
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel Jaraguá do Sul, quinta-feira,

es tofados e colchões

Edson Junkes/CP Vendas na feira I

devem superar as

expectativas

COMÉRCIO

Feira do Portal
vai até dia 29

A 2a Feira da Malha do

Portal, que acontece de 10 a

29 de julho, deve superar as

expectativas de público e

volume de vendas. A previsão
está baseada nos negócios dos
dois primeiros dias do evento.
PáginaS

De 19 a 23 de Julho no Parque MunicIpal de Eventos

Jaragua do Sul � Santa Catarma

(47) 370-7000/635-0705
e�--------------.J

CorridaàCâmarajaraguaense
terá 7,3 candidatos por vaga
Nada menos do que 139 candidatos

disputam 19 cadeiras naCâmara de Jaraguá
do Sul, numa relação de 7,3 por vaga.
Apesar do número expressivo, o índice é
menor que o registrado nas eleições
municipais de 1996, quando 126 candidatos
concorreram a 15 vagas - 8,4 pretendentes
para cada uma das cadeiras disponíveis.

Na eleição majoritária, são três can-

didatos: Irineu Pasold (PSDB), pela
coligação Mais Jaraguá do Sul, Cecília
Konell (PMDB), da aliança Renovando
com o Povo, e Dionei da Silva (PT).
No Município de Corupá, 38 can

didatos a vereador concorremall vagas
naCâmaraMunicipal, numa relação de 3,4
candidatos por vaga.
Página 4

Expo2000
começa dia 19

Treinamento em Segunda etapa de
urna eletrônica .

Mountain Bike
A feiramultissetorial será

realizada nos dias 19 a 23, no
ParqueMunicipal deEventos,
onde serão expostos produtos
de micro e pequenas empresas
damicrorregião.
PáginaS

AComarca deGuaramirim
contratou estagiários para
ensinar os eleitores da 60a
Zona Eleitoral, que inclui

Schroeder eMassaranduba, a
votar na uma eletrônica.

PáginaS

A largada da 2a etapa da
VoltaSantaCatarina emMoun
tain Bike acontece hoje, às 9
horas, no Parque Malwee.

Quatro atletas jaraguaenses
participam da competição.
Págína Iz

Juízareúne
candidatos da

6<.r ZonaEleitoral

Supermercado
Angeloni promove
ação social
Página7

Funcionários do
INSS aderem à

greve nacional
Página9Página 3

Edson Junkes/CP

Ano 82 - N° 4.314 - R$1,OO

EdsonJunkes/CP Consumo de
álcool gera

acidentes no trânsito

INFRAÇÃO
Aumenta índice
de acidentes

Delegado regional, Adal
bertoManoel Ramos, diz que
as pessoas precisam respeitar
mais as leis, tanto osmotoristas
quanto os pedestres. Ele fala
que a embriaguez ainda é o

principal problema.
Página7

Futuro
sucessor do Ford

Escort

chega às
. ".

concessionarras

emoutubro

CJassi Auto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 - OPINIÃO CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 13 DE JULHO DE 2000

Como nossos pais
Os poucos mais de 15 anos de redemocratização não foram

suficientes/para alterar a es�rutura governamental e política do
País, que insiste namanutenção dos vícios do passado. O período
eleitoral- principalmente em eleições municipais, quando o

contato da população com os candidatos é mais próxima - é o
mais propício para se certificar que, apesar dos avanços, o ranço

do coronelismo, da política pater
nalista e clientelista e, especial
mente, do corporativismo, ainda
persiste.

A cidadania continuaapenas
no discurso oficial, sequer é exer
cida na base, o conceito é distor

cido, obedecendo a lógica da

situação. A sociedade ainda não

se deu conta do poder concedido
pela Carta Magna, e confunde o

termo com direitos individuais e

patriotismo. Esta semana, o go
vernador Esperidião Amin deve
sancionar o projeto de lei, de au
toria do deputado estadual Paulo
Bornhausen, que define os cur-

.

rículos básicos do ensino funda
mental � médio, a disciplina Ética

Ver:eadarf
para fiscalizar
os tuosâo

'-/,
.

Executivo,
" .�

criarleis .que
auxiliem ha

adniinistração
. .

:�.

enão

assistente
social

e Cidadania.

Éum passo importante para a verdadeira democratização do
País. Todavia, é imprescindível que se atente para a concepção a

ser dada ao termo. Qual cidadania as escolas vão ensinar? O

que se entende por cidadania? Se for levada em consideração o
conhecimento da população, será precisomuitomais do que boa

. intenção. Ser cidadão é participar da vida política do País, estar
envolvido com a comunidade e compromissado com ajustiça
social. É pensar e agir pelo coletivo, em favor da maioria, sem
buscar vantageRs pessoais ou de grupos.

Em recente reunião entre presidentes de associações de
moradores com um candidato a prefeito, amaioria dos líderes
comunitários reclamou da ausência de vereadores nos bairros

após as eleições. Reivindicam a intermediação dos parlarnentares
nas negociações com o governo, sem perceber que estão

legitimando o balcão de negócios da Câmara e contribuindo para
a distorção das atividades parlamentares. Vereador é para
fiscalizar os atos do Executivo, criar leis que auxiliem na

administração e não assistente social.

Infelizmente, a substituição da função parlamentar pelo
assistencialismo está enraizada na cultura do brasileiro, que viveu
por muito tempo sob a égide do Estado provedor. A apatia leva
milhões à ignorância política. Vota-se como se estivesse apostando
na loteria, desprezando a extensão do simples ato de votar.

ElegemHidelbrando Paschoal, Luiz Estevão, Fernando Collor,
entre outros, porque foram beneficiados no varejo com alguma
promessa ou vantagem imediata. Não conseguiram enxergar além
do momento político.

.

A pretexto de beneficiar a comunidade, líderes vendem a alma
a políticos corruptos. Fazem do cargo concedido pelosmoradores
um passaporte para o poder,já que o objetivo é ser candidato a

vereador, usando como discurso de campanha as "realizações".
Existem pessoas sérias e comprometidas com um programa'

.

amplo, democrático e justo, mas a maioria tem desejos não

revelados. Enquanto a população estiver indiferente à política e

ausente das discussões edecisões, continuará patrocinando os

privilégios e sendo excluída do processo.

Meu pai faz,70 anos, graças a Deus
* Ruth Müller

,

Ele ficou órfão aos 9 anos,

cresceu convivendo com dificul

dades, tomou-se homem.formou
família, educou os filhos e apo
sentou-se orgulhoso após 30 anos
no mesmo emprego .

Alguns meses depois, aos 50
anos, sofreu o primeiro derrame,
Ao seu lado, nossa mãe, compa
nheira de todas as horas que,
mesmo nos momentos mais difí
ceis, sempre foi e jamais deixa
ria de ser o seu e o nosso porto
seguro.

Os filhos foram casando, os
netos nascendo, sua saúde neces

sitando, de cuidados, mas ele
resistiu e ela não desistiu.

Há três anos, novo derrame.

Ambulância, hemorragia, UTI,
expectativa, tristeza ... O que
viria? Ele sobreviveu!'!

Teve alta. já não consegu ia

andar, nem falar, mal enxergava.
Foi necessário uma cadeira de
rodas e alguém que se dedicasse
a ele em tempo integral. E nossa

mãe estava lá.

Notícias davam conta de seu

falecimento e pessoas se assom-

, bravam quando voltavam a vê

lo, teimosamente fragilizado, com
aquela cara sarcástica de quem
deu um nó no destino.

- No ano passado, voltou ao

hospital, foioperado e, quando se

preparava para ter alta, novamen
te UTI, infecção, hemorragia,
ansiedade.

Os filhos em volta, a família
, em silenciosa oração, nossa mãe
dormindo ao seu lado no hospital
numa poltrona desconfortável, dia
após dia, noite após noite, com
resignação. Mais uma vez ele
venceu.

Hoje, ele está em casa, em ca

dei fa de rodas, com a qual periodi
camente se acidenta e com a qual
nossa mãe circula com dificuldá
des pelas ruas de Jaraguá 00 Sul,
indo a bancos, (;\0 mercado, pas
seando, integrando-o ao cotidiano
num esforço inacreditável.

Está lúcido, com duas costelas
quebradas, diabetes e pressão sob
controle; teimoso, mas vivo,
graças a Deus!

Consegue balbuciar algumas
palavras e as suas preferidas são

"passear" e "juntos", e é com es·

sas palavras que ele faz comque
ninguém esqueça que ele não dei
xou de lutar, que ele é uma realida
de e merece respeito.

Agorameu pai faz 70 anos e

não é só ele que merece os para
. béns. Merece também a nossa

mãe, que hámuitos anos não con

juga um verbo na ptimeira pessoa
do singular, numa demonstração
inequívoca de que amar é um

verbo que se conjuga na primein
pessoa do plural.

Triste e infelizéaquelecasal que
promete diante de Deus e dos ho

mens um amor para todos os mo

mentos e até que a morte os separe
e se esquece desses votos no infor
túnio. Se houve alguém que ainda
não saiba como identificaro verda
deiro amor, que venha conhecer
meus pais, pois, mesmo em dias de

.

lágrimas, são uma só pessoa.
Feliz aniversátio, minha mãe!

Felizaniversátio, meu pai! Tudoestá
valendo a pena. E a vida segue seu

curso.

* Funcionária pública

Artigos para Carta di? Leitor. devem ser enviados para Rua Waltel' Marquardt, l . J80. As cartas devem conter
no máximo 'JO linhas, o endereçoou telefon e pa ra con tdto. Ojomal se reserva o direito de sintetizar o textil
efarer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

.

CORREIO DO POVO
Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00.105.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comerciai.
e Oficinas Rua Walter Marquardt, 1,180 - CEP 89259-700 - Caixa Postai 19 _ CEP 8925,1-970 _ Jaraguá do sui
- SC - Fones/Fax (047) 370-7919 - 370-8654 - 370-8649. E-mail: correiodopovo@netuno.com.br
Os' lex/os e coll/nas assinados são de responsabilidades exclusivos dos ali/ores, não re.f1etindo, necessariamente, a opinião do jOf/laL
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� "O plano de saúde é mais uma

prova de que os médicos têm um
cartel e trabalham para defender os
seus Interesses, mas nós vamos

continuar brigando ..." (Vereador
Gilde Alves, sobre a decisão da

AssociaçãoMédica de 'criar um plano
de saúde popular, atravé� da Unimed)

"Com isso o Nelson e eu estamos

nos desfazendo de uma grande empresa de desmanche de
carro na Ilha da Figueira." (Prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu
Pasold - PSDB -, ironizando sobre as o recapeamento asfáltico
na Rua José Teodoro Ribeiro, na Ilha da Figueira, cujas obras de

saneamento básico foram motivos de críticas ao governo e ao

presidente do Samae, Nelson Klitzke)

- "O Povo está cansado de tanta roubalheira e reconhece

que nenhum político do PT está envolvido em

maracutaias." (Candidato a prefeito pelo PT de Jaraguá do.Sul,
IDionei da Silva, sobre o crescimento do partido e o envolvimento de

políticos em corrupção)

"
vamos insistir numa campanha ética eesclarecedora.

:s· Em nenhum momento vamos nos deixar influenciar e

ue desviar o foco para acusações pessoais." (Candidata a

�1' prefeito pela coligação Renovando com o Povo, Cecília Konell,
a· reforçando a intenção de fazer uma cmapanha de alto nível)

CABELEIREIRO UNISSEX

FONE: 370-0606

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

Rua Reinoldo Rau, 63 sala 4

J-

re

8 EMERGÊNCIA er·

Ia
/

ODONTOLOGICA
}.

�r DISQUE: 9981 8000
e

91044311

á
Dr. R,,'ael Luiz Pamplona

CRO-SC 5117
Dr. Kleber Lisboa Araújo

CRO-SC 5270

Ilha da Figueira • Cenlro • Czerniewicz

� CASA DO COBRE
Trabalhamos com venda de produtos para

rebobinamento e conserto de motores elétricos.

,

- Fios de cobre;
- Capacitares de partida e permanentes;
+-Cobo de ligação;

,

-Rolamentos;
-Espaguete;
- Ventiladores de motores;

•
- Selo rnecõníco:
-Verniz;

"

Rua BerthaWeeQe, 2094
Barra Cito Rio Cerro

Fone: (Oxx47) 376-0193

Juíza orienta os candidatos
sobre propaganda eleitoral

Reunião será
na semana que
vem, na Câmara
de Vereadores

Guaramirim - A juíza
Sônia Maria Mazzetto Moroso
marcou para quinta-feira da

semana que vem. às 14h30, na

Câmara de Vereadores. reunião
com os candidatos e represen
tantes de partidos dos municípios
pertencentes à 60" Zona Eleitoral

(Guaramirim, Schroeder e Mas

saranduba), quando orientará
sobre a propaganda eleitoral. SÔ�
nia deverá repassar as instruções
recebidas na reunião realizada

pelo TRE (Tribunal Regional
Eleitoral), em Florianópolis, no
último final de semana. O sorteio

para uso de outdoors na vei

culação de propaganda eleitoral já
foi realizado ..

Ela conclamou aos dirigentes
de partidos a participar da

reunião, destacando que será a

oportunidade para que todas as.

dúvidas sobre a propaganda e

outras referentes aos p.razos
previstos pela legislação eleitoral
sejam dirimidas. A violação ao

Artigo 36, que dispõe sobre a

propaganda eleitoral. sujeitará o

responsável pela divulgação da

mesma e, quando comprovado o

prévio conhecimento. também o

beneficiário. à multa no valer de

Convocação: juíza quer o comparecimento de todos os interessados

20 m i I a 50 m i I Ufirs, ou

equivalente ao custo da pro
paganda, se este for maior.

De acordo com o sorteio, os
partidos da coligação Avança
Guaramir im (PMDB/PSDB)
poderão utilizar dois outdoors

para a veiculação da propaganda
dos candidatos da chapa
majoritária, a aliança Acerta

Guaramitim (PFL/PPB) também
tem dois, e o Partido dos Tra

balhadores. igualmente. dois.

