oswaldo Pires e da

EscolaMunicipalMaria Linhares
de Souza promoveram passeatas
no centro e em bairros domunicí

pio estimulando a conscientização
sobre o tabagismo.

No sábado, dia 3, todos os

alunos da redemunicipal de ensi
no tiveram um grande encontro no
Complexo Ecológico Padre
Raulino Raitz, com a promoção de

competições esportivas, gincanas,
palestras e pedágio contra o fumo.
Os motoristas que passaram pelo
local receberam material informa
tivo, bonés e adesivos e foram

provocados a trocar suas carteiras
de cigarro por rosas( Fonte: JOA).

Saúde
(Canoinhas) Com a desen

compatibilização do deputado esta

dual César Souza(PFL-SC) para con
correr às eleiçõesmunicipais de São
José, assumiu, no dia lOde junho
uma cadeira no legislativo o parla
mentar Antônio Mauro Rodrigues
de Aguiar (PFL-SC), que ficou com
a terceira suplência na última elei

ção. Com o novo deputado, o Pla-.

nalto Norte do Estado passa a con

tar com um representante que vai
cuielar de perto dos problemas e ne

cessidades da região. A primeira
ação já planejada é a implantação de
um consórcio intermunicipal de
saúde na AlvlURC, com o objetivo
de garantir atendimento médico
para todos os habitantes da região
(Fonte: JOP).

Auto-suficiência
(Florianópolis) O setor agrí

cola está comemorando o supe
rávit ele ZO,4% na produção de
milho em Santa Catarina em re

lação à colheita do ano passado.
No total, segundo informações
do Palácio Santa Catarina, foram
colhidos 548.688 toneladasna
safra 1999/Z000, o que garante

um desempenho de auto-sufici
ência na produção domilho, con
forme avaliação do governo do
Estado. No dia lOde junho,
Florianópolis sediou uma reu

nião dos estados do Sul com o

Ministério da Agricultura para
deba ter e discu tir os programas
agrícolas de cada estado.
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ACJ INTERATIVA

Impedimento financeiro
A negativa determinada .do

governo do Estado em atender
às reivindicações dos professo
res está alicerçada na impossi
bilidade financeira já que as

informações do Executivo dão
conta de um índice ainda de
67,77% de comprometimento
da receita com a folha de pa
gamentos', o que contraria a Lei
Camata, Para reforçar o impe
dimento tem ainda a Lei de

Responsabilidade Fiscal.
Além disso, o governo do

Estado argumenta que a dívida
com salários em atraso, herda
da da gestão anterior, tem difi
cultado investimentos necessá
rios no setor, Somente no mês
de maio, a Secretaria de Edu

cação despendeuR$ 14milhões

para honrar com compromissos
da administração passada. O
cronograma estabelecido para
pagamento dos atrasados só

.
encerra em 2001, mas o Execu
tivo, seguindo orientação do

governador Esperidião Amin,
tem buscado adiantar paga
mentos, sempre que há incre
mento de receita.

.

De acordo com a secretá
ria de Estado da Educação e

do Desporto, Miriam

Schlickmann, os recursos que

"

estão sendo utilizados para
priorizar o pagamento dos
atrasados poderiam estar sen

do canalizados para outras fi
nalidades, por exemplo, o re
ajuste salarial. Na verdade, a
instituição afetada pelo contex
to é a escola. Qualquer movi
mento de reivindicação tem

seus méritos na qualidade e

quantidade de soluções viáveis
que apresenta. TenhoBi to que
o prazo administrável de uma

greve é de 30 a 35 dias".

Quanto ao pagamento dos .

salários bloqueados, a secre
tária informa que terão repo
sição imediata diante do efe
tivo cumprimento de cro

nograma de reposição das
aulas, devidamente aprovado

Secretária de
Estado da

Educação e do

Desporto, Miriam
Schlickmann
"O importante é

que' a rede pública
estadual cumpra

__ ��
as 800 horas/ano".

pela comunidade escolar. A

propósta de reposição não

será padronizada para todo
o Estado, já que cada unida
de escolar apresenta uma si

tuação individualizada, de
acordo com o número de pro
fessores que a aderiram à

greve:
" O importante é que

a rede pública estadual cum
pra as 800horas/ano exígidas
pela Lei de Diretrizes e Ba

ses da Educação, norma-
.

tizada aqui no Estado pela
Lei do Sistema de Educação,
a Lei Complementar 170. O
ano letivo não precisa coin
cidir com o ano civil, mas na
medida do possível isso acon
tece até para facilitar a vida'
das famílias.

ACJ SOLUÇÃO
"

Falta de transparênci'a
Para os professores, um ,

vale-alimentação de R$130,00
é uma solução imediata dian
te do atual piso de R$ 277,00.
A reivindicação, no entanto,
desde o início domovimento
foi de um piso de R$ 744,00,
conforme prevê a Lei do Fun
do Nacional de Desenvolvi
mento e Manutenção do Ensi
no Fundamental (FUNDEF), de
pagamento imediato de todos
os atrasados, do vale-alimen-

.

tação, tabela única para fun
cionários de escola, contra o

reordenamento do Ensino e

contra a mudança no sistema
de avaliação dos alunos.

Este rol de reivindicações,
eles vãoaceitar, será negociado
num pacto de diálogo cro

nogramado em trabalhos, reu
niões, reengenharias financeiras
e reavaliações estratégicas tan
to de parte do Sinte, quanto do

.

governo do Estado. O que os

professores não abremmão é de

que as decisões sejam submeti
das e aprovadas em plenário da
Assembléia e sancionadas pelo
governo antes de setembro, para
evitar o período de refluxo dos

parlamentares para as suas re

giões de base em função do pro
cesso eleitoral. A presidente do

Sinte, Marta VaneHi é taxativa
diante da hesitação da secretá
ria de Educação, Miriam
Schlickmann, em relaçãoà pro-

Novo modelo de gestão
O presidente da Comis- tar destacá a nova legislação

são de Educação, Cultura e que veda e impede o compra-
. Desportos, deputado [oares metimento de mais de 60% da
Ponticelli (PPB-SC), que. receita com a folha de paga-

.

acompanhou de perto.as ro- mentos do servidor e a Lei
dadas de negociação di> gre- de Responsabilidade Fiscal,
ve narede estadual de ensi- que determina penalidades'
no, reconhece como justa a para q. prática de despesàs su
reivindicação dos professo- periores à receita: " Precisa
res, inas admite a legitim i- mos m�nter o diálogo e sn

dade da argumentação do contrar alternatives imediatas
governo do Estado que "vive e de futuro. Como alternativa

,

momentos difíceis em fun- imediata, o governá sinaliza
ção da dívida que assumiu. a concessão de um vale-ali
O comprometimentocom o mentação, através do incre
salário atrasado émuito alto n.jento de receitas, redução de
.B o governo tem feitoum despesas, ou equaciona
grande esforço, tanto é que mentos orçamentários e finan
está com a tabela de paga- cetros internes da Educação".
mentos atrasados.adiantada .Ar Para Ponticelli, no entan
em dois meses, mas isso não to, em paralelo a isso; é. pre-

.

é suficiente". cisobuscar soluções de futuro
Como fator de agrava- para a questão salarial dôs pro

mente da crise, o parlamen- fessores e do funcionalismo

posta de um prazo de 70 dias:
" Se passar do início de setem
bro, fica para o ano que vem, e
aí não dá secretária", afirmou
na mesa de negociação.

Se o governo for sensível a
esta questão, a Secretaria de

Educação e o Sinte terão nos

próximos meses uma agenda
de reuniões de trabalho para
promover adequações no Pla
no de Cargos e Salários do Ma

gistério, onde está incluída a

questão da definição de um

, piso, e para determi
nar o cronograma de

pagamento do prêmio
assiduidade 99/2000,

O trabalho pro
mete discussões

quentes quando o as

sunlo disser respeito
à disponibilidade fi
nanceira. Os profes
sores, representados
pelo Sinte, questio
nam a informação do

governo de que a fo
lha compromete
67,7% da receita e

afirmam comprovar

que o comprometi
mento não. chega a

60%; além disso, sob o argu
mente de que a Lei Camata
foi revogada, afirmam que o

governo ainda não adaptou
sua contabilidade à Lei de

Responsabilidade Fiscal.

