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estofados eco/chões

Juíza SôniaMariaMaz- ,

zetto Moroso (fotor cria
projeto para desafogar o

Fórum de Guaramirim.
Processos'demicroempre
sas serão atendidos pelo
Juizado Especial Página 8

Dia 17 de junbo,
no CA Baependi,
às 20 horas.

Animação
Estagium 10

CPE vem a Jaraguá do Sul discutir

preços e alíquotas de combustíveis
Fotos: Edson JunkeslCP.

A Comissão Parlamentar
Externa dosCombustíveis, ins
talada pelaAssembléia Legis-

,

lativa para apurar denúncia de
abuso nos preços e de carte

lização do serviço em alguns
municípios, esteve ontem em

Jaraguá do Sul.
A audiência, coordenada-

Bylaardt é acusado'
de improbidade
o ex-secretário de Saúde .

de GuaramirimNilsonBylaardt
.deverá responder a ação de

improbidade administrativa

pela prática de irregularidades
cometidas na época em que.
dirigiu o Hospital Santo
Antônio.

Ele tem lS'dias, a partir da
notificação feita pela juíza do
Município; para apresentar,
defesa. Página 3

Homem é assassinado
após discussão em
bar de Schroeder
Página 10

pelo presidente da comissão,
deputado- Nelson Goetten de

Lima, reuniu representantes do
Legislativo jaraguaense, do
Procon, do Ministério Público
e dos donos de postos.

O deputado garantiu que o
preço da gasolina no Estado é

omaior do País. Página 5

PTB decide apoiar
PSDBIPPBIPFL
o PTB de Jaraguá do Sul

decidiu apoiar a candidaturado
prefeito lrineu Pasold (PSDB)
e coligar-se ao PL, PDT e

PMN para disputar as eleições
proporcionais. O anúncio foi
feito na noite da última terça
feira.

Emprincípio, a tendênciado
PTB era aliar-se ao PMDB do

deputado estadual Ivo Konell.
Página4

Jaraguá está
classificado para o
Estadual Juvenil
Página12 . Dengue: depósito de sanitários armazenafocos. Página 9

Grevistas

pedem adesão
dos servidores
Funcionários federais de
Blumenau, Itajaí e
Florianópolis vieram a

Jaraguá do Sul solicitar
adesão dos servidores

públicos federais
à greve da categoria.
Página8
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A era da incerteza
OPais assistiu horrorizado, na segunda-feira, às cenas do

seqüestro de onze passageiros do ônibus da linha 174 (Gávea
Central), no Rio de Janeiro, que acabou namalte da professora
Geilsa Firmino Gonçalves, 20 anos. Pormais de quatro horas,
Sandro doNascimento, 21, manteve os reféns sob amira de um

revólver, ameaçandomatá-los. O que iniciou como um assalto

transformou o JardimBotânico num cenário de filme de terror,
observado pela polícia, que não

conseguiu evitar o triste desfecho.
Pelo contrário, ao deixar o

. ônibus agarrado a GeiIsa, um po
licial tentou alvejar o seqüestrador,
foragido de um presídio daquele
Estado. Na ação desastrosa da

polícia, a moça foi baleada no

pescoço, no tórax: e no abdome,
além de levar dois tiros de raspão.
Morreu a caminho do hospi tal. A
falta de preparo dos policiais ficou
patente, o que exige das au-to

ridades enérgicas e urgentes
providências. Entretanto, a

sociedade precisa participar das
discussões, chamando para si a

responsabirtdade de propor
alternativaso

Talvez o descontrole do chamado Batalhão de Operações
Especiais seja decorrente das horas de deboches e agressões
patrocinadas pelo seqüestrador, o que vem a confirmar o

despreparo dos militares. "Ficamos estarrecidos e contristados
. pela falta de uma ação mais rápida que evitasse o desenlace fatal
de uma jovem inocente. Nós, brasileiros, em especial as

autoridades, devemos agir em conjunto no combate ao crime",
disse o presidente Fernando Henrique Cardoso, logo após o

lamentável episódio.
Para o governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, os

policiais foram "enérgicos". Entretanto, no dia seguinte, exonerou
o comandante da operação. O absurdomaior na seqüência de

.

erros da ação policial foi a confirmação de que os tiros que
mataram a refém partiramtambém das armas dos policiais. Por
fim, para completar o festival de incompetência e despreparo,
Nascimento é assassinado por asfixia dentro do carro da polícia.
Infelizmente, a consciência vem sempre atrasada em relação aos

fatos.

Qual o limite do desespero? Até onde afame, a insegurança,
omedo e o preconceito interferem na estrutura emocional do ser

humano? Transformando-o, àprimeira vista, nummonstro. Serão

precisosmais do que simples argumentos para se chegarpróximo
à "verdade" e compreender o que leva um jovema arriscar a
vidanum assaltoque lhe renderá alguns trocados. A questão
transcende o entendimento do homem comum e requer análises
mais aprofundadas sobre os reflexos das desigualdades sociais
no cotidiano das pessoas.

Apesar dos avanços tecnológicos e da estabilidade econômica,
.

o Brasil é o país com a pior distribuíção de renda do mundo.

Atualmente, 33% da população é de miseráveise outros tantos
milhões sobrevivem com menos de US$ 50,00 por mês,
contribuindo decisivamente paI°a o aumento da.violência.já que
são vítimas dela. Se os responsáveis pelos destinos daNação
não tomarem providências, em breve, isso aqui se transformará
em terra de ninguém. A delinqüência é problema de governo
(economia) e não de polícia (repressão).

Por dentro do ônibus: a visão de quem usa

Somos alunos do Programa
Integrar e viemos expor proble
mas relativos ao transporte
urbano que ati nge a maior parte
da população em Jaraguá do

Sul. Gostaríamos de colocar

que esta exposição é resultado
de uma pesquisa que fizemos
no mês de abri I em nossa cida

de. A pesquisa demonstrou a

insatisfação dos usuários em

relação à qualidade e ao alto

preço do transpolte coletivo.
Não sabemos qual é o custo

. de um ônibus durante um dia,
mas podemos ter uma idéia de

quanto um ônibus fatura, pois
são poucos os horários e linhas
em que alguém não vai em pé,
isto sern contar os horários de

inícioe término de trabalho que
é um verdadeirocaos. E pelo
preço das passagens, o serviço
oferecido é uma vergonha: os
pontos de parada sern cober
tura '(as existentes aumentam
em moi to o calor), a falta de ho
rários para certos bairros, além

* Alunos do Programa Integrar

de que, nos finais de semana,
o serviço é praticamente ine

xistente. Parece que ônibus

existe somente para o trabalho
e qúe o trabalhador não neces

sita de lazer.

O terminal urbano que de

veria ser um lugar para as pes
soas pegarem o ônibus com

. tranqüi I idade é um desrespeito
para com a população, se cho
ve não tem como se proteger,
e se tem sol é pior, porque
aquela cobertura, além de

muito alta, aumenta o calor.
Acreditamos que se até ho

je não.foi feito nada para mudar

esta situação é porque os res

ponsáveis pelo transpolte cole
ti vo na cidade nãousam O mes

mo para ir ao 'trabalho ou para

passear, e nem procuram ouvir

as opiniões dos cidadãos que

dependem dele. Algumas per
guntas?

Por que Jaraguá do Sul não

possui terrninais urbanos que

possi bi Ii tem o uso de apenas

um passe quando o usuário

precisa deslocar-se de um

bairro para outro?

Por que em nosso terminal
não existem serviços de venda
de passes, música, segurança
e espelho nos banheiros?

Nos pontos não poderiam
estar estampados os horários

dos ônibus que por lá passam?
Existem quantos ônibus

diariamente da rodoviária para
o Centro?

Temos certeza de que a em

presaque tem a concessão do

transporte coleti vo (ainda não

sabemos por quantos anos) e

ópoder público se empenharão
para resolver estes problemas
e, então, estarão contribuindo

para que Jaraguá do Sul se tor
ne uma cidade de real qua
lidade de vida.

* Curso de Educação
Profissional - 10Grau, de
senvolvido pela CNM/CUT
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"A moeda do futuro será a

informação. O diferencial das

empresas será a capacidade de·
buscar as informações nos

lugares certos." (Presidente da

Fampesc - Federação das Associa

ções de Micro e Pequenas Empresas
de Santa Catarina �, Luiz Carlos

Floriani, em palestra a empresários de

micros e pequenas empresas da região)

"Ninguém me convence que os donos de postos de

gasolina de uma região sãomais competentes do que
de outra." (Presidente da CPE dos Combustíveis, deputado
estadual Nelson Goetten de Lima � PPB -, sobre a diferença
de preços praticados no Estado)

"Não cóncordamos com o que foi dito na matéria.

Nós, vereadores, estamos indignados e analisamos

a possibilidade de recorrer judicialmente."
(Vereadora em Massaranduba Margareth Roza - PPB -

reclamando do editorial do Jornal CORREIO DO POVO que criticou

a atuação dos parlamentares com relação à agressão sofrida por
um deles)

"A imprensa tem que mostrarmesmo para que não
se perpetue a farsa, a mentira." (Presidente Fernando

Henrique Cardoso - PSDB - referindo-se às imagens
mostradas pelas TVs durante o seqüestro no Rio de Janeiro, que
acabou na morte de uma refém)

"Não vamos invadir a Casa Branca e nenhum país
da Europa. Precisamos então dar uma função às

Forças Armadas." (Presidente do Congresso, senador
Antônio Carlos Magalhães - PFL -, insistindo na alteração da

Constituição para que as Forças Armadas possam desempenhar
papel de vigilância e manutenção da ordem pública)

FONE: 370-0606

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

Rua Reinoldo Rau, 63 sala 4

0/\.EMERGENCIA
ODONTOLÓGICA

j

DISQUE: 9981 8000
9975 1684

Rafael Luis Pamplona
eRO-Se 5117

Kleber Lisboa Araújo
eRO-Se 5270

Ilha da Figueira • Centro • Czerniewicz

Justiça cita Bylaardt em ação
por improbidadeadministrativa
Ex-provedor
do hospital já
providencia
a defesa

Guaramirim - Ö ex-prove
dor do Hospital Santo Antônio e

ex-secretário de Saúde Nilson

Bylaardt (PMDB) poderá res

ponder a uma ação de im

probidade administrativa pela
prática de irregularidades come

tidas na época em que dirigiu o

estabelecimento. Bylaardt já foi
citado pela juíza Sônia Maria

.

MazzettoMoroso, que concedeu

prazo de 15 dias, a partir da

noti fie ação pelo Oficial de

Justiça. para que o ex-provedor
apresente a defesa, juntamente
com o secretário municipal de
Admi ni stração. Roll' Werner

Júnior, que está sendo co

responsabi lizado nas acusações
levantadas pela CI (Comissão de

Inquérito), instalada pela Câmara
de Vereadores, em dezembro do

ano passado.
A ação foi proposta pelo

promotor Victor Emendörfer

Filho, após analisar a d ocu

mentação entregue pela CL com

base nas irregularidades apon
tadas pelos auditores de Joinville,
contratados pela Câmara de

Vereadores, que investigaram a

administração do hospital. Mais
de uma dezena de supostas
irregularidades foram apontadas,
que vão da falta de licitação na

aquisição de bens e serviços,
renúncia de receitas publicas.
sonegação fi scal, em i ssão de

.

cheques sem suficiente provisão
de fundos até fraude à lei e

mal versação de dinheiro público.
Sônia Maria determinou

também a "quebra do sigi lo
bancário do Hospital Santo

Antônio e que sejam requisitadas
junto ao Banco do Brasil e Besc

as informações necessárias

Fotos: Edson Junkes/C·P

Expectativa: Bylaardt diz quejá estava se preparando para a defesa

sobre a existência e quantidade
de cheques sem fundos emitidos

pela ex-direção do hospital,
fazendo constar, i ncl usi ve, as

cópias dos microfilmes dos
mesmos. As duas agências
bancárias locais não forneceram
esses dados quando solicitados

pelos membros da CI e auditores .

Bylaardt e dernais implicados
poderão fazer a defesa por
escrito nessa fase da denúncia.
O prefeito Antonio Carlos
Zimmermann (PMDB) poderá
ser convocado para fornecer o

Judiciário de provas e infor

mações,' se for necessário.
DIREITOS POLÍTICOS-

Na hipótese de as denúncias por
improbidade ficarem confir

madas, Bylaardt eWerner Júnior

poderão ser condenados a

efetuarem o ressarci mento

integral do dano, com perda da

função públ ica e suspensão dos

direitos políticos de 3 a 5 anos,

além do pagamento de multa. O

ex-provedor Nilson Bylaardt
disse que já contratou os

serviços de um advogado,
pagando do "próprio bolso",
conforme fez questão de frisar,
para se defender das acusações
e "ter a oportunidade que os

membros da CI ainda não haviam
me dado". (MILTON RAASCH)

NOVIDADE!!
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, baixelas,

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

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

Folheações a OURO 24 Quilates e
.

Prata EM DOMiCíLIO!!
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Comissão provisória do PTB
decide apoiar Irineu Pasold
Reuniãocom
filiados não

conseguiu definir
posiçãodealiança

Jaraguá do Sul - A tão

aguardada reunião com os

filiados do PTB, na noite de terça
Iei ra na Sociedade Desporti va
Acaraí, não conseguiu definir o

futuro do partido em relação à po
lítica de alianças. Durante 'O en

contro, que reuniu cerca de 30'

filiados, além de nove dos II

membros da comissão pro
visória, apenas um se manifestou:
Com o impasse, a comissão pro
visória decidiu então apoiar a

candidatura do prefeito irineu

Pasold (PSDB) e tentar a com

posição de uma frente com PL,
PMN e PDT para disputar as

eleições proporcionais.
Durante a reunião com os

fi liados, Lorival deMathes, único
a se mani festar sobre coligação,
defendeu a união com o PMDB

do deputado estadual IVD Konell.
Os demais preferiram delegar à
comissão provisória a respon
sabilidade pela decisão. "O obje
tivo da reunião é discutir com os

filiados as alternativas de aliança.
Entretanto, é preciso que vocês
se manifestem para debatermos

os prós e os contras desta ou da

quela opção", afirmou Celina Pe

rer ra , membro da comissão

Francisco Alves/CP

Impasse: dividido, comissão provisória decide apoiar Pasold

provisória, que defendeu a aliança
do PTB com a coligação Mais
Santa Catarina.

Na abertura da reunião, Leut

precht lembrou as alternativas do

partido. Aliar-se ao PMDB ou à

coligação Mais Santa Catarina e

lançar candidatura própria. "Seria
muita pretensão lançarmos
candidato próprio. O partido está

passando por reestruturação e

não tem condições de se aven

turar com uma candidatura pró
pria", esclareceu, 'lembrando que
no ano passado os três verea

dores da legenda e cerca de 4S

filiados deixaram o PTB e

ingressaram no PSDB. Na opinião
de Laurita Frankowiak, o im

portante seria saber qual a coli
. gação que tem mais identificação
com o PTB e não qual a que tem

mais chances de vencer.

Pelos depoimentos colhidos
informalmente entre os filiados,
o PTB vai dividido às eleições.

ALIANÇA - Na manhã de

ontem, o presidente do PTB. Jean

Leutprecht, reuniu-se com o

presidente do PL, Heins Raeder,
para iniciar as conversações
sobre a formação da frente. A

proposta foi apresentada por
Raeder, ainda na reunião do PTB.
Ele justi ficou a necessidade de

uni r os "partidos pequenos" para
fazer legenda. "Estima-se que
'serão precisos aproximadamente
3,:2 mi I votos para se fazer

legenda e eleger um vereador. Os
partidos grandes têm nomes em

condições de fazer uma boa

votação. Se nós. pequenos,

coligarmos com eles na pro

porcionai, não obteremos nenh�l
ma vantagem", declarou.'

PMDB retoma estratégia de campanha
Jaraguá do Sul - O Di-.

retório do PMDB aguarda apenas
a decisão doPTB para retomar
as discussões sobre as estratégias
e-diretrizes a serem adotadas' na

campanha eleitoral. A definição
dos petebistas também protelou
o anúncio do nome do candidato
a vice na chapa encabeçada por
Cecília Konell. O programa de

'governo está praticamente
concluído. Segundo Cecília, o

partido está discutindo com as

comunidades o projeto adminis
trativo e "inserindo as reivindi

cações".
Segundo ela, ° vereador Pe

dro Garcia tem preferência dentro
do diretório para ocupar a vaga
de vice-prefeito. "As negociações
estão em andamento e vários
nomes estão sendo apresentados
para compor a chapa. Entretanto,

a decisão vai depender de alguns
fatores políticos e estratégicos
também", revelou, assegurando
que tem recebido apoio de setores

da classe empresarial e conver

sando' com outros.

Sobre o programa de gover
no, Cecília disse que a prioridade
será dada ao social. "O discurso
do social existe em todos os

partidos, mas ações concretas são

poucas. Não há como negar que,
no governo do PMDB, aquestão
social foi prioritária, apesar dos
adversários classificarem de

paternal i sta", lern brou, acres

centando que "nunca a oposição

vai admitir que o PMDB fez um

bom governo".
FERROVIA - Com relação

à proposta de retirar os trilhos do

Centro, Cecília disse que não

acredita que o governo federal vá

liberar os recursos necessários.
"Se a verba estiver empenhada, sou
favorável ao projeto, apesar de

considerar que existem outras

prioridades. A saúde e a educação
precisam de melhor atenção", su
geriu. reforçando a proposta de dar

prioridade às questões sociais,
caso eleita, e insistir nas conver

sações com outras legendas para

garantir a governabi Iidade.

Erramos
Diferente do que foi publicado na edição passada, a foto que i lustrou

a matéria "Hertel mantém candidatura e aguarda definição do

partido", é do prefeito de Schroeder, Gregório Tietz (PFL), e não

do ex-prefeito daquele Município Hi Imal' Hertel, conforme legenda.

A ex-presidenta da LBA (Legião Brasileira de Assistência), no
governo Itamar Franco, Leonor Franco, entregou ao ministro da

Saúde, José Serra, documentos comprovando desvio de verbas
da pasta.