Todos classificados como out

doors de alto impacto, ou seja,
colocados em pontos de grande
visualização pelo público. Para a

divulgação cios candidatos a

vereador, foram distribuídos

quatro outdoors, contemplando
todos os partidos.

O Cartório Eleitoral da Co-

marca também já concluiu a

elaboração das listas contendo os

nomes de candidatos registrados
pelos . partidos nos três

municípios, até o dia 5 de julho,
para concorrer às eleições
mu ni c i pa i s. A coligação do

PMDB, PPB e PSDB em

Schroeder adotou a denomi

nação "Renova Schroeder", O
Partido dos Trabalhadores re

gistrou cinco nomes de can

didatos para disputar a Câmara
de Vereadores no Município, o

PPS dois, o PMDB dez, o PPB

sete. o PSDB'oito e o PFL II. A

lista ainda está sujeita a alterações,
caso ocorram desistências e os

partidos dividirem pela
apresentação de outros can

didatos.

(MILTON RAASCH EILTON PIRAN)

Registros confirmam algumas ausências
GuaramirimlMassaranduba

- A divulgação das listas com os

nomes dos candidatos registrados
pelos partidos para as eleições
municipais confirmou algumas
ausências. Em. Guaramirirn, os

vereadores Jaison Batista eTvaldo

Kuczkowski, ambos do PPB, não
disputarão novos mandatos. Eles jä
foram presidentes do Legislativo
guaramirense. Batista pediu. ontem,

desfiliação do partido, No PMDB,
ficarão fera da disputa o ex-secretário
de SaúdeNi Ison By laardt, o vereador
Ivo Rangheti, atualmente res

pondendo pela Secretaria de Obras,
entre outros nomes.

Já em Massaranduba, o vere"

ador Donato Petri, que perdeu a

indicação da candidatura a vice

prefeito pela coligação PMDB/PPB
para o também vereador Alvair Ri-

cardo Pedrini, não estará no pleito.
Petri está concluindo o quarto
mandato no Legislative e vinha

anunciando que desistiriadas eleições
caso não viesse constar da chapa
majoritária da coligação. Outro·
vereadordoPMDB ausenteéAntônio
Abelardo Tomio. Já no PPB, notam
se as ausências do vereadorAIbrecht
Krancke e do atual vice-prefeito,
Alfredo Vavassori,

NOVIDADE!! Folheações a OURO 24 Quilates e
Prata EM DOMiCíLIO!!

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

domicílio e sem desmontar nada!
A mais nova tecnologia americana a serviço da sofisticação.

Custo acessível é or:çamento sem compromisso!
Emblemas e grades de carros, torneiras, fivelas, estatuetas, talheres, baixelas,

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

�,""NO�V�IDA�D�E!�!�N=O=I�A=DE=!!�NO=V=I!�D�!�!P�N=O!=I��A�D�����=O���D'�Do=:�!e�NS=O=:D�;�D��!I�nN=�=VI=�A��=:�!X�N4=ov=��l�DE9�!I-�=?=v�=DA�-D=��,l�?=o?=ID�A=DE=!!�No=v=ID=AD=E'�.!�N=o�VI�DA�DEd!!�
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�leitores de_Jaraguá �o �ull �@�LÁ\a�@
tem 139 opçoes ao Legislatívo
Em Corupá, 38
candidatos

disputam 11

vagas

Jaraguá do Sul - Nada

menos do que 139 candidatos

disputam 19 cadeiras na Câmara
de Vereadores, numa relação de

7.3 postulantes por vaga.

Apesar do número expressivo.
o índice é menoy que o

registrado nas eleições mu

nicipais de 1996, quando 126
candidatos concorreram a 15

vagas - 8,4 pretendentes para
cada uma das cadeiras

disponíveis. Por outro lado, o

número de votos para compor
legenda do partido subiu de

3.985. em 1996, para 4.079,
levando em consideração o
número de eleitores e não os

votos válidos.
Em 1996. o Município ti nha

em 59.778 eleitores, este ano

são 70.456, um aumento de

10.678 votantes, ou 17,8%. Na

eleição majoritária, são três

candidatos: lrineu Pa s o l d

(PSDB), pela coligação Mais

Jaraguá do Sul (PSDB/PPBI
'PFLIPTB/PLlPTN), Cecília
Konell (PMDB), da aliança
Renovando com o Povo

(PMDB/PPS). e Dionei da Silva

,,(PT), que disputa as eleições
com chapa pura. O vereador

Moacir Bertoldi (PPB) é

candidato a vice-prefeito da

coligação Mais Jaraguá do SuL

o médico Nelson' Eichstaedt

(PPS) compõe a chapa com

Cecília e o sindicalista Am

brósio Li no Becker (PT) é

candidato a vice-prefeito.
<tORUPÁ - 'A corrida à

Câmara de Vereadores será

disputada por 38 candidatos,

numa relação de 3.4 con

correntes por vaga. O Legis
l at i v o corupaensc tem I I

cadeiras. Nas eleições de 1996.

eram 29 candidatos a vereador

para os mesmos números de

vagas, numa relação de 2,6

po stu l anr e.s por vaga, Com
9. I 14 eleitores. serão precisos
828 para se eleger um vereador.
a chamada legenda, Na eleição
anterior, exigia 756 votos para
formar a legenda.

Dois candidatos disputam a

,Prefeitura de Corupá. ó atual

prefeito. Luiz Carlos Tamanini

(PMDB). pela coligação
(PMDB/PFL). e Carlos Dieter

Werner (PSDB). da aliança
(PSDB/PPB). pois ex-prefeitos
compõem a chapa majoritária.
Adelino Hauf Ie (PMDB) é

candidato a vice-prefeito de

Tamani ni , enquanto que Ot6
Ernesto Weber (PPB) compõe
com Werner.

Fundado em 1978 por João Kroisth, o Mormorario.Kroisch
Indústria e Comercio lldo. com sede no centro de Guoromirim,
vem conquistando todo o público do microrregião e do litoral

cotorinense, com o lemo "Bom gosto e requinte em mármore e granito",
Tonto que há alguns anos vêm conquistando prêmios consecutivos em

diferentes pesquisas de opinião como o marmoraria destaque
do regi60, Márcio Kroisch, filho de João, destaco o preocupação
com o qualidade do polimento e apresentação dos produtos que
oleiece- tampos de pio, soleiras, pisos, balcões e mesas sob

medido nacionais e importados, "Trobolho'mos com materiais de
diferentes Estados do Pois, pois coda região nos oferece um produto
de tonalidade diferente, Os importados t�crzemos do Itálio"que nos

oferece todos os tons", informo Mórcio, A Kraisch tem veiculas paro
entrego práprio e procuro sempre cumprir rigorosamente os prazos de

,

entrego acordados com o cliente,
João Kraisch recebendo o troféu

Reconhecida pelo quarto ano

c�nsecutivo pelas Empresas de
Pesquisas Master e Podhium

como melhor Empresa de Marmoraria

�
ffillDfl'

Rua 28 de Agosto, 142 _ Centro _ Guaramirim ._ sc

. O prefeito lrineu Pasold (PSDB) mantém o otimismo em relação
às eleiçõesmunicipais deste ano, apesar de afirmar que a disputô
será acirrada. Durante-coletiva na manhã da última terça-feira,

Pasold voltou a dizer que a vitória será tranqüila, mas fez questã
de explicar que a tranqüilidade se refere a certeza de vitória, e nà

à margem de votos que obterá em relação ao segundo colocado,
- Que vou ganha!' as eleições não tenho a menor dúvida -,

disse Pasold. para o delírio de assessores e-secretários.
A posição é perfeitamente compreensiva. Se não acreditasse na

vitória, estaria admitindo a derrota e, conseqüentemente, não
justi ficaria mais a candidatura.

Fanfarra
A Fanfarra da Escola Municipal
de Ensino Fundamental Jonas
Alves de Souza. do Bairro Ana

Paula II. ficou em segundo
lugar 110 14° Concurso de

Bandas e Fanfarra

Interestadual. em Gaspar. no
último final de semana. na

categoria Banda Rítmica

A Câmara de Jaraguá do Su

aprovou a proposta do govem
de transferi r as cornemoraçõe
do dia 25 de julho, aniversán
da cidade, para o dia anterior
O objetivo. segundo aprefeit
Irineu Pasold, é evitar o ferias

no meio da semanar .

possibilitaro feriadã

Mineiramente
Neste início de campanha eleitoral, o. PMDB de Jaraguá do Sul
está utilizando a velha tática mineira: silêncio e trabalho. Sem

. muito alarde, a militância tem assegurado os índices

conquistados pela candidata a prefeita, Cecília Konell, que
continua liderando as pesquisas de intenção de votos.

Uma fonte do partido. entretanto, afirmou que a legendaquer
mais, "para garantir".

Escola de polftie
Cerca de 14 mil candidatos d

PFL participaram, no últim�
sábado, do lançamento di

'Escola de Pol ítica, promovidi
pela direção nacionale

legenda
Foran� instaladas 150 "salas'

em todo o País. A Escol�
Nacional de Gestores PúblicO!
funciona a partir da instalação

de canal de circuito fechado dr

televisão, interativo e via

satélite,

Esperança
No PT, o clima é de

otimismo, apesar dos
números ainda colocarem o

partido em último lugar,
O candidato da legenda,
Dionei da Silva. aposta na

militância para convencer o

eleitorado e reverter o quadro
atual.
Uma coisa é certa, a militância
do PT é aguerrida e

trabalha pela causa, na grande
maioria das vezes, de graça.

Jantar
O governador em exercício, Paulo Bauer, reuniu, na noite da
última terça-feira. lideranças políticas e empresariais de Jaraguá

do Sul para um jantar em Florianópolis.
No cardápio. além das discussões sobre a cidade, política, apesar

das negativas dos convidados.

CONVITE
Venham festejar, na Escola de Educação Básica "Roland

Harold Dornbusch", a tradicional '

FESTA JULINA, com diversas atrações.
Data: 14/7/2000

'

Horário: 18:00 hs

Prestigie o evento!

Conselho Deliberativo, APP e Direção
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Administrador prega o fim

doplanejamento estratégico
Jaraguá do Sul - Todos os

conceitos de gestão empresarial,
repassados e concebidos como

fundarnentais pela maioria dos

empresários, foram descartados

pelo ex-secretário estadual de

Administração e de Geren

ciamento e Controle de Qualidade
.

Ubiratan Simões Rezende. PHD

em Administração pela Uni

versidade da Califórnia, Rezende
Iez palestra na noite de segunda
feira, no auditório do Shopping
Center Breithaupt, com o tema:
"A mudança organizacional na

nova economia".

Segundo ele, ex-vice-pre
sidente da Perdigão, o novo

modelo de gestão empresarial está
sustentado na informação e no

envolvimento dos funcionários
com o processo produtivo e não

em programas pré-estabelecidos,
orientados por projetos a longo
prazo. "Quanto ternpo, energia e

dinheiro foram gastos em

discussões de planejamento
estratégico, que lá fora não se faz
há muito tempo?", indagou,
tentando chamar a atenção dos

empresários para as mudanças
rápidas no mercado.

Rezende foi rnais longe e

disse que "o que tem de novo na

administração empresarial não

está n a área de gestão Oll

produção, mas na relação de
trabalho". De acordo "com ele, as

. constantes mudanças inviabilizarn
a elaboração de planejamento que
ultrapassem seis meses. "É
preciso estabelecer metas e ter
um norte definido, mas não um

planejamento que engesse as

ações da empresa", explicou,
acrescentando que cabe aos

empresários fazer "uma leitura
realista do negócio".

Para Rezende, a verdadei ra

evolução na maneira como se

organiza o processo produtivo
está na interligação com as

dernais empresas produtoras de

componentes e equipamentos. na
infra-estrutura de informações .

"Hoje, o preço deixou de ser o

principal item na escolha, a
qualidade do produto passa' a ser

o grande referencial", afirmou,
acrescentando que o ideal é ter

-".

preço bom e ótima qualidade.
MERCADO GLOBAL -

Na opinião de Rezende, mestre

em Administração pela Uni
versidade da Califórnia e em

Teologia pela Universidade de

Roma. a globalização, na verdade,
é um pequeno mercado que
atende um número limitado de
clientes privilegiados. "O mercado

globalizado atinge indistintamente
todos os países. porque em todos
e x i stem pessoas com renda

compatível para adquirir os bens
produzidos", .

argumentou,
. afirmando que para ser ator do

processo global é preciso estar

preparado tecnologicamente para
atender as 'exigências do
mercado.

Ele aconselhou ainda a

estimulação da produção local. o

enxugamento administrative, fim
do controle de estoque e do

planejamento estratégico. "É.
preciso obedecer a realidade de

um mundo que está em constante

processo de mutação", reforçou,
assegurando que a eficiência no

uso das informações depende
fundamentalmente da cultura.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

r-- ���@��� �[p ----------,
1 O Nada menos do que 49 nações devem US$ 6,784 bilhões ao
1
governo brasileiro. A maioria está relacionada a débitos resultantes

1 de contratos de financiamento a exportações firmades nos anos

1 70 e 80. O maior devedor é a.Polônia, cu ja dívida sorna US$ 3,55
1 bilhões.

.
.

.

1 Mas a maior parte dos devedores é constituída de países africanos.
1 alguns em péssima situação econômica.
1
1 Ö Neste ano, o Brasil deve receber de seus devedores US$
1 549,i milhões em pagamentos de juros e amortizações de

1 débitos. Tudo vái parar no caixa do Tesouro Nacional. As

1 taxas de juros costumam ser camaradas. E nem sempre

I· porque o Brasil quis assim. Na maioria das vezes, o governo

1 brasileiro reduziu juros e até perdoou parte das dívidas,
1 acompanhando decisões do Clube de Paris, integrado pelas
1 grandes economias mundiais.

1
1 O Foi assim, por exemplo, com as nações africanas assoladas

1 pela pobreza extrema. Se não reduzisse as taxas, os países"
L devedores não teriam como pagar. ;_ _J---------

.'

Expo2000: organizadores do evento estimam a participação de 50 mil visitantes

Feira multissetorial Expo2000
� ..

começa na proxuna semana
Evenfovai
reunir

empresasda
microrregião

Jaraguá do Sul - A feira
mu ltissetori al Expo2000 será
realizada nos dias 19 a 23 de julho,
no ParqueMunicipal de Eventos.