.Umas das vitórias conquis
tadas pela greve é a recupera"
ção de R$ 112,6 milhões do

FUNDEF.que estavam sendo
indevidamente usados em fins
não diretamente ligados a ati
vidades de desenvolvimento do
Ensino. No entanto, a conquis
ta que os professores da rede
estadual de ensino querem é o

piso de R$ 744,00. Quanto a

isso, a presidente do Sinte,
MartaVanelli é objetiva:" Nós
temos cálculos, com base na

Presidente do Sinte, Marta
Vanelli: "O governo tem dinheiro

para pagar ao. magistério o piso
previsto no FUNDEF".

Lei do FUNDEF e em dados
financeiros do próprio gover
no, que comprovam que o go-

> vemo tem dinheiro para pa
gar ao magistério o piso pre
visto no FUNDEF".

Deputado
Joares

como um todo. Além da Lei na próxima década. Agora, Ponticelli
. Camata e da Lei de Responsa- essa solução só será possível (PPB-SC),
bilidade Fiscal, o deputado com a construção de um novo presidente da

lembra o comprometimento modelo de gestão de pessoal, Comissflo de

cada vezmaior da receita com da Secretaria da Educação e Educação.
os servidores inativos, que é

.

do funcionalismo público Cultura e

reforçado pelo crescimento da como um todo", avalia. Desporto.

expectativa de vida da popu- A expectativa de Joares é rente, sern demagogias, sem ras nacional e municipal
'Iaçäo." Precisamos construir de que a c o.m is s ão interesses eleitorais e sern- também: "\0 governo do

novos 'caminhos porque, do interinstitucionalestabelecida • .sensacionalismos: esta é recei- �PT em Blumenau está en

.contrárío, qual- durante as ne- ta de Ponticelli: " Temos que frentando uma greve geral
quer que seja o

------.,-----

gociações da chegar a uma.alternativa ma- dos servidores públicos. A

governante.da- greve seja efeti- dura, construída e apresen- hora é agora. O momento

qui a 20 anos, vada, levando a tada por vários segmentos, exige esta responsabilida-
não terá condi- questão a um que preserve os direitos dos de de todos nós. Se não

ções de arcar amplo debate servidores, mas que garanta mudarmos a estrutura de

comoscompro- com todos os o cumprimento dessas garan- gestão, oehefe do poder
m is sos p ara setores envolvi- tias. De nada adianta ter ga-' Executivo não passaráde
com os servido- dos: o funciona- rantias e não ter recursos para um gerentão de folha de

res, Somente o lismo, o gover- o cumprimento desses com- pagamentos, não cumprin-
crescimento no,olegislativo promissos". do corn o grande objetivo
vegetativo da e a sociedade Para o deputado este não .do poder público qué é G

folha de paga- catarinense. é um problema do Estado, . de garantir G bemcomum

mente não será suportado já Urna discussão transpa- mas está presente nas esfé- a todos os cidadãos",
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Vende-se telefone prefixo 372,
no valor de R$ 200,00, falar com
Dora. Tratar: 371-6726.
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VENDE - AMIZADE - Aparta
mento com 3 quartos, demais
dependências e garagem, no

Condomínio Residencial Ami

zade - R$ 22.500,00 entrada e

assumir saldo de R$ 300,00
mensais.

VENDE - ITAPOÁ - PRAIA

Apartamento, com 2 quartos, a
300mts do mar, com garagem,
valor R$ 30.000,00 em condi

ções.

VENDE - BARRA DO RIO CERRO
- Terreno com 1.636,00m2, com

20,00 metros de frente para BR-

416 (Jara-guá-Pomerode)/,
Preço R$ 15.000,00.

VEN DE - VILA LENZI -

Terreno localizado na Rua

Josephina Vavassori nº 1307,
com 800,00m2 no valor de R$
20.000,00

VENDE - RUA MAX WILHELM
Frente a futura Prefeitura Mu

nicipal, esquina com 60,00
metros para Rua Ney Franco e

15,60m para Rua Max Willein,
medindo aprox. 1.000,00m2,
contendo um galpão e um

sobrado - R$150,OOO,00 (Nego
ciável)

VENDE - CENTRO

Edifício Gardênia, aparta
mento 108, bloco 4, contendo
3 quartos, 2 bwcs, sala, copa,
cozinha, lavanderialárea de

serviço e g'aragem R$
48.000,00 à vista ou em

condlçoes a combinar

VENDE - CENTRO

Casa cl aproximadamente
300m2, na Rua José Emmendo

erler, 311 - terreno com 337m2.

RS 65.000,00.

ITAIVAN 275·3412

CR�CI 1749·J

ALUGA - Apto. Ed. Bartel - Vila

Baependi - ct 95m2 - suíte + 2

darm. - RS 300,00.

ALUGA - 'Apto. Ed. San Raphael
- Centro - 2 dorrn., 1 bwc - R$
330,00.

ALUGA - Apto. Ed. Matedi - Nová
Brasília - 3 dorrn., 1 bwc - RS
280,00.

ALUGA - Casa mista cl 100m2 -

Ilha da Figueira - 3 dorrn - 1

bwc - R$ 250,00.

ALUGA - Sala comi cl 130m2 -

Vila Baependi - R. Bernardo

Dornbusch - RS 380,00.

ALUGA - Apto. Vila Baependi -

3 darm. - R. Guilherme Kop
mann, 68 - R$ 280,00.

ALUGA - Apto. cl 80m2 - R.

Joinville, 1309 - em frente

Dalmar - 2 dorrn., 1 bwc - R$
250,00.

ALUGA - Casa alv. cl 60m2 - Ana
Paula II - 2 dorrn., piso cerâ

mico, murada - R. Victor Vitkos

ki, 245 - R$ 220,00.

ALUGA - Casa alv. cl 68m2 -

Amizade - 3 dorrn., 1 bwc - R.
Oreste Tecila, s/nº - R$ 220,00.

VENDE - Linha telefônica com

prefixo 372 - por apenas R$
400,00':

GIROLLA 275·0003
CRECI 001367·J

Cód. 1030 - Centro - cl 230m2,
SUíTE + 2 qtos, salas conj.,
terreno cl 434m2 - R$
110.000,00.

Cód. 1079 - Amizade - cl 160m2
- suíte + 2 qtos, NOVA - R$
70.000,00. Aceita financ.

Cód. 1178 - Rua Guanabara -

cl 200m2 - suíte + 2 qtos - R$
75.000,00. Aceita terrenos e

carros.

Cód. 1208 - Ilha da Figueira -

cl 100m2, 3 qtos, salas, conj.,
bwc social, garagem pl 2

carros - R$ 45.000,00.

Cód. 1024 - Centro - terreno cl

455,000m2 (13x35), edificado
cl casa antiga - RS 105.000,00

Cód. 2076 - Amizade - Terreno

cl 386,37m2 - R$ 17.500,00

Cód. 2099 - Baependi - Terreno
cl 879,90m2, defronte Clube

Baependi - R$ 60.000,00

Cód. 3046 - Ed. Jaraguá - apto.
cl 2, qtos, dep. empregada, cl
garagem - RS 50.000,00

Cód. 3313 - Res. Piermann -

aptos novos cl suíte + 1 qto.
Entrada + financ. direto cl
contrutora.

Cód. 3044 - Ed. Carvalho - suíte

+ 2 qtos, dep. empregada, cl
garagem - R$ 38.000,00 +

financ. CEF.

VILSON 371·2357
CRECI 4936

VILSON VENDE CHÁCARA
Área 20.000m2, casa madeira
- Rua Antônio B. Schmith - Ilha

da Figueira - RS 23.500,00

VILSON VENDE APTO

120m2, 1 su íte. 2 dormits.,
sala, cozinha, lavand.,. gara
gem. Edifício Isabela - Centro
- R$ 15.000,00 + finane.