Leonor disse que o sistema de municipalizaçãoda Saúde está fora
de controle no que diz respeito à fiscalização da aplicação dos

recursos e sugeriu que o governo federal faça auditoria em todós
os hospitais públicos do País para comprovar a bandalheira.

Na opinião dela, "há Lima autêntica máfia'médica dominando as

fraudes nos hospitais". "Acredito que o ministro saiba disso tudo,
mas pretendo conferir até onde ele sabe", disse Leonor antes do

encontro.

Aliás
O que Leonor, que é

conselheira do Sesi (Serviço
Social da Indústria), nomeada'
pelo presidente Fernando
Henrique Cardoso (PSDB),
disse sobre "máfia médica" há

tempo vem sendo
denunciado, sern que o

governo apresente qualquer
medida para conter o abuso.

Esposa do governador de
Sergipe, Albano Franco

(PSDB), Leonor, embora
filiada ao PPS de Ciro Gomes,
goza de muito prestígio no

governo federal.

Polêmica
Em Jaraguá do Sul, o assunto

tem urna outra vertente. A

Câmara de Vereadores recebeu
denúncias de que a

Associação Médica do

Município impede o acesso de

novos profissionais e cartelizou

o atendimento.

O vereador Gildo Alves (sern
partido) encabeçou o

movimente e tem tentado
desmitificar a relação médico/

paciente.
A questão gerou

polêmica e prornete
jogar luz na discussão.

Em definitivo
O PT de Jaraguá do Sul reforyou a.decisão de não aliar-se ao

PMDB para disputar as eleições deste ano. A atuação do PMDB
na Câmara de Vereadores local e também no âmbito estadual e

federal foi considerada pelos petistas como de apoio à "política
neoliberal entreguista", por isso..a coligação é inviável.

- Durante quatro anos, os vereadores do PMDB foram situação.
agora. às vésperas das eleições, querem parecer oposicionis-

, tas -, criticou o presidente-da legenda, Silvino Volz, inforrnando

que a convenção do partido, marcada para o dia 17, vai discutir o

programa de governo e homologar as candidaturas .

Lição
Por mais radical e sern

estratégia que possa .ser a

decisão do PT, uma coisa é

certa: o partido tem mostrado

que quer dar um novo rumo _à
política local.
Os ar�umentos usades para
não coligar-se ao PMDB são

ruais do que justificáveis.
Tomara que os políticos do
PMDB aprendam a lição e, na

próxima íegislatura, tenham
posição menos dúbia.

.

Artimanha
A tentativa da comissão

provisória do PTB de Jaraguá
do Sul em definir o futuro da

legenda pelo voto secreto dos

membros do diretório foi muito

ruais do que uma decisão

democrática, como classificou
o presidente Jean Leutprecht.

Foi a forma inteligente
encontrada para ficar bem COIll

os dois lados.

Os mesmos argumentos serão

apresentados às coligações.
Feriadão

O prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold (PSDB), decretou
ponto facultativo no dia 23, logo depois do feriado de Corpus

Christi, na quinta-feira.
Ponto facultati vo é a forma de informar que não haverá

expediente, possibilitando o feriadão aos funcionários públicos.

Vacine seu filho centra o sarampo e

a poliomielite até sábado.
Procure informações no

Posto de Saúde mais próximo.
CP Comunidade
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I O O especialista em formulação, implantação e. manutenção de I
I programas institucionais de relação com empregados Heli Gonçalves I
I Moreira faz palestra no próximo dia 29, durante o 39° Encontro de I
I Empresários, promovido pela Acjis (Associação Comercial e Industrial I
de Jaragua do Sul) e Apevi (Associação das Pequenas Empresas do

III Vale do ltapocu), marcado para as 19h30, no Clube Atlético Baependi. IO evento marca os 62 anos da Aci [s.
I .'

.

I
IDA Apevi promoveu, na noite da última segunda-feira, palestra com I
I o presidente da Fampesc (Federação de Associações de Micro e I
I Pequenas Empresas de Santa Catarina), Luiz Carlos Floriani. r
Na oportunidade,Floriani esclareceu dúvidas sobre o Simples estadual I
que, segundo ele, é o melhor estatuto do País, modelo para os demais I
Estados.

I
I
I
I
I
I
I
I

_._------'--.
I

O Floriani informou que a inclusão no Simples é opcional. Entretanto,
lembrou que somente empresas que faturam até R$ 1,2 milhão por ano
podem ser enquadradas no imposto.
Sobre os possíveis créditos acumulados por empresas na Fazenda

Estadual, Floriani sugeriu que os empresários devem "gastá-los primeiro
para depois optarem pelo Simples't.jä que o imposto único elimina o

crédito.

O O Simples substitui os demais impostos das empresas e recolhe .1
R$ 25,()()mensais das empresas que faturarem até R$ 5mil, e1% do IIfaturamento das que faturam entre R$ 5 mil e R$10 mil mensais.

I A partir domomento que a empresa estiver enquadrada noSimples, só I
I poderá sair 12 meses depois. I
L �_�

N as sessões dos dias 0.8/0.6/20.0.0. e 12/0.6/20.0.0. foram aprovados pelos.
vereadores as seguintes indicações e projetos:
Executivo Municipal autorizando o município a adquirir por permuta -.

imóvel de
Osnildo Reif e Carmen Bento Reif.: concedendo subvenção ao Circulo Italiano:
autorizando o municipio, através do Fundo Municipal de Assistência Social, a

celebrarconvênios com a AJADEFI e a AADAV
Lorita Karsten solicitações de implantação de abrigos nos ponto de ônibus
situados ao longo da rua Joaquim Francisco de Paulo. bairro Chico de Paulo. e de

mudança para o outro lado da rua da guarita da passagem de nível da rua Bernardo
Grubba. Com Afonso Piazera Neto solicitação de pavimentação asfáltica da rua
Adolfo Antônio Emmendoerfer, bairro Barra do Rio Molha.
Afonso Piazera Neto solicitação de iluminação pública na rua Henrique Piazera,
entre as ruas Exp. Gumercindo da Silva eGetúlio Vargas.
Silvio Celeste aprovado projeto que torna obrigatória a fixação de cartazes nas

repartições públicas municipais determinando que os idosos acima de 60. anos.
deficientes fisicos e gestantes terão preferência no atendimento.
José Schimitt solicitação de desassoreamento do ribeirão, na rua Carlos Rosa.
bairro Ilha da Figueira.
Cartone Pavancllo c Maria E. Mattedi aprovado projeto que dispõe sobre o

atendimento ao público nas agências bancárias domunicípio.

PALAVRA LIVRE

Niura dos Santos solicitou empenho dos vereadores quanto a apresentação de

propostas. com vistas ao aperfeiçoamento do projeto que regulamenta a

permanência de menores e adolescentes em locais públicos, para posterior
discussão na reunião da comissão anti-tóxicos. segunda-feira. Solicitou também
envio de oficio convidando representantes do grupo de apoio e prevenção a AIDS.
para exposição de atividades.
Lorita Karsten citou o exemplo do descumprimento da lei que regula a distância

permitida para o funcionamento de bares. próximos as escolas .

.

Afonso Piazcra Neto salientou a importância de se ter um representante
jaraguaense na Câmara Federal. em Brasília. e do envio pelo Deputado Vicente

Caropreso de cópia da autorização do Governo Federal do funcionamento de uma

repetidora do canal Rede Vida em Jaraguá do Sul. Destacando o empenho do
vereador José Schiniitt e o suplente João Prim. E também do processo para a

assinatura do convênio e respectivo número de conta bancária. bem com, da

liberação de parre dos recursos destinados a retirada da via férrea do centro da
cidade. citando e agradecendo o trabalho do deputado Vicente Caropreso e do Sr.
Prefeito. Convidou todos a participarem da audiência pública da Comissão
Partamenrar Externa de Combustiveis, nesta quarta-feira. dia 14/06. às 8:30h, na
Câmara de Vereadores.
José Schlmirr solicitou envio de oficio parabenizando direção e APP do Colégio
Holanda Marcelino Gonçalves pela organização de sua festajunina.
Caríonc Pavanello em razão de oficio da OAB. pedindo divulgação de nomes.

disse dar a conhecê-los no final da investigação da comissão do INSS e não vir isso
em função deano político.
Gilmar Mcncl denunciou a facilidade de aquisição de drogas no município.
solicitandomaiorempenho da polícia civil na fiscalização.
Gildo Alves falou da ausência da direção do Hospital São José na reunião para
tratar do atendimento médico à comunidade e convidou a todos para a reunião com.
a Associação Médica. nesta quarta-feira. às 19:3o.h. no Sindicato do Vestuário.
para tratar principalmente do atendimento via SUS.

CPE dos Combustíveis debate

ações e projetos noMunicípio
Donos de postos
reclamam da
excessiva carga
tributária

Jaraguá doSul- O presi den
te da CPE (Comissão Parlamentar
Externa) dos Combustíveis da

Assembléia Legislativa, deputado
estadual Nelson Goetten de Lima,
esteve na manhã de ontem na

Câmara de Vereadores para debater
as ações e propostas referentes às
denúncias de canelização e prática
de preços abusi vos. Partici param
da audiência vereadores, represen
tantes do Ministério Público, do

. Procon e proprietários de postos
do Município.

Goetten de Lima abri u os deba

tes afirmando que a intenção da
.

CPE é discutir com os donos de

pOS.lOS e setores da sociedade alter

nativas para se chegar a um con

senso, sobre os preços dos com

bustíveis. "Não viemos aqui para
intimidar ninguém. Temos com-

. �

Abuso: deputado mostra pesquisa que comprova abuso de preço

seria de R$ 0,18. "Isso contraria
as declarações de alguns donos de

postos de que, se reduzissem os

preços. haveria quebradeirageral",
completou.

Segundo Goetten de Lima, o

preço da gasolina da Petrohras é

de R$ 0,48. "0 que traduz.o volu

me de impostos que insidem sobre
o combustível até o consumidor
final". "Existe também a ganância
de alguns proprietários de postos .

"Se a fonte é a mesma, os impostos
também, a diferença deveria apa
recer apenas no valor do frete",
explicou. reforçando a existência
de abusos e informando que as de

núncias serão encaminhadas à Se
cretaria de Defesa Econômica e à

Procuradoria-Geral da República.
VEREADORES - O verea

dor Gi Ido Alves afirmou que jamais
o empresário vai reduzir sua mar"

gern de lucro, sugerindo ao deputa
do que apreseruasse ao governo a

proposta de reavaliar a alíquota do
imposto. Carione Pavanello acredi
ta que o governo estadual deve
definir a alíquota de acordo com o

preço da gasolina considerado "to
lerável". "Enquanto se discute um

valor aceitável em torno de R$
1,36, o governo cobra imposto

Proprietários reclamam d
,;<'

.

Edson Junkes/CP

sobre, R$ 1,45", justificou, lem
brando que já houve uma redução
de R$ 0,10.

.

No próximo dia I, a Secretaria
Estadual de Fazenda realiza outra

pesquisa de preço dos combus
tíveis. "Ogoverno garantiu que a

alíquota será cobrada de acordo
com o preço médio praticado no

Estado", informou o deputado,
lembrando que a margem de lucro
acordada é de 15%.

- Parece que existem seg
mentos que não aprenderam a

trabalhar com a livre iniciativa,com
a economia de mercado -, cri
ticou Goetten de Lima, se referindo
à redução do preço dos com

bustíveis IÍa Capital para O patamar
de R$ 1,20. "É concorrência

predatória", definiu.
MINISTÉRIOPÚBLICO

O prornotor Alexandre Schrnitt dos
Santos disse que não vê outra

forma de reduzir o preço dos com
butíveis se não for feito um tra

balho em âmbito estadual. "Essa

questão não pode ser resolvida 10-

calizadamente", aposta, informan
do que o Ministério Público só po
dera tornarqualquer providência sé

for caracterizado cartelização ou

abuso de preços.

promisse para com o consumi

dor". disse, informando que foram
realizadas pesquisas localizadas no
Estado e no País. e comprovaram

que a maior alíquota de ICMS

(Imposto sobre Circulação de

Mercadorias e Serviços) sobre
combustíveis é em Santa Catarina.

Ele garantiu ainda que ficou
evidenciado que no Estado se

pratica o maior preço da gasolina
no País. "Enquanto que a margem.
de lucro em Santa Catarina é em

média de R$ 0.18, no Rio Grande
do Sul é de R$ 0.10, no Paraná de

R$ 0.12 e no Amazonas de R$
0,16". informou. acrescentando

que a comissão chegou à con

clusão que, se os postos catari

nenses cobrassem R$ 1.36 o preço
da gasolina. a margem de lucro

Ocontador Lauro Stoinski,
representante da-rede de Postos
Mime, crliicoú afonna como à

CPÊestàtratandö 0 assunto: Na

opinião dele,'�lC9mi$sãQ precisa'
levantar aplani lha individual dos
postos para se apurar se há ou

não abuso de preços. "O volume
de vendas é imprescindível para

, se analisar, o valor do preço.
Porque es-custos operacionais
,são pr�tisani,rnt� os l11eSI110�",
frisou, �crescentanclo que nin-

guém "se .preocupa com O luçro
líquido","que o governo sobretaxa
atraves,GÍti· QL!tros im postos GO!;m
CPMF,lmpo�to de Renda, entre
outros",/'"

Ele �I�rtou parao perigo da
fixação de um preçx;' médio con

tribuirpara aformação de conglo
merados.criando grançl�s redes de
postos de'combustíveis e inviabi
lizanclo a'�tLlação de pequenoss,
iiPe a�prdöc.9n! o �roprist4\·j·

do Postó"Marech�l, Comi v<ll Jo
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PROGRAME-SE

A empresa Sueli Brandão

promove amanhã, às 7h30,
na praça de alimentação do

Shopping Center Breithaupt.
café da manhã de lança
mento da 1 Cl Feira do. Imóvel
e Produtos para Condomínios
de Jaraguá do Sul.

Neste final de semana, tem

Megafeirão de Automóveis
no Parque Municipal de

Eventos. Paralelamente, das
9 às 24 horas, a Apae
promove festa junina com

.:
barracas típicas, fogueira e,
ao meio-dia, feijoada. A
iniciativa é inédita.

Em quatro finais de semana,
começando amanhã, toda

sexta, sábado e domingo, o
Grupo de Teatro Adulto da,
Scar voltará a apresentar a
peça "Fulaninha e dona

coisa", no palco do recém
inaugurado Pequeno Teatro
do Centro Cultural. Sempre
às 20h30. Ingressos R$ 5,00,
com bônus: R$ 3,00 - uma

boa pedida' .

.

Neste domingo, a Secel

(Secretaria de Cultura,'
Esporte e Lazer) realiza na

Praça Ângelo Piazera, a

partir das 14 horas, o

"Brincandojunino na praça".
Estão programadas as

trad ici ona is bri ncadei ras
com muito pinhão, quentão,
c a C h o r ro - que n t e e tc. A

festa encerra com show do

Grupo Momento, do Rio
Grande do Sul.

o Rotary Club de Jaraguá do
Sul - Pérola Industrial está
preparando a 4a Noite

Brasileira, com renda
destinada à Ajadefi -

Associação Jaraguaense dos
Deficientes Físicos. Será
neste dia 17 de junho, às
20 horas, no Clube Atlético
Baependi. Muita animação e

um cardápio especial farão
parte da programação.

Foi lançada na última terça
feira, às 19h30, a 10Cl Festa
Italiana de Jaraquá do Sul.

Imprensa e convidados
foram recepcionadas na

sede do. Círculo Italiano para
conhecer a programação
deste ano. A festa será
realizada nos días 30 de

junho e 1 de julho, no

Parque Municipal de even

tos.

Tói, vê se vai!!

Garota Divina
Neste sábado acontece na Boate Notre
o concurso de escolha da Garota do

Colégio Divina Providênciaj2000. Ingressos
antecipados estão sendo vendidos pelos alunos
da 3a série regular e terceirão, na Nagushi, do

shopping, Hobby Video, Brega & Chique e

Padaria Pão Quente, a'R$ 5,00.

o evento contará com a participação de oito lindas candidatas

Burg Garten
o CaUco, do Burg Garten, está programando uma noite
muito especial para esta sexta-feira com apresentação
do saxofonista Caio, de Joinville. O músico é expert em
Jazz, Blues,.MPB', Big Bang e outros ritmos dançantes,
inclusive corri.esta opção (dança) pela primeira vez no

ambientei Só para quem estiver a fim. Que tal?

Entrega
A Proma Construção e Planejamento entregou em maio
dois novos edifícios em Jaraguá do Sul: o Residencial

Tulipa e o Edifício. Magnólia, cada um deles composto de
20 apartamentos e salas comerciais de excelente

qualidade de construção e fino acabamento.

Paulo e Scheila Obenaus! da Proma, e Dalma Salai, da Séculus,
organizaram dois coquetéis para recepcionar as moradores e convidados

•••.•[•.•...•1)'., ·r·.r'S'�.�","\
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Niver
Quem colhe amanhã mais uma rosa no jardim de sua

existência é a filha do nosso diretor Rosane Beatriz
Schmöckel ßurqer, esposa de Irineu Burger. Partem daqui

muitos votos de felicidades e longos anos de vida,
esperando que o Green Village Residence chegue a ser

espaçoso para as mensagens de "feliz aniversário", de
muitos jaraguaenses Ei curitibanos. Parabéns!

Casal Irineu Burger e Rasune Beatriz Schmiickel

o empresário
jaraguaense Vitório
Altair Lázzaris,
diretor da Tecelagem
GUI1lZ, foi agraciado
com o cobiçado
troféu Anita
Garibaldi/2000,

empresarial, na
cidade de Bento

Gonçalves, Rio

Grande do Sul, onde
a empresa possui'
uma central de

distribuição

14 Anos de Bons Serl/cos
I

LUNELL!
milli_"I' iii ,_

SERViÇOS PREDIAIS E RESIDENCIAIS

Rua Prefeito José Bauer, 593 • Vilq .