O presidente da Apevi
(Associação das Pequenas
Empresas do Vale do liapocu),
entidade promotora do evento,
Everaldo Batista de Oliveira, diz

que a feira é direcionada para a

microrregião. mas está sendo

feito divulgação em todo o

Estado. "Não lemos referências

anteriores, é a primeira feira com

esse perfi I. mas estamos

esperando a participação de

aprox i madamenie 50 mi I pessoas
no evento todo", acredita
Oliveira. Ele fala que o fa-

. turamento das empresas durante

o evento pode chegar a R$ 500
mi I, mas o grande benefício serão

as oportunidades de negócios que
i rão aparecer· a parti r da

Exp02000.
O maior percentual de

�xpositores é de serviços,
distribuídos nos 50 estandes do
Pavilhão A. que dispõe de

auditório para 200 pessoas. No
Pavilhão B. que conta com 58
estandes e auditório para 60

pessoas. estarão os repre
sentanres da indústria. No
Pavilhão C vai funcionar a praça
de alimentação, "As empresas

.

expositoras são basicamente de

pequeno porre", acrescenta o

presidente da Apevi. Ele informa
que será cobrado R$ 1,00 dos

visitantes.
Durante a feira acontecerão

cinco seminários, que abordarão
assuntos da área de exportação,
tecnologia e tendências para cada

setor, importância da marca e

design e gestão de competência;
show com Dazaranha, Pop Band,
Conjunto Portal Gaúcho e com a

dupla Sandro Luiz e Clóvis;
desfi le s de moda; e várias

apresentações de grupos de

dança. "Nos sem.i nário s , as

sociados das entidades da classe'
empresarial e estudantes pagam
R$ 5,00 e não sócios pagam R$
10.00", comunica o presidente.
(FABIANE RIBAS)

Feira doPortal deve superar expectativas
Jaraguá do Súl- A 2a Feira

da Malha do Portal, qui acontece
de 10 a 29 de julho. deve superar
as expectativas de público e volume

de vendas. A previ são está baseada
nos negócios dos dois .primeiros
dias do evento. De acordo com a

assessora da feira. Rosani Lawin,
o volume de vendas roi 70%

superior em relação <los dias
normais. Ela acredita que o

número de visitantes, inicialmente
estimado em 30 mil, será superado
em 20%, aumentando, conse-

.

qüentemente. o movimento

financeiro.
Rosani disse que, apesar das

negociações dos dois primeiros
dias estarem acima da previsão
inicial. a feira ainda não está com
toda sua capacidade instalada, o

que reforça o otimismo em relaçã,?
ao volume de venda. "Algumas
lojas estão sendo montadas",
informou. lembrando que, este

ano. estão sendo comercializados
. produtos em lã. do Rio Grande do
Sul. e calçados em couro, de

Franca, São Paulo.' "A. feira traz

também alguns produtos que eram
comercializados naMultifeira, que
esre ano se transformou em

Expo2000". acrescentou.
Ela rebateu as críticas em

relação aos preços altos, ga
rantindo que todos os produtos
estão com preços promocionais.
Segundo o auxiliar administrativo
do Portal de Jaraguá, Hi lário
Deretti, os descontos variamentre
10 e 30%. "São preços con

vidati vos", argumentou.
EXPOSIÇÃO - Está pra

ticamente acertada a exposição de
pequenos animais, que deve

começar -ainda neste final de
semana. A feira está aberta ao

público de segunda a sexta-feira,
das 8h30 às 20. horas; aos

sábados, das 9 às 17 horas, e aos

dom i rigos entre 14 e J 8 horas.
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PROGRAME-SE

1& Neste sábado, dia 15 de julho, tem

Festa Basic no Parque Aquático
Malibu, na Ilha da Figueira. Início às
23 horas. Ingressos anteci pados
estão sendo vendidos nos postos
Mime da Reinaldo Rau e Bernardo
Donrbush.

1& Considerado o mais importante
evento dó setor têxtil da região, a 2'

Feira da Malha do Portal acontece até
o dia 29 dejulho, no Portal de Jaraguá.
Durante este período, 40 lojas com

os mais variados produtos de cama,

mesa e banho, 'moda masculina e

remi nina, infanti I, íntima, calçados,
brechó, jeans, lã etc, estarão oferecen
do ótimos descontos.

"ir Permanecem abertas até o dia 18

de julho as inscrições para a Corrida
Rústica Cidade de Jaraguá do Sul.

Largada e chegada dia 23 dejulho, às
9 horas, na Praça Ângelo Piazera ..

Inscrição: um quilo de alimento não

perecível.

'!ir A 3", etapa do Campeonato Ca
tari nense de Arrancada está 'pro
gramada para este sábado e domingo,
às 14 horas, na passarela do samba,
em Florianópolis. Ingressos anteci

pados em Jaraguá do Sul estão sendo
vendidos .no Auto Som Mendonça e

na Autornecânica Odilon.

DE A 17' festa dos motoristas e

motociclistas de Schroeder está

programada para este domingo, dia
16 de julho, na Paróquia São Ven-

'delino, a partir das 9 horas, com

procissão, bênção dos carros, ca

minhões e motocicletas. Ao meio-dia

almoço com churrasco, galinha as

sada, carreteiro e strudel. Às 15 ho
ras matiné com a Banda Montreal, e .

às 18 horas salteio da rifa, e durante
a festa muitos prêmios.

. ,

1& Nesta sexta-feira, dia 14, será
realizada a Festa Hippie, no Beira Rio
Clube de Campo, a partir das 23
horas. Ingressos: R$ 3,00, à venda na

Barão I ou com os alunos do Terceirão
doCEJ.

1& Em Jaraguá do Sul, na Boate Notre,
nesta sexta- feira, 14 de julho, às 23

horas, FESTA NA MOITA.

Lançamento do Eco Radical 2000 .

(Telão Extreme 'Sports) - Staff da
Revista Na Moita - Ingressos
antecipados: Choperia da Praça,
Boticário do Calçadão, Hobby Video
e Naguchi,

Di!' O Colégio Estadual Duarte

Magalhães, da Barra do Rio Cerro,
promove sua Festa Julina neste

sábado (dia 15), a partir das 16 horas.
Muitas brincadeiras e comida típica
esperam os visitantes, O convite é da
APP dó colégio.

1& A Sociedade Amizade promove
neste sábado, às 22 horas, baile com

.

a Banda Montreal, do Paraná.

Os 22 anos da Aciag
A Associação Comercial, Industrial e Agrícola

de Guaramirim comemorou 22 anos de

atuação com coquetel no último dia 3, depois
de uma palestra com o presidente da

Fampesc (Federação das Micro e Pequenas
Empresas), Luiz Carlos Floriani, e com o vice

presidente da CDL de Jolnville. Gilson Bahn

Renqto César Dias (tesoureiro), Rose/i Kriiger (diretora do SPC),
Maurici Zanghelini (presidente) e José Luis Maestri (vice
presidente) na festa dos 22 anos da Aciag

Rainha dos Estudantes

Será neste sábado,
dia 15 de julho, no

Clube Atlético

Baependi, a escolha
da Rainha dos

Estudantes 2000:
Mais três postulantes
ao disputado título
desfilam, hoje na

nossa coluna:

Cristiane Zanuzzo -

Lilia Ayroso Oeschler

Fotcs z Divul a ão

Juliana Correia -

VitorMeirelles

Daniele Cristina Renta -

Marista São LUiz

. JARAGUÁ DO SUL, 13 DE JULHO DE 2000

Flashes da
Noite Brasileira

A noite verde e amarela foi marcada por
um clima de alegria e descontração, com
muita música, comida gostosa e gente
bonita no aristocrático Clube Atlético

Baependi, dia 17 de junho
Fotos! Chico Schwammbach

Custódio e Eliana Gumz da Costa'

. Willian Fernandes e Disley Andréia Molina

Casal Gi/mal' e Lanira Menel em recente noite
de gala na cidade de Blumenau

(f)
LUNELLI

14 Anos de Bons Servicos
I
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NA DEFENSIVA, SEMPRE·
ACJ INTERATIVA

Em 1998, com o viço: do novo Código de Trân- médio prazo, este comportàmento pendular da
sito Brasileiro, omotorista catarinense botou o pé
no freio, o que seáuziu em média não
mais do que 12% o número de aci
dentes em rodovias e áreas
urbanas em Santa Catarina.
D01S anos depois, a conclu
são é de que a brecagem
inicie) foi resultado da

pressão da midia, do
alto valor dasmultas, do
temor do acúmulo de

pontos de infração na

carteira demotorista e de

uma eventual suspensão
da habilitação.

Pesaram ainda nesse rela
xamento dos motoristas ques
tionamentos e �ncompatibilidades
legais da nova legislação com o Código
Penal, dificuldades operacionais e de intie-esuutuie
depenalização efetiva dos infratores, o debate sobre
a legalidade da utilização do etilômetro (bafômetro)
e opassiveI caráterabusivo da apreensão da carteira
de motorista, entre outras questões.
Avaliação do Departamento Nacional de Trân

sito, de outubro do ano passado, dá conta de que,
dos 150 mil motoristas que, 1]a época, já tinham

atingido os 20 pontos na carteira, apenas 44 mil
tinham sido notificados e 2.263 tinham sofrido as

punições previstas. A mesma avaliação do Dena- .

tran revela os estados de São Paulo, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul como os mais seve

ros na aplicação do Código de Trânsito Brasileiro.
De 98 para cá, o número de acidentes voltou

a crescer ainda que pese, também, um aumento
da frota de veiculas. A projeção é de que, a

ocorrência de acidentes deva registrar um novo

recuo, encontrando uma acomodação
próxima, mas menor do que a

redução causada pelo impac
to inicial do novo código.
Um patamar de resultados

que está muito aquém de

qualquer expectativa de

uma real e significativa
mudança no comporta
mento do trânsito, que,
no ano passado, em

Santa Catarina, regis
trou mais de 50 mil aci

dentes, 20% nas rodovias

federais, deixando quase 28:
mil feridos e 1.770 mortos.
De acordo com o Detran-SC,

a Policia Rodoviária Federal em SC, a

Policia Rodoviária Estadual e o Núcleo de Estu
dos de Prevenção de Acidentes, da Engenharia
Civil da UFSC, a análise dos mais variados indi

ces de registros envolvendo comportamentos no
uénsito acaba sempre revelando o fator humano

como o principa.l causador de acidentes.
Referenciado nesta conclusão o Fórum Cata

rinense para Estudos de AClden tes, formado
este ano, que inclui a participação também dos

conselhos regionais de Medicina e Engenharia,
entre outras instituições, comece a plerteiet
ações integradas que ofereçam ao problema so

luções multidisciplinares e prioriza a educação
dos motoristas pela consciência da direção de
fensiva como o caminho de maiores e melhores

resultados em cempenties de prevenção a aci

dentes e respeito à vida.

Imprudência e desatenção
Excesso de velocidade, ul

trapassagens indevidas e des
caso e desatenção aos sinais de
trânsito sâo as principais cau
sas dos acidentes de trânsito

segundo avaliação do Detran
SC, da PRF e PRE. A associa
ção de bebidas alcoólicas e,
nas áreas urbanas, da utiliza
ção de telefones celulares na
direção, têm somado agravan
tes a esses comportamentos ..
Em relação ao álcool, não há

dados disponíveis, pela difi
culdade de controles eslalísli
cos, já que a caraterização
legal da embriaguez é poste
rior ao registro da ocorrência.
As três instiluições, no entan
to, descartam a ingestão de ál
cool como o vilão da guerra
diária do trânsito,

.

Guerra que tem, nas ro
dovias federais, as BR-l0l e
470, e nas estaduais, as rodo
vias de Florianópolis e as se-

444 e 438, no sul elo estado,
os principais pontos crílicos.
Na área urbana, ]oinville, Flo
rianópolis e Blumenau, as três
maiores frotas do estado, são
as cidades campeãs em núme
ras de acidentes.

O pedestre também não

escapa à atenção e às estatís
licas dos órgãos controlado
res do trânsito. O Ten. Mar
cos Vieira, assessor militar
do Detran-Se coloca que;

com o novo código, o pedes
tre passou a se projetar den
tro ou fora das faixas como

se a segurança da travessia
[asse algo da alçada apenas
dos motoristas: "O pedestre
também tem que propiciar
a possibilidade de ver e ser
visto. Muitas vezes, observa
mos o pedestre atravessan
do por entre carros, em lo
cais de risco".

(continua página 4)

FROTA EM SC *

1998 : : 1.323.388
1999 , , , , , , 1.408,984
2000** , , ,.:" : , .. , ,1.454,553

I

PRINCIPAIS INFRAÇÕES SC - JAN/JUNHO 2000*,
• Celular e fone ao ouvido
• Veículo não registrado ou licenciado
• Velocidade superior a 20% do limite
• Estacionamento em desacordo com a legislação

ACIDENTES 1999*

MUNicíPIOS
ND .. , .. ", .. , .. , ", " " , : 33.939
FERIDOS , , 18.438

�.

MORroS , 907

ROD.ESTADUAIS

ND ' , ,. 5.051
FERIDOS , , .. , , , 2.748
MORroS , , : .. i91

ROD. FEDERAIS

N° ,' ' , 11'.339
FERIDOS : 6.737
MORTOS : 573

REGISTROS 95/99 - RODOVIAS FEDERAIS***

Ano Acidentes Feridos Mortos Notificações
.

1995 8.853 5.916 710 72.556
1996 10.945 7.080 787 70.739
1997 12.415 7.540 718 79.532
1998 11.493 6.266 535 54.114
1999 11.437 6.830 566 80.053

.