VILSON VENDE APTO

103m2. 1 suíte, 2 dormits.,
cozinha mobiliada e garagem
- Resid. Bartel - Baependi -

R$ 45.000,00

VILSON ALUGA SALA COML.

Sala comercial com 25m2 -

Rua 25 de Julho - Vila Nova -

.R$ 150,00

VILSON VENDE SALA COML.

Loja com 70,00m2 + sobreloja
90,00m2 "garagem - R$
100.000,00 - Balneário Cam
boriú. Av. do Estado.

VILSON VENDE TERRENO

Terreno com 326,00m2. Rua

248 - Gottlob Enke. Vila Rau -

RS13.500,00

VILSON VENDE TERRENO
Terreno com 450,00m2. Rua
Emília Hornburg - Amizade -

RS 24.500,00

VILSON ALUGA CASA

1 suíte, 2 dormits, garagem,
demais dep. - Figueira - Próx.

Homago - R$ 350,00

VILSON VENDE CASA
1 suíte, 2 dormits., garagem
pl3 carros, churrasqueira,
portão eletrônico, etc.

Centro - Rua Argentina.

VILSON VENDE CASA
Terreno 1.200m2, 2 casas

alvenaria, pomar formado.

palmitos - R$ 28.000,00 - Ilha

da Figueira - Rua Avelino F.

Borba.

VCS·HABITASUL
371·4683

CRECI 006742

Ref 103 - Casa de alvenaria

semi acabada com terreno de

340m2 (casa com 96 m2) 4 dor
mitarias, 2 banheiros - valor

RS 40.000,00.

Ref 108 - 01 Prédio Comercial

em construção de alvenaria

com 500 m2 de. área construi

da- Rua Epitacio Pessoa - ter

reno com 416m2 - valór RS

1.70.000,00.

Ref 118 - Sobrado de alve

naria com 3 quartos - 1 suite -

Rua Adolfo Tribess, nº 305 -'

Rua Joinville - valor RS
60.000,00.

Ref 202 - Apartamento com

175m2 - com 1 suíte + 2 dor

mitórios - Rua Barão do Rio

Branco 760, apto103 - valor

RS 80.000,00.

Ref 205 - Apartamento com

115 m2 ,com 2 dormitarias,
sala de estar,copa cozinha ...

- Rua CeI. Procópio Gomes,
1471 -valor RS 65.000,00.

Ref 208 - Apartamento com 3

dormitarias, sauna,' hidro

massagem, sacada, piscina.
garagem, churrasqueira -

Edificio Schiochet - valor RS
75.000,00 (troca por casa).

Ref 301 - Terreno córn 5740m2

(56x55) - próximo João Pes

soa - valor R$ 70.000,00.

Ref 310 - Terreno com 1050m2
- Rua Bernardo Dornbusch -

valor RS 50.000,00.

Ref 314 - 02 terrenos com

15x25, 5 cada - Rua Josefina

Vavassori, 125 - Centro - valor

RS 18.000,00.

• VENDE - 01 CASA ALVE
NARIA COM 170 M2 - TODA
MURADA PROX. CHAMPG
NAT PREÇO DE OCASIÃO

• VENDE - CASA MISTA EM

SANTA LUZIA - R$ 10.000,00

• VENDE - TERRENO COM
377 M2 - BAIRRO SÃO LUIS r

R$ 12.000,00

• VENDE - CASA ALVENARIA

COM 70 M2 - GUARAMIRIM -

R$ 14.000.00 + FINANCIA
MENTO CEF

GARCIA 275·0019
cRECI 4855·J

CHÁCARA c/27,500m2, loca
lizada no Bairro Rio da Luz,
contendo casa, áqua nascen

te, lago<;l- Valor R$ 27.000,00

TERRENO na praia de Nave

gantes cl 150m2 de área, edifi
cado com casa de alvenaria

cl 60m2 - Valor R$ 11.000,00.
Aceita automóvel no negócio.

CASA de alvenaria cl 140m2,
contendo 3 quartos, sala, cozi
nha, banheiro, localizada na Rua
Adenor Horongoso (Bairro Ana

Paula). Valor R$ 35.000,00

APARTAMENTO no condomí

nio Águas Claras, cl 50m2,
localizado no Bairro Vila Rau,
contendo 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro - Valor R$
10.000,00 + financiamento

TERRENO comercial cl
1200m2 de área + edificação
em alvenaria cl 100m2. loca

lizado na Rua João Plan ins

check, defronte Sindicato dos

Metalúrgicos - R$ 70.000,00

CASA de madeira cl 50m2,
contendo 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro. Localizada
no loteamento Santo Antônio -

Bairro Nereu Ramos - Valor

R$ 7,500,00

Ótimas salas comerciais cl

25m2, localizadas no melhor
Ponto Comercial do Bairro Vila

Lenzi, rro Edifício Sônia Magali.
Valor R$ 15.000,00.

SOBRADO cl 200m2, contendo
sala, cozinha, banheiro, 2

quartos, 1 suíte + 2 salas
comerciais cl 50m2 cada,
terreno de esquina cl 650m2.

Localizado em Schroeder, na

entrada do Bairro Rio Hern.

Valor super-negociáveL
...

TERRENO cl 556m2 (15x41),
localizado no loteamento

Renascença, bairro Vila Rau.

Valor R$ 16.000,00.

Lindos lotes no bairro Estrada

Nova, com toda infra-estrutura
necessana, próximos a

escola, creche, mercado.

Valor R$ Entrada + financia
mento.

HABITAT 371·8009
CRECI 1583·J

101 - VENDE CASA

Mista com 70m2 - Ana Paula

III - R$ 17.500,00

113 - VENDE CASA
Em contrução, num terreno de

1.391,25m2 - R$ 38.000,00

119 - VENDE CASA
De alvenaria, Centro - 1'1$
50.000,00

204 - VENDE APARTAMENTOS

Com 3 qtos., Res. Vitória\ Régia,
Vila Lalau. R$ 25.000,00 de entr.

+ financ.

213 - VENDE APARTAMENTO

Boutique - Centro - RS 65.000,00
- Negociável

215 - VENDE APARTAMENTO

Apto. cl 2 quartos - Ed. Asther -

RS 50.000,00

313 - VENDE TERRENO

João Pessoa - cl 5.280m2,
edificado cl galpão de 450m2.

328 - VENDE TERRENO,

Com 880m2 de área, cl 670m2 de

área construída - Rua Emílio Stein
- Centro.

412 - ALUGA-SE APTO

Com 1 suíte + 2 qtos - Hua
Florianópolis - Centro.

424 - ALUGA-SE APTO

Com 2 qtos - Ed. Procópio -

Centro - R$ 360,00.

I • 'J,'I{'19 j fi
Aluga-se casa com 2 quartos,
sala, copa, cozinha, bwc,
lavanderia e garagem, situada
na Barra. Valor a combinar.

Tratar cl Zilda.
Tratar: 376-1415.

Troca-se apartamento em

Curitiba, com 3 quartos,
telefone + dependências, 2º

andar, condomínio fechado,
segurança eletrônica, com

churrasqueira, play ground e

cancha coletiva, por casa em

Jaraguá, valor aprox. 25 e 30
mil reais.
Fone: (0"41) 246-8184.

Vende-se pintcher nº 2, marrom,
R$ 50,00. Tratar: 370-4901.

Vendo uma loja de roup.as
importadas (brechó), em Jara

guá, com clientela formada e óti
mo movimento, preço a combi
nar. Tratar: 371-6532.

Vendo uma lavanderia em Jara

guá, com excelente clientela com
10 anos de atividade, preço à
combinar. Tratar: 371-6532, com
Nilson ou Inês.