F o n e: (O 4 7) 9 7 3 . 99,4 7 • 3 7 2d 5 o.
(E P: 89254-1 o. o. • Ja ra 9 uá d 0.+5 u I
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O fechamento
se dá as 12 horas
do dia anterior.

Jornal

CORREIODOPOVO

Jaraguá do Sul, 15 de JUNHO de 2000

MARIMAR 275·0051
eREel 1989·J

RIOBRANCO
GUARAMIRIM

Terreno com 9.232.32 m2 _

esquina de frente pio as

falto. Apto. de referencia:
em frente igreja nossa Sra.
de Fátima e restaurante do
italiano. Aprovadopelo DER
para construção junto a

rodo-via, escritura na mão.
Ideal para comércio, posto
de combustível - alto fluxo
de veículos
R$135.000.00aceita carro ou
casa como parte de pgto ..

Aceitamos casa em Jaraguá
ouveiculo.

·SÃOLUIS
Casa deAlvenaria com 110

m2, toda com laje, piso ceté
mico, janelas em arco com

venezianas, 2 quartos am
plos, sala estar ampla, es
critório, salajantar, cozinha,
bwc amplo, área de serviço

[�GE�HARIA [ARQUITETURA
Plojetos e Construções

jl;.rq;l.:ljt:�t;@} tlrbq{j/ris;ta�
AutMM 1.� de (JCWciM.

CI<:A:L-9Q5·3

Fone: (0**47)372'3441 /9975·1749
NOVO ENDEREÇO

Rua:iIemardoDombusch,JOO·SalaI2·Baependr·JaraguádoSul·S.C
CEP:89256·IOO·JaraguádoSul·SC

Ligue 'Anuncie': 370-7919 - 370-8649 - 371-1919.
'

Nosso E-Jnail rnudou: correiodopovo@netuno.com.br
CHAVE 275·1594

(RE(I 612·J

01 - Casa alvenaria Bairro São

Luiz 01 suite, 02 qtos, demais

dep. R$ 30.000,00

02 - Casa Levinus Krause/Prox.

Estofados Jardim. R$ 30.000,00

03 - Casa nova Loteamento

Belhing I Amizade com 01 suite,
02 qtos, demais dep.

04 - Sobrado Lot. Versailhes em

construção R$ 45.000,00

05 - Casa Lot. Versailhes em

construção R$ 40.000,00

06 - Sobrado Bairro Baependi
com 01 Suite, 02 qtos, demais

'dep. R$ 80.000;00

07 - Terreno Lot. Versailhes com

, 450,OOm2 R$ 14.000,00 negocia
vel

08 - Terreno Loteamento Juven

tus com 375,00m2 R$ 12.000,00
entrada + parcelamento

09 - lotes Loteamento Miranda

após Malvee R$ 7.500,00 ou

entrada + parcelamento.

1 O-Lotes Vila Rau I Prox.

Faculdade R$ 13.500,00 ou

entrada + parcelamento.

11 - Lote Estrada Nova/Prox.

Super Brazão R$ 7.000,00 ou

Entrada + parcelamento.

MARCATTO 371·1136
eREel093

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

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

VENDE - Dois TERRENOS no

Loteamento São Cristóvão II -

Bairro Amizade R$ 10,000,00..

,

VENDE - TERRENO com 1.000m"
de esquina - Rua João Carlos
Stein - Próx. Juventus.

. .

VENDE - TERRENO com 476m2
- Loteamento Ana Paula 11- Lote
nº 151 - R$ 12.500,00.

VENDE - CÀSA DE ALVE
NARIA com 89m2 - Sito a Rua
Horácio Pradi - Jguá Esquerdo
- R$ 32.000,00.

VENDE - CASA DE ALVENA
RIA - com 160m2 - Tifa Martins
- Loteamento Fredolino Martins
- R$ 40.000,00.

VENDE - CASA DE ALVENARIA
.corn 60m2, em construção, sito
à RUA JOSÉ NARLOCH - Lote
121 - R$ 23.000,00.

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

VENDE - CASA DE MADEIRA -

Lote 91 - l.otea, Liodoro Rodrigues
(Financ. de 16x R$160,OO) - R$
15.000,00.

INTERIMÓVEIS 371·2117
(RE(I 0914·J

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO
01 - Sala comercial cl área de

103m2. Rua: Reinaldo 'Rau

(Antiga Gunther Haus) - Ceniro
Valor do aluguel: R$ 1.100,00

02 - Casa alvenaria, contendo
03 dormitórios, sala, cozinha,
lavanderia, 01 bwc social, 01

bwc serviço e garagem. Rua:
Dr. Aguinaldo José de Souza,
81 (Próx, Posto Marcolla)
Valor do aluguel: R$ 400,00

03 - Apto. contendo 02 dor

mitórios, sala, cozinha, lavan
deria, 01 banheiro e garagem.
Rua: CeI. Procópio Gomes de

Oliveira, 1473 - Ed. Maguillú
- Apto. 35 "A" Valor do aluguel:
R$ 250,00

04 - Apto. contendo 02 dormitó

rios, sala, cozinha, lavanderia,
01 banheiro e garagem. Rua:

Reinaldo Hau., 86 - Ed. Mário
Tavares - Apto. 101 (Centro)
Valor do aluguel: R$ 250,00

IMÓVEIS PARA VENDA

05 - Apto. cl área de de 87,00
rnz. - Residencial Amaryllis -

Vila Nova - Preço: R$ 55.000,00

06 - Casa cl área de 260,00
m2 e terreno cl 269,00 mz.

Rua: Irmão Marista (Centro)
Preço: R$ 140.000,00

07- Apto. cl área de 200,00 m2,
mobiliado. Ed. Carvalho (Cen
tro) Preço: R$ 110,000,00

08 - Casa de madeira, c/62,00
m2 em terreno cl 325,00 m2.

Próx. Malwee

Preço: R$ 18.000,00

09 - Terreno cl 2.970,00 rnz.
. Rua: Ana Zacke. (Centro)
Preço: R$ 80.000,00
1 O-Terreno cl 800,00 rnz.

Rua: Amazonas (Centro)
R$ 65.000,00

CHALÉ 371·1500
(RE(1643·J

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

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

Imóvel comercial. R.Walter Mar

quardt,697 - R$ 800,00.

Casa alvenaria R. Florianópo
lis, 141 (03 dorrn.) R$ 550,00.

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

Apartamento R.Leopoldo J.

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

PARAVENDA:

Sobrado alvenaria R. João Pier

mann,126 - área: 255,64m2.
ccnst.: 398,40m2 (suíte,02
dorrn, + dep) R$ 106.000,00,

Terreno R.Cel.Procópio G.

Oliveira,com 637,50m2 R$
110.000,00

02 casas alvenaria R. CeI. Pro

cópio G. Oliveira,696 e 741,
área de 2.560,00m2. R$
350.000,00

Terreno R.Teodoro Acípio Fa

gundes - Água Verde - com

área ds 450,00 m2 R$ .

18.500,00.

ampla. Terreno com 453.60

m2, todo murado. Casa
nova. Excelente opção.

NEREU RAMOS
2 excelentes terrenos com

387 m2 (15.50 x 25) por r$
6.400.00 cada ., Projeto da
casa de grâça

RAU
Excelente terreno com 443.70
m2 _ esquina - frente plJosé
Bauer - pode ser financiado
_ projeto da casa de graça.
Excelente terreno com 364.50
m2 - frente pl José Bauer
pode ser finan-ciado _ projeto
da casa de graça. Excelente
terreno com 416.38 m2 -

esquina - frenteplJosé Bauer
_ pode ser financiado - projeto
da casa de graça.

ANA PAULA
Excelente terreno com 350

m2, com fundação para
casa com 99.70' m2 (3
quartos, dispensa, 2 salas;
coz., bwc, área de serviço)
_ Próx. mato constr. Queiroz
R$ 16. DOO. 00 - aceita outro

terreno op valor negociável.

PROCURAMOS
PARA ALUGAR

URGENTE CASA E

APARTAMENTOS -

TEMOS CLIENTES
CADASTRADOS -

SEGURANÇA E
, PONTUALIDADE
NOS PAGAMENTOS

,

-FlORIANI EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

- Móveis para escritório em gera'I
- Computadores/impressoras
- Fax - .Máquina de cupom fiscal
- Relógios de Ponto
- Etiquetadoras j' Scanner,
- Check ProIJto -,Retroprojetor
- Calculadoras/Máquinas de escrever
- Suprimentos pl informática .

- Papelaria e acessórios em geral

Computadores
com ISO ,9002 para

professores e.
proflssienals liberais
em até 36 vezes,
outros ,em até 16 vezes

Monitores Sansung
com preços imbatíveis

Rua Venâncio da Silva Porto, 353 - Fone/Fax: (0**47) 275-1492 - Jaraguá do SL1I- SC - E-mail': florianiequipamentos@netuno.com.br
.

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.�.-.����?I�!���.?� : : CORREIO DO POVO···············j·�·����·�·��·���:·l.�.��.��.�!:�_.��.?���
BARRA SUL 376·0015

eREel 1589·'

Prezado Cliente;

A Barra Sul Imóveis

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, Jaraquá do

Sul- SC.

Permanecemos a

sua disposição para
maiores

esclarecimentos

através do telefone

376-0015 ou na sede

da imobiliária até

16/16/2000.

GIRASSOL 371�7931

CRE�I 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 1000m2, casa com 230m2,
no centro. Aceita apto. - R$
150.000,00.

Cód. 2001 - VENDE ap. com

96m2, 3 qtos - Amizade - Res.

Ami-zade 1 º andar - R$
38.000,00 - Fica Cozinha sob

medida.

Cód. 2002 - VENDE ap. com

147m2 - 3 qtos - Baependi - Res.

Cristina - R$ 55.000,00.
Aceita troca por casa.

Cód. 3003 - 450m2 - 15 x 30 -

São Luiz - R. Arduino Pradi -

R$ 12.000,00 - Próx. do Arroz

Urbano.

Cód. 1005 - VENDE casa no

São Luís - 70m2, 2 quartos,
próximo Cale. R$ 36.000,00.

Cód. 1007 - VENDE uma casa

na Vila Lenz; - 115m2, 2 quar
tos, 2 vg. gar., R$ 55.000,00.

Cód. 3001 - 483m2 - ,14 x 34 -

Santa luzia - Res. Geranium -

R$ 8.000,00 - Ent: R$ 200,00 +

R$ 150,00 mensais.

CÓO. 1001 - 60m2 - 2 qtos -

Schroeder - Prox, Cayman - R$
20.000,00 - Parcefado/Aceita
carro.

Cód. 0004 - 741m2 - 13 x 57 -

Barra Res, Salier (Malwee) -

R$ 12.000,00 - Parcelado em

36x,

J�RDIM 371·0768
CRECI 572·J

VENDE - GIAROINE LENZI -

CA-SA ALVENARIA cl 210m2,
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 dorm. - R$ 65,000,00
- Rua José Emmendoerfer.

VENDE - VILA NOVA -

SOBRA-DO EM AlV, cl 200m2
- terreno 778m2 - suíte + 2

quartos, 2 salas - R$
93,000,00.

VENDE - NOVA BRASILlA -

(NOVO) - APARTAMENTO c/3

quartos + dep. - R$ 46,000,00
ou cl 2 quartos R$ 43.500,00.

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 500m2 - próx. Cal.

Marcelino Gonçalves - R$
16.000,00,

VENDE - AMIZA9.E - Cond.
Versailhes - Terreno cl 420m2
- R$ '13.000,00.

ALUGA - VILA LALAU - Apto,
Ed. Mariane Cristine - suíte + 2

dorm, 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·
CRECI 2066·J

VENDE Chácara - com

16.850m2,corn casa mista com

120m2, na Rua Manoel F. da

Costa - R$ 35.000,00.

VENDE - Rio da luz - Chácara

com 37.000m2, com casa de
madeira com 180m2 - R$
32.500,00,

VENDE - Amizade - 13,000m2

na Rua Roberto Ziemann - R$
150.000.

VENDE - Amizade - 378m2 na

Rua Roberto Ziemann - R$
15.000.

VENDE - Nereu Rarilos -

Ponto Comercial próprio para
lan-chonete, com 170m2, na

Rua Luiz Sarti - R$ 40.000.

VENDE - Nereu Ramos -

65.000 m2 na Rua Luiz Sarti,
com Bananal - R$ 180.000,

VENDE - Rio Cerro - .ti87m2
na Rua Pa.Aluisio Boening -

.

R$ 10.500,00,

VENDE - Praia de Itajuba -

Terreno a 300m da praia. R$
5.200,00.

VENDE - Nova Brasília -

392m2, na Rua José Emmen

dorfer - R$ 25.000.

LEIER 371·9165
CRECI 1462·J

ALUGA - Apto, 3 dorrns. R,

Dr, Waldemiro Mazurechen. R$

335,00,

ALUGA - Apto, 3 dorms., 2

salas, final da R" Jorge
Czerniewicz. R$ 350,00,

ALUGA - Aptos, 3 dorrns, Ed.

D Alzira, lateral Barão Brancol
Centro, R$ 280,00,

ALUGA - Apto, 3 dorms, 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

dorms., Ed. Maximum Center,

R, Marechal. Deodoro. R$

550,00.

ALUGA - Apto, suíte + 2

dorms, Ed. Dona Alzira, lat.

Barão do Rio Branco, R$

'330,00.

ALUGA - Apto, suíte + 2

dorrns. Ed. Schioche!. R,

Barão do Rio Branco, R$
600,00.

ALUGA - Apto, 2 dorrns. sala,
cozinha, banheiro', lav, gara
gem, BR-280. R$ 240,00,

ALUGA - Casa alv., 1 dorrn,

cozinha, bwc, lav. BR-280,
entrada Rodeio Crioulo, R$

150,00.

RANCHO 371·8799
CRECI 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 60m2 num terreno com

359,05m2 - Bairro Rau - Entra

da de R$ 10.000,00 + finan

.ciamento.

VENDE - Casa mista com

110,72m2 num terreno com

340,80m2 - R$ 35.000,00 - Vi

.la Nova - Terreno cl 14.118,00
no valor R$ 55,000,00.

VENDE - Terreno com 600m2-

Paralela Rua Domingos da

Rosa - Morro Boa Vista - R$

8.000,00,

VENDE - Casa de alvenaria

caril 320m2 dois lances com

sete quartos, dois banheiros,

Terreno com 600m2 - Jaraguá
Esquerdo- R$ 55.000,00,

VENDE - Casa de alvenaria de

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

Rua Paulo Schmidt - Bairro Avaí.

,

R$ 35.000,00 (Aceita carro

como parte do pagamento),

VENDE - Casa de alvenaria

com 128m2, -três quartos, te
rreno com 504m210calizado na

Rua João Satter Corrêa - Avaí
- R$ 45.000,00,

Necessitamos de casa

para iocação. Temos
clientes cadastrados

VASEL 275·015a'
CRECI 1762·J

VENDE - Casa alv. 1422 - 3

quartos + dep. - Terreno 350m2
- Jguá Esq, próx. Azaléias -

R$ 63.000,00,

VENDE - Casa alv, 90m2 - 3

quartos + dep, + edícula cl 4

peças e bwc. Vila Rau. Terreno

412m2,

VENDE - Casa alv, 129m2 - 3

quartos + dep, Terreno 800m2
- Figueira - R$ 53.000,00.

VENDE - Casa alv. 150m2 - 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 560m2
- 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 186.000m2 -

lateral Walter Marquardt - Vila

Nova - R$ 45.000,00,

MENEGOTTI 371·0031
eREe1550·J

VEJA ESTA OFERTA I

CASA NOVA CONTENDO 01

SUíTE, 02 QUARTOS E DE

MAIS DEPENDENCIAS,

lOCAL: PROXIMIDADES DA

WEG II. - R$ 48.000,00 (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$ 150,000,00

CASA EM ALVENARIA

03 QUARTOS E DEMAIS DE

PENDENCIAS - lOCAL
ESTRADA NOVA - R$ 30,000,00

CASA EM MADEIRA
02 QUARTOS E DEMAIS DE
PENDENCIAS - lOCAL: VILA

RAU - R$ 15,000,00

APARTAMENTO NO CE'NTRO
EDIFíCIO GARDENIA - 02

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

TERRENO - CENTRAL lOCA
liZADO NA AV. MAL, DEODO
RO DA FONSECA - ÁREA DE

1,930,00 M2 - R$ 360.000,OÓ

OFERTA DE TERRENO

lOCALIZADO NA VilA RAU
COM ÁREA DE 300,00M2
SOMENTE R$ 7,500:00 ou R$
3.600,00 MAIS 10 PARCELAS

FI)(AS DE R$400,00.

TERRENO - lOCALIZADO NA

R, JOSÉ POMIANOWSKI

445,00 M2 - R$ 15,500,00

TERRENO - lOCALIZADO NA

VilA RAU COM ÁREA DE

420,00 M2 - R$ 14,500,00 - OU
R$ 7,000,00 MAIS 17 PAR

CELAS FIXAS DE R$ 500,00

TERRENO - lOCALIZADO
NA ILHA DA FIGUEIRA COM
ÁREA DE 24,000,00 M2

R$ 70.000,00

ÓTIMA ÁREA NA VILA NOVA
TERRENO COM ÁREA DE

4.176,00 M2, - lOCALIZADO
NA RUA OlíVIO BRUGNAGO,

R$ 400,000,00

FUTURO 371-0696
CRECI 8469·1

VENDE, - Apto, Novo no

Residencial Ágata (101) com

3 quartos, banheira de

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

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

construção próximo ao

Supermercado Angeloni -

Entrada e assumir parcelas de
, Condomínio.

VENDE - Apto, 401 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. 101 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 (501) com

3 quartos Edifício com

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

VENDE - Apto. Novo no

Residencial Talismã (302) com
2 quartos, massa corrida,

água quente e fria - R$
65.000,00.

VENDE - Apto, 603 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

João Picolli - Aptos. com 3

quartos - financiamento direto

como Condomínio,

VENDE - lANÇAMENTO -

Residencial Esmeralda na Rua

João Picolli .: Aptos, com 2

quartos - financiamento direto

com o condomínio.