ACIDENTES E OPERAÇÕES JUNHO 2000

RODOVIAS ESTADUAIS****

Acidentes c/vítima : 175'
Acidentes s/vítima : 234
Veículos envolvidos 709
Feridos 243
Mortos : 23
Veículos ficalizados : 53.496

Notificações , 4.497
Veículos retidos 557
CNHretidas 241
Pessoas encarrtinhadas aDP 48

* Dados Detran-SC
* * Dados período 1 "/01/2000 a 30/06/2000
* * * Dados Polícia Rodoviária Federal
* * * * Dados Polícia Rodoviária Estadual
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ACJ NOS BASTIDORES ACJ MEIO AMBIENTE

Indicadores

transporte,maior produção do se
tor de papel e papelão e o cresci-,
mento de demanda detectado na

indústria do vestuário foram os

fatores de mais influenciaram no

desempenho catarinense, conside
rado como bom pela Federação das
Indústrias do Estado de Santa

Catarina( Fiese] numa evolução
comparativa de abril para maio.

De acordo com os dados da
FIESC, que realiza pesquisas men
sais na busca de indicadores in
dustriais de desempenho em 200

indústrias de 16 setores, o segun
do trimestre elo ano iniciou com

um crescimento de 4,29% nas ven

das. um decréscimo de 5,87% no

faturamento acumulado das indús-

Com prazo para encerrar os
trabalhos ele investigação prorro
gado para 15 de agosto, a CPI do
Narcotráfico, que investiga, em
âmbito estadual, o narcotráfico e

o crime organizado, vai continuar
em atividades durante o recesso

parlarnentar regulamentar domês
de julho. Continuam, portanto, as
investigações em reuniões sema
nais agendadas para as segundas e

quintas-feiras.

manto real ele 4,15% na massa sa

lariallíquiela na indústria ele trans

formação, em especial na indústria
do mobiliário, que atingiu a uma

variação positiva de 12,16%.
A projeção da Fiesc é de que

junho e julbo podem registrar uma
retração nos setores que se desta
caram em maio já que o material
ele transporte teve um elevado vo
lume de negócios em exportação,
o aumento de 15,58% no vestuá
rio foi causado pelo períoelo ele

lançamento ela coleção inverno e

o setor de papelão registrou com

portamento decorrente ele um gar
galo na produção com paraela tem
porária de parte da capacidade
produtiva em abril.

CPf

Ficam suspensos até agosto
os depoimentos. Para o início ele

agosto, está, inclusive, prevista
desde já uma reunião da CPI no
oeste, mais e§pecificamente na

Grande' Chapecó, em função-do
grande número de denúncias rela
tivas a roubo de veículos, cami
nhões e cargas. A possível rela
ção dessas denúnciascom o trá
fico de drogas é o que a CPI pre
tende averiguar,

Reflorestamento

A Zona de Processamento
Florestal (ZPF). hoje delimita
dapelos municípios que com
põem a Associação elos Municí
pios da Região Serrana (Amu
res), pode sofrer uma ampliação
e esten eier limites para os mu

nicípios que integram as mi
crorregiões também da Amure
(Associação elos Municípios elo

Contestado), da Amarp (Associ
ação dos Municípios do Alto
Va·le do Rio elo Peixe) e ela Am

pla (Associação dos Municípi
os elo Planalto Norte).

A ampliação da ZPF, que aten
de a uma forte pressão ela região do
planalto norte, elá um primeiro

passo com o projeto de lei enca
minhado à mesa diretora da As-

.

sembléia, de autoria do deputado
Antõnio Aguiar(PFL), propondo
alterações no alugo 3 da Lei 10.169

que autoriza e normatíza a criação
ela Zona ele Processamento ele Pro
dutos Florestais.

Autoridades e lieleranças das
três microrregöes que podem pas
sar a integrar a ZPF identificam
as potencialidades locais no pla
no da atividaele florestal e o pa
pel ele futuro próximo do reflo
restamento como uma avalanca
para a economia elo que poderia
se constituir na maior área ele re
florestamento do estaelo.

Cidasc

A Cidasc acaba de receber 22
novas máquinas agrícolas adquiri
das através de umaparceira do go
verno do estado com oministério
da Agricultura, num investimento'

global de R$ 2,4 milhões. As 14

retro-escavadeiras, 6 tratores e duas
escavadeiras hidráulicas, compra
elas com recursos repassados pela
Caixa Econômica Federal, vão ser
utilizadas pela Ciclasc na execução
de obras elemacrodrenagem; cons-

truçào de silos, bebedouros e açu
des; terraplanagem, e construçào de
C811ais de irrigação e drenagem em

propriedades domeio rural em vá
rias regiões do estado.

Com a incorporação dessas no-
.

vas máquinas à frota, a Cidasc e a

secretaria de estado da Agricultura
vão assinar convênio com o objeti
vo dereduzir o custo hora de utili
zação das máquinas em pequenas
propriedades rurais.

Tecnologia reduz degradação
ambiental na indústria do couro
Numa parceria de coope

ração bilateral de lransferên
cia mútua de lecnologia enlre
Brasil e Alemanha, o Projelo
Couro, coordenado no Brasil
pelo Instituto Euvaldo Lodi
(IEUSC), enlidade do Sislema
Fiese, começa a experimenlar
as inovações adquiridas na

experimenlação da conversão
dos resíduos sólidos do pro
cesso de produção do couro,
como o lodo de efluentes, ser
ragem, pêlos e aparas (rela
lhos de couro), em água, ga
ses, carvão ativado e óleo di-

esel. Translormaçäo que de
corre de um processo inédito
de reciclagem através de um
realor de baixa lemperalura.

Dez lécnicos brasileiros,
qualro de Sanla Calarina, de
pois de recenle lreinamenlo
em ReuLlingen, na Alemanha"
estão aptos a deflagrar a pri
meira elapa do Projelo Couro
no Brasi I. A coordenadora do

projelo, engenheira Eliza Co

ral, ressalLa que os resultados
do estudo serão disponibiliza
dos para empresas de lodo o

mundo que eslejam inleressa-

das em adquirir a lecnologia
desenvolvida.

A primeira etapa do Pro

[elo, que estuda o lralamenlo

dos efluentes da produção
das indúslrias de processa
menlo de couro (curtumes).
consisle na aplicação de tec

nologia de membranas para a

Ii ltragern dos efluenles que
possibilila o reaproveitarnen
lo de até 60% da água utiliza
da na produção do couro ..

Do lado alemão, a coorde
nação é do Instituto e Escola
do Couro ele ReuLlingen. Há

juristas e médicos legislas
calarinenses deba lern a ulili

zação do perfil genético como
elemento de prova em investi

gações e decisões judiciais em
evenlorealizado em Florianó
polis, numa promoção doMi
nislério Público, da Ordem de

Advogados do Brasil- Seccção
Sanla Catarina e Unisul. Para

garanlir o conteúdo dos deba
les, os promolores trouxeram
a Sanla Calarina o médico le

gisla Genival Veloso de Fran

ça, professor de Medicina Le

gal da Paraíba, pós-graduado

Bonato Couros, de Joaçaba, é uma das empresas que participa do

Projeto Couro que é coodernado em âmbito de Brasil pelo IEL/SC.

lambém a participação dos
governos de dois países atra
vés do CNPq e do Ministério
da Educação, Pesquisa, Ciên,
cia e Tecnologia da Alemanha
(BmB!). O curtume Viposa, de
Caçador e a Bonato Couros, de
[oaçaba são dois dos cinco curo

tumes brasileiros que partici
pam do esludo. As outras in,
dúslrias são do Rio Grande do
Sul, Bahia e Pernambuco.

Para Eliza, o Projeto Cou
ro lem como meta principala
preservação ambiental. pois
reduz a utilização de produ,
los químicos durante o pro,
cesso de curlimento do cou

ro, feito com o cromo, ele,
menlo altamente poluente:
'Atualmente os curtumes bra
sileiros exporlam o couro wet·

blue, que passa pelo trata,

mento químico a base de cro
mo, altamente prejudicial ao
meio ambienle, e é vendido

para o mercado inlernacional
semi-acabado, com baixo va

lor agregado".
O Brasil lem o maior re

banho bovino comercial do

mundo, com 140 milhões de

"cabeças de gado". Só perde
em número para a Índia, que
trata o gado como animal sa
grado e não o comercializa.
A produção brasileira de pe·
les chega a 30 milhões de
unidades ao ano é lern capa
cidade de aumentar a ativi
dade em cerca de 20%.

Um aumento de 42% nas ven- trias e um aumento de horas traba-
das da indústria ele material de lhadas e de salários.comum incre-

RCJ INVESTIGAÇÃO

o USO do·DNA
nos tribunais

no Instituto de Medicina Le
gal de Coimbra, Portugal, e
membro.da Academia Interna
cional de Medicina Legal e
Medicina Social.

Genival destaca a impor
lância do estudo do perfil ge
nético doDNA na invesligação
do vínculo de paternidade e

maternidade e, também, para
a elucidação de crimes, mas
alerla: "Mesmo sendo urna pro
va de grande futuro. os méto
dos e lécnicas do DNA, não
podem ser considerados, sob
o prisma cienlífico, uma pro-

va infalível e de conclusões
absolulas, capazes de transfor
mar o magistrado em prisio
neiro de seus resultados.
Numa investigação de paterni
dade num universo de 600mil
habitantes, exisle a probabili
dade de um em cada 300 indi
víduos Ser o pai da criança".

Os estudos preliminares da
genética molecular no campo·
da investigação ela idenlidade
começaram eml.953, quando
os cienlislas James Watson e

Francis Crick descobriram a es

trutura em dupla hélice do áci-

do desoxirribonucleico (DNA),
componenle responsável pelo
patrimônio genético dos seres

vivos. Somenle em 1.9aO, po·
rém, começaram a surgi],', téc·
nicas capazes de caracterizar.
noDNA as particularidades de

cada pessoa. Em1.9a5, Alex
leffreys criou sondas molecula·
res radioalivas coma proprie
dade de reconhecer regiões alo

lamente sensíveis do DNAe,
assim.levantar os padrões eS·

pecíficos de cada indivídu�,
que chamou de impressãOdl·
gi tal genética do DNA.
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Novo Escort chega
em outubro

top de linha, o Vectra. O
Escort ficará mais alguns
meses nas revendedoras. O
modelo que virá para o

Brasil já está há 2 anos na

Europa e há quase um na

Argentina, onde também
são comercializadas as

versões hacht cinco portas
e sedã quatro portas. O
Focus, que será importado
para o Brasil, virá da

Argentina, sendo que a

produção começa este mês.
A traseira reta, lanternas

integradas aos vidros e o

desenho limpo são

semelhanças com o Ford
Ka, que tem o mesmo

projetista. A versão
comercializada em outros
países tem motor 1.9 diesel,
mas para o Brasil está,
planejado motores 1.8, 2.0 e

dois modelos de acabamento:
,

CLX e Ghia. O interior é do
mesmo estilo do Ka, muitos
traços retos e desenhos
inovadores. Vai perder alguns

,

detalhes na adaptação, o que,
sempre acontece. O veículo é
maior que o Golf, tem bom

\

espaço interno e porta-malas
que comporta 350 litros. Fortes
vincos no capô e um friso
cromado sobre a placa traseira
mostram o novo estilo que o

carro trouxe.

Depois de 4 anos sem

modificações, nem

superficiais, foi avistado
o fim da era Escort. O

lançamento do sucessor

está previsto para
outubro, onde o Focus
entrará no mercado para
enfrentar com o modelo

Novo Alfa 147
Trata-se de apenas uma,
versão hatch
do Alfa
R o m e o

156, 'mas

qr u e

sucederá
as versões
145 e 146. O modelo, enquanto isso, tem apenas na,
versão três portas, mas que em 2001 virá com cinco portas.
Entre os itens de segurança dispõem de antipatinagem,
repartidor de ferragem e programa eletrônico de
estabilidade. Além de ar-condicionado com ajuste para
motorista e passageiro. Para' o Brasil já está certo o motor

de 2 litros e 120 cavalos.

Terceira geração do Mercedes Classe C
Omodelomédio de alto luxo

da Mercedes-Benz chega à
terceira geração desde 1983. A
versão foi remodelada com o

intuito de voltar a brigar com o

Audi A4 e BMW Série 3,
principais concorrentes, e deve

começar a ser comercializada em

agosto. Os principais
incrementos feiram na parte de

segurança, sendo acrescentado
mais de 20 itens da Classe S. Três
versões demotores (2.0,2.6 e 32)
e quatro de acabamento (Classic,
Kompressor, Elegance e

Avantgarde) 'aumentam a

possibilidadedo cliente de achar
algo mais adequado a ele, tanto
no estilo como no bolso. O
Classic é do estilo conservador,
acabamento mais simples. O
Elegânce oferece volante de

couro, frisos cromados, rodas de
liga leve, equipamentos
melhores. O Avantgarde é o top

o popular mais barato do Brasil
Dia 20 de julho, quando o presidente
Fernando Henrique inaugurar a

.

mais nova fábrica da General
-�....

Motors, será conhecido
o novo popular Celta.
O carro será o mais

popular do Brasil e
com o preço estimado
em R$ 11.000,00. O
motor será o mesmo

do corsa: 1.0 de 60

cavalos e 8 válvulas. O
Celta deverá chegar às concessionárias ainda em agosto.

de linha, rodas de liga leve aro

16, vidros azuis e acabamento
interno com alumínio texturiza
do, puxando mais para a

esportividade. Os' novos

motores tiveram 20% de
aumento na potência e 43% no

torque. A menor potência está
no motor do C180, que
desenvolve 129 CY, e amaior está
no C320, de motor V6 de 3.2
litros que desenvolve 218 cv,
Alguns dos itens de segurança
e conforto: air bags de janela e

nas portas dianteiras, programa
eletrôni-co de estabilidade,

,

sensor no pára-brisa que acende
os faróis automaticamente
conforme luminosidade,
memória para o ar-

condicionado, controle
automático de clima, umidade'
do ar e poluentes, chave,
eletrôni-ca com memória para
posição dos bancos, transmissã�
automática seqüencial (com
mudançasdemarchascom foque
no seletor), entre outros.