Vendo excelente imóvel, terreno
com 1200 m + casa alvenaria
nova c/160m + 1 sobrado com +

ou - 200m. Situado na rua João
Planincheck, preço camarada.
Contatos pelo telefone.
Tratar: Ademar - 99751299

Vende-se Macaco hidraulico tipo
jacaré, e máquina de soldar
elétrica si uso, ambos R$ 300,00
Tratar: Paulo Tavares - 276-0294

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
i" Vara

EDITAL DE LEILÃO / PRAÇA

PRAZO DO EDITAL: dias

O(A) Doutor(a) Márcio Renê Rocha, Juiz(a) de Direito,

FAZ SABER que, no dia 10/JULHO/2000, às 14:30 horas, e, em

segunda oportunidade, no dia 20/JULHO/2000, às 14:30 horas,
neste Juízo de Direito, situado à Rua Guilherme Cristiano

Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul (SC).,
será(ão) levado(s) a leilão/praça o(s) bem(s) descrito(s), consoante
determinação constante dos autos nº 036.96.001385-2, em que

figura(m) como exequente(s) Billon Carlos da Silva, tendo como

executado(s) Albrecht Kreutzfeld e outro. Bem(ns): Um veículo .Fiat

Uno-s, placas 08-4405, cor branco, cornb. álcool, chassi-

9BD146000H322-5176. Avaliação: R$ 5.500,00 (Cinco mil e

quinhentos reais), em 04/novembro/1997, cujo '(alar será corrigido
monetariamente até a data do(a) leillão/praça, seguindo o mesmo

rumo dado ao débito cobrado. Ônus: Não há. Recursos ou

pendências: Não há. salienta-se que, em primeiro leilão/praça, o

valor do lanço não poderá ser inferior a avaliação efetuada, sendo

que, não ocorrendo a venda neste(a), será levado à segunda
oportunidade, onde haverá' a alienação a quem rnais ofertar (art.
686, VI, do CPC). Caso não encontrado(s) o(s) devedor(es), fica(m)
o(s) mesmo(s) ciente(s), por meio do presente, da realização da

hasta pública acima descrita. E, para que chegue ao conhecimento

de todos, partes e terceiros, eu, Eliane Aparecida Stinghen
Rausisse, o digite', e eu, Cláudia Jenichen .Janssen, Escrivã(o)
Judicial o conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul(SC), 5 de

Julnho de 2000.

Márcio Renê Rocha
Juiz de Direito

Quer uma dica para
vender seu possaute

mais rápido?
CU

ANUNCIE NO CP!

Toda quinta e sábado.

Ligue 370-7919, 370-8649 ou 371-1919.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Professores da rede pública exigem melhorias
Classe quer
reajuste
do píso
salarial

.Iaraguá do Sul - Dó
dia 2 a IS de maio, uma

média de 70 professores par
tic i param da man ife stação
organizada pela regional do
Sinte (Sindicato dos Tra

balhadores na Rede Estadual
de Ensino). Há c inco anos

s e m aumento, com -piso
salarial de R$ 277,00, para

regi me de 40 horas sema

nais, os professores da rede

pública reivindicam piso de

R$ 744,00 e vale-alimenta

ção de R$ 154,00.
O coordenador do Sinte,

Luiz César Schörner, diz que
o número d.e pessoas que
aderiram à greve foi pequeno
devido ao receio de ser pre
judicado. "A maioria estava

com medo de ser descontado
no pagamento, mas o mo-

Movimentação: professores da rede pública participam de �nanifestação para reivindicar direitos
vimento foi bom porque
mostrou a precariedade do
ensino público, além -de re

presentar um avanço para a

classe", comenta.

O coordenador da 19a

CRE (Conselho Regional de
Educação), Anésio Luiz

Alexandre, diz que os profes
sores que aderiram à greve
deverão entregar calendário

l-com horário de reposição das

aulas perdidas para não se

rem descontados. "Apenas
serão reduzidos salários dos

professores qu6 se recu

sarem a repor as aulas per
didas", explica o coorde-

i
nador. Ele fala que os alunos

não serão prejudicados com

a manifestação dos fun

cinários e que as reivindi

cações dos servidores conti
nuam sendo estudadas-e ne

gociadas.
.

A professora da Escola
de Ensino MédioAbdon Ba

tista Margit Ehmke Baratto

diz que participou da pa

ralisação durante 17 dias e

que estava reivindicando por
democracia escolar, onde os

professores teriam au

t o no m i a suficiente p ar a

investir no que fosse ne

cessário, planejar nova forma
de a d m i n i s t r a r o setor

financeiro e elaborar pro

jetos para a escola. "O

governo não tem valorizado

os professores e foi muito

categórico quando afirmou

que não iria nos proporcionar
aumento algum, mas nós
vamos continuar nessa briga,
não vamos desistir".' afirma
Margit.
(FABIANE RIBAS)

Elvira, pipoca, algodão-doce,
. churrasco, bebidas, pescaria e

outros gue dão brilho a esta fes
ta. Com 35 anos e com uma

boa estfl:,lt:ura pedagógica, o es

tabelecimento vai aplicar o re

sultado financeiro nas atividades

educativas, à melhoria da gua
lidade, priorizadas pela Direção
e APP e os dernais segmentos
gue fazem parte da Escola.

A organização da festa re

força o convite a toda comu

nidade da região, para parti
cipar. O local é amplo.todo co

berto e seguro. O estabele

cimento possui 840 alunos

matriculados na Educação
Infantil, Ensino Fundamental e

Médio e oferece, dentre outros,
Projeto de Dança, Teatro,
Coral, Música, Xadrez, 'Esco
linha de Futebol, Informática,
Festivais Internos e toda gama
de suporte didático-peda
gógico para sua clientela.

O Colégio HOMAGO é e

tudo fará para continuar sendo

exemplo na parte física e peda
gógica, com isso primando pela
gualidade de Ensino e bom

atendimento à comunidade.

HOMAGO promove festa junina e investe na qualidade de ensino

O Colégio Estadual Holan

do Marcellino Gonçalves, Ul�1
dos tradicionais educandários
da Rede Pública estadual, pro
move no sábado, 10de junho,
a Festa Junina, a mais impor
tante do gênero, onde se desta

ca o Festival da Música Sertane

ja, em parceria este ano çom o
. I

SESI, gue atrai candidatos tam-
bém de outras localidades. As
festividades iniciam-se às 17 ho

ras, sendo abrilhantada durante

e após o Festival da Música pe
lo Grupo Musical Os Verticais.
A Direção Lauri dos Santos e

Maristela Langhin�tti Follrnann,
juntamente com a comissão
organizadora, acreditam na

grande presença de público,
que todos os anos comparece
para prestigiar a promoção do

educandário, localizado no

bairro Ilha da Figueira.
Em conjunto com as festi

vidades juninas realiza-se uma

Gincana Escolar interna que, na
tarde de sexta-feira, desfilam
por ruas centrais da cidade, co
mo parte do cumprimento da

tarefa e para divulgar a festa.
O evento do Colégio HOMA-

GO será marcado também

pelas seguintes apresentações: às
17 boras apresentações do

Grupo de Dança do Colégio,

18h30 Dança da Quadrilha e, às

20 horas,X\lI Festival da Música
Sertaneja e Popular HONIAGO
e 2" etapa do Festival SESIANO.

Não faltando o bom e organi
zado atendimento das barracas

'de quentão,' pinhão, cachorro
quente, o famoso pastel da Dona

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fotos: Edson Junkes/CP

Clarice: sinalização vai suprir déficit de placas na cidade e facilitar a localização das pessoas

Deficiência de sinalização será
superada em quatromeses

260 semipórticos
serão instalados
no Centro e nos

principais acessos

Jaraguá do Sul- Os muní

cipes e os cidadãos que eventual
mente passam pela cidade não

vão mais se perder. Pelo menos

esse é o resultado esperado pela
Secretaria de Planejamento, a

partir da instalação de 260 novas

placas indicativas, para suprir a

deficiência de sinalização em

laraguá do Sul. A ordem de servi

ço foi assinada pelo prefeito Iri
neu Pasold esta semana e a em

presa que venceu a licitação, a

Transitar Sinalização Viária, de
Joinville, tem quatro meses para
entregar o serviço.