SÉCULUS 371·8814
CRECI 1873·J

VENDE - Casa alvenaria cl

150,00m2, 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 364,00m2 -

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

VENDE - Terreno cl 462,00m2 -

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 ,00m2 •

Rua Rudolfo Sanson, Figueira -

R$ 19.000,00.

VENDE - Terreno cl 49i,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
CRECI 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 uma área central de

30m x 31 m, ao preço de R$

195.000,00.
.

VENDE-SE uma área industrial

na BR-280, próximo a Rec.

Breithaupt - 26 parcelas de R$

2.500,00 - área de 3.800m2

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 finanoiamento.

Temos calpões Centrais para
locações,

Vende-se várias chácaras a

partir de R$ 9.000,00.

Vende-se 2 lotes na Rua Egon
Kock, medindo 13,00m x 30m,

cada, no valor de R$ 10.000,00
- cada - Barbada - Jguá
Esquerdo:

ENGETEC 370-09'19
\

CRECI 934·J

VENDE - VILA LENZI

Próximo ao Colégio Giardine

lenzi, lote com meia água, T%
5.000,00 entrada + R$ 8.POO,00
parcelado, condições à com'

binar,

VENDE - BARRA DO RIO CER

RO - Sítio próximo a Malwee,

com 170.000,00m2 - Valor RS

90.000,00.

VENDE - VILA NOVA - Terreno

cl 425m2 próximo ao Fórum

Valor: R$ 33.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ACJ INTERATIVA

r

PEQUENOS EM DESCREDITO
É consenso no mercado: contmua dificil o acesso de micro e oeoueaes

empresas ao cteciao, embote pese o direito coneutucioue! do segmento a po
liticas de crédito diferenciado. O programa Brasil Empreendedor, lançado pelo
governo federal no ano passado e operacionalizado pelo Sebrae, em Santa

#, Catarina através das entidades etnptesetieis, alavancou recursos estimados

em R$ 8 bilhões, cobtiu maiores demandas de crédito, mas não facilitou o

acesso da segmen to ao crédito, que continua limitado por questôes como a

adimplência e garantlas de eiedito acima da capacidade de investimento das

pequenas empresas.
Nos bastidores deste contexto, verdade seja dita, existe uma grandemovi

mentação de entldades, governos e instituições de apoio às pequenas empre
sas na busca de soluções para facilitar o acesso das pequenas empresas a

financiamentos. As entidades empresariais do segmeúto também têm sua

veiâede: muitas promessas e pouca oteuce.
Para o sistema financeiro, essa prática é sinônimo de alto nsco, justificado

nas taxas de juros diferenciadas, custos operacionais, eventualinadimplência
e na ptevisiio e euséncie de risco aos correntistas.

Entrannambém tieete cenáno como estudo de soluçãomodelos intemacio
nais dé organização setanal, de crédito cooperativo e de politicas govemamen-.
tBlS de estimulo emvestimentoao desenvolvimento daspequenas empresas.

Alternatlvas que epontei» para a aeaséo eeueteçic« dos çoveatoe em es-
\

timular o segmento que meu: gera emprego e renda e para o fortalecimento
das entidades empresanais representativas das micro e peqUenas empresas
COll10 alavancadoras de ciédito.

Folha da Cidade/Caçador; O Pianalto/Canoinhas; O Tempo/Capinzal; O Fato/Catanduvas; O jornal/Concórdia:
A Semana/Curitibanos; jornal da Fronteira/Dionísio Cerqueira; jornal do Vale/Guaramirim; Nosso Povo/ Imbituba; O diretor técnico do Sebrae Nacional, Vinicius Lummertz, não hesita, vai mais
o Atlántico/Itapema; Força D'Oeste/Itapiranga: jornal Volta GrandeIJacinto Machado; Correio do Povo/Jaraguá do

longe e propõe a opção de um capitalismo verdadeiro no Brasil com o convenci-
Sul: o MOl1l81.1to/ Lages; Expresso D'Oeste/Palmitos: Jornal do Comércío/Piçarras: Nova Era/Rio do Sul; Teia Cul-
tural/Santo Amaro da Imperatriz: Informação/São Bento do Sul; Folha do Oeste/São Miguel do Oeste; O Seareiro! menta do BB11cO Central da necessidade de ciieçéo depequenos bB11cOS regionais
Seara; Jornal do Médio Vale/Timbó; Correio/Videira, e Folha do Alto Irani/Xanxerê.
'-----------------------------�, e locais voltadospara operar crédito específicoparamicro epequenas empresas.

JORNAIS QUE INTEGRAM A RCJ

Luiz Carlos Floriani
Presidente da Fampesc

Para o presidenle da

Fampesc, Luiz Carlos Floriani,
não devia ser tão difícil, mas
quando se traia de crédito para
micro é pequenas empresas as

promessas continuam maiores
do que as ações práticas. Nem o

Brasil Empreendedor, que, re
presentou uma expectativa de
facilidade de acesso, não che

gai! a se concretizar como uma

Crédito solidário
oferta ilimitada a crédito. O pFO- no plano de estabilizaçào eco- de garantias no valor de150 livamenle. Tanlo é que a úni- deve ser lançado no segundo
grama, segundo o empresário, nômica ou de conlrole da in- ou 200% dos recursos que ca instituição que tem oservi- semestre".
lrouxe um conceito de crédito nação. Os banqueiros, que não queremos lomar para inves- ço conlralado é o BB, o banco Além disso, Floriani e um
orienlado, numa visão não- passam de empresários comer- limentos". oficial que regislra o menor grupo de entidades e represen-
paternalista: "Do lolal dos em- cianles de um produlo chama- A busca de instrumentos volume de operações com tanles de eslatais estão dando

presários capacilados pelo pro- do dinheiro, nào-admitsm que para positivar os empresários micro e pequenas empresas". forma a umprojeto de política
grama, apenas 20% foram enca- ao empreslar dinheiro eslào inadimplenles, Apesar econômica para a micro e pe-
minhados a ,crédilo e, destes, inveslindo neles mesmos e eliminando as disso, o cená- queria empresa que deve ehe-
cerca de 10 ou 15% tiveram Ii- que isso implica em risco. É reslrições rio para Santa gar à mesa do governador
berados os recursos solicilados. porque lêm demandas garan- cadastrais e a Catarina, de Esperidiào Amin até o final
Balemos coma bola na Lrave". lidas, que pagam a conta". criação de um acordo com a do ano:

" Neste projeto vai és-
De acordo com o ernpresá- Quanlo a reslrições ca- fundo de aval Fampesc, é um tar previsla a criação de socie-

rio, os principais problemas daslrais e garanlias de crédi- ou de coopera- pouco mais oti- dades de crédito solidário,
con t

í

n uam exislindo: to, o presidenle ela Farnpese livas de garan- mista: "Es- conforme prevê o Estatuto da

adimplência e garantias de argumenla que eslamos sain- lia de crédilo, tamos traba- Microempresa e daEmpresa
crédilo. Floriani reconhece do de uma economia, nos úl- semelhantes às lhando na cri- de Pequeno Porh3, onde os pró-
que muilas vezes o problema timos 20 anos, totalmerite des- do modelo ilali- ação de um pries empresários são sócios
da pequena empresa não é provida de qualquer conceito ano, são, para fundo aval com e, portanto, articuladores e

propriamente de crédilo e, e garanlia: "Como querem o empresário, as saídas de coberlura de 50% dos valores fiscalizadores seloriais do pro-
sim, de geslão, mas afirma empresas complelamenle curlo prazo: "Como conselhei- tomados, para ser operado via cesso de financiamento. Uma

que, por outro lado, não exis- inadimplenles. Isso não exis- ro do Sebrae-SC, sou obrigado Besc, BRDE, CEF, BB, que e]11 grande responsabilidade para
te disposição do governo fe- te. Temos comprovações de a dizer que, em Sl1l11a Catarina parceria com outro fundo aval, os empresários.mas uma opor-
deral e das grandes institui- que 70% da economia está de o fundo Aval do Sebrae, que via Badesc, daria cobertura de tunidade concreta de termos

ções financeiras para [aciliLar alguma [arma inadimplenle. dá garanlia a 50% da solicita- mais 40%. Esse é um produto acesso real a crédito".
o crédito: " Não está previslo Por oulro lado, não dispomos ção de crédi lo, exisle figura- muito bem encaminhado que ( continua na página 4)
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RCJ NOS BASTIDORES

�REFIS Estadual
o projeto de lei de origem go

vernamental que institui o Progra
ma Catarínense deRecuperaçãoFis
cal - REFIS Estadual, que vai

normatizar a renegociação de débi-
.

los com o ICMS, está em fase final
de apreciação da Comissão de Justi
ça da Assembléia. Até agora, foram
acatadas nove emendas que, segun
do o deputado Onofre Agostini
(PFL). presidente da comissão

"aperfeiçoaram o projeto original,
por exemplo, ampliando o limite
das dividas negociáveis de 31de de
zembro de 99 para até 8 demaio de
2000. Isso permite que um maior
número de empresas quitem suas

dividas com o Estado". Segundo in
formações do governo a dívida ati
va de ICMS chega aR$l,6 bilhão.

O deputado esclarece que as

emendas apresentadas deterrninam
também que os juros sejam cobra
dos sobre o capital em débito e não

mais sobre as multas consolida
das, que devem ainda ser reduzidas
a 70% do valor real.

Depois da Comissão de Justi
ça, o projeto vai a plenário para
apreciação, mas pode sofrer novas
emendas em tramitação nas Comis
sões de Finanças e Fiscalização, por
onde passa antes da aprovação fi
nal e sanção governamental,

EXPOSUPER 2000
As principais inovações de ges

tão, tecnologia e mercado do setor

supermercaclista vão estar reunidas
na 13(/ Convenção Catarinense de

Supennercadistas, que acontece, de
18 a 20 de junho, nas dependências

�

do Centrosul, em Florianópolis,
numa promoção da Associação
Catarinense de Supermercados.

O evento tem reunido todos os
anos supermercadistas de vários
pontos' do Estado e despertado a

. atenção de empresários de segmen-

O secretário de Justiça e da

Cidadania, Paulo Cesar Ramos de
Oliveira, em depoimento à CPI que
investiga o narcotráfico e o crime
organizado em Santa Catarina, afir
mall que o tráfico de drogas dentro
dos presídios estaduais não "passa
demito". Segundo ele, o que existe
são pequenas quantidades de ma
conha, por exemplo, que entram
nas prisões através dos familiares
dos detentos.

Com isso, desmente informa

ções de posse da CPI de que os

agentes prisionais são os grandes
responsáveis pela introdução de

entorpecentes nos 20 presídios e

to de outros estados. Com progra
mação orientada para a expesíçäo
de equipamentos e produtos para
supermercados, rodadas de negó
cio, palestras, o evento prevê ainda
a entrega do Prêmio Mérito & Mer

cado ACATS, atividade agendada
para o dia 20, às 21 horas.

A abertura oficial está mar
cado para às 18 horas do dia 18,

.

ato solene que já tem confirmada
a participação do governador
Esperidião Amin. "

Mito
três penitenciárias de Santa
Catarina e declara que o sistema

prisional vem sendo alvo de rigo
rosa fiscalização para evitar o trá:
fico de drogas.

Ramos Oliveira revelou ainda

que 936 dos 4.zi6 detentos que
estão nos presídios catarinenses
são enquadrados por tráfico de dro

gas, o que representa, portanto,
mais de 20% da população
carcerária: ç A legislação federal a
respeito do narcotráfico está obso
leta. Considera como traficante

quem é preso com um grama de
coc<Íína apenas e, também, quem é
detido com 10 quilos da droga".

Desapropriação
O governador Esperidião

Amin assinou, no início de ju
nho, o decreto que prevê a desa

propriação de uma área de 18,7
milhões de metros quadrados no
município de Siderópolis desti
nada à construção da Barragem do
Rio São Bento. O decreto assegu
ra também que à Companhia
Catarinense de Águas e Sanea
mento (CASAN) será a empresa
responsável pela execução das

desapropriaçöes da referida área.

Caracterizada como crítica em
recursos hídricos em função da

poluição causada pelas atividades
industriais e demineração, a região,
com a nova barragem, além da
melhoria no abastecimento de água,
obterá resultados de prevenção el
contenção de cheias nas áreas agrí
colas e urbanas lindeiras, de preser
vação da Serra Geral e de explora
ção de negócios turísticos e lazer a

partir da criação do lago artificial
que o projeto prevê.

Olimpíada
A secretaria de Estado da Edu

cação está anal.isando a sugestão
dos deputaclos Ivan Ranzolin e

Antônio Ceron (PPB) de realização
da la Olimpíada Colegial Prima
vera da Esperança, em Lages, de 27
de agosto a 03 de setembro. Os

.

dois deputados acreditam como

imprescindível a participação da
secretaria, da Fesporte e da 7aClill

para a concretização, organização

e desenvolvimento do projeto.
Eles esclarecem que a sugestão é

inspirada nos moldes da Olimpí
ada Colegial Esperança 2000, pro
movida pelos ministérios da Edu
cação e cio Esporte e Turismo, e

avaliam que eventos desse parle
funcionam como agentes de

integração e desenvolvimento das
atividades esportivas entre os es

tudantes.

RCJ EDUCAÇÃO

pequenas nolícias.
A curiosidade das crian

ças sobre o significado de
determinadas palavras é
m ai s uma forma de enri

quecimento cultural e de
vocabulário. Termos da Fo

lha de sábado, dia 3, que
chamaram a atenção de al

guns alunos: míope,
fecularia, engajados, lacu
na, expectativa e Acismo.
A professora Ieda falou so;

bre a gama de conhecimen
to que o aluno pode absor
ver ao ser informado sobre
o significado de cada pala
vra e o contexto que a en

volve, sendo isso muito ex

plorado na disciplina de

lír:gua portuguesa.

Jornal. Escola em
_

São Miguel
do Oeste avalia sala de aula

I

Para observar de perlo os

efeitos do Projeto Jornal Es
cola, desenvolvido em parce
ria com a Adjori-SC, e fazer
uma primeira avaliação das
atividades desenvolvidas du
ranle o mês de maio, o jor
nal Folha do Oeste, iniciou
na terça-feira, dia 6, uma
série de conlatos com profes
sores e alunos de 3" e 4" séri

es, da rede �scolar munici
pal, estadual e parlicular de
São Miguel do Oesle.

No Grupo Escolar Mu

nicipal Atílio Luiz Calza,
no bairro Sanla Rita, a

professora da 3" série,
Ieda Pedrassani, colocou
como eslá desenvolvendo o

trabalho com o jornal na
sala de aula.

O aluuoloma conheci-

Alunos da 3!! série exploram o jornal e recebem orientações da prot" Ieda.

menlo do conleúdo do sema
nário e é escolhido uma ma

léria ele acordo com o lema

planejado para ii semana.

Exemplo: na ediçãó pas-

Quem vê e lê jornal quer nele também aparecer

sada, a maléria escolhida
[oi sobre o rio Guamerim,
em [unção da professora es

lar lrabalhando a conserva

ção dos rios. Primeiramen
te é feita uma leitura silen
ciosa, a seguir, a inlerpre
lação oral. Esse conteúdo
[oi aplicado em aula de ge
ografia, esludando a locali

zação do rio Guamerim.
Ieda comenta que os alunos
demonslram grande interes
se no significado das pala
vras. Os assuntes que mais

desperlam a alenção das

crianças são: novelas,
pegadinhas, piadas, espor
le, horóscopo e culinária.
Gostam de variedades pela
quanlidade de fotografias e

de Fiscal permite o acornpa
nhamenlo e o controle da ar

recadação, dá maior ênfase à

captação de receilas próprias,
conlrola o sislema de ter

ceirização de serviços e esta

belece normas para a

contratação de créditos e exi

gências para a realização de

operações de crédito por anle

cipação de receila.
Para Weber Oliveira, um

dos aspeclos importanles da
lei é a limitação de gastos para
adrninistraçöes em final de

Deputad,os debatem Lei
de . Responsab.ilidade Fiscal

RCJ LEGISLAÇÃO

Oliveira explicou que a

lei lha normas para a União,
estados e municípios possam
adrninistrar bem suas recei
las e evitar o endividamento
excessivo: "Ela prevê plane
jamento e execução orça
mentárias; determina limite

p ar a gastos com pessoal,
seguridade e juros, e deter
mina sanções pessoais para
quem desrespeitar as novas
regras" .

De acordo com o consul
lar, a Lei de Responsabilide-

mandato: " Com a nova lei,
nos úllimos seis meses de

mandato, os administradores
não podem aumentar despesas
com pessoal, realizar opera
ções financeiras por antecipa
ção de receita ou fazer obras

que não possam ser pagas rio

mesmo ano. As sanções prevê
em multas de 30% dos venci
mentos anuais em caso de ir

regularidades e enqua
dramenlo do infrator em cri
me de responsabilidade", des
taca Weder.
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O consullorWeder de Oli
veira, engenheiro, ex-audilor
fiscal do Tesouro Nacional e
da Consulloria de Orçamento
e Fiscalização Financeira da
Câmara dos Depulados, que
acompanhou a tramilação e

votação da Lei de Respensa
bilidade Fiscal no Congresso,
realizou palestra sobre ama
téria para 'es depulados
catarinenses, por solicilação
do presidente do Palácio Bar

riga Verde, deputado Gilmar
-Knaesel (PPB).

'Rede Catarinense de Jornais
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.Porto de São Fra·ncisco

registra incremento
nas exportações

A adrnínistraçâo do Porto
de São de Francisco do Sul

registrou em maio o maior in
cremento emmovimentação de
cargas deste ano. Ao todo fo
ram movimentadas 1,2 tonela
das, o que representa aproxi
madamente 70% do total de
1.8 milhão de toneladas

registradas nos cinco primei
ros meses de 2000 e o dobro
da carga movimentada entre

janeiro e abril.
O diretor do Porto de São

Francisco, Marcelo Salles, ex
plicou que o bom desempenho
se deve à adoção de medidas
administratives e operacionais,
com a expansão do canal de
acesso à atracação de navios e

à implementação de linhas de

navegaçào de cabotagem.
A exportação de madeira,

271toneladas, e de azulejos,
61mil, foram as mercadorias

que mais movimentaram car

gas, de janeiro a maio, segui
das pela comercialização ex

terna de frango, 61miltonela
das, e de móveis, 34 mil. O

trigo, com volume acumulado
de 295 mil toneladas, foi o pro
duto mais importado.