L OJA DE CONVENIÊNCIA
OLEO CENTER

LAVAÇAo EXPRESSA

TEL.275
0359

Av PREF VIlI.LOEM .....R GFWSSA. 1261

f,4NTIClA FWA JOINVILLE;)
JARAO uÁ Oo'Su L
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�
[HEVROLET

Comércio
de Veículos

Aslra Sedan GL
Bôn"s R$ 1.000,00 Aslra Sedan, GLS

Bônus R$ 1.500,OQ

o

tg,
o

E
o

ci:

. MoL ßecomGlrum mm fmmll{(!l, 55}
Qll!lnm:eJlll1<ifi0i1lfe{f@tln�flIDJIiI(iL €1Il1llil J),�

Aslra Halch GL
Bônus R$ 1.000,00

Aslra Halch GLS
"

Bônus R$
,

1.500,00
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INTERIMÓVEIS 371·2117
eREel 0914-JI •• rM']:)!!pjB;fJ

MARIMAR 275·0051
(RE(I 1989·J

MARCATTO 371·1136
(REC1093

08 - Casa de madeira, cl
62,00m2 em terreno cl
325,00m2. Próx. Malwee
Preço: R$ 16.000,00

CHAVE 275-1594
eREel 612-J

Pedro Francken, 174 -

Centro, 1 suíte + 2 dorrn., cl

garagem - RS 335,00
LOTEAMENTO FIRENSE, no
Bairro Jaraguá Esquerdo,
próximo a escola, igreja,

supermercados e onibus a

vontade. Você dá uma

pequena entrada e o restante

pode pagar em até 60 meses.

Concorr.a e reserve o seu.

01 - Terreno Ilha da Figueira/
prox. sociedade vitória

R$ 9.000,00 ou

entrada + parcelamento.

01 - Apto. contendo 02

dormitórios, sala, coz.,
lavand., bwc e garagem.

Rua: José Albus - Ed. Mário

.

Tavares - Apto. 202,
Valor do aluguel: R$ 250,00

PARA VENDA:

Terreno R.Cel.Procópio G.

Oliveira,com 637,50m2
RS 110.000,00

09 - Terreno cl 311 ,00m2.
Rua: Anita Garibaldi (Centro)

Preço: R$ 25.000,00
CHEGOU A SUA VEZ DE

MORARBEMEM
JÁRAGUÁ DO SUL

A fv1ARIMAR IMÓVEIS DISPÕE
DE DUAS UNIDADES DO
RESIDENCIAL VICTÓRIA

SÃO SOBRADOS COM 130
M2 DE ÁREA ÚTIL COM:

. TÉRREO: HALL DE

ENTRADA, SALA DE ESTAR

AMPLA, SALA DE JANTAR
COM PISO EM DESNíVEL,

LAVABO, COZINHA E ÁREA
DESERVIÇO;

· PAVIMENTO SUPERIOR:
SUITE COM SACADA,
DORMITÓRIO, DORMITÓRIO
COM SACADA E BWC SOCIAL;
· GARAGEM PRIVATIVA;
· CHURRASQUEIRA;
JARDIM;

· QUALIDADE, BELEZA E

FUNCIONALIDADE;
·LOCALlZAÇÃO

PRIVILEGIADA ( em frente ao

Breithaupt da Walter

Marquardt)
·ENTRADA PARTICULAR;

02. - Terreno loteamento
versailhes com 450,00m2
R$ 14.000,00 negociável.

10 - 'Terreno cl 800,00m2.
Rua: Amazonas (Centro)

R$ 65.000,00

CHALÉ 371·1500
eREel 643·J

,

CREDITO
PESSOAL

de R$ 2.000,00 a

R$ 40.000,00
Juros bancários de

2% ao mês.
Prazo para

pagamento de 12x
à 48 meses com

boleto bancário,
liberamos o

dinheiro de
imediato após
consulta do
cadastro.

informações.
021 21 2430712
Obs.: mantemos

.

sigílio absoluto

02 - Casa madeira, contendo
03 dormitórios, sala, coz.,
lavand., bwc, e garagem.
Rua Bahia, 109 (Jaraguá

Esque'rdo)
Valor do aluguel: R$ 270,00

VENDE - TERRENO de esquina
com 4.200m2 - Fazendo frente

com a Rua Bernardo
Dornbusch.

03 - Terreno Loteamento

Belihg/Amizade com 358,95m2
R$ 13.000,00

.

negociável. PARA LOCAÇÃO:
Sala cornI. R.Walter

Marquardt,2665 -

RS 500,00.

VENDE - Dois TERRENOS no

Loteamento São Cristóvão II -

Bairro Amizade
R$ 10.000,00.

03 - Apto. contendo 03

dormitórios, sala, coz.,
lavand., bwc., sacada. e

garagem. Rua: Marcos Emílio
Verbinenn - Resid. Garcia

(Água Verde)
Valor do aluguel: R$ 260:00

04 - Terreno Loteamento
Juventus com 375,00m2 R$

12.000,00 entrada +

parcelamento. VENDE-TERRENOcom
1.000m2 de esquina - Rua
João Carlos Stein - Próx.

Juventus.

Sala cornI. R.266 nº 80

área: 85m2 - RS 250,00.05 - Lotes Residencial

Miranda/após Malvee
com 32'5,00m2
R$ 7.000,00

ou Entrada + parcelamento.

Imóvel comercial. R.Walter

Marquardt,697 - RS 800,00.04 - Apto. contendo 01 suíte
+ 02 dormitórios, sala, COZ.,
lavand., bwc., sacada cl

churrasqueira e garagem.
Rua: Gov. Jorge Lacerda, 552

- Ed. Onix - Apto. 202
Valor do aluguel: R$ 400,00

VENDE - TERRENO com 476m2.
-

- Loteamento Ana Paula II -

Lote nº 151 -

RS 12.500,00.
Casa alvenaria R.Jaime

Gadotti, 350(03 dorrn.)
RS 250,00.

06 - Terreno Vila Rau Ipróximo
a Faculdade com 326,00m2

VENDE - CASA DE
ALVENARIA com 89m2 - Sito a

Rua Horácio Pradi - Jguá
Esquerdo - R$ 32.000,00.

entrada +

parcelamento. Apartamento R.Leopoldo J.

Grubba,97(02 dorrn. -cep.
empregada) R$ 250,00.07 - Terreno Comercial Vila

RaulPróximo a Faculdade com

383,00m2 R$
15.000,00 negociável.

05- Apto. contendo 01 suíte +

02 dormitórios, sala, COZ.,

lavand., bwc social, sacada
e garagem.

Rua: Leopoldo Malheiro - Ed.
Gardênia - Apto. 107 - BI. 04
Valor do aluguel: R$ 260,00

VENDE - CASA DE ALVENA
RIA - com 160m2 - Tifa Martins

- Loteamento Fredolino Martins
R$ 40.000,00.

·PAGAMENTO FACILITADO
SEM JUROS DIRETO
COM A IMOBILIÁRIA;

. NA RELAÇÃO CUSTbl
BENEFICIO É MAIS BARATO
QUE APARTAMENTO E

VOCÊ DESFRUTA DE ESPAÇO
NO TERRENO QUE É
TODO MURADO;

. SEM CQNDOMíNIO;
. ENTREGA EM 06 MESES;

. VENHA CONHECER ESTE
NOVO CONCEITO DE MORAR
BEM NA MARIMAR IMÓVEIS,
RUA FRITZ BARTEL 77-
SALA 03. (próximo da
recreativa da Marisol).

Casa alvenaria R. Padre
Pedro Francken, 139, 4

dorrn cl garagem .

RS 500,00
E\GE\HARIA E ARQUTETLR�

Projetos e Construções

08 - Terreno Estrada Nova
com 420,00m2 com aguá, luz

instalada/próximo
ao super Brazão R$ 7.000,00.

VENDE - CASA DE ALVENARIA
com 60m2, em construção, sito à
RUA JOSÉ NARLOCH - Lote

121 - R$ 23.000,00.

Casa alvenaria R. Luíz

Alves, 38 - Figueira, 3
corrn., cl garagem -

RS 315,00

IMÓVEIS PARA VEN'DA
06 - Casa alvenaria cl área

215,0'Om2 e terreno cl

377,00m2. Rua Eugêniq
Lessmann (Nova Brasília)
Preço: R$ 140.000,00

A6Ml�de��'
CR:Am9&.j

09 - Terreno Vila Guintherl

próximo Malhas Nanete R$
10.0QO,00 entrada
+ parcelamento.

VENDE - CASA DE ALVENA
RIA - com 70m2, na Rua 402,

nº 63 - toda murada -

, R$ 30.000,00.
Casa alvenaria R. Frederico

Bartei, 237 - Centro, 3
dorrn., cl garagem -

RS 350,00

Fone: (0**47) 275·3441 /9975·1749
07- Apto. cl área de

200,00m2, mobiliado.
Ed. Carvalho (Centro)
Preço: R$ 110.000,00

10 - Terreno Loteamento Santo
Antonio com 360,00m2

R$ 6.000,00
negociável.

NOVO ENDEREÇO
Rua: Bernardo Dornbusch, 300 - Sala 12

Baependi - Jaraguá do Sul - SC
CEP: 89256-100 - Jaraguá do Sul-- SC

VENDE - CASA DE MADEIRA
Lote 91 - Lotea. Uodoro

Rodrigues (Financ, de 16x
R$ 160,00) - R$ 15.000,00. Apartamento R. Padre

FLORIANI EQUIPAMENTOS PARA ES�R,ITÓRIO

Computadores
.

�-

com ISO, 9002 para

professores e

profissiO.nais liberais
em até 36ve;;zes,
outros em até 16 vezes

Monitores Sansung
com preços imbatíveis

,

," Móveis para escritório em geral
·

.. Computadores/impressoras

.. Fax - Máquina de cupom fiscal

.. Relógiós de Ponto

.. Etiquetadoras - Scanner

.. Check Pronto ,- Retroprojetor
·

.. Calculadoras/Máquinas de escrever

.. Suprimentos pI informática
c" Papelaria e acessórios em 'geral
Rua Venâncio da Silva Porto, 353 - Fone/Fax: (0**47) 2�5-1492 - Jaraguá do Sul- SC - E-mail: florianiequipamentos@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MODELO
Fiesta 4p, opcionais + som original

� Daliar."'=n>

�
!if --"

,� VEICULOS lTOA
�.):

33 COMPRA· VENOE • TROCA· FINANCIA
7? MODELO ANO COR VALOR
..., Goi La 16V, 4p 99 Branco R$ 15,000,00
"'J Gol GL 1.8 93 Vermelho R$ 8,000,00ANO

98 Uno Mille 92 Prata R$ 6,000,00
98
97 Kadett SL/E 93 Verde R$ 9,000,00
97 Voyage GL 1.8 92 Prata R$ 7.400,00
97
96 Uno EX 99 Vermelho R$ 10,800,00
95

Logus CLI 1.8 95 Cinza R$ 10,000,0095
95 Caravan Diplomata 4,1 88 Preta R$ 5,500,00
95
95 Goi CL 1.6 92 Branco R$ 6,500,00
94 Corsa Super 4p 97 Azul R$ 12,200,0092
92 Monza SL 1.8 93 Azul R$ 7,800,00
87
87 Santana CL 1.8 93 Azul R$ 9,500,00
85

}�_,Z/§={�O f�lO)85
81
69 Rua, Presidente Epitácio Pessoa, 1170· Centro· Jaraguá do Sul· SC

Uno 4p, completo - ar

Palio com opcionais + som original
Gol MI, rodas esp.
CBX 200 Strada
Pick-up Corsa Completa
Corsa Wind cl opcionais + som original
Tempra 16V, C. + bco couro -t-' c, barbo
Tipo SLX, completo, 4p
Kombi envidraçada
Ipanema GL 4 portas cl trio eletr.
Verona LX 1.8i 4p, cl trio eletr.
Saveiro, opcionais, prata + rodas
Escort L
Escort L
CBX ?50F Hollywood
Chev
Belina Guia Escala
Chevette SL
Fusca

CORSAWIND 95 PRETO APOLOGL i.e 91 BORDÔ
GOL 1,8 CLI CI DIR, HIDR, 95 VERDE MONZA SLE COMPLETO 91 AZUL
POINTER GL 95 VERMELHO CHEVY 91 AZUL
TEMPRA 16V 95 PRATA JEEP JAVALI 90 AZUL

LOGljSGL 94 VERMELHO VOYAGE 89 VERMELHO

PAMPAGLGASOLINA l6 94 PRATA FIORINO FURGÃO 88 BRANCA

UNOELX4P 94 BRANCO ESCORT XR3 CONVERS, 88 VERMELHO

CALIBRA COMPLETO 94 BRANCO D-20 87 VERDE

GOLCL 93 BRANCO CARAVAN COMODORO 87 PRETO

GOL 1000 93 AZUL GOLGTl8 86 VERMELHO

PARATICL 93 VERDE OPALA 4 PORTAS 85 CINZA

VERONA LX 1.8 91 PRATA D-lO - DIESEL 82 MARROM

ZECA. Aatoméveís
Novos - Usades de Todas as Marcas

'?2;7l§ :§5@®?l

MODELO ANO COR

SANTANA GLSI . COMPL PERS,OO BRANCO

s-io 4,3 DELUXE COMPLETA 98 BRANCA

F-lOOO - COMPLETA DIESEL 97 AZUL
FIESTA 4 PORTAS 97 PRATA

�,
MONDEOCLX 97 VERDE MET,

VECTRAGLS 97 VERMELHO

GOL BOLA 1000 I 96 VERDE

KADETGL 96 BORDÔ
KOMBI 96 BRANCA

OMEGACDAUT. 96 PRETO

AUTOMECÂN ICA
DA BARRA LTDA.

Ate�ldemos linha geral:
II 4#UJ4,� de 4et4�

� �� " '" ���<" �

Revisão geral Honda 125 cl troca de oteo.:.. "'"''''R$29,00
Re,viSão geral Yamaha até 180 ,"",,""""'"'''' ,,,:,,,,R$ 35,00
Cilindro bengala CG """"""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,R$ 15,90
Kif relação camp/. Ref Honda 125 colocada",,,, ", R$ 25,00
Bateria CG 12V"""""""""""",,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,R$ 14,50
Pneu dient. Rinaldi modo Orig, "'"'''''''''''''''''''''''''' R$ 34,90
Pneu traz. Rinaldimodo Orig, "",,'"'''''''''''''''''''''''' R$ 39,90 INJEÇÃO ELETRÔNICA

, ,�

1JeuIta���!
* Promoção válida até 30/06/00 ou enquanto durarem os estoques

CONHEÇA A NOVA YBR 125 4TP DA YAMAHA
COM PARTIDA ELÉTRICA

d_,_, ($ .(�
mmr..a .