As placas, chamadas de semi-

pórticos (dimensões de 1,25 cm
.

por 2,40 cm) vão conter quatro
faixas de informação, indicando
acessos, serviços de utilidade pú
blica, pontos notáveis ou bairros
e uma referência comercial, ne
gociada através de acordo publi
citário. Do total de 260, 35 placas
serão pagas pela Prefeitura,
representando custo de R$ 60 mi I.
"O retorno pela instalação das

outras placas a empresa vai ter

negociando as faixas de publici
dade, que podem indicar hotéis,
restaurantes, qualquer estabele
cimento comerciai", explica a se

cretária de Planejamento, Clarice
Coral.

O projeto prevê a instalação'
de 195 novas, a recuperação de

39 (seguindo o mesmo padrão de

taman ho, cor e desenho) e a con

fecção de outras 26, para suprir
déficits de planejamento no futu-

roo Os sernipórticos serão insta
lados nos acessos à cidade e na

região central, em vias chamadas

estruturais e arteriais. Pelo con

trato, a empresa tem autonomia

para comercializar os espaços e

obrigação de fazer a manutenção,
por CIl1CO anos.

O vereador Adernar Possamai
acredita que este' projeto possa
amenizar as di ficu Idades de loca

'!ização das pessoas que passarn

por Jaraguá do Sul. "Pelo menos

até que seja feito o contorno

viário, no chamado Anel Norte,
que vai evitar que as pessoas

precisem entrar na cidade para se

dirigir aos municípios vizinhos".
A secretária concorda com esta

posição. "Jaraguá do Sul é muito
mal sinalizada. As pessoas se

perdem na entrada e na saída.

Isso vai melhorarmuito a nossa

deficiência". (LISANDREA COSTA)

Respostas da Telesc não agradam consumidores
Jaraguá doSul- Das cerca de

400 reclamações registradas pelo
Procon contra a Telesc, desde o

início do ano, Cerca de.l 50 já foram
resolvidas, mas a maioria das respos
tas não tem agradado os consumi- .

dores. Os computadores da Telesc
acusam as ligações, mas as pessoas
garantem que não as fizeram.

O coordenador do Procon, Mau
ro Mahfud, encaminhou ofício com

relatório ao ministério público para
dar entrada em ação popular. "Se for
comprovada negligência da empresa,
ela será responsabilizada."

- O comerciante Valdemar Todt

procurou a Telesc em fevereiro para

reclamar de cobrança excedente de

impulsos. Ele pagava cerca de R$
30,00 mensaispelaconta telefônica,
mas foi surpreendido com uma fatura

cobrando R$ 56.,00 por 538 impulsos
excedentes, além dos gastos do mês.
"Eu não consegui explicação nenhu
ma, a única coisa que me restou foi

pagar a conta", diz. Ele procurou
justificativas através do telefone 106,
mas não obteve resposta.

O consumidor acredita que o

número de pessoas lesadas seja
muito maior do que o revelado. "A

maioria não reclama porque não quer
se ,incomodar. A Telesc está tentan
'do justificar um erro que é visível a

todos. Devíamos fazer uma queixa
crime e entrar com uma ação para

conseguir indenizações, mas nossa

Justiça é muito lerda", lamenta.
As reclamações no Procon contra

a concessionária telefônica diminuí

ram nos dois últimos meses. O coor

denador acredita que seja em função
da melhoria nos serviços pelo tele

fone 106, a única forma de consultar
a empresa que restou aos consumi

dores depois do processo de pri vati
zação, já que os escritórios regionais
foram fechados e todas as ati vidades
centralizadas em Florianópolis. Exis
te uma advogada respondendo pela
Telesc, que não rica na região. (LC)

Demandade sangue estácontrolada
Jaraguá do Sul - O déficit

de doações de sangue, para

utilização do Hospital São José,
Hospital Jaraguá e casas de saúde
da região, reduziu nos últimos

meses. Com média mensal de 180
a 200 doações, o proprietário do

Hemocentro Jaraguaense, MarIo

Sousa Júnior, diz que o estoque de

sangue está bem controlado. "Nós
não temos como prever controle
total porque podem acontecer

acidentes a qualquer hora, onde
pessoas com hemorragias necessi
tam de transfusões de sangue". Ele
explica que os médicos pedem
doações de sangue para os farni

liares das pessoas que vão passar
por alguma cirurgia que necessite
de transfusão: "Quando o sangue
não é utilizado é conservado em

geladeira para ser usado em outros

casos", explica.
.

Apesar desse número, muitas

pessoas ai nda têm preconcei to
com relação à doação. Sousa Jú

,

nior diz que o medo de doar a pri
meira vez e ser obrigado a doar

sempre ainda existe. "Não há risco
de adquirir doenças infecto-conta
giosas porque o material utilizado
é todo descartável e o sistema é

fechado, o sangue não entra em

contato com o meio externo", ex

plica. Os tipos de sangue mais doa
dos e mais comuns são O positivo
e A positivo, que correspondern a

80% da população. O menos

encontrado é O negativo.
Para 'que uma pessoa possa

doar, precisa ter peso mínimo de

55 quilos, entre 18 e 60 anos e ser

saudável. "O doador não pode estar
gripado, ter pressão alta, proble
mas no pulmão, ou hepatite. Tam
bém não deve ingerir bebidas alco
ólicas e medicamentos nas 24 ho

ras antecedentes", frisa.Sousa Jú

nior. Ele explica que é retirado meio
litro de sangue, que se repõe em

três meses, em homens, e quatro
meses, em mulheres, "Além de sal
var a vida de alguém, o doador

aproveita para fazer check-up",
comenta.

(FABIANE RIBAS)

Hemocentro: média mensal de 180 doadores de sangue

Abandono de Emprego
"Ciluma Cozinha Industrial Uda., estabelecida à Rua

Ângelo' Rubini, n? 165 - Barra do Rio Cerro - solicita
o comparecimento da Sra. Claudeonice

Oalleri no endereço acima citado, para tratar de
assuntos de seu interesse,
com a máxima urgência".

Jaraguá do Sul, 06 de Junho' de 2000.
Atenciosamente

A DiretOria

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vígilância extermina focos
do mosquito da dengue

Larvas já foram
encontradas
em cinco pontos,
no M'unicípio

Jaraguá do Sul - Técnicos
. da Funasa (Fundação Nacional da
Saúde) e agentes comunitários
estão espalhando larvicida para

impedir a proliferação do mos

quito da dengue no Município.
Cinco focos do Aedes aegypti,
transmissor da dengue e da febre

amarela, já foram confirmados
em locais onde a equipe mantém

armadilhas, Nos três primeiros,
identificados na segunda-feira, no
depósito de materiais de cons

trução e ferragens do Breithaupt,
no Centro, e na Seara Rações e

Posto Dalçóquio, no Rio da Luz,
as arrnadi lhas foram recolocadas.
Outros dois focos foram confir

mados ontem, na Moretti Auto
móveis e na Javel Veículos, atra
vés da análise da água das arma-

dilhas.
O programa de Controle e

Erradicação do Aedes Aegypti da
Vigilância Sanitária tem 130
armadilhas espalhadas no Muni

cípio. "Já tínhamos encontrado
outros mosquitos, mas é a

primeira vez que encontramos o

transmissor da dengue", lamenta
o coordenador José Carlos da
Si lva. As armadi lhas, pneus
recortados contendo água limpa,
'são colocadas em borracharias,
transportadoras, depósitos e

outras empresas onde há material

exposto que deposite água.
"Nosso trabalho com as empre
sas é permanente. A análise da

água é feita lima vez por se

mana".
O trabalho de análise e levan

tarnento dos focos está sendo
coordenado pelo supervisor da

Funasa, de Joinville, José Gon"

çalves. Os agentes comunitários
estão passando em residências e

empresas, num raio de 300
metros de onde foram iden-

,

Convênio: Dalmann (primeiro plano) negocia com sindicalistas

tificados os focos, procurando
depósitos de água limpa, como
vasos, pneus, .plásticos, bueiros
e recipientes onde o mosquito se

reproduz. "Nas residências, o

principal problema são os pratos
dos vasos, que acumulam água",
explica o agente Celso Clo-'
sowski.