Atuando há 12 anos no

perto, Salles informa que o

mercado do Mercosul repre-

senta um PIB de US$ Itrilhão
e que as exportações do Esta
do alcançam 5,1% do total do

país, empregando 333 mil tra
balhadores, com um movi

mento, em 99, de 4,5 milhões
de toneladas. Segundo o di
retor, 90% da movimentação
cabe à indústria catarinense,
responsável pelo crescimento
do perto em 239,36% durante
a última década. Em relação

a investimentos, a adminis

tração do perto anuncia a

construção de um novo piei
para setembro deste ano, com
dois berços de atracação.

Salles critica o governo fe
deral por privilegiar pertos do
Nordeste e do Sudeste, que
registram pouca movimenta

ção de carga, e destaca que
no orçamento da União de
2000 foi reivindicada a cons-

truçäo de um pátio de 135mil
melros quadrados. Nos últi
mos cinco anos, informa a ad

ministração, os investimentos
no parlo chegaram a RS$ 5

milhões, envolvendo obras de

pavimentação, ações de trei
namento de pessoal e estudos
em parceria com a iniciativa

privada para agilizar a espe
ra dos navio atracados de 4

dias pava 24 horas.

Porto de São Francisco do Sul movimentou
1,2 toneladas de cargas no mês de maio

ACJ ESTRADAS

'Operação Caminho Limpo 2
As Secretarias de Trans

porte e Obras e Justiça e Ci
dadania firmaram. convênio
para a utilização de mão-de
obra carcerária no trabalho
de conservação das rodovia
catarinenses. O acordo pre
vê o emprego de até 400

detentos de diversas unida
des prisionais de Santa
Catarina em serviços de ma

nutenção de estradas, limpe;
z a dos acos tamen tos,
desobestrução de canaletas e

consertos de placas de sina

lização. O prazo de execução
dos serviços especificados
está previsto-para 932 dias,

podendo ser prorrogado em des t ('! a no, qua n d o 26

caso de consenso entre as detentos executaram servi

duas secretarias. . ços duranle quase trêsine-

Segundo o secretário de ses entre dois pon los da BR

Transportes e Obras, 470:ostrechoscompreendi
Leodegar Tiscoski, o convê-

.

dos entre os municípios de
nio vai ab ra n g e r 16. LontraseSãoCristovãodo

municípos e gerar uma eco- Sul e entre B1umenau e L011-
nomia de aproximadamente tras. No total, foram aprimo-
70% no custo que seIer

í

a rados 35 quilómelros de es

com uma empresa de tradas." ramos o primeiro
manunteção.Ogovernador eslado do país a

explica que a decisão d e
, implemenlar a idéia", res

deflagrar a Operação Cami- salla Amin. " Nada mais jus
nho Limpo 2 foi motivada to que agora renovemos uma

pelo sucesso alcançado na inicia Ii va que deu certo" .

primeira experiência do O secrelário da [ustiça e

projeto, lançado em janeiro Cidadania, Paulo Cézar Ra-

mos de Oliveira, comenla
que o acordo firmado repre
senta um "trunfo" pois aten
de a determinação do gover
no do eslado em buscar al
l e r n a l i v a s para a

ressocialização de presos. De
acordo com Oliveira, além da

oportunidade de aprender
novos ofícios, os detentos, se
lecionados vão receber um
salário mínimo por mês e

poderão diminuir o lempo de

permanência nos presídios.
A legislação penal vigenle
assegura a redução de um dia
da pena imposta a cada três
dias trabalhados. ,

ADJORI/SC

ACJ NAS PONTAS

Campus
que 30% dos recursos constantes
no convênio e na previsão orça
mentária dos municípios vai es
tar disponível de imediato. Com
este aporte inicial serão adquiri
dos o acervo bibiliográfico da ex

tensão, computadores, máquinas
de xerox, mobiliário, telefones e

outros itens que são necessários

para o início das atividades. Tam
bém são exigências para a aprova
ção do projeto pelo Conselho Es
tadual de Educação, que é respon
sável pela vistoria do local.

Está sendo discutida a possi
bilidade da Unoesc realizar, em se

tembro e ou tubro, um curso de pós
graduação para formar interessados
em integrar o quadro docente do

Campus Unoesc-Fronteira. Os pro
fessores da região commestrado ou

pós-graduação podem ser aprovei
tados no novo campus(JF).

mercado para as entidades empresa
riais, mantém o gerenciamento das
atividades realizadas, com todo o

suporte de subsídios técnicos e re

cursos necessários pára a realização
de cursos ou orientação de instala

ção de novos empreendimentos.
Ele destaca, ainda, que as pe

quenas empresas da região têm tido

aprovadas as suas solicitações de
crédito dentro das atividades do

Programa Brasil Empreendedor. O
programa funciona sustentado por
uma ação em tripé: o Sebrae-SC ca

pacita e orienta para o crédito, o
sistema financeiro avalia a solici

tação de tomada de crédito e o

Sebrae-SC dá acompanhamento
gerencial nas empresas tomadoras
de financiamento (JC).

Desenvolvimento
A proposta dos catarinenses é

de que cada fórum regional tenha
um representante na mesorregião,
num total de 20. Na área abrangida,
existem15 microrregiões no RS,
cinco em SC e seis nó PR, com um

total de 20 fóruns instalados, que
vão apresentar suas prioridades e a

partir delas, serão escolhidas as

propostas da mesorregião.
Este plano do·Ministério da

Integração Nacional poderá contem
plarprojetos como uma ponte sobre
o Rio Uruguai, em Itapiranga, estra
da de ferro para região, gasoduto,
entre outros.

O desenvolvimento do turismo
nesta região também será beneficia
do, uma vez que poderão ser implan
tados projetos integrados (FDO).

Divino
des brasileiras tem em SantoAmaro
uma característica marcante: luxo e

investimento financeiro, o que tem
levado os festeiros ao investimento
médio de R$100 mil para organizar
e promover o evento.

O festeiro da edição 2000

Adelmo Souza afirma que a festa
continua tendo grande importância
cultural para a Grande

Florianópolis (TCN).

Rede Catarinense de Jornais

Resultado

Os municípios de Dionísio

Cerqueira, SC, e Barracão, PR, vão,
até o final deste ano, abrigar o
Campus Unoesc-Ironteira A previ
são é de que a primeira turma ini
cie aulas no primeiro trimestre de
2001, com calouros que farão ves

tibular neste final de ano pelo sis
tema Acafe. A área para a constru

ção do campus, segundo Altair
Rires, prefeito do município
catarinense, já está definida e a

aquisição e desapropriação como
área de utilidade pública negocia
da. As reformas no piso superior do
Banco do Brasil, oncle a extensão

vai funcionar no início, começam
ainda em junho.

O empreendimento está sendo
viabilizado através de um convê
nio entre a Unoesc e as prefeituras
das duas cidades de fronteira. A
reitoria da universidade esclarece
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A Associação Comercial e In
dustrial de Piçarras avalia como po
sitiva a nova dinâmica de interação
com o Sebrae-Se. O presidente da
AClp, Rodolfo Kólhbach, comenta
que a extinção de rede Balcão
SEBRAE e o repasse das funções e

atividades às entidades empresari
ais" facilitou nossa relação com o

Sebrae-SC, pois sempre trabalhamos
juntos, mas com funções exercidas
em separado. Agora, com as funções
acumuladas na AClp, os trabalhos
são desenvolvidos mais plenamen
te por conhocermos melhor a situa

ção local das pequenas empresas".
Kolhbach declara também que,

no novo sistema de apoio às peque
nas empresas, o Sebrae-SC além de

repassar as atividades de ponta de

Ilapiranga - O governo fede
rat detectou diversas regiões no

país que apresentam um desen
volvimentoabaixo da média na

cional. Diante disso, o Ministé
rio da Integração Nacional demar
cou 15 regiões que têm afinida
des para desenvolver projetos
conjuntos. A bacia do Ri.o Uru

guai, que abrange o oeste de San
ta Catarina mais quase a,metade
cio RS e agora também integrada
pelo sudoeste do Paraná, forma
rão uma destas regiões.

Representantes dos fóruns re
gionais catarinenses,da área que vai
de joaçaba e abrange todo extremo
'oeste, reuniram-se recentemente

em Itá para discutir a forma de re

presentação na entidade.

Um total de 20 mil pessoas
marcaram presença nas atividades
da 146a Festa do Divinos Espirita
Santo, que a- conteceu, de 10 a 12

deste mês, em Santo Amaro da im
peratriz, que teve como festeiro,
este ano o empresário do
setor de hortifrutigranjeiros,
AdelmoSouza.

.

A festa, que é uma tradição aço
riana comemorada em várias cida-
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ACJ INTERATIVA Mercado tem dinheiro
tendência de negócios de San- visionamento, colocada em vi·
Ia Catarina acusam 50 mil ope- gor dois dias antes do lançamen
rações desde maio de 93, com to do Brasil Empreendedor,
um volume emprestado de R$ pode estar atuando como um

450 milhões: " A Caixa é líder desestimulador do crédito.
em crédi to para as micro e pe- Para Aliator, a saída está no

quenas empresas em Santa fortalecimento associativo do
Catarina", afirma o superinten- segmento: "Temos o exemplo
den te de negóci os da CEF, de Joinville, Lages e Criciúma,

,

Aliator Silveira. que estão importando um mo-

Para o executivo, o Brasil dela alemão de organização
Empreendedor alavancou na setorial, através do Projeto Ern

formaçãogratuitaenaalocação preender. O preciosismo
de recursos, de volume de re- operacional alemão não vamos
cursos, o que causou um au- conseguir aqui em curto prazo,'

, mente na contratação. Isolado, mas é um caminho em que já se

no entanto, o programa não pode pode observar ganhos, como o

serconsiderado ----�------ nível de
como um inadimplência
facilitador de praticamente
crédito: " O ris- zerado. O crédi-
co continua. to é quase que
Não temos a co- condominal.
bertura no orça- Um fiscaliza o

men to daUnião outro".
de parle do ris- Aconstitui-
co Gomo nos ção jurídica da
EUA. Não temos sociedade de

nenhumagaran- garantia ao cré-
tia assessória. dito solidário,
Por outro lado, temos que evitar conforme prevê o Estatuto da
riscos para o nosso correntista, Microempresa e Empresa de

Qualquer inadimplência acima Pequeno Porte, é outra alter
de 0,5% é alta, pois estamos tra- nativa para facilitar o acesso

balhandocomtaxasdejurosque de crédito às pequenasem
variam de 0,8% a 2% e com presas, destacada por Aliator,
margem de lucro pequena". que acrescenta: "Tem. ainda o

O superintende de negóci- sistema de fundo próprio
os da CEF também acredita que cooperativado, onde, inclusi
a norma do Banco Central que ve, é possível reduzir ainda
cria a escala de pro- mais a taxa de juros".

Acesso ainda difícil
Para o Sebrae-Se, o Brasil

Empreendedor representa um
marco no acesso ao crédito para
pequenas empresas. Até novem
bro de 99, quando foi lançado o
programa, os bancos dispo
nibilizavammontantes somen

te para atender suas metas. Com
o Brasil Empreendedor, o volu
me de operações foi triplicado
para umameta de 1,3 milhão
de operações; com recursos es

timados em R$ 8 bilhões. O con

sultor de Sebrae-SC Luciano Pi
nheiro' responsável pelas ativi
dades do programa em Santa
Catarina, analisa que isto mu
dou a forma de operação dos

bancos, que abriram um leque
de novos produtos:

" Só que as

restrições continuam. O acesso

ainda é difícil".
Na verdade, o Sebrae-SC;

nãodispõe, hoje, dos números
gerais de liberação de crédito
do programa, na medida, em
que osprojetos de capital de
giro e para investimentos até R$

.
I

25 mil, segundo a nova cultura
do Brasil Empreendedor, não
passam mais pela análise finan
ceira da entidade. Luciano ar

gumenta que pelofeedback re
cebido continuam dificultando
a tomada d� crédito as restri

ções de garantia, despesas ad
ministralivas indiretas e avigên-

cia de normativa do Banco Cen
tral que implantou uma espécie
de mapa padrão de perfil em
presarial como canal de acesso
de crédito, num enquadra
mento que varia de AA a H.

Conforme a escala vai de a

A a H, cresce o valor que o ban
co lem que depositar numa con
ta especial a cada empréstimo
entre R$ 50 mil e R$ 500 mil.
Para uma empresa classificada
comoA, o depósito tem que ser

em torno de 20% do valor toma
do. Jáno caso das empresas H,
o depósito é de 100% do valor
tomado: " Resultado: os bancos
estão resistentes a operar com

empresas enquadradas nas últi
mas faixas. Estão nessas faixas
as novas empresas, as empresas
em incubadoras tecnológicas e

as de negócios não-tradicionais,
na sua grande maioria peque
nas empresas".

Apesar disso, a instituição
; acredita que, com o Brasil Em

preendedor, houve um incre
mento na tornada de crédito
em função da pretsão que o

programa causou no mercado:
" Mesmo assim ainda não te

mos regras favoráveis. O
Sebrae-SC entende que a con

tinuidade do Brasil Empreen- .

dedar, a partir de novembro,
deva estar orientada para

disponibilizar recursos de cré
dito para faixas que ainda não
estão lendo acesso".

O consultor do Sebrae in
forma que, inclusive, está sen
do realizado lU11 estudo pelomi
nistério do Trabalho para que
os recursos do programa sejam
orientados para empresas com.
menos de um ano e para políti
cas demicrocrédi to: " O Sebrae
também tem um grupo de tra
balho, em âmbito nacional. A

expectativa de resultado é a cri

ação de uma política nacional
de crédito para as pequenas
empresas até outubro".

Outro fator positivo do
Brasil Empreendedor, e este
sim sob total controle do
Sebrae, são as atividades de

capacitação do programa que
promove treinamento gratuito
de orientação ao crédito, mer
cado, empreendedorismo e

planejamento de negócios. Fo
ram lreinados no Brasil, des
de novembro, segundo dados
de maio, mais de 400 mil em

presários, e, praticamente 24

mil.em Santa Catarina:" Mui
tos empresários descobrem ao

fim. do curso que não é de em

préstimo que necessitam e

outros têm, alé, buscado o

programa pelas atividades de

capaci tação".

Aliator Silveira, superinten
dente de negócios da CEF

Existe dinheiro no sislema
financeiro para atender à de
manda ele crédito elos empre
sários da micro e pequena
empresa é não é pouco. Só do

programa Brasil Empreende
dor são R$ 8 bilhões. Fora isso,
tem o dinheiro dos próprios
bancos, além elos recursos

apartados por governos e en

lidaeles vinculadas ao seg
mento nas organizações não
governamentais que estão atu
ando naárea de microcrédito.

Caracterizada como ban
co da pequena empresa, a

Caixa Econômica Federal, que
já está Jazendo estudos para
aportar recursos no mi

crocrédito, através das ong's,
é reconhecida no mercado
como o banco que efetiva o

maior número de operações
de crédito para pequenas em-

.

presas. Os dados da superin-

ACJ SOl.UçÃO Bancos regionais e locais
\

daqui - aqui - não dão nem a

mínima para a tribo dos pe
quenos do Pindorama".

O diretor do Sebrae lem
bra que nos EUA foi criado um
sistema, apoiado no Small
BusinessAdministratien (SBA),
commais de 8mil bancos, que
operam recursos com fundos ele
avallastreados pelo tesouro
americano para atender peque
nas empresas, em valores que
chegarrí aos US$ 12 bilhões por
ano:

" Além disso, nesse livre
mercado, as pequenas empre
sas têm direito a uma reserva

de mercado de 23%,das com
pras governamentais e recursos

a fundo perdido para investi

mento em tecnologia".
Ele avalia ainda que a so

lução histórica tentada pelo
governo em fazer política in

dustrial através do BNDES tem

sido prejudicada pela concen
tração dos bancos privados:
"O BNDES virou pronto socor
ro de grandes empresários" .

Por outro lado, informa
que pesquisa recente do

diretor técnico do
Sebrae Nacional, o

catarinense Vínícius

Lummertz, que por 10
anos ocupou a superin
tendência do Sebrae
SC, afirma que "o res-

.
I

tantada SIstema produ-
tivo vegeta e os cofres

públicos emagrecem",
Lummertz expli

ca o quadro argumen
tando que a concen

tração das institui

ções financeiras em

Vinícius Lummertz, diretor São Paulo, 'atropelou"
técnico do Sebrae Nacional bancos regionais ou lo-

cais e dizimou a concorrência
e destaca que, nos EUA, a con
centração bancária resultante
da globalização financeira não
impediu a permanência de

. quase 10 mil bancos nem ex

tinguiu bancos regionais ou'
locais: " Curiosa ciranda: os

grandes de lá, respeitando as

regras internacionais, brigani
com os grandes daqui. Que
bom que temos grandes aqui!

preensão de €Ontexto que o A doença é que os grandes

Sebrae confirma: banco não cheque especial ou cartão de

gosta de emprestar dinheiro crédito de 25 para 27% e odes

para pequenas empresas. O re- conto antecipado de duplicata
sultado é que o crédito dife- mantém-seem 14%".
renciaclo.previsto na Constitui- Lummertz esclarece ainda

ção nãopassa pelos bancos, e, que estudo recém-realizado

sim, pela opção de financia- pela Associação Nacional de
menta do pagamen to de for- Executivos de Finanças, Admi
necedores a prazo, cujo nistração e Contabilidade

percentual su- (ANEFAC), se-
--------�-----------

biu de 55%, na gundo o qual
década passa- apenas 28% do

da, para 64%. PIB brasileiro

Enquanto estádisponível
isso.o emprésti- para crédito,
mo dos bancos "comprova que
privados caiu de nosso capitalis-
18para7%e,em mo sem crédi-
bancos estatais, to é único no

de 7 parà 3%: mundo. Na

"Graça a Deus, Indonésia, o

o governo fede- percentual vai
ralestárevettendoessequadro a 51%; nos EUA, a 71%; na
com a disponibilidade de R$ 8 Coréia, a 74%; na Tailândia, a
bilhões para crédito à micro e 115%;no Tapão, a 116%, e, na
pequenas empresas. Felizmen- Alemanha, a 123%".
le, o recurso a agiotas, que ehe- Para integrar o Brasil a essa
gau no passado a 8%, também realidade, afirma Vinícius

caiu para 3%. O cheque pré- Lummertz, o Sebrae se propõe
datado subiu de 41 para 47%, o a fazer o papel que o'SBA faz

nos EUA. Para isso, é preciso
convencer oBanco Central da
necessidade de criação de

pequenos bancos regionais ou
locais para financiar as pe
quenas empresas" ..