." ..
.�te<flê
J6I181(tS'

Telefone:

(047) 376-0251

Rua Ângelo Rubini, 900
Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SCRua Ângelo Rubini, 350 . Barra do Rio Cerro

Fones:

MODELO ANO COMBo COR
Corsa Wind 04 pts 99 G Prata
020 Custon L 90 O Branca
Fusca. 1300 82 G Verde
Gol 16v 04 pts (G3) KM G Prata
Gol 16V 04 pts (G3) OD G Branca

.. Gol, 16\( 04 pts 99 G Branca
Gol SEecial 99 G Vermelha
Gol C 1.8 94 G Branca
Gol CL 89 A Cinza
Gol CL 88 A Prata
Kadett GL 96 G Prata
Monza SL 4 pts 93 G Branca
Palio EOX 4 pts 96 G Verde
Tempra Ouro 94 G Azul
Uno Mille IE 96 G Vermelho
Uno Mille. 94 G Verde
Uno S 93 A Azul
Vectra GLS. 97 G Branca
Verona LX 90 G Bege
Sundow SOc· 90 G Preta
Titan 125

.

97 G Azul
Titan 125 97, A Cinza
Escort L 93 A Branca
C10 79 O Branca
Gol Mi 8V 04 pts .98 G Azul
Rod. SR 280 - Km 60 - Guaramirim - SC

VEÍCULOS MODELO ANO COMBo COR
vectra GLS Gas Branca
Gol MI16V Gas Júpiter
Fiat Uno EX' Gas Branca
Corsa Sedan Gas a escolher
Corsa Wind Sedan Gas a escolher
Corsa 4pts Wind Gas a escolher
Gol Special Gas a escolher
Ford KA LO Gas a escolher
Fiesta 2pts LO Gas a escolher
Fiesta 4pts LO Gas a escplher
F250 compl Dis a escolher
5-10 Dupla, ar 2,8 Dis a escolher
5-10 Estendida 2,8 Dis a escolher
Corsa Sedan Gas Branca
Santana GLMI Gas Verde,
Kombi Stand Gas Branca
Parat; MI16V Gas Branca
Gol MI16V Gas Cinza
Ford Ka LO Gas Vermelho
Siena EL 1.6 Gas Verde
Escort GL l6V Gas Branca
Gol CL.!,8 MI Gas Branca
Gol. MI8V Gas Branca

Tigra Coupe Gas Vermelha
Santana GLl2000 Gas Cinza
D 20 Compl Diesel, Bege
Verona LX Gas Branca
Escort GL Ale Prata
Escort L Gas Vermelha
Elba S Ale Branca
Monza SLE Gas Vermelha
Gol LS Gas Cinza
Passat LS Ale Branca
Variant LS Gas Azul

$ <®

som alarmes baterias - vidros e travas elétricas

\__R_u_a_B_e_r_n_a_r_d_o_D_o_rn_b_u�s_c_h_,_'_l_l_l_l �V_i_la_L_a_l_a_u J_a_r_a�g�u_á_d_o_S_u_I_c__'"
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Compra. Venda -Troca CARRO ANO COR COMBo

Motos e automóveis novos e usados
Goi Special 00 Vermelha G

Pick-AP F-1000 (Dupla) (orsa Wind 00 Branca G

Completa, Turbo Interc. 90 Cinza D CARRO ANO COR PREÇO
S-10 Cabine Dupla 00 Prata O

Pick-AP F-1000 93 Prata D Corsa Sedan 8V 00 Bordô 16.50000 -, Corsa Wind Sedan 00 Prata G

Escort GLX, Completa, Ar, Dir. Corsa Sedan 16V 00 Branco 17.45000
Vectra GlS 99 Verde G

Hidr., Trava, Alarme, 2p 95 Cinza G Corsa Sedan GLS com[:lleto 99 Prata 21.000,00
Escortl 87 Verde A

Corsa Super 4 portas 98 Prata 12.900,00 Omega GLS 95 Azul . G
Escort L, Ar Quente, 2p 93 Prata G Verona 94 Azul G
Del Rey Ghia - Compl., Ar,

Corsa Super 96 Branco 10.500,00
Corsa Wind 98 Prata 11.000.00 Tempro 94 Cinza G

Dir., 2 p 87 Azul A Ipanema GL 4 portas 94 'Vermelha 9.500,00 Ciol'G� 1.8 94 Azul G

Del Ray L, 2p 87 Cinza A BlazerDLX 98 Verde 31.000,00 Sanfona Gl 91 Cinza G

Gol Mi 1.000, 2p 97 Branco G Vectra GL com[:lleto 98 Azul 25.000,00 Del Rey Gl 86 Dourado A

Goi CL 1.6, 2p 96 ' Branca G Vectra GI com[:lleto 98 Branco 25.000,00 Escort XR3 86 Vermelha A

Goi CL 1.6, 2p 89 Branca A
F1000 Cabine Dupla completa 94 Preta 36.000,00 Voyoge GlS 83 Verde G
F1000 HSD XL comgleta 97 Branca 33.500,00 Fusca 77 Branco G

Brasília,2p 81 Branca G F1000 HSD XL com[:lleta 97 Vermelha 31.500,00 Kombi Furgõo 96 Branco G
Brasília,2p 80 Bege G F1.000 Turbo XL completa 98 Cinza 38.0dO,00 Kombi 95 Branco G
Brasília, 2p 77 Bege G Gol CU 1.6 cl ar 96 'Branca 11.50000 SR Deserter 95 Vermelho O
Corsa W MPFI 1.0, 2p 96 Bordô G Palio ED 4 [:Iortas 98 Azul 12.000,00 Pampa 83 Vermelha A

Corsa MPFI 1.0, 4[:1 98 Azúl G
Palio Weekend Stile 98 Verde 21.000,00
PalioWeekend EX 99 Cinza 21.000,00

Fiat Uno 1.0, 2p 00 Prata G Pampa 97 Branca 8.500,00
D-20 (Pick-AP) 89 Branca D Fiorino 91 Bege 5.000,00
Corsa MPFI, 1.0, 4p 99 Preto G Fiesta 98 Verde 12.000,00

Ka 99 Prata 11.800,00

371 0373 371 0301
371-4233 371-9333

Rua Reinaldo Rau, 395 - Centro - Jaraguá do Sul Av. Preto Woldemar Grubbo, 2755 - Jaroguá do Sul

MODELO COR COMBo ANO
CARRO ANO COR COMB, VALOR "<,

Opala Diplomata cornpl 6cc 88 Cinza Álcool 5.300,00
Vectra GLS Prata G 98

Opala Diplimata Cornpl, 6cc 88 Azul Met. Álcool 6.200,00 Gol 1.0 16V, 4p Prata G 99
Chevy 500 Sl 89 Verde Met. Gasolina 5.150,00 VEíCULOS COR ANO PREÇOÔmega GlS 2.2 Compl, 96 Verde Met. Gasolina 20.000,00 Gol 1.6 CU Prata G 96
Tempra 16V 2.0 Cornpl. 95 Branco Gasolina 15.500,00 Corsa, 2pts Prata 95 R$ 11.500,00
lernpro 16V 2.0 Cornpl. 93 Branco 'Gasolina 11.000,00 Palio EDX 1.5, 4 pts cl ar cond. Preto 96 R$ 13.300,00 Go12.0 GTI Azul G 89
f.1 000, 4 pts Compl. 93 Cinza Diesel 33.000,00 Diplomata 4.1 Cornpl. Prata 85 R$ 4.200,00 Go11.8 GL Vermelho A 88Voyage Cl 1.6 93 Azul Met. Gusolinu 7,500,00 Branco 97 R$ 11.000,00Voyage Cl 1.8 92 Verde Met. Gasolona 7.200,00 Corsa 1.0 Super Branco G 97
Voyage Cl 1.6 86 Verde Met. Álcool 4.200,00 Branco 75 R$ 2.300,00
Uno Mille EP 96 Verde Met: Gasolina 7.200�OO "- prest Branco 98 R$ 12.000,00 Uno 1.3 CS Prata G 91
Gol GTS 1.8 87 Vermelho Álcool 5.500,00 Prata 93 R$ 7.000,00 Palio 1.0 EX, 4pFusco' 1.500 77 Bege Gasolina 2.700,öo Prata G 98
Fusca 1.300 l 69 Venmelho Gasolina 2.700,00 Golf GL 1.8, 4 pts cornpl, - ar Branco 95 R$ 13.500,00

Palio EX, 4pPrêmio 1.3 86 Cinza Met. Gasolina 2.900,00 Gol CU 1 .6, vdr, trva, couro, som Vermelho 96 R$ 12.900,00 Vermelho G 98
Fiorino Furgão 1.0 94 Branco Gasolina 4.200,00 Pálio EDX, 4pts cornpl. Córdoba 97 R$ 13.300,00 Corcel II, 1.6 Marrom A 86Brasília 1.600 81 Bege Gasolina 2.300,00 BlazerDl.)(2.2 MPI compI. +oouro Preto 97 R$ 28.700,00
Escort l 87 Azul Met. Álcool 3.000,00 + prest Tempra4pts, 8va1. compI. sérieouro Chumbo 93 R$ 10.000,00 Santana CG 1.8, 4p Azul A 85
Monza SljE 89 Azul Met. Álcool 6.000;00
Goi Cl 1.6 88 Branco Gasolina 3.000,00 + prest. Gol Mi Branco 97 R$ J 1.500,00 Santana CG 1.8, 2p Marrom A 85
Gol Gl 1.6 88 Branco Álcool 5.500,00 D20 Conquest Turbo Diesel Branca 96 R$ 30.000,00 Fusca Branco 76Santana 1.8 92 Ouro Gasolina 9.600,00 Pampa L 1.6 Preta 96 R$ 8.500,00Uno Mille 91 Branco Gasolina 5.600,00 Corcel I Luxo - Impec. Branco 77 R$ 3.300,00 Fusca Branco 74

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira Rua Reinaldo Rau, 794 - Centro

Centro - Jaraguó do Sul Jaraguá do Sul

JARAGUÁ DO SUL, 1 3 DE JULHO DE 2000 CORREIO DO POVO Classi Auto - 3

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.� ..���?�.I�!�::�.?� : CORREIo DO POV0··············· ����.���.�� .��.�'.]� .�.� :.��.��.��.��q?
BARRA SUL 376-0015

eREel 1589-J

TERRENOS
Terreno cl 1.938,00 m2, (25,5 x

76,00), Rua Pastor Albert

Schneider, na Barra -

R$ 70.000,00

Terreno cl 608,00m2, Rua
Pastor A. Schneider, na Barra,

defronte Papagaio -

R$ 18.000,00

Terreno cl 397,50m2, Rua
Constantino Rubini, na Barra -

R$ 18.000,00

Terreno cl 325,00m2,
lot.Miranda, I,otes n Q 6 e 7,
R$ 9.000,00 - cada em três

parcelas.

Terreno cl 368,00 m2, Jardim
Hrusehka II, bairro São Luís -

R$ 4.000,00 + 24 x RS 375,00

SiTIOS
Chácara com 158.690,00m2
edificado com uma casa

alvenaria e/80m2, com água e

árvores frutíferas, Ribeirão
Caeilda - Garibaldi -

R$ 27.000,00

Sitio com 672.162,50m2,
edificado com um galpão de

150,00m2, próprio para
carregamento de banana,
localizado no Ribeirão

Fausta, GaribaldilCorupá,
com 15.000,00 pés de
banana tratados, com
bastante água, mato,

estradas e trilhas - área

plana e, montanhosa -

R$ 130.000,00.

CASAS
Casa de alvenaria e/130,00m2,
terreno e/630,00m2(14x45), 01
suite + 02 quartos, 02 salas,

copa, cozinha, BWC, garagem,
Rua Botafogo, 44, na Barra -

R$ 50.000,00

APARJAMENTOS:
Apartamento cl 75,00m2, 2

quartos, garagem e demais

dependências, Rua Egídio
Busarello, área nobre, na Barra

- R$ 33.000,00

GIRASSOL 371-7931
eREel 1741-j

Cód. 2006 - VENDE (centro) -

Apto com 132m2, 3 qtos - Aceita
troca por casa - R$ 48.000,00

Cód. 1013 - VENDE terreno com
1 000m2, casa com 230m2, Em

frente ao Posto Mime. Aceita apto.
R$150.000,OO.

Cód. 2002 - VENDE (Baependi)
ap, com 147m2 - 3 qtos - Res.
Cristina - R$ 55.000,00. Aceita

troca por casa.

Cód. 2007 - VENDE (Centro) -

apto. com 111 m2 - 2 qtos - Ed.

,
Petúnia - Aceita troca por casa
menor valor - R$ 53.000,00'

Cód. 2005 - VENDE (São Luís) -

casa 70m2, 2 quartos, próximo
Caic. Aceita carro - R$ 34.000,00.

Cód. 1001 - VENDE

(Schroeder) - casa 70m2 - 2

qtos, próximo Cayman -

R$ 20.000,00

Cód, 3001 - VENDE (Santa luzia)
- terreno 483m2 - 14 x 34 - Res.
Geranium - R$ 8.000,00 - Ent.

R$ 200,00 + R$ 150,00 mensais.

. CÓD. 1023 - VENDE (Nova
Brasília) - casa com 145m2 -

suíte + 2 qtos R$ 70.000,00.

Cód. 1024 - VENDE (Barra)
casa alv. cl 140m2 - Terreno

com 4.2230m2, vende
separado a casa e o terreno.

Rua Bertha. Weege -

R$ 75.000,00

Cód. 3016 - VENDE (Vila
lalau) - Terreno com 440m2

(16x27.5). Rua 928 - Próx.
Salão Vierense - R$ 17.000,00

JARDIM 371-0768
eREel 572-j

LOCAÇÃO APTOS
CENTRO - APTO - ED.

ISABElA - suíte + 2 dorrn.