A larva do Aedes aegypti leva
cerca de 12 dias para .se trans

formar em mosquito, depen
dendo das condições climáticas .

.

"Se for frio, demora mais",
esclarece o agente de saúde
Horacílio do Prado. Numa fase

intermediária, como ovo, o

mosquito pode sobreviver até 460
dias. "Se entrar em contato com

a água, o mosquito se desenvolve,
por isso o controle, pelo m_enos
nos próximos 90 dias, precisa ser

rigoroso. Queremos evitar que os

focos se prop�guem como já
aconteceu no Paraná, porque daí

perde-se o controle", orienta
Prado,

(LiSANDREA COSTA)

Fotos: Edson Junkes/CP

Controle: agente de saúde aplica larvicida para prevenir focos

Trabalhadores terão convênio comHospital Jaraguá
Jaraguá do Sul - Para

diminuir o número de pacientes
atendidos pelo SUS (cerca de

60%), que causa prejuízos aos

hospitais, o diretor do Hospital
Jaragua, Hi lário Dalmann, pronti
ficou-se a firmar convênio com

os sindicatos, cobrando R$ 25,00
pela consulta de trabalhadores
sindicalizados. A promessa foi
feita na terça-feira, em reunião no

Sindicato do Vestuário. quando os

diretores dos hospitais foram con

vocados pelos dirigentes sindicais
para prestar esclarecimemos. O
representante do Hospital São
José nií_Q compareceu à reunião.

O vereador Gildo Alves, pre
sidente do Sindicato do Vestuário,

que denunciou a prática de cartel

pela Associação Médica de

Jaraguá do Sul. diz que baixar os

preços das consultas é a principal
reivindicação dos sindicalistas.
"O trabalhador não tem condição
de pagar R$ 80,00 por uma con
sulta e se depender do SUS (Sis
tema Único de Saúde), fica Ha fila
até o ano que vem", protesta.
Dalmann sugeriu abrir o convênio
do hospital aos sindicalizados, até
como forma de aumentar os ga-

.

nhos da instituição. "Quanto ruais
conveniados o hospital atender,
menos ele perde porque o SUS
nos 'dá prejuízos". Ele compro-

meteu-se a intermediär a negocia
ção com a associação médica.
"Se o hospital firmar o acordo,
todos os médicos do corpo
clínico têm que atender pelo valor
estabelecido", garante.

Questionado �obre a prática'
que impede médicos que não.

pertençam ao corpo clínico dos
hospitais de internar pacientes
nas instituições, o diretor do

Hospital Jaraguä negou que o fato

aconteça. "O Artigo 25 do Códi

go de Medicina diz que qualquer
médico pode internar pacientes,
desde que sob a supervisão do
diretor técnico do hospital", re
vela. Quanto a falta de es

pecialistas em Jaraguä do Sul,
Dalmann disse que isso não

acontece no hospital, que deve

receber quatro novos médicos no

próximo mês.

Gildo Alves esclarece que a

solução é paliativa e não resolve
os problemas do SUS, um direito
constitucional/de todo cidadão.

que não é' cumprido por falta de

estrutura do sistema. "Isso é

apenas uma forma de possibilitar
que as pessoas possam fazer uma
consulta e de diminuir os casos

de autornedicação", reconhece.
O presidente do Sindicato dos

Metalúrgicos, Jair Mussinaio.
solicitou relatório ao diretor do

hospital para confirmar o prejuízo
causado pelo sistema. De acordo
com os números apresentados,
o Hospital Jaraguá gastou R$ 270
mil com 453 pacientes atendidos
através do SUS, em abril, e

recebeu como pagamento R$ 98
mil. "Hoje são os convênios e os

particulares que nos sustentam",
explica Dalmann. (L'C)

Toda linha de som automotiva,
plug's e transformadores

Fone/Fax (047) 275-3978
Rua Reinaldo Rau, 116 - Centro - Jaraguá do Sul
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Assaltantes roubam táxi e são presos
Polícia
persegue
e prende
ossoltontes

Guaramirim - o taxista Le
noir Trevisani, 47 anos, foi as

saltado ontem, por volta das
II h45, quando atendeu o telefone
do ponto de táxi da Rodoviária,
onde trabalha. Na ligação a co

brar, uma voz de homem solici
tava corrida próximo à Locadora

Baependi até Santa Luzia.
Trevisani foi parao l�cal indicado
e, no caminho, os dois homens,
munides de revólver e pistola,
comunicaram o assalto. Próximo
à Ponte Trindade, em .Bracinho,
Município de Schroeder, os assal
tantes abordaram o taxista e fu

giram com o veículo Renault Mé-
.

gane 2.0, placa LZY-9I 92, de

Jaraguá do Sul, de cor branca.

Deixado no local a pé, o taxis
ta solicitou auxjlie a alguns mora
dores, sem sucesso, conseguindo
uma carona no ônibus da Empresa
Transpantanal. No primeiro tele
fone que encontrou, entrou em

contato com o Capam (Centro

Edson Junkes/CP

Assaltantes: Feçnado Francisco e o menor L.C.M.foram perseguidos e presos ellljag_rante pela polícia
de Operações da Polícia Militar),
em Jaraguá do Sul, que passou
as características do veículo
tomado de assalto. O Renault foi
localizado rumando para o Bairro
de Schroeder I, por volta dos 7

minutos da madrugada de ontem.
Os policiais encostaram a viatura
e tentaram parar o táxi, só

conseguindo após alguns dispa
ros. que acertaram o vidro do
carona. o pára-brisa dianteiro do

veículo e um dos pneus. Foram

detidos Fernando Francisco. dos
Santos, 22 anos, e L.C.M., que
diz ser menor e estava sem

documentação.
Com os assaltantes foram

EscolaMunicipal Jaraguá 84 foi arrombada
Jaraguá do Sul - A Escola

Municipal de Ensino Fundamen
tal Jaraguä 84, localizada no

bairro do mesmo nome, foi ar
rombada na madrugada de terça
feira. Segundo a diretora da es

cola, Maria Valdete Pra Scarpato,
o arrombamento ocorreu por
volta das 2 horas da manhã.
Maria Valdete informou que, para

,
entrar na escola, cortaram a tela
e entraram no pátio.

Em seguida, conseguiram al-

cançar o interior da escola, reti
raram o miolo da fechadura da

porta da secretaria e furtaram um

computador L486, uma impres
sora HP 692, com jato de tinta,
um aparelho de rádio Micro

System 3.1 da Phillips, compres
sor e a controladora de computa
dor. "Além do computador furta
do, arrancaram toda a fiação uti-

I

lizada na instalação do micro e re-

viraram arquivos e gavetas da se- I

cretaria, espalhando documentos

pelo chão", diz Maria Valdete.
A diretora reclamou que a

escola do Bairro Jaraguä 84 é po
bre e com muito custo conseguiu
o seu microcomputador para
facilitar o trabalho desenvolvido
no local. O ladrão sabia o que
queria, pois arrancou os fios com
cuidado e, com certeza. procu
rava o talão de cheques, que nor

malmente fica na secretaria.
Naquela noite o talão não havia

sido deixado na escola. (AO)

Roubo na Sociedade Estrela
Jaraguá do Sul - Na

madrugada da segunda-feira, a

Sociedade Esporte Clube Estrela,
localizada no Bairro Nereu

Ramos, foi arrombada. O

presidente da sociedade, José
Roberto Pinheiro Cyrino,

informou que arrombaram a porta
do bar e furtaram um televisor
20 polegadas, marca Semp
Toschiba, umtoca-fitas, marca

Colgart, um vidro de doces, uma
garrafa de Bacardi, duas de

Drury 's , uma de Campari, um

pacote de cigarros Free. além de

balas. salgadi n hos,. pacotes de
fósforos e.salgados que estavam

lia. lreezer do bar. No local foi
encontrado um pacote pequeno
com sete bal as i ntactas -de arma

de fogo, calibre 22.