No entanto, alerta:
" Os

recursos do Sebrae não se-

riam suficientes para ban
car um empreendimento
como esse. Precisamos de

parceiros como o BID,
BNDES, Banco Mundial,
CEF e BB". A proposta é de

rque esses pequenos bancos
tivessem limite determiná
do para crédito, valores que
seriam cobertos por um aval
do Sebrae. Precisamos refor
mar esse capitalismo defor
mado. No capitalismo de

verdade, banco existe para
.smprestar dinheiro a quem
estiver disposto a abrir seu

negócio e produzir riqueza
geral. O negócio financeiro
implica lucro, mas também
risco. Como de sorte, a gran
de maioria dos tipos de ne

gócio que conheço".

No capitalismo à brasi
leira, crédito para a produ
ção e o desenvolvimento só
com pouco risco para os ban- .

qúeiros. O negócio bancário,
aqui, se limita a emprestar
dinheiro ao governo, com ju
ros escorchantes, O financia
mento do déficit público fez

.

o patrimônio das instituições
financeiras crescer 38,7% de
1995 a 1999. Écom estacom-

Rede Catarinense de Jornais
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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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.

VENDE - VILA LENZI -

Terreno tccaltzado 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 eom.60,00
metros para Rua Ney Franco e

15,60m para Rua Max �illein,
medindo aprpx. 1.000,00m2,
contendo um galpão e um

sobrado - R$ 150.000,00 (Nego
ciável) .

VENDE - C�NTRO
Edifício Gardênia, aparta
mento 108, bloco 4, contendo
3 quartos, 2 bwes, sala, copa,
cozinha, lavanderialárea de

serviço e gaTagem R$
48.000,00 à vista ou em

condições a combinar

VENDE - CENTRO
Casa cl aproximadamente
300m2, na Rua José Emmendo

erfer, 311 - terreno com 337m2.
RS 65.000,00.

ITAIVAN 275·3412
CRECI 1749·J

ALUGA - Apto. Ed. Bartel - Vila

Baependi - cl 95m2 - suíte + 2
dorm. - FJ$ 300,00.

ALUGA - Apto. Ed. San Raphaef
- Centro' - 2 dorrn., 1 bwe - R$
330,00.

ALUGA - Apto. Ed. Matedi - Nova

Brasília - 3 dorrn., 1 bwe - R$
280,00.

ALUGA - Casa mista cl 100ni2 -

Ilha da Figueira - 3 darm - 1
bwe - R$ 250,00.

ALUGA - Sala comi cl 130m2 -

Vila Baependi - R. Bernardo
Dornbusch - R$ 380,00.

ÁLUGA - Apto. Vila Baependi -

3 darm. - R. Guilherme Kop
mann, 68 - �$ 280,00.

ALUGA - Apto. cl 80m2 - R.

Joinville, 1309 - em frente
Dalmar - :2 darm., 1 bwe - R$
250,00.

ALUGA - Casa alv. cl 60m2 - Ana
Paula II - 2 darm., piso cerâ
mico, murada - R. Victor Vitkos
ki, 245 - R$ 220,00.

ALUGA - Casa alv. cl 68m2 -

Amizade - 3 dorm., 1 bwe - R.
Oreste Teeila, s/nº - R$ 220,00.

VENDE - Linha telefônica com

prefixo 372 - por apenas R$
400,00.

GIROLLA 275·0003
CRECI 001367·J

Cód. 1024 - Centro - terreno oi

45,5m2 (13x35), edificado cl
casa antiga - R$ 105.000,00 -

parcela

Cód. 1079 - Amizade - cl 160m2
- suíte + 2 qtos, NOVA - R$
70.000,00.

Cód. 1112 - Barra - Sobrado
cl 314m2, cl suíte + 3 qtos,
salas eonj., churrasqueira,
piscina - R$ 125.000,00 -

Aceita apto como parte pacto.

Cód. 1178 - Czerniewiz - Casa
cl 200m2 - cl suíte + 2 qtos -

Entrada de R$ 25.000,00 e

saldo em carros ou terrenos.

Valor R$ 75.000,00

Cód. 1204 - Figueira - cl

160m2, cl 4 qtos, 2 bwe - R$
50.000,00.

Cód. 1207 - Figueira - cl
156m2, cl 5 qtos, 2 bwe's +

edícula cl 85m2 - Terreno cl
450m2 - R$ 45:000,00.

coe. 1318 - Vila Lenzi
Sobrado cl 258,72m2, suíte cl
elosed e hidromassagem, 2

qtos, lavabo, escritório', amplas
salas e fino acabamento

Cód. 1376 - Res. Renascença
- casa nova cl 160m2, er suíte,
2 qtos, salas conjugadas, sala
TV, churrasqueira - R$
70.000,00 + finane.

Cód. 3313 - Res. Ilha dos

Açores - aptos novos cl suíte,
+ 1 qto - R$ 45.000,00 - finane ..

com a construtora.

Cód. 3352 - Res. Amarillys -

apto novo cl suíte + 1 qto,
churrasqueira na sacada,
acabamento em massa

corrida - R$ 54.000,00 - Aceita'

carro, parcelamento.

VILSON, 371·2357
CRECI'4936

VILSON VENDE CHÁCARA
Área 20.000m2, casa madeira
- Rua Antônio B. Sehmith - Ilha
da Figueira - R$ 23.500,00

VILSON VENDE APTO

120m2, 1 suíte, 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 -

Ff$""1'50;U

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 -

R$ 13.500,00

VILSON VI;NDE TERRENO
Terreno com 450,00m2. Rua
Emília Hornburg - Amizade -

R$ 24.500,00

VILSON ALUGA CASA
1 suíte, 2 dorrnits, garagem,
demais dep. - Figueira· - Próx.

Homago - R$ 350,00

VILSON VENDE CASA
1 suíte, 2 dormits., garagem
pl 3 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

VENDE:
REF. 127 - 01 SOBRADO =

SALA COMERCIAL COM
BANHEIRO COM ÁREA DE
232 m2 :VILA LENZI

R$ 90.000,00

REF. 128 - 01 ,CASA MISTA
COM 90 m2 COM TERRENO
DE 600m2 - SANTA LUZIA'
R$ 10.000,00

REF. 121 - 01 CASA ALVENA
RIA COM 90m2 (EM FASE DE

ACABAMENTO) MORRO DA

BOA VISTA - R$ 19.000,00

REF. 129 - 01 CASA' ALVENA
RIA COM 70m2 - GUARAMI
RIM - R$ 14.000,00 + RS180,00
por mês (financiamento)

REF.210-01 APTOCOM91m2
- NOVO - Catarina Ersching -

R$ 22.000,00 + PARCELAS
FINANCIAMENTO.

REF. 318 - 01 TERRENO COM
377m2 - BAIRRO SÃO LUIS

R$ 12.000,00

REF. 317 - 01 TERRENO COM
312m2 - BAIRRO SÃO LUIS

R$ 12.000,00

REF. 304 - 01 TERRENO COM
522m2 - SCHOROEDER
R$ 12.000,00

GAR(IA 275·0019
CRECI 4855·J·

CHÁCARA cl 27,500m2, loca
lizada_ no Bairro Rio da Luz,
contendo casa, água nascen

te, lagoa - Valor RS 27.00.0,00

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, no Edifício Sônia Magali.
Valor R$ 15.000,00.

SOBRADO cl 200m2, contenda
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
necessária, próximos a

escola, creche, marcado.
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 - R$

50.000,00

204 - VENDE ÄPARTAMENTOS
Com 3 qtos., Res. Vitória Régia,
Vila Lalau. R$ 25.000,00 de entro

+ financ.

213 - VENDE APARTAMENTO

Boutique - Centro - R$ 65.000,00
- Negociável

215 - VENDE APARTAMENTO

Apto. cl ;; quartos - Ed. Asther -

R$ 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 - Rua

Florianópolis -. Centro.

424 - ALUGA-SE APTO
Com 2 qtos - Ed. Procópio -

Centro - R$ 360,00.

I " 'J,'ltt1'i j f.
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.

Neti curso'
, deManicure

i
�
w

�

Tratar:
9962-5180'

I.

Troca-se apartamento em

Curitiba, com 3 quartos,
telefone + dependências, 2g
andar, condomínio fechado,
segurança eletrônica, com

churrasqueira, play qround e
.

cancha coletiva, por casa em

Jaraguá, valor aprox. 25 e. 30
mil reais.
Fone: (0"41) 246-8184.

Vendo loja de auto-peças
(estaue e instalação com

clientela formada) Av. Santa
Catarina, 247 - Bairro Flores

ta, Joinviile. Tratar: 426-5966
com Alzira.

Aluga-se casa para fins co

merciais ou residência, na

Rua Epitácio Pessoa, 544.

Tratar: 372-0187

Vende-se próx. do Posto Mar

colla, um terreno de 8.700m2.
Valor R$ 90.000,00 reais

parcelados. Tratar: 372-0633.

Vende-se uma casa grande,
mista, de 4 quartos, garagem
para 2 carros, demais depen
dências. Próximo Igreja São
Judas. Tratar: 372-0633. Valor
R$ 28.000,00 com Adriana.

Vende-se telefone prefixo 372,
no valer de R$ 200,00,' falar
com Dora. Tratar: 371-6726.

Vendo uma loja de roupas im

portadas (brechó), em Jara

guá, com clientela formada e

ótimo movimento, preço a

combinar. Tratar: 371-6532.

Vendo uma lavanderia ehn

Jaraguá, com excelente clien
tela 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 PIanin

check, preço camarada.
Tratar: Aoernar'- 99751299

Vende-se Macaco hidraulico tipo
jacaré, e máquina de soldar
elétrica si uso, ambos R$ 300,00
Tratar: Paulo Tavares - 276-0294

Vende-se pinteher nº 2, marrom,
R$ 50,00. Tratar: 370-4901.

Labrador vende fêmea com

pedigree. Tratar 9977-6542.

Vende cachorros huska sibera
no com 3 anos, fêmea. Valor R$
80.000,00 e também um filhote
cl 3 meses por R$ 50.000,00.
Tratar: 276-0190 com Tânia.

Vendo TV 20" com controle.
R$ 300,00. Tratar: 372-0663 ou

9991-9663

Procura-se moça para dividir

apto, já mobiliado, 2 quartos.
Tratar: 9962-7692 ou 371-5824

Vende-se máquina de fazer
tricô semi-nova, completa, pre
ço a combinar. Tratar: 370-8411

Serviços de talhação, mão-de
obra especializada para presta
ção de serviço de talhação de

qualquer tipo de tecido, possuo
máquina para talhar. Valor
cobrado pl hora. Tratar pelo.
telefone 373-8049 com Omar.

Vende-se roupeiro de casal,
semi-novo e um balcão-pia
semi-novo. Valor R$ 300,00 por
R$ 150,00. Tratar: 275-2848.

VENDE-SE APARTAMENTOS
Próximo à rodoviária com 1

suíte 2 quartos. Acabamento
de 1 ª. Mobiliado ou não. Sem
mobília: Entrada R$ 30.000,00
+ saldo. Aceita-se carro. Tratar

, nos fones 371-5054 em horário
comercial ou 9984-1308

Sabe aquela casa que
você vive sonhando?

Pr.:;A.�
�

você encontra.

Ligue eanuncie.
370-7919,
370-8649 e

371-1919

-Q-l::I-e-f-l::I-m-a dica para
vender seu possante

mais rápido?
CU

ANUNCIE NO CP!
Toda quintá e sábado.

Ligue 370-7919,370-8649 ou 371-1919.
1 .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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·Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - SC
FONE/FAX: (047) 371-0768 - 371-6582

LOCAÇÃOVENDAS
ILHA DA
FIGUEIRA
Casa alvenaria
cl 85m2 +

Edícula cl
42m2 - 2

quartos, sala,
COZ., cl
armários sob

medida, bwc, lavand. - Terreno cl 455m2 -

Valor R$ 37.000,00 (Próx. Salão Vitoria)

ILHA DA
FIGUEIRA - Lot.

Bromélia -

Casa Alv. cl
112m2 - 3

«s:

quartos, sala,
COZ., bwc, lav.,

garagem (si
acabamento) -

Terreno cl
380m2 - Valor

R$ 23.000,00. - Próx. Ped. Rio Branco

VILA NOVA
Sobrado em

alv. cl 345m2 -

suíte cl closet
+ 2 quartos, 3
salas,
garagem pl 2
carros,
churrasq.,

pisclna - terreno 900m2 - Valor:
R$ 250.000,00 (Próx. Forum)

ILHA DA
FIGUEIRA
Casa
comercial cl
106m2 ema

Iv. + casa

mista cl
60m2 - toda
murada -

Rua José T. Ribeiro - Frente lndumak -

Terreno 1.100m2 - Valor R$ 65.000,00

VILA LALAU
- Casa alv.

(semi-nova) -

cl 83m2 +

"Edícula cl
50m2 - casa

c/3 quartos +

dep. - Terreno
cl 480m2 -

Valor
R$ 85.000,00 (PrÓx. Marisol)

SANTA
LUZIA -

Chácara cl
42.000m2 +

casa em

alv. cl
176m2 - 4

quartos, 2
salas,

churrasq. + dep. - Valor R$ 65.000,00

= 01 - VILA LALAU - Apto. Ed. Mariane Cristine - 3 dorrn. c/2 bwcs, cl garagem
- R$ 300,00
= 02 - VILA LALAU - APTO. Próx. Lider Club - 2 dorrn. cl garagem - R$ 250,00
= 03 - VILA LALAU - APTO . ED. GIOVANA - suíte + 2 dorm., cl garagem - R$ 300,00
= 04 - CENTRO - APTO SOBRE BANCO HSBC - 3 dorm. cl garagem - R$ 330,00
=' 05 - CENTRO - APTO - ED. TRIBESS - 4 dorm. c/2 bwcs, garagem - R$ 400,00
= 07 - VILA NOVA - ED. AMARILYS - suíte + 2 dorrn. cl garagem - R$ 400,00
= 08 - NOVA BRASíLIA - APTO. PROX. VVEG I - 3 dorrn., + 2 salas - cl garagem

.

- R$ 330,00
= 09 - CENTRO - CASA COMERCIAL - PRÓX. DISAPEL - 4 salas cl
estacionamento - R$ 650,00
= 10 - ÁGUA V.ERDE - CASA MISTA (Próx. Feri) - 3 dorrns, cl garagem - R$
230,00
= 11 - BARRA DO RIO CERRO - CASA ALV. (Lado Posto Cidade) - 4 dorm., cl

qaraqem - R$ 330,00
= 12 - RIO DA LUZ - CASA MISTA (Próx. Ceval) - 3 dorrn., cl garagem - R$ 110,00
= 13 - CENTRO - CASA MISTA (R. João Picolli) - 3 dorrn., cl garagem - R$ 300,00
= 14 - CENTRO - GALPÃO COM, - cl 200m2 � sala pl esc. + estaco - R$
1.300,00 .

= 15 - CENTRO - SALA COMERCIAL - NOVA - sala cl 50m2 + bwc + depósito - R$
380,00

'

= 16 - CENTRO - SALAS COMERCIAIS - Em torno de 35m2 (Antigo Senac) - R$
330,00
= 17 - CENTRO - APTO - ED. FLORENÇA -1 dorm., cl garagem - todo mobiliado
- R$ 330,00
= 18 - CENTRO - APTO - ED. TULIPA - suíte + 2 dorm, (piso em granito) - R$
500,00
= 19 - VILA NOVA - Casa mista (próx. Prefeitura) - 4 dorrn., sala cl garagem -

R$ 335,00

EDITAL. DE CONVOCAÇÃO
, ,

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

Ficam convocados todos os associados quites com os suas obrigações
sindicais, paro comparecerem o Assembléia Geral Ordinária do
Sindicato dos Empregados no Comércio de Jaraguá do Sul, que
será realizado no dia 19 de junhode 2CXD, os 19 horasem primeiro convocação,
e não havendo quórum legal, os 20 horas em Segunda·convocação, tendo
por local o sede social do Entidade, sito o ruo Frederico Bartel. n° 140, nesta
cidade de Jaraguá do Sul- SC, com o finalidade de deliberarem sobre o

seguinte Ordem do Dia:

Leitura, discussão e aprovação por escrutínio secreto do relatório de
atividades da diretoria e do balanço geral do exercício de 1999, instruído com
o parecer do conselho fiscal.

.

Jaragúá do Sul, 14 de junho de 2000,

ÉDIO GEOVANI GNEIPEL
Presidente em Exercício

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Partido dos Trabalhadores, Diretório Municipal de Jaraguá do
Sul, convoco osmembros do diretóriomunicipal deste município, bem como.

convido todos os filiadose simpaTIzantes, poro o convenção oficial do portíco.
que se realizará no dia 1 7 de junho de 2000, dos 9 horas os 17 horas, [10 sede
do diretório sito o ruo Barão do Rio Bronco, n° 353, solo 03, bairro Centro, nesta
cidade, com o seguinte á ordem do dia:
* 9 horas: Abertura dos trabalhos, com discussão e aprovação do projeto de

. plano de governo;
* 15 horas: Homologação dos candidaturas o Prefeito, Vice-prefeito e

vereadores, bem como o sorteio dos números dos respectivos candidatos.