(semi-mobiliado) - R$ 450,00

CENTRO-APTO-Sobm
Imob. Jardim - 2 dorm., + 2

-

bwes -; si condomínio -

R$ 320,00

LOCAÇÃO CASAS
CENTRO - CASA COMERCIAL

- Próx. Disapel - 4 salas cl
estacionamento - R$ 650,00

ÁGUA VERDE - CASA MISTA
- Próx. Ferj - 3 dorm., cl
garagem - R$ 230,00

BARRA R. CERRO - C'ÀSA
AlV. - lado Posto Cidade - 4

dorrn - cl garagem -

R$ 330,00

VILA NOVA - CASA MISTA -

Próx. Prefeitura - 4 dorrn,
sala, cl garagem - R$ 335,00

CENTRO - CASA MISTA - R.
João Pieolli - 3 dorrn. - cl

garagem - R$ 300,00

LOCAÇÃO SALAS
COMERCIAIS

CENTRO - SALA COMERCIAL
- NOVA - sala cl 50m2 + bwe

+ depósito - R$ 300,00

CENTRO - SALAS
COMERCIAIS - em torno de

. 35m2 - antigo Senae -

R$ 330,00

CENTRO - GALPÃO COM. cl
180m2 - g�lpão cl estae.

LEIER 371-9165
eREel 1462-J

ALUGA - Apto. 3 darms., R.
Dr. Waldemiro Mazureehen.

R$ 335,00.

ALUGA - Apto. 3 darms., 2
salas, final da R. Jorge
Czerniewiez. R$ 350,00.

ALUGA - Aptos. 3 darms.,
Ed. D Alzira, lateral Barão

Braneo/Centro.
R$ 280,00.

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

R$ 330,00,

ALUGA - Apto. 3 darms.,
sala, cozinha, lavanderia,
garagem. Ed. Mattedi.

R$ 280,00.

ALUGA - Apto. suíte + 2

darms., Ed. Maximum Center.
R. Marechal Deodoro.

R$ 550,00.

ALUGA - Apto. suíte + 2

darms, Ed. Dona Alzira, lat.
Barão do Rio Branco.

R$ 330,00,

ALUGA - Apto. suíte + 2

dorrns., Ed. Sehiochet. R.
Barão do Rio Branco.

R$ 600,00.

ALUGA - Apto. 2 darms.,
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
eREel 820-J

* Cód. 145 - Terreno cl
385,00m2 - Vila Rau -

R$ 10.000,00 (Aceita troca

por carro em ótimo estado).

* Cód. 467 - Terreno cl
501 ,98m2 - Ilha da Figueira -

R$ 15.000,00.

* Cód. 150 - Terreno cl

22.000,00m2 - Ilha da Figueira
R$ 100.000,00.

* Cód. 471 - Casa mista com

130,00m2, terreno de esquina
com 515,00m2, Em ótimo
estado de conservacão -

Barra do Rio Cerro -

R$ 40.000,00.

* Cód. 363 - Casa de alvenaria
com 98,00m2, com três

quartos, dois BWC, e
demais dependências -

Balneário de Barra Velha -

R$ 25.000,00 (Aceita troca
cl imóvel em Jguá do Sul)

* Cód. 477 - Bonita casa de
alvenaria cl 112,00m2 terreno
medindo 619,50m2. - Três Rios

do Norte - R$ 25.000,00.

* Cód. 476 - Lindo chalé
moderno de alvenaria cl
120,00m2, terreno cl

752,00m2. Na praia de

Araranguá - SC -

R$ 52.000,00 . Troca por
imóvel em Jguá do Sul.

* Cód. 473 - Casa de alvenaria
cl uma suíte, dois quartos e

outras dependências, cl área
total de construção de

196,60m2, terreno cl 548,62m2
- Vila Rau - R$ 48.000,00.

* Cód. 140 - Casa de alvenaria
cl 160,00m2 cl uma suíte e dois

quartos. Terreno cl 539,00m2 -

Vila Rau - R$ 60.000,00.

"TEMOS CLIENTE NECES
SITANDO DE APARTAMENTO PI

lOCAÇÃO NAS PROXIMIDADES
DO CENTRO. ATÉO

VALOR DE R$ 450,00"

VASEL 275-0153
eREel 1762-j
VENDETERRENOS

Ret. 056 - R$ 70.000,00
Rio Molha -'1.000m2

Ref. 007 - R$ 45.000,00
lateral Walter Marquardt -

186.000m2

Ret. 098 - R$ 32.000,00
Jguá Esquerdo - 90m2

Ret. 048 - R$ 26.500,00
Ilha da Figueira - 758m2

VENDE CASAS

Ref. 006 - R$ 180.000,00
Czerniewiez - 226m2, 1

suíte, 2 quartos + dep.

Ret. 014 - R$ 135.000,00
Vila lalau - 210m2, 1 suíte,

2 quartos + dep.

Ret. 042 - R$ 95.000,00
Figueira - 200m2, 1 suíte, 2

quartos + dep.

Ret. 046 - R$ 58.000,00
Água Verde - 2 casas:

1) 115m2, 3 quartos + dep.
2) 65m2, 2 quartos + dep.

Ret. 028 - Terreno

R$ 25.000,00
Fiqueira - 455m2

Ret. 036 - Terreno

R$ 16.000,00
Figueira - 405m2

MENEGOTTI 371-0031
eREe1550-J

CASA COM SALA
COMERCIAL 03 QUARTOS DE

MA!S DEPENDÊNCIAS.
CONTÉM SALA COMERCIAL
COM ÁREA DE 24,00 M2

lOCAL: R. ERWINO
MENEGOTII1996.
R$ 150.000,00

CASA EM ALVENARIA
03 QUARTOS E DEMAIS

DEPENDENCIAS
lOCAL: ESTRADA NOVA

R$ 30.000,00 (aceita carro no

negócio)

CASA MISTA 02 QUARTOS E

DEMAISDEPENDÊNGIAS
lOCAL: VilA RAU

R$ 22.000,00

CASA EM ALVENARIA
03 QUARTOS E DEMAIS

DEPENDÊNCIAS
lOCAL: VilA lENZI

R$ 47.000,00

SOBRADO
lOCALIZADO NA BARRA DO
RIO CERRO COM ÁREA DE

390,00 M2 R$ 130,000,00
(negociável )

TERRENO - CENTRAL

lOCALIZADO NA AV. MAL.

DEODORO DA FONSECA
ÁREA DE 1.930,00 M2

R$ 360.000,00

TERRENO
lOCALIZADO NA VilA RAU
COM ÁREA DE420,00 M2

R$ 14.500,00 - OU
R$ 7.000,00 MAIS 17

PARCELAS FIXAS DE

R$ 500,00

TERRENO
COM ÁREA DE 300,OOM2
(12,00 M X 25,00 M )

R$ 9.000,00

IMÓVEL COMERCIAL
lOCALIZADO NA RUA
ERWINOMENEGOTII

ÁREA DO TERRENO COM

659,00M2
R$ 60.000,00

FUTURO 371-0696
eREel 8469� 1

01) Apto. NOVO no

Residencial Ágata (101) com 3

quartos, benheira de

hidromassagem, água quentel
fria, massa corrida, eerãmiea

Eliane - R$ 90.000,00

02) Apto. com 3 quartos no

Edifíeil Pérola Negra em
construção próximo ao

Supermercado Angeloni -

Entrada e assumir Parcelas do
Condomínio

03) Apto. 401 no Edifieio

Topázio em construção
(Guaramirim) com 3 quartos -

Entrada e assumir Parcelas de
Condomínio.

04) Apto. 402 no Edifieio

Topázio em construção
(Guaramirim) com 2 quartos -

Entrada e assumir Parcelas do
Condomínio.

,05) Apto. 101 no Residencial
Jade em construção com 3

quartos - Entrada e assumir
Parcelas de Condomínio

06) Apto. NOVO no

Residencial Áqata (501) com 3

quartos - Edifieio com piscina,
salão de festas, elevador e
somente 2 aptos. por andar -

R$ 90.000,00.

07) Apto. NOVO no

Residencial Talismã (302) com
2 quartos, massa corrida,
água quente e fria - R$

65.000,00

08) Apto NOVO no

Residenc_ial Talismã (301) com
3 quartos, massa Garrida,
água quente e fria - R$

115.000,00.

09) Apto. 603 no Residencial
Clarice Koch em construção
com 2 quartos - Entrada e

assumir Parcelas de
Condomínio.

10) Apto. com 2 e 3 quartos
rto Residencial Esmeralda, na

Rua João Pícolli -

Financiamento Direto com o

Condomínio.

SÉ,CULUS 371·8814
eREel 1873-j

VENDE - Casa madeira cl 3 qtos
e demais dep. - loteamento
.Juventus, - RS 21.000,00.

VENDE - Apto. e/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 364,00'm2
- Rua Erich Sprung, Vila Rau -

,

R$ 18.000,00.

VENDE - Res. Maguilu, R.
Procópio G. Oliveira - 3 qtos

e demais dep.
R$ 38.500,00

VENDE - Terreno de esquina
cl 600,00m2 - no loteamento
Versailies - R$ 19.000,00.

VENDE - Terreno cl
497,68m2 - Rua Amábile T.
Pradi, Jguá Esquerdo -

R$ 15.500,00

VENDE - Apto. e/2 quartos e

demais dep. - Condomínio'
Amizade - R$ 31.500,00

ALUGA - Apto. cl suíte + 2

quartos e demais dep., aptos
novos com churrasqueira na

sacada, 1 vaga por apartamen
to, box para depósito - Res.

Amaryllis, Vila Nova - R$ 350,00

ALUGA - Aptos novos cl suíte +

1quarto ou suíte + 2 quartos e

demais dep., sacada com

churrasqueira (1ª locação,
prédio com salão de festas, 1

vaga de garagem e box para
depósito) - Rua Emil Burow 223,

Res. Tulipa.

DEJA 275-2990·
eREel 001770-j

CASA EM ALVENARIAMEDINDO
72,00M COM 4 QUARTOS,

SALA, COZINHA, BWC (FALTA
REBOCAR POR FORA) RUA
652, ILHA DA FIGUEIRA.

R$ 19.500,00

SOBRADO MEDINDO 144,00M
TERRENO MEDINDO 370,00M
(FALTA REBOCAR POR FORA)
RIBEIRÃO MOLHA - PROXIMO A

GRUTA R$ 25.000,00

CASA EM ALVENARIA MEDINDO
120.00M-TERRENOMEDINDO
514.00M,1 SUiTE, 3 QUARTOS,
SALA, COZINHA, lAVANDERIA,

GARAGEM - RUA: ouvio
CHIODINI PRADI-JARAGUÁ
ESQUERDO - R$ 55.000,00

CASA EM ALVENARIA MEDINDO
54.00M (NOVA) 2 QUARTOS,
COPNCOZINHA, BANHEIRO,
lAVANDERIA E GARAGEM-

RUA: 924 - JARAGUÁ
ESQUERDO - R$ 27.500,00

SOBRADO MEDINDO 238,00M
1 SUiTE, 2 QUARTOS, BWC,
SALA DUPLA, SALA DE TV,

AREA DE SER.VIÇO, GARAGEM
PARA 2 VEICUlOS - RUA:
IRMÃO CELESTINO DEPINE
CHAMPANHÁ - R$135.000,00

GALPÃO COM 320,00 ( NOVO)
TERRENO MEDINDO 435,00M
RUA: IDA BONA ROCHA
CENTRO - R$ 85.000,00

SALA COMERCIAL MEDINDO
70.00M-1' PISO- DE F8ENTE
PARA O CAlÇADÃO - CENTRO

R$ 35.000,00

APARTAMENTOMEDINDO
78.00M COM 1 SUiTE, 1

QUARTO, SALA, COZINHA,
BWC, lAVANDERIA,

CHURRASQUEIRA NA SACADA.
PROXIMO AO FORUM - VilA
,NOVA - R$15.000,00 + CUS

APARTAMENTO MEDINDO 57.00
COM 1 SUITE, SALA, COZINHA.

SWC, lAVANDERIA
CHURRASQUEIRA NA SACADA
PROXIMO AO FORUM - VilA
NOVA - R$ 10.000,00 + CUS

CASA EM ALVENARIAMEDINDO
140.00M - TERRENOMEDINDO
392.00M - 3 QUARTOS, 2

BWCS, 2.SAlAS, COZINHA,
DISPENSA, lAVANDERIA, MINI
PISCINA, GARAGEM - AGUAS

CLARAS - R$ 48.000,00

TERRENO MEDINDO 377.00M
ASFALTO EM FRENTE

RUA MARIA DEMATHE NAGEL
SÃO lUIZ - R$ 12.000,00

I:
lOTES NOlOTEAMENTO

REDER ( VARIOS ) 561.00M,
332.50M, 399.00M

RIO CERRO - ATRAS DA
CHOCOlEITE - R$ 4.000,00

CASA EM ALVENARIAMEDINDO
129.00M -1 SUiTE, 2 QUARTOS,
SALA, COZINHA, AREA DE

SERViÇO, GARAGEM,
CHURRASQUEIRA,

lOTEAMENTOSAN lOREN
SÃO lUIZ - R$ 45.000,00

.....III
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



���.t:.�.��P? .��.L.".:�..��J����.�� .��.q? CORREIo DO POVO ��::??I�!���.?� .. �

ENGETEe 370·0919
(RE(I 934·j

VENDE - VILA LENZI

Próximo ao Colégio Giardine
Lenzi, lote com meia água, T%

5.000,00 entrada +

R$ 8.000,00 parcelado,
condições à conibinar.

VENDE - BARRA DO RIO
CERRO - Sítio próximo a

Malw"ee, com 170.000,00m2 -

valor R$ 90.000,00.

VENDE - VILA NOVA - Terreno
cl 425m2 próximo ao Fórum

Valor: R$ 33.000,00.

VENDE - AMIZADE - Aparta
mento com 3 quartos, demais
dependências e garagem, no
Condomínio Residencial Ami
zade - R$ 22.500,00 eritrada 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

condições.

VENDE - BARRA DO RIO

CERRO - Terreno com

1.535,00m2; com 20,00' metros
de frente para BR-416

(Jaraguá-Pomerode) - Preço
R$ 15.000,00.