Conscientize-se

Recicle o seu lixo.
Separe latas, vidros e rnetals.ié bom para todos.

� .

CP Comunidade

encontradas uma pistola 380, de
plástico. e um revólver calibre 32,
sern número de série e marca.

Esta descaracterização da arma

é muito uti lizada por bandidos,
segundo a delegada JuremaWulf,
que autuou os assaltantes em

flagrante.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Furto de
rádio HT

Jaraguá do Sul - Foi

furtado no pátio da Empresa
Engepasa um rádio HT, marca
Motorola SP 50. O furto

aconteceu em 29 de maio, e o

registro foi feito na Delegacia
de Polícia no dia 5 deste mês,

pelo encarregado Pedro Luiz

Momm.

Sala de
." .

converuencia

.arrombada
Lar-aguá do Sul'- À

.meia-noite de segunda-feira,
uma janela da sala de

conveniência do Posto Mime

6, localizado na Rua Bernardo

Dornbusch, foi quebrada.
Foram furtadas 20 garrafas de

bebidas alcoólicas que
estavam na gôndola próxima à

janela.

Presos ladrões que furtaram

loja em Guaramirim
Guaramirim - A Polícia

Militar prendeu, à I hora da

madrugada de terça-feira. cinco
pessoas envolvidas em furtos
de lojas em Guaramitim.

Foram .presos Pedro Apare
cido Fulik. 37 anos, operador
de máquinas; Valdene Mendes,
27 anos, operador' de má

quinas; Paulo Nunes, 40 anos,

pedrei ro ; 1uçara Aparecida
Ribeiro, 35 anos, do lar, e Maria
Santa de Souza, 37 anos, cozi
nheira .. Os cinco foram acusa

dos de furtarem rou�as em lojas
do Shopping União, na BR-280,
em Guararnirirn.

Eles foram presos no mo-

,

OFICINA MECÂNICA
BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

mente em que se preparavam
para furtar na Loja da Malhas

Walup, também localizada na

BR-280. No Fiat Prêmio, placa
LZU-1932, de Itajaí, foram en

contrados 12 conjuntos de mo

leton, três calças jeans, um ca

saco eurna camiseta, produtos
do furto. Com as duas mulheres

e os três homens estava uma

criança de três meses, que foi
encaminhada ao Conselho

.Tutelar de Jaraguá do Sul.

Fulik, Nunes.Valdene, Juçara
eMaria Santa foram autuados em

tlagrante por furto pela delegada
de Guaramirirn, Jurema Wulf.

(AO),

Dispomos dos seguintes serviços:
: Injeção Eletrônica - Freios - Suspensão - Direção

-Toda linha de.reparo de motor - Caixas

Agora também ampliamos para melhor atendê-lo
nos seguintes serviços:

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos.
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Barrichello sobrevive e é segundo em Mônaco
(

Rubinhose
beneficiou
comquebras
e acidentes

Mônaco - Rubens Barrichello
roi um dos nove sobreviventes. de

Mônaco, domingo, e conseguiu
terminar a sétima etapa do Mundial
de Fórmula I na segunda colo

cação. O brasi leiro da Ferrari foi o

piloto que rnais se beneficiou das

quebras e acidentes daqueles que
estavam a sua frente na corrida e

repetiu seu melhor resultado na

categoria, que já havia conquistado
outras três vezes. O. vencedor da

prova foi David Coulthard, da

McLaren. Michael Schurnacher,
líder do campeonato, abandonou
com a suspensão quebrada depois
de liderar 55 voltas.

Para quem tinha começado mal

o ri m de semana, .corn um discreto
sexto lugar no grid, a segunda
colocação foi quase uma bênção
para Barrichello. A corrida foi

tumultuada, a começar pela largada.

Warm up

Fí-L: Rubens Barrichello espera abrir ttova jase 110 campeonato, a partir da próxima prova, em Montreal

Quando o GP rnonegas-co começou
para valer, Barrichello deu a

impressão de que teria um domingo
difícil. Caiu de sexto para oitavo,
sendo ultrapassado por Ralf

Suspensão tira Schumacher
Mônaco - Parece que a "mal

dição da pole" é motivo de preocu

pação para aqueles que costumam
largar na frente. Já há ! 2 GPs que
o primei ro no grid não consegue
vencer na F-I, desde Q GP da Hun

gria do ano passado. A vítima de

domingo foi Michael Sehnmacher.
Líder da prova durante 55 voltas,
o alemão teve problema mecânico
em sua Ferrari pela primeira vez

no ano. Ele havia pontuado em

todas as etapas desta temporada.
Abandonou com a suspensão
trasei ra esquerda quebrada, depois
de dominar acorrida com enorme

taci lidade desde a primeira volta.
Schumacher abriu mais de um

segundo por volta sobre o segundo
colocado, Jarno Trulli, na primeira

parte da corrida. Depois .de seu'
único pit stop, do qual voltou ainda

na liderança, sentiu que tinha algum
problema na traseira, que acabou
tirando-o da prova na volta 56. O

escapamento quebrou, e os gases
quentes expelidos junto' à sus

pensão arrebentaram uma peça por
causa da alta ternperatura. "Eu senti

algumas voltas antes que tinha al

guma coisa errada, mas não podia
fazer nada. É claro que estou muito

chateado, mas poderia ter sido pior.
É verdade que dava para sair daqui
com mais dez pontos, mas Ci pi loto
que cons.idero meu maior rival
neste ano também poderia conse

guir e não conseguiu", falou, refe-.
rindo-se a Mika Hakkinen, sexto
colocado no Principado. (FL)

Sehnmacher c Jean Alesi antes ela

primeira curva. Lá na frente, os cin
coprime i ros colocados man tiveram

.su as posições ori gmars , com

Sehnmacher em primeiro, seguido

por Jarno Trulli, Coulthard, Heinz

Harald Freutzen e Mika Hakkinen.
A prova roi se arrastando sern

ultrapassagens até que os histó
ricos demônios de Mônaco co-

meçararn a se rnanifestar. Pri rneiro,
Alesi quebrou, depois, Hakkinen.
Na seqüência, Trulli. Logo depois,
Ralfbateu'. Um pouco mais adiante,
Schurnacher abandonou. Final

mente, Freutzen foi parar numa

barreira de pneus.
Assim, sern precisar passar

ninguém, Barrichello viu-se em

segundoa oito voltas do final. "Foi
um GP difícil, como sempre é em

Monte CarIo. No começo, como

não da va para ultrapassar, eu

decidi sal var pneu e combustível, e
acelerar só quando interessava. Foi·
uma situação até boa naquele
momento", explicou o brasileiro da

Ferrari, que chegou a 22 pontos.
Barrichello só conseguiu en

contrar o melhor acerto para seu

carro pela manhã,' no warm up,

quanelo fez o melhor tempo. Ele

espera agora abrir uma nova fase
no campeonato, a partir da pró-xima
prova, em Montreal. "O Ca-nadá é

especial para mim. Na F-I eu tenho
sempre duas temporadas, uma que
term ina em Mônaco e outra que

começa no Canadá. Ter terminado
a primeira em alta é um bom sinal",
completou o brasileiro.
(FLAVIO GOMES)

"0 "senl.carro" H

Depois âa confusão da largáda
.

cauceladâ; o único piloto qye
não pÔ�.� particig�l' dá nRv�.

'ii:Fartid.ªi�8i;�edr?:;d�'LaRo��,�,);;'�da>Arr9w�:;El�',já estavatnq'
"carro-l'�serva,.já que l�ªv,ja
.destruíd· itular num acidente
iuo wan

.