Joraguá do Sul, 14 de junho de 2000.

SILVINO VOLZ
Presidente doDiretório Municipal

,Nota de

Agradecimento
A família enlutada de VilmarMinel agradece ao

Hospital Santo Antônio, de Guaramirim, ao Corpo de
Bombeiros e aoDr. Paulo Odebrech, aos funcionários
do Lar das Flores, especialmeütejiria-ísia e tia.Lani,
Convidapara aMissa dia 19/6t(s,egunda-feira),

às 19h30, naCapelo do Lar das Flores.

Jornal

CORREIO 00 POVO
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Programa de créditobeneficia pequenas empresas
Sebrae oferece
treinamento

para os

empreendedores
Jaraguá do Sul- o Progra

ma B ras i I Em preendedor tem

possibilitado o nascimento de no

vos empreendimentos e melhor

desempenho de micro, pequenas
empresas e empreendedores do

setor informal, através da capa
citação gerencial, creditícia e as

sessoria técnica ao segmento. Se

gundo o agente articulador do Se

brae-SC de Jaraguá do Sul e re

gião, Donizete Böger, diz que
muitas pessoas têm procurado o

programa devido à situação eco

nômica atual. "Cerca de 23% das

pessoas que procuram o finan

ciamento não estão com pro
blemas de recursos, e sim pro
blemas de gestão na empresa".
Ele explica que as empresas que
querem o financiamento não

podem ter restrições cadastrais e

precisam de capacidade gerencial
mínima. Desde que o programa
iniciou, em outubro de 1999, já
foram feitos 45 financiamentos
e capacitação de mi I pessoas, na

região.
O gererite da Caixa Econô

mica Federal, Hélio Antônio da

Silva, diz que existe procura
significati va de crédito na cidade,
em média, 40 empresas mensais,
que recebem entre R$ I mil a R$
30 mil. "Nós fazemos reuniões
todas as terças-feiras, 8h30. às

91i30, com possíveis pretenden
tes que receberão o financia

mento. Os jaraguaenses real

mente têm perfi I de tomador de

crédito", afirma Silva. Eie acres
centa que não consegue atender

a todos que procuram o crédito

e que, atualmente, apenas liberam
financiamento para ampliação ele

negócios.
FINANCIAMENTO - Exis

tem dois tipos de financiamento,
o capital de giro, que é o dinheiro'

necessário para custear mão-de
obra e compra ele matéria-prima,
e o investimento fixo, onde a linha

de créelito é destinaela para aqui
sição ele bens e equipamentos. O
agen te art i cu I ador do Sebrae

explica que no capital de giro o

teto de financiamento vai ele R$
5 mil a R$ 30 mil, com taxa ele

juro anual de 10 à 24%, além ela

TR (Taxa ele Renda). No inves
timento fixo, os recursos são para

Baile: a Banda Vecchio Scarpone animará a festa novamente

Toda linha de som automotiva,
plug's e transformadores

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

Edson Junkes/CP

Crédito: Bõgerfala que agentes financeiros atuam bastante em Iaraguá do Sul e região
I

empresas que já existem e para
quem está pensando em abrir

negócio, como autônomos.
recém-formados, profissionais
liberais e pessoas jurídicas. Os
valores vão até R$ 50 mil, com

juros ele 3 a 5% ao ano, ruais a

TJLP (Taxa ele J LIra de Longo

Prazo), ele II %, além ela carência
de 6 a 48 meses.

As pessoas que desejam dispor
ele crédito elevem procurar os

bancos participantes do programa
(Caixa Econômica, Banco elo

Brasil. Banco daAmazôniae Banco
elo Noreleste) ou a Apevi (Associa-

ção de Pequenas Empresas do Vale
do Itapocu). "O empreendedor
eleve passar pelo treinamento do

Sebrae, mas isso não implica
necessariamente que irá receber o
financiamento, existem outros

critérios", explica Böger.
(FABIANE RIBAS)

Descendentes de imigrantes
lançam a lO'Festa Italiana

Jaraguá do Sul - Prorno

viela para auxiliar na arreca

dação ele tundes para a cons

trução ele seele própria. a Festa

Italiana, já na décima edição,
acontece esie ano nos elias 30
ele jun 110 e I ele jul ho, no Parque
Municipal ele Eventos. A pro

gramação oficial roi apresentada
à imprensa, na noite ele terça-

.

feira. pela diretoria elo Círculo
Italiano que-espera. com este

evento, conseguir recursos pa
ra concluir as obras no primeiro
piso da sede, que já está senelo

uli lizaelo provisoriamente.
O eliretor elo Coral do Circu

lo Italiano, Paulo Flori ani , ex

plica que serão mantidas as

principais atrações ela festa. O·

jantar típico italiano. a apre

sentação elo coral, o concurso

de rainhas e a homenagem às

famílias italianas pioneiras na

região. O jantar será preparado
pela Ci lu ma Alimentos, com

supervisão ela equipe ele co

zinheiros do círculo. "Para ga
rantir que a comida tenha o

nosso tempero e sabor" nossos

cozinheiros supervisionam o

trabalho e dão as dicas", es

clarece Floriani. A previsão é

ele que sejam vendidas cerca de
mil refeições na primeira noite
elo evento. Polenta e macarrão

estão garantielos no cardápio,
além elo tradicional vinho ita

liano, preparado especialmente
em vinícola de Rodeio.

Outra atração já conhecida do

público, a Banda Vecchio

Scarpone anima novamente o

evento, que tem baile nos dois
elias. O Grupo Folclórico "I Pri
mi Tempi", deJoinville, o Coral

"Stela Alpina:', de Caxias do Sul,
o Grupo ele Danças Folclóricas
de Guaramirim e o Grupo ele

Danças Folclóricas de Jaraguá do
Sul completam as atrações. No
espaço para homenagens, serão

lembradas as famílias Schiochet.
• Floriani e Voltolini, as primeiras
que chegaram ein Nereu Ramos',
no final do século 19.

A abertura oficial ela festa
acontece no elia 24, a partir elas

10 horas, com desfile pelas
ruas centrais ela cielaele e elis

tribuição de vinho. Os ingres
sos para a prime i ra noi te elo
evento (elia 30), serão venelidos

aR$12,50,conldireitoajantar
e baile. Na segunda noite, I de

ju I ho, serão cobrados ingressos
no valor ele R$ 5,00, para o

baile com escolha ela rainha.
OBRAS - O Círculo Italia

no planejava concluir a cons

trução ela sede no ano 2000,
mas não será possível. "Levan
tamos essa obra' somente com

o nosso trabalho. Não tivemos'

ajuda de políticos nem incentivo
de empresas, por isso fizemos

algo modesto e que leva mais

ternpo", diz Floriani. A cons

trução foi iniciada há cerca de

ci nco anos. A lé m ela festa

anual, o grupo promove janta
res mensais e íifas de carros

para arrecadar recursos. Os
ensaios 'elo coral, as aulas de

língua italiana e a secretaria do
,

Círculo já foram transferidos

para o local.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Juizado de pequenas causas
atenderá osmicroempresários

Convêniodo fórum
com associações
comerciaisprevê
obeneficio

Guaramirim - O Juizado

Especial atenderá os micro

empresários dos municípios de

Guaramirirn, Schroeder e Mas

saranduba nas questões que en

volvem pequenas causas, como

a cobrança de cheques, promis
sórias e duplicatas, até o valor de

cinco salários mínimos, Convênio
estabelecendo o atendimento ao

segmento está sendo firmado pelo
fórum da Comarca com as asso

ciações comerciais dos três mu

nicípios, Guaramirirn será o se-
'

gundoMunicípio no Estado em que
os microempresários poderão
recorrer à Justiça, nesses casos,

Até a alteração da Lei federaI9,099,
que trata dojuizado especial, eles
estavam excluídos do benefício.

As associações comerciais
estão mobilizando os empresários'

interessados nos três municípios
para uma explanação sobre o

assunto com ajuíza e diretora do

Fórum, Sônia Maria Mazzetto

Moroso, na próxima segunda-fei
ra, às 18h45, na sede da Aciag
(Associação Comercial, Indus
trial e Agrícola de Guararnirim).
De acordo com ajuíza, no ínicio
serão recebidas somente as

causas referentes a valores de no

máximo cinco salários mínimos.
Com isso, ela quer evitar a

sobrecarga da atividade logo no

começo do atendimento.
Conforme a juíza, conside

rando que Guaramirim (sern con
tar os dois outros municípios)
possui cerca, de 1,2 micro

empresas, e que normalmente ca

da uma delas tem pelo menos um

ou mais desses litígios pendentes,
é fácil imaginar o que poderá
acontecer �e não for fixado um

limite, !1gravando ainda mais o

acúmulo de serviço no Fórum,
hoje calculado em aproxima
damente seis mil processos. Na

opinião dela, a realização do

convênio até contribuirá para

desafogar essa situação, pois o

serviço será prestado em salas

alugadas separadas do Fórum, e
com reforço de funcionários.

Futuramente. acrescentou a

juíza, o limite será ampliado para
até 20 salários mínimos.

SEM CUSTO - Para os

empresários. a vantagem é que
eles poderão recorrer ao Juizado
Especial sern qualquer custo. Na
opinião do presidente da Aciag,

, Maurici Zanghelini, esta será a

oportunidade para o microem

presário zerar a inpdimplência nos

negócios, podendo solucionar
rodas as questões referentes a

pequenos valores, que ele geral
mente deixa de cobrar pela via

judicial, pois as quantias em haver

raramente excedem custos da

contratação dos serviços de

advogados. Ele destacou também

o pioneirismo da Aciag em

oferecer mais este serviço aos

sócios, explicando que. no Estado
de Santa Catarina, só em Tijucas
o pequeno empresário dispõe
desse instrumeuro.

(MILTON RAASCH) Sobrecarga. juiza Sônia Maria Mazzetto quer desobstruir o Fórum

Grevistas do TRT buscam adesão de servidores 'Encontro ensina bananicultores
Jaraguá do ,Sul - Cerca de

40 funcionários das Varas da

Justiça do Trabalho de Blumenau,
Itajaí, Flori anópo I i s e ou tras

cidades do Estado realizaram ato'

público ontem à tarde, em frente
ao prédio da 12" Vara do Trabalho,
na Rua Marina Frutuoso, com o

objeti vo de.di vulgar o movimente
dos servidores públicos federais e

conseguir a adesão dos colegas de

Jaraguá do Sul. Os manifestantes
vieram em comitiva e já percorre
ram diversas cidades em Santa
Catarina com o mesmo propósito.

A greve dos servidores da

Justiça do Trabal ho está ocorrendo
em dois níveis distintos, explica o

Analista Judiciário Clóvis André
Sardin, da 1" Vara de Florianópolis.
A categoria apóia o movimento
nacional dos servidores públicos
federais, juntamente com os

funcionários das universidades

federais, INSS, Ibarna e outros

órgãos, que reivindica a fixação de

uma data-base e a reposição de

perdas salariais calculadas em

63,68%, e negocia uma pauta
regional com o TRT, reclamando
benefícios como vales-refeição
atrasados, plano de cargos e

salários e pagamentos de URY
(Unidade de Referência de Valor)

Bordin: tentativa de convencer os funcionários a aderir à greve

atrasada, além de maior partici
pação e transparência no TRT

(Tribunal Regional do Trabalho).
Os manifestantes, inicialmente,

conversaram com os colegas
sobre estas questões, realizando o

ato em seguida. Dos 15 servidores

da Justiça do Trabalho em Jaraguá
do Sul, apenas um havia aderido
ao movimentoaté ontem à tarde.

O movi rnento iniciou no Estado no

dia 17 de maio e já conseguiu
paralisar 30 das 44 varas existentes,
no Estado, o' que equivale a

aproximadamente 70o/� dos
trabalhadores do setor, avalia Ivo

Dernaria, de Florianópolis, que

esteve acompanhando a delegação
na passagem por Jaraguá do Sul.

Ontem, os manifestantes realiza

ram uma concentração em Joi n vi Ile
e já tem outra prevista para esta
sexta-feira. em frente ao prédio do
TRT. em Florianópolis,

Ainda na sexta-feira, o coman
do de greve no Estado, juntamente
com representantes do Sindicato
dos Trabalhadores no Judiciário no

Estado de Santa Catarina, pretende
ter nova reunião com a presidenta
do TRT,Lilia Leonor Abreu, para'
prosseguir com 'a negociação das
reivindicações regionais da

categoria.

da região a prevenir doenças
Schroeder - Cerca de 200

bananicultores dos 13 municípios
, que- fazem parte da regional de
Joinville da Epagri participaram
na tarde de ontem do Encontro

técnico sobre pragas e doenças
do cacho da bananeira. O evento

aconteceu na Associação dos
Bananicultores de Schroeder e foi
coordenado pelos técnicos da

Estação Experimental da Epagri
de Itaj aí, que t ransmit i rarn

informações aos agricultores
sobre medidas de controle para
elevar a qualidade da banana e

diminuir as perdas.
O vice-presidente da Asso

ciação dos Sananicultores de

Schroeder. Dorival Jahn, diz que
a iniciativa de promover o

encontro partiu dos próprios
agricultores. "Queremos melho
rar a qualidade. dos frutos, por
isso pedimos auxílio", O agri
cultor Felipe Voigt concorda com
ele. "Prevenindo a gente pode
diminuir as perdas",

O gererite regional da Epagri,
Ditrnar Alfonso Zimath, explica
que reunir os agricultores é
i rnportante porque a empresa não

dispõe de equipe técnica sufi
ciente para atender os bana

nicultores individualmente.
"Nossa principal preocupação é

com o aspecto do produto.
porque é isso que o consumidor
valoriza quando compra", revela.
A'Epagri planeja novo encontro

para tratar da articulação dos

bananicultores no mercado.
através de atuação organizada. A
regional, de Itapcã a Garuva.

incluindo Joinville e a micror

região do Vale do Itapocu, é

responsável por 75% da

produção do Estado.
SECA - Os produtores têI11

outra preocupação, alérn das

pragas. A estiagem já está,
afetando a produti vidade. A falta

de água registrada no Vale do

ltapocu desde o início do ano, de

acordo com os agricultores, já
está prejudicando a qualidade do

produto, "A seca deixa 'a banana

miúda e fraca", lamenta o

produtor Voigt. Se voltar a chover
nos próximos dias, há expectativa
de que as perdas não sejàI11
grandes. "Caso contrário, vamos
ter uma safra ruim", prevê.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Loteamentos: áreas de risco não passam pelo crivo da Fatma

Depósito de vasos sanitários

apresenta focos de dengue
Jaraguá do Sul- A equipe

de combate à dengue no Municí

pio encontrou novos focos do

mosquito Aedes aegvpti no de

pósito de materiais de construção
do Grupo Breithaupt. no início da

semana. Dez armadilhas foram
colocadas nos vasos sanitários,
estocados a céu aberto pela em

presa. Por armazenar água, o

equipamento é propício à proli Ie
ração do inseto. Cinco apresen
taram resultados positivos. O
índice de 50% é considerado
alarmante' pelos técnicos.

Para evitar a proliferação dos

I'ocos, os agentes comunitários
da saúde (parceria entre Fundação
Nacional da Saúde, Vigilância
Sanitária e governo do Estado)
vão trabalhar durante toda a

Semana· no depósito, removendo
Os vasos sanitários e aplicando
larvicidas. "Essa mercadoria vem
de fora, provavelmente o 1110S-

quito venhajunto", avalia o secre

tário-adjunto de Saúde, Orlando
Bernardino.

O diretor do Programa de '

Combate e Erradicação do Aedes

aegvpti, José Carlos da' Silva,
esclarece que a empresa jã foi
orientada a cobrir o depósito. para
evitar o armazenamento de água.
"Esses vasos podem transportar
o mosquito para outros lugares.
Se não tomarmos cuidado, po
demos perder o controle", avalia.
Além devirar os vasos e aplicar
larvicida, os agentes comunitários
farão a "varredura" da área, num
raio de 300 metros, onde o

mosquito pode ter se espalhado.
O secretário-adjunto de Saúde

revela que a secretaria entrará em

contato. com a empresa, para
evitar que ocorram novos focos.
O di retor-responsável pelo setor,
Roberto Breithaupt, não se

encontra na cidade. (LC)

Comunidade Evangélica Luterana - Centro
Convida

Palestra com Audiovisual
Dia: 18/06/2000 - Domingo - 19 horas

Tema: "NOVA ERA"
Palestrante: Egon Arno Krepsky, IECLB Florianópolis

Você é nosso convidado!

Tabelionatos querem que opoder
público regularize loteamentos

Município diz

que a legislação
ambiental tem

que ser cumprida
Jaraguá do Sul - Os lotea

mentos irregulares do Vale do Ita

pocu serão tema do Encontro Re

gional de Registradores e Notários,
que acontece no sábado. no Centro
Empresarial Market Place, a partir
das 10 horas, e reúne represen
tantes do Norte-catarinense. O
evento é coordenado pelo tabelião
de Notas de Guaramirirn, Osnildo
Bartei, que escolheu Jaraguá do Sul
como sede devido ao número de

loteamentos irregulares. cerca de

150. existentes na cidade. No

encontro serão discutidas possibi
I idades para acelerar a regula
rização das áreas. A comunidade
é convidada a participar.

Os registradores e notários

defendem, em nome da classe, que
o poder público regularize os lotes

dos cidadãos. "Todos têm direito
à posse efetiva do imóvel, com
registros e escrituras. Se as pre
feituras não querem que lotea
mentos irregulares se formem,
devem fiscalizar antes", diz Bartel.

Elegarante que a classe não defen

de exclusivamente interesses pró
prios, mas de toda a sociedade.

"Hoje há propostas que Iaci litarn a

regularização dos imóveis, dimi
nuindo o número de documentos

exigidos", explica. Modelosjá apli
cados nesse formato' serão' apre
sentados durante o encontro.

Bartel defende a autonomia dos

municípios para legislar sobre o

próprio território. "A Lei 9.785, de

janeiro de 1999, dá autonomia aos

municípios para regularizar proble
mas de habitação, visando superar
o déficit habitacional, que OCOITe

também em Jaraguá do Sul". Essa
mesma lei diminui as exigências
ambientais. Dos 35% de reserva

ambiental estipulados, definiu-se
que o Município pode preservar
de O a 35%. De acordo com sua

interpretação pessoal da lei, Bartel
diz que não cabe mais à Fatrna

aprovar os projetos, mas. apenas
fiscalizar o cumprimento da legis
lação.

PREFEITURA - O secretário
de Desenvolvimento Econômico,
Waldir Watzko, não quer criar

polêmica. "Eu defendo o cumpri
mento da lei e por enquanto é essa

lei que temos", diz. A promotoria
'não libera o registrode loteamentos

que não tenham sido aprovados
.

pela Fatma e essa entidade, por sua
vez, exige que as medidas de

. prevenção e estudos de impactos
ambientais sejam cumpridos ..

O Município tem 50 projetos
na última fase de trabalho, antes
da regularização, onde falta infra

estrutura e plantio de árvores. A

partir daí, serão analisados outros

loteamentos, para verificar a exis
tência de áreas de risco e degra
dação ambiental. Locais onde exis
tem problemas ambientais graves,
não passarn pelo crivo da Fatrna.

(LiSANDREA COSTA)

Trabalho: agentes de saúde espalham larvicida em toda a área que apresentou focos do mosquito.

ArteMaior faz show emhomenagem aos 500 anos
Jaraguá do Sul-Utilizan

do canto e técnica instrumental,
alunos e professores da Escola·

de Música Arte Maior apresen
tam hoje, a partir das 20 horas,
na Recreati va da Marisol. o

Show.Musical ßrasilSOO anos.

O repertório inclui clássicos de

Carlos Gomes. Chiquinha Gon

zaga e peças populares. O músi

co paulista Luiz Paulo Trione

foi chamado especialmente pani.
enriquecer o evento, que tam

bém terá a participação da Or

questra de Teclados da Arte

Maior.

Serão. 16 números, apresen
tados por cerca de 40 pessoas.
"Foi uma forma que a escola
encontrou para homenagear o
Brasil pelo aniversário de 500

anos, levando a música até as

pessoas", diz a diretora da Arte

Maior, Icléia França Della Gius
tina. A escola tem 80 alunos e

ensina bateria, contrabaixo,
guitarra, violão, flauta, flauta
doce, piano, teclado, técnica
vocal, cavaquinho, percussão e

violino.
O ingresso para o espe

táculo custa um quilo de ali
mentonão perecível.
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Delegadainvestigamorte de
homem que caiu da escada
Jaraguá do Sul- A delega

da Fedra Luciana Konell ouviu na

'segunda-feira passada os parentes
de Eduardo Alves, que morreu no

último dia 9 com traumatismo
craniano. Alves foi encontrado na

casa de um sobrinho agonizando,
após beber num bar, comemo
rando o final de reformas em sua

casa. A zeladora e esposa de Al

ves, Iraci Barbosa Alves, relatou
que às 17 horas do sábado. seu
marido foi para um bar perto de
sua residência. Neste bar, foi visto
perto das 20 horas por dois fi

lhos, cantando com alguns ami

gos. Na manhã do domingo, às

7h30, Iraci estranhou que o

marido não estava em casa e saiu
a sua procura, auxiliada pelos fi
lhos. Encontrou Alves deitado no

sofá da residência de um sobri

nho, sangrando ..
Os Bombeiros Voluntários

encaminharam-no para o Hospital
São José, onde permaneceu inter

nado. na UrI, com traumatismo

craniano, vindo a falecer na sex

ta-feira. O jardineiro Luiz de Al

meida, 33 .anos, sobrinho de AI-

ves, reside na Rua.Lino Piazera,
no Loteamento Souza, em Três
Rios do Norte. Ele falou que o

tio chegou na sua casa por volta
das 22 horas do dia 3. Como es

tava bêbado, convidou o tio para
"

dormir na sua residência, até o

dia seguinte, quando deveria retor
nar para casa. "Ao subir três de

graus existentes na porta de en

trada, meu tio escorregou e caiu.
Teve outra queda no banheiro,
mas não percebi gue estava san

grando", diz Almeida. Ele acres

centa que depois disso o tio deitou
no sofá, dormiu-e acordou no dia

seguinte, quando Iraci entrou na

sua casa. A .de.legada Fedra

Luciana Konell cuida do caso e

espera o resultado do exame de

corpo delito. "Primeiro preciso
saber, através do exame, até onde
duas quedas podem provocar
traumatismo craniano com tal

gravidade. Depois disso poderei
indiciar AlhJeida por omissão de

socorro", explica. A delegada
investiga também uma possível
ameaça que Alves teria sofrido de

um freqüentador do bar. (AO)

Schroeder - Sadi Alves de

Oliveira, 31 anos, foi as

s ass i n ado às 20 horas de
. quarta-feira, no Município de

Schroeder. Oliveira foi morto

após discussão num bar por um

homem conhecido como

'Sapo' e identificado mais tar

de como Moacir Comunelo.
Oliveira e Comunelo dis

cutiram no local, onde es

tavam jogando bocha. Segundo
testemunhas que preferem não

se identificar, em frente ao Bar

do Fuzil, Sapo sacou o revólver

e disparou contra Oliveira, que
foi atingido mortalmente por
dois tiros.

Os disparos atingiram .a

região lombar e tórax de

Oliveira, segundo informações
da delegada Jurema Wulf, que
responde pela Delegacia de

Schroeder. Depois dos dis

par,os, Sapo evadiu-se do local,
embrenhando-se num matagal e
não foi encontrado pela Polícia
Mi I i tar, Con forme informações

AUTO CENTER

R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, 865
Vila Lenzi

levantadas pela delegada.
Jurema, os dois tinham uma

rixa antiga.
O corpo de Oliveira foi

localizado há 20 metros do bar,
onde iniciaram a discussão, e,

ao seu lado, foi encontrado um

taco de sinuca quebrado.
"Provavelmente foi utilizado na

briga des dois", segundo a

d e I eg ada. O a d v ogadon ão'
identificado de Moacir Comu

nelo informou que seu cliente

iria se apresentar quarta-feira na

Delegacia de Guaramirim.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Furto na Vila Nova
Jaraguá do Sul - A

professora Silvia Weber de

Oliveira ficou s e m os

documentos, que foram

roubados do interior da sua

bolsa.T'oram furtados Car

teira de Identidade, Título de

Eleitor, Cartão do Banco do

Brasil, talão de cheques do

Banco do Brasil e R$ 27,00
em dinheiro. O furto acon

teceu na segunda-feira pas

sada, às 10 horas.

íi')' CP ,

�@�[g)�

OFICINA MECÂNICA
BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.
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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Coulthard Já fala como 1o piloto da McLaren
Piloto
escocêstem
34 pontos no
campeonato

São Paulo - Depois da

vitória em Mônaco, e a vice

liderança do Mundial de Fórmula
I, David Coulthard engrossou a

voz e já começa a falar como

.primeiro piloto da McLaren. "Não

fui eu que mudei. Meu carro é

que não quebra ruais", falou
ontem o escocês. "E se não fosse
a desclassificação no Brasil, eu

jä .estaria ali, pressionando o

Sehnmacher de perto."
Coulthard tem 34 pontos no

campeonato, contra 46 do alemão
da Ferrari: Ele tinha conquistado
o segundo em Interlagos, más foi
desclassificado por um problema
na altura de seu aerofólio

dianteiro, que estava fora das

medidas estipuladas pelo
regulamento. Poderia ter 40

pontos, não fosse a 'eliminação.
Depois da corrida brasileira,
David pontuou em todas as

outras, sempre chegando ao

pódio. Foi terceiro em Imola,
primeiro em Silverstone, segundo

Warn up

Coulthard: pilotoficou em segundo em Interlagos, mas-foi desclassificado porproblemas no aerofólio

em Barcelona, terceiro em

Nürburgring e primeiro em

Monte Cario.

"Não é verdade que estou

ruais confiante agora. Éque estou

podendo mostrar meu valer, já
que as quebras não têm se

repelido. No ano passado,
abandonei seis corridas por

problemas mecânicos. Enquanto

Decisão sobre Ralf sai hoje
SãoPaulo-A Williams decide

hoje seRalfSehnmacher participa ou
não do GP do Canadá, domingo em

Montreal. O piloto alemãojá está no

país e será submetido a exames

médicos e físicos para avaliar sua

recuperação depois do acidente que
sofreu em Mônaco, há dez dias. Ral f
bateu na curvaSainte Dévote e teve

um corte de 7 cm na perna.esquerda.
A última palavra terá de ser dada

pelo médico-chefe da FIA, Sid

Watkins, que também fará um teste

com o piloto, Caso Ralf não possa
correr, seu substituto será o

hrasileiro Bruno Junqueira, piloto de
testes da Williams e atuallíder da F
�OOO. Junqueira também já viajou

para o Canadá.

As chances de Q brasileiro estre

ar na F-I, segundo o empresário do

alemão, são de 50%� "Não cogitamos
a possibilidade de encher Ralf de

analgésicos só para ele correr. Isso
não faz sentido", falou Franz Tost.
"Precisamos ver se ele é capaz de

forçar a musculatura corretamente

nas freadas. Se isso não for possível,
ele está fora."

Pelo regulamento esportivo da

F-I, as equipes têm até as 18 horas

locais do país onde acontece o GP

para designar seus pilotos. Os treinos
para o GP canadense começam na

sexta-feira. A corrida, domingo, terá
69 voltas, com largada às 14 horas.

isso o Mika e o Michael acu

mulavam pontos. Por isso não

lutei pelo título."
Segundo o piloto. o fato de

estar à frente de Hakkinen na

classi ficação não muda em nada

seu relacionamento com o

companheiro ou com o time.

"Somos companheiros. mas

rivais. Tenho mais pontos agora,

só que isso pode mudar do

mingo. O caminho para o título é

longo. Mas uma coisa posso
dizer: será uma disputa' a três

neste ano. e nenhum dos outros

dois terá vida fá,cil pela frente."
Coulthard teve sua vaga

ameaçada na McLaren nos

últimos anos. mas suas duas

vitórias nesta temporada prati-

carnente garantiram sua per
manência no time em 2001. "Só
saio se eles quiserem, E tenho
muitas propostas", garantiu.
Quem se ofereceu para seu lugar
(oi Jacques Villeneuve, mas o

canadense deve acabar mesmo

na Benetton.
MONTREAL - Coulthard

não tem um bom retrospecto nas

corridas do Canadá, onde'

domingo acontece a oitava etapa
da temporada. Em seis par
tícipações, conseguiu apenas
cinco pontos - de um quinto
lugar em 95, pela Williams, e de

um quarto em 96, já na McLaren.

Em 97 e 98 ele teve problemas
mecânicos. Em 99, terminou em

oitavo depois de rodar numa

disputa de posição com Eddie
Irvine.

No ano passado, a vitória em

Montreal foi de Hakkinen. Foi a

primeira vez, e até agora única,
.

que uma prova na F-I terminou
sob bandeira amarela. No final da

corrida, Heinz-Harald Frentzen,
que estava em segundo, bateu,
forte e seu carro ficou numa

posição perigosa, forçando a

.

entrada do safety-car até a ban
deira quadriculada.
(FLAVIO GOMES)

--- DIÁRIO DEMONTREAL
Governo intervém
O governo federal canadense

ameaça i ntervi r na greve dos

funcionários cio sistema de

uans porte de Montreal. que

pode transformar a corrida de

domingo num inferne para o

público. Os trabalhadores

querem mudanças no sistema

de previdência da categoria. A
imensa maioria dos torcedores
vai ao autódromo de metrô, que
tem uma estação dentro da ilha

de �ºtre Dame.

Jenkins na Jordan
Nos próximos dias, a Jordan

deverá anunciar oficialmente

a contratação do projetista
Alan Jenkins, que deixou a

Prost na semana passada. A

equipe está atrás de alguém
para substituir Mike Gascoyne,
que já acertou com a Benetton/

Renault e assume a

direção técnica do time em

meados do ano que vem,

quando termina seu atual

contrato com a Jordan.

FIA nãomexe nos pneus
A FIA decidiu que não vai

introduzir uma quinta ranhura

nOS pneus no ano que vem,

como se especulava na Europa.
�

A Bridgestone ameaçou deixar a

categoria se mexessem nas

regras para 2001 e a entidade,

aparentemente, recuou. Os

japoneses, que atualmente são

os únicos fornecedores de

pneus para a F-I, terão a

concorrência da Michelin na

próxima temporada:
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Jaraguá está classificado no Estadual de Juniores
Tricolor

precisa da
vitória no
jogo de volta

Jaraguá do Sul- o Jaraguá
Futebol -Clube está classificado

para a segunda fase do Catari
nense de Juniores. Depois doem
pate no primeiro jogo disputado
no sábado passado, no Estádio
João Marcatto, com o Cata

rinense, os dois timesprecisavam
da vitória no jogo de volta. A

partida em Gaspar foi disputada
na tarde de segunda-feira pas
sada. No tempo normal, empate
em 1 gol, com Batata assinalando

.

para o Jaraguá. Na prorrogação,
novo empate .em 1 gol, com
Batatamarcando novamente para
o Tricolor.

A decisão da vaga à próxima
fase foi para a cobrança de

pênaltis. Depois de defender um

Futebol: diretor-executivo menciona possível parceria com dois ex-jogadores da seleção brasileira

no tempo normal, o goleiro Ro

drigão, do Jaraguá, defendeu ou-

Dáfanes disputará Jogos
Regionais em Goiânia

Jaraguá do Sul - o atleta

Dáfanes Moraes de Araújo, 31

anos, vai disputar, de 17 a 21 de

junho, os Jogos Regionais Cen

tro-Oeste, em Goiânia. A compe
tição reúne amputados de todo o

País. Araújo defenderá a Assa

ma, da cidade de Maringá, no

Paraná, ao lado de Osni Paulo da

Silva, também de Jaraguá do Sul.
Alêm da Assama, disputam o

Regional equipes do Mato Gros

so, Belém e de Goiânia. Araújo
teve' a perna esquerda amputada
quando tinha 13 anos, devido a

um câncer osseosacoma, quando
residia em Recife, Pernambuco.

Depois de 11 anos em Jaraguá do
Sul, Araújo filiou-se ao clube de

Maringá, pois são poucos que se

dedicam aos amputados no

Brasil.
De24 a 28 de maio deste ano,

Araújo esteve em Maringã
treinando com a seleção brasileira
de Amputados, que disputará o

CampeonatoMundial de Futebol,
em Seatle, nos Estados Unidos,
em agosto. Serão jogos em cam

pos de grama sintética, diz Araú
jo, que espera faz�r um bom

regional emGoiânia, para constar
na lista definitiva da: seleção
brasileira. (AO)

.

HorstBaümle

. Jogos Regionais: atleta vai defender a Assama, de Maringá

tros dois na disputa de pênaltis,
com o Jaraguá vencendo por 5 a

3. "A FCF (Federação Cata
rinense de Futebol) deve anunciar .

hoje pela manhã o adversário da

próxima fase", informou o diretor
de Futebol do Tricolor, Eduardo
do Carmo.

Enquanto isso, o diretor
executivo da EmpresaRadix, que
administra o Departamento de
Futebol do time, José Roberto do

Carmo, deve anunciar nos

próximos dias nova parceria.
Segundo Carmo, a parceria é

com dois ex-jogadores da seleção
brasileira de futebol e com:

passagem pelo futebol europeu.
"Essa parceria compraria a

maioria dás ações da Radix e

tocaria o futebol do Jaraguá", diz
Carmo.

O atual diretor-executivo do

Jaraguá informa ainda que, com
esta parceria, em caso de acerto,
as dívidas adquiridas pelo clube

serão quitadas e, como eles têm

vários jogadores, a expectativa é

de que se monte um bom time,
destaca Carmo.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

tem chances de classificação. O

time das Panteras, com três

yontos, precis� de vitória. (AO)

Jaraguá do Sul busca classificação nos Joguinhos
Jaraguá do Sul -'- A de

legação de Jaraguá do Sul; com
135 pessoas entre dirigentes e

atletas, está desde quarta-feira
disputando a Fase Regional dos
Joguinhos Abertos de Santa

Catarina, em Joinville. As mo

dalidades que buscam classifi

cação para a fase Estadual são

handebol, voleibol e basquetebol
masculino e feminino. O futebol

de campo também busca clas

sificação para a fase Estadual,
que acontecerá de 18 a 27 de

agosto, segundo o presidente
da FME - Fundação Municipal
de Esportes -, Luderitz Gon

çalves Filho .:
Ainda segundo o presidente

da FME, a modalidade de tênis
de mesa feminino está classi
ficada. "Somente Jaraguá do

Sul e Canoinhas inscreveram

se para a modalidade e, como

dois se classificam para o Es

tadual, vamos direto para Flo

rianópolis, ao lado do futsa1

campeão em 1999", ressaltou
Gonçalves. A abertura do

Regional em Joinville foi
realizada ontem, às 19 horas,
no Ginásio de Esportes Ivan

Rodrigues. (AO)

Finalistas do Futsal de Schroeder saem sábado
Schroeder - o 70 Torneio

de Inverno de Futsal Feminino de
Schroeder está chegando ao seu

final: Na 43 rodada, que aconte

cerá no próximo sábado, no Gi
násio de Esportes Alfredo Pasold,
saem os dois finalistas que faltam

para as semífinais. Restam duas

vagas que serão disputadas pelas
equipes que compõem a Chave
A do campeonato.

Geração 2000 e Amazonas
estão em situação melhor, cada
um somil quatro pontos e jogam .

por empate para alcançarem a

próxima fase. Dos quatro times

que entram em quadra sábado,
somente a Desportiva Zilse não

Conscientize-se

Recicle o seu lixo.

Separe latas, vidros e metais, é bom para todos.

CP Comunidade
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