; Diniz, Heidfelg,
r;Zo)1tâ, Y,illen.euve3,0ené erButt
On ti veram de LI sal' seus carros-

reserva�: Todos voltaram cor

}l:endo aos boxes.

rno�trej que e�tölJf�r
..Jlla", disse oébr

S aJ6eL,P;1�. aband�

·Em forma
Dos sete pilotos que derart1i'um
piquepelas calçadas'deMônac;
iSãl·a participar da nova.largada
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Competição: técnico do Futsal feminino recebe troféu pelo título do Regional Norte Copa Sesi 2000

EquipeMalwee é campeã do
RegionalNorte de Futsal

Primeiro

lugar
classifica
Malwee

Jaraguä do Sul - A equipe
de Futsal feminino da Malwee

sagrou-se campeã do Regional
Norte daCopa Sesi 2000. O título

foi conquistado nos dias 3 e 4 de

junho, durante competição
sediada pelo Sesi de Jaraguá do
Sul. Durante a campanha, as me
ninas da Malwee marcaram 22

gols e sofreram apenas um, saldo

positivo de 21. A partida.final foi
contra Móyeis Rudnick, de São
Bento do Sul, com vitória da

.

Malwee, por 4 a O. Antes da final,
o Futsal feminino havia derrotado
a equipe da Döhler, de Ioinville,
por 13 a O, e Fiação São Bento,
por 5 a 1. O Futsal feminino da

Malwee será o único representan
te de Jaraguá do Sul na fase Es
tadual da Copa Sesi, que será dis

putada dias 1 e 2 de julho, em
São Bento do' Sul.

Resultados das demais finais

,

do Regional: no futebol Sete mas
culino: Schulz, de Joinville, 5 x 4
Móveis Rudnick, de São Bento

do Sul; Futsal Sênior: Tuper, de
São Bento do Sul, 6 x 2 Weg In- ,

dústrias, de Jaraguá do Sul, e no

Futebol de Campo: Tupy Fun

dições, de Joinville, 4 x 1 Bat

tistella, de Rio Negrinho. O coor

denador do Sesi em Jaraguá do

Sul, Leônidas Nora, lembra que
apenas os campeões de cada ca

tegoria estão classificados para a

fase Estadual, em São Bento do

Sul. Ainda segundo Nora, aproxi
madamente 45 empresas estive
ram representadas no Regional,
num total de 350 trabalhadores/
atletas participantes.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Ciclista catarinense lidera Campeonato Paulista
Jaraguá doSúl- o ciclista

catarinénse Douglas Müller, que
já atuou pela equipe de Ciclismo
da FME de Jaraguá do Sul, lidera
o Campeonato Paulista. Atual
mente defendendo a equipe de
São Caetano do Sul/General Bike,
Müller disputou no domingo, a

sexta etapa do Paulista de Ciclis
mo, num percurso de l20km, na
cidade de São Caetano do Sul. O
vencedor desta prova foi o pau
lista Jean Carlos Coloca, com
panheiro de equipe de Müller, e

em segundo Hernandes Quadri

Júnior, daMemorial/Santos, e em
terceiro chegou Müller.

Com este resultado, Douglas
Müller assumiu a liderança do
Campeonato Paulista, com 132

pontos, ficando seis pontos à
frente de Hemandes Quadri Jú
nior e 20 pontos à frente do ter

ceiro colocado, Jean Carlos Co-

loca, que tem 112.
,

O personal trainner e ex-téc
nico da FMERogérioMüller des
taca que a principal característica
de Douglas nesta temporada tem
sido a regularidade, pois em todas

as etapas ele sempre tem ficado
entre os cinco primeiros coloca

dos, estando, por este motivo, na
. liderança da competição; que
conta com grandes nomes do Ci
clismo nacional. A principal força
é aMemorial, de Santos, que con
ta com as feras olímpicas Mar

cioMay, DanielRogelin eHeman

des Quadri Júnior.
A próxima etapa do Campeo

nato Paulista será domingo, num
circuito de 11O km. SeMüller che

gar na frente de Hemandes, será
o campeão da temporada. (AO)

Final em Schroeder
União e Rancho Bom carimbaram passaporte para a final do
Campeonato Municipal de Futebol de Schroeder, A final

acontecerá sábado, no Estádio Municipal. Na preliminar, decisão
de 3° lugar.

'

Figueirense é campeão
Se no Catarinense o

Figueirense está fora. das

finais, no Campeonato
Interno do Acaraí a equipe foi
campeã. No campeonato do

Acaraí, os times levaram
nome das equipes que

disputam a divisão de elite do
Estado. O título foi

conquistado na cobrança de

pênaltis, 3 a 2, sobre o

Criciúma. No ternpo normal,
empate em 2 gols.

Final inesquecível
O torcedor que foi para a

Arsepum acompanhar
a final do Varzeano não pode

reclamar, com exceção dos

torcedores do Bangu,
que foi derrotado.

Umjogo com sete gols,
belas jogadas, em

que os times buscaram
a vitória até o apito final.

Sem dúvida um jogo
inesquecível, em que a

vontade prevaleceu a técnica.

Cadê o árbitro

Alguém percebeu a presença do árbitro Laércio Pauli em campo,

apitando a final do Varzeano? Com certeza a resposta será não.

Árbitro que não é notado num jogo é porque trabalhou bem. Digo
mais, Laércio Pauli fez uma arbitragem perfeita, com fôlego de

dar inveja, sempre perto das jogadas, não teve um erro sequer.
Não é exagero, que o digam os jogadores de Bangu e Atlético

Paraná, com participação importante na arbitragem,
preocupando-se em jogar bola. Para fazer justiça, belo trabalho

também dos auxiliares Luis Carlos Uber e Arlinho Schmucker.

Kiferro fica em terceiro '

A Kiferro, que era favorita

para a conquista do título,
derrotou o Vila Amizade, por
3 a 2, e ficou com o terceiro

lugar. Dentinho, goleiro do
'

Kiferro, sofrendo sete gols,
foi o menos vazado. Adilson,
também do Kiferro, com sete

gols no Varzeano, foi o
artilheiro da Taça Raul Valdir

Rodrigues. O jogo foi
disputado na preliminar da
final, na Arsepum.

•

Destaques do jogo
Se o Bangu tinha um goleiro

seguro chamado Osmarildo, o
Atlético Paraná desequilibrou

com a revelação do

campeonato, Osmar Wirth.
Atacante veloz, fez as principais
jogadas do ataque do Atlético.

O meia Ivo deveria receber
troféu especial, artilheiro da

final. Marcou três, fato difícil
de ser igualado numa final. Mas
o que valeu foi a disciplina dos

jogadores.

Bolonistasjaraguaenses sãocampeões
Jaraguá doSul- A equipe

BaependiIFME de Bolão 16 con

quistou dois títulos no Campeo-
.

nato Estadual. Os jogos foram

disputados no sábado, no CA

Baependi, nas categorias Mirim
e Júnior, masculino e feminino.

Participaram 66 bolonistas, sen
do 28 atletas na categoriaMirim
masculino, 23 na Júnior mascu

lino, oito naMirim feminino e dez
na Júnior feminino. Jaraguá do
Sul conquistou os títulos de cam

peão com Jefferson Maienchein,
na categoria Júnior masculino,
com média de 235 pinos.

Enquanto JussaraBizoni con
quistou o título noMirim femini

no, com a média de 209,5 pinos.

O diretor do Bolão do CA Bae

pendi, Aldo Bartel, destacou a de

dicação dos bolonistas, inclusive
de outros atletas que tiveram colo

cações importantes neste Estadual.
Já o coordenador da Bola 16 da

PME, Elemar Dierschnabel, disse

que estes resultados são fruto do
trabalho conjunto entre FME e'

Baependi, que através 'do seu

departamento tem dado apoio a

estes atletas. Elemar destaca os

bolonistas Luciano Riegel, 4° lugar
na categoria Mirim masculino,
Carnila Festhauer, 5° na Júnior

feminino, e os 3°, 4° e 5° lugares
com Eloiza Pola Marcelino,
SamantaDöring e Estela Carolina

Ruysan, respectivamente. (AO)
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