VENDE - VILA LENZI -

Terreno localizado na Rua

Josephina Vavassori nº

1307, com 800,00m2 no valor
de R$ 20.000,00

VENDE - RUA MAX WILHELM

Frente a futura Prefeitura

Municipal, esquina com 60,00
metros para Rua Ney Franco e

15,50m para Rua Max Willein,
medindo aprox. 1.000,00m2,
contendo um galpão e um

sobrado - R$ 150.000,00
(Negociável)

VENDE-CENTRO
Edifício Gardênia, aparta

mento lOH, bloco 4, contendo
3 quartos, 2 bwcs, sala,
copa, cozinha, .Iavanderial
área de serviço e garagem
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.

R$ 65.000,00.

ITAIVAN 275·3412
eREel 1749·j

ALUGA - Apto. Ed. Bartel - Vila
Baependi - cl 95m2 - suíte + 2

dorrn. - R$ 300,00.

ALUGA - Apto. Ed. Matedi -

Nova Brasília - 3 darm., 1 bwc
- R$ 280,00.

ALUGA - Ed. Res. Amizade -

Amizade - 2 dorm. - 01 bwc -

R$ 230,00

ALUGA - Apto. Vila Baependi _

3 corrn. - R. Guilherme
Kopmann, 68 - R$ 280,00.

CALUGA - Casa alv. cl 90m2 -

zernleWicz - 2 dorrn 1 bwc
R .,.

-

. Henrique Marquardt, s/n? -

Rua do Pama - R$ 250,00
ALUGA - Sala com. cl 70m2 -

Centro M.édico Odontológico
cl sala espera e sala
consulta - R. Guilherme

Weege - R$ 380,00

ALUGA- Casa alv. cl 42 m2 -

João Pessoa - 2 dorrn. , toda
em piso, murada, cl pintura

nova - R$ 150,00

VENDE Casa Mista com 80

m2, 3 dormits .. sala. cozinha,
Rua: Lateral Marina Frutuoso.

36, Centro. R$ 37.500,00.
ReI. 159.

VENDE Terreno - terreno cl
450 m2, (15 x 30). Rua 811 -

Loteamento Champagnat -

Amizade. R$ 18.000,00.
ReI. 207

VENDE Terreno com 450 m2.

(15 x 30), Rua João

Dobrawa, Czerniewicz.
R$ 10.000,00. ReI. 233.

garagem. Terreno cl 315 m2

(15 x 21), localizada no

Loteamento Primavera, Bairro
Estrada Nova, próxima a

colégio, creche, mercado,
ponto do ônibus. Valor

RS 20.000.00.

Apartamentos novos cl 75 m2,
contendo 01 suíte. 02 quartos,
sala estarljantar, cozinha,
bwc, 01 vaga de garagem.
Localizados no Edifício Sônia

Magali. Bairro Vila Lenzi,
próximos a escola, creche,
mercado, posto de saúde,
posto de gasolina, etc. Valor

R$ 42 000.00

Terreno Residencial cl 400 m2

(16 x 25). localizado na Rua
José Menegotti. Bairro Nova

Brasitia. Valor RS 40.000,00.

Casa de madeira cl 35 m2,
contendo 02 quartos. cozinha.

bwc. + parte de alvenaria
semi-acabada. Localizada no

Loteamento Corupá. bairro
Chico de Paula. Valor R$

15.000,00

I
I
I
I r-------,------------,

lOque está sobrando na sua casa I
está faltando na casa de alguém! I

Se você possuimóveis, I

eletrodomésticos, roupas, enfim, I

tudo aquilo que você não usamais, :
doe, pois esses utensílios serão de I
grande valia para os necessitados. I

f
I
I
I
I
I
I
I

quartos + dependência de

empregada, ótima localização.
R$ 200.000,00 - Negociável.

4) Casa em Curitiba com

260.87m2 - cl 01 suíte + 03

quartos + 02 banheiros,
garagem com 4 vagas, terreno

com 860.00m2-
R$ 120.000,00 - Permuta por

, imóvel aqui em Jaraguá do Sul.

5) Casa de alvenaria·.- no
Centro - ótima para escritório
ou consultório - 50.000,00 $

(Cinqüenta, Mil Dólares).

10) Terreno no Condomínio
Camposampiero II, com

915,00m2 - R$ 35.000,00 -

Negociável.

BERTA' 275·0510
eREel 235

Casa em construção com

350m2 - Próximo Recreativa
Marisol, Lot. Bartel.

R$ 90.000,00

Bairro João Pessoa - Casa 3

quartos + dep. R$ 22.000,00

Casa com 160m2 - Localizada
Bairro Vieiras R$ 65.000,00

Casa com 180m2 - Bairro
Centenário R$ 100.000,00

ALUGA - Galpão cl 432 m2 -

Vila Nova - R$ 880,00

VENDE - Linha telefônica
com prefixo 372 - por

.

apenas R$ 400,00.

ITAIVAN VENDE - Linha
telefônica cl prefixo 370 -

por R$ 400,00

GIROUA 275·0003
(REei 001367·j

VENDE Terreno com 392 m2,
Rua: Henrique Behling,
Amizade. RS 16.000.00.

ReI. 267.

VENDE Galpão - Terreno cl

962,50 m2 - Prédio cl 240 m2 -

Galpão cl 280 m2 - Centro.
Rua Procópio Gomes, 1580.

ReI. 602.

ALUGA Casa Alv .. 3 dormits.,
sala, copa, cozinha, galpão pl
oficina, bwc, escritório. Vila
Lalau, R$ 400,00. ReI. 1010.

ALUGA Sala Corni. com 25

m2, Rua: 25 de julho. Vila
Nova. R$ 150,00. ReI. 1009.

veS·HABITASUL
371·4683

(REei 006742

REF 101 - 01 sobrado com

321 m2 - Centro - Valor

R$ 300.000,00 (entrada +

financiamento) aceita imóvel '

na troca.

Lindissimo lote cl 360 m2 (15 x
I

24), localizado no Loteamento

Corupá, bairro Chico de PaUla.
Valor R$ 8.000.00.

--- -------

Chácara cl 16,8 margas,
contendo casa + ranchos,
localizados em Ribeirão

Grande do Norte, bairro Nereu
Ramos. Valor R$ 30.000,00.

Terreno medindo 5.900 m2•
ideal para moradia, plantação,
etc, localizado no bairro João

Pessoa, próximo ao asfalto.
Valor RS 20.000.00 -

negociável.

Casa de alvenaria cl 190 m2•
contendo sala. cozinha, 03

quartos, 02 bwc, churrasqueira,
garagem para 03 automóveis.
Terreno cl 420 m2, localizada na

Marcelo Barbi, próximo ao

Colégio Giardini L .. Lenzi, bairro
Vila Lenzi. R$ 65.000,00

6) Apartamento para entrega
em Agosto próximo - no

I Bairro Glória em Joinville -

com chur. - RS 21.000,00
entrada + financiamento.

7) Apartamento com 03

'quartos e 01 bwc, com
sacada - Residencial

"Vitória Régia" - na Vila
Lalau - proximo da WEG II -

ótimo acabamento - R$
25.000,00 entrada + assumir

financiamento com prestações
de R$ 273,00/mês.

8) Apartamento com 03 .

quartos - com piso - linha
telefônica. ventiladores de teto

- no Bairro Amizade -

Residencial Amizade - R$
11.000,00 entrada + assumir

financiamento com prestações
de R$ 352.00 - Bem

n-egociável - aceita carro.

9) Área com 3.300,00m2 - na

Rua 25 de Julho - na Vila
Nova - R$ 59.000,00.

Sitio Schroeder I, com 60.000m2
Casa mista com 120m2

R$ 60_000,00

Casa com lanchonete no João
PessoaAluga-se sobrado, na

.

Av. Getúlio Vagas
R$ 1.200,00

VENDA

REF. 107 - 01 casa de

alvenaria nova com 2.quartos
- Jaraguá Esquerdo - terreno

cl 480 m2 - Valor.

RS 55.000,00

Apartamento padrão alto

requinte cl 175 m2, contendo 01

suite. 02 quartos, sala de jantar/ ,

estar. bwc social. sacada, área
de serviço. salão de festas,
garagem, elevador. Localizado
no Ed. Residencial Dunker, na
Rua Carlos Hafermann, centro,
próximo a praça Angelo Piazera.

I Valor R$ 80.000,00 negociáveis.

Garcia. Bairro Estrada Nova.
Valor RS 20.000.00

negociável.

HABITAT 371·8009
eREel 1583·j

3500 m2 - próximo a prefeitura , 1) 02 casas em Schroeder; num
- Valor R$ 35.000,00 terreno com 710.00 m2 - no

Centro de Schroeder - R$

Sabe aquela casa que
você vive sonhando?

l'f4D '\
'-''''\'0� ,,/\f L m....... '-
ç "

'"

/G�.L.-�_ -

Q.
-

�

r-' {\,��l!���3 �
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�
Ligue e anuncie.

370-7919,
370-8649 e

É SÓ I igar para
372-1499 (manhã) ou

371-4683 (à tarde)
com Ingrid, que sua doação

será buscada.
L �

VENDO CASA ALVENARIA
LoteamentoVersalhes _.Amizade

96m2 - 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e

varanda com garagem. Terreno de 450m2•
Toda murada, com asfalto, pronto e pago.
Rua paralela ao conjunto Residencial Amizade,

Valor: R$ 39.000,00
Tratar: 372-9068 (Milton)
371-7876 (Paula) ou

Rua Artur Guinter, 60 _ Amizade

CÓd. 1028 - Casa de alv. cl
117 m2, cl 3 qtos, Terreno cl
437,67 ríl2. R$ 69.000,00.

Cód. 1178 - Czerniewicz -

Casa de alv. cl 200 m2, tendo
suíte + 2 qtos. R$ 75.000,00 -

Aceita carro, terreno,
parcelamento.

Cód, 1318 - Vila Sobrado novo

cl 258,72 m�, tendo suite, 2
qtos., lavabo, escritório,

churrasqueira e garagem pl 2
carros. Aceita terreno central

·como parte pagto.

Cód. 1991 - Schroeder - Casa
de rnadeira cl 70 m2, tendo 2

qtos .. Terreno cl 450 m2. R$
28000.00

Cód. 2041 - Centro - Terreno
cl 421 ,04 m2 R$ 30.000,00.

Cód. 2075 - Amizade - Res.

Versalhes, cl 450,00 m2. R$
116.500.00

Cód. 2177 - Rua Roberto
Ziemann - Área cl 8.658 m2.

Cód. 3050 - Ed. Novo Milênio -

Apto. novo cl 2 qtos., bwc,
sala. cozinha, lavanderia e

garagem.

Cód. 3312 - Cond. Floresta - 2

qtos., bwc, sala, cozinha,
lavanderia e garagem. R$

16.000,00 + financ.

Cód. 3313 - Res. Ilha dos

Açores - Apto. novo cl
suíte + 1 qto .. R$ 45.000,00

- entrada + financ. cl
construtora.

VILSON 371·2357
eREel 4936

VENDE Terreno - Ótimo
terreno com 618 m2. Rua '"A'
Loteamento do Juca - Chico
de Paulo. R$ 13.000,00.

Ref.201

VENDE Casa 70 m2, 2
dorrnits., sala, cozinha, bwc.

Rua 980 - lote 26 - Lot.
Heineck, Ilha da Figueira.

R$ 20.000,00.
ReI. 134

Aluga casa alvenaria com 3

dorrnits., sala, bwc, Estrada
Nova - R$ 220,00.

ReI. 101.

Casa de alvenaria cl 70 m2,
contendo 02 quartos, sala,

alvenária com 1 suite + 3 cozinha. banheiro. Terreno cl
quartos em frente a APAE -

_- 377 m2 (13 x 29) todo murado.
Valor RS 55.000,00 Localizada no Loteamento

REF 108 - 01 prédio comercial

em contrução com 500 m2 de

área construida - Rua Eptasio
Pessoa - R$ 170.000,00

(negociável).

REF 112 - 01 casa de

alvenária com 200 m2, 4

quartos - Jaraguá Esquerdo -

Valor R$ 23.000,00 +

financiamento.

REF 119 - 01 sobrado com'

325 m2, 6 quartos - Centro -

Valor R$ 160.000,00

REF 124 - 01 casa de

REF 130 - 01 casa germinada
com 48 m2 - Três rios do Sul -

Valor RS 10.000,00 +

financiamento CEF.

REF 302 - OI terreno com

ALUGA

REF 511 - 01 sala comercial com

47 m2 - Rua Waller Marquardt
nº 645 - Valor R$ 180,00

GARCIA 275·0019
eREel 4855·j

Execente casa de alvenaria I

cl 106 m2, contendo sala,
cozinha, 03 quartos, 02 bwc,

25.000.00 - Aceita terreno em

João Pessoa ou Chico de Paula.

2) Em Guaramirim, casa
nova, de alvenaria, com 02

suites, com 152,00rn2 - num

terreno com 500.00m2. no

centro - R$ 57.000,00.

3) Casa com piscina - no

Centro - com 01 suite + 03

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CAFé.

'Colonial
d,:. ,.,.

Atendemos Jaraguá do Sul e região

Funciona junto ao Hotel Barra Velha Wille

Ligue. �. faça sua encomende 371",8611

Aberto diariamente II :OOhs. com almoço
Aceitamos reserva para festas

Ilr
Rua Procópio Gomes de Oliveira, 227 _ Centro � Jara uá do Sul

,'= 'l<"",,,".. "'-"
' NEm""%'" (�-.""it !&?

Ir--�---�-------------
----- ----------------�

'j:' FRANGO XADREZ ' :
I I

•

,I I
h INGREDIENTES COMO FAZER I
II Numa panela, aquecer o óleo em fogo I
II 250gr. de peito de frango baixo e dourar o frango por I

'II 2 pimentões verde em quadradinhos aproximadamente 5 minutos. I

III Acrescentar, em seguida, os I

,
2 pimentões, vermelho em quadradinhos pimentões, a cebola e o salsão. Mexer

I 2 cebolas em quadrinhos por uns 10 minutos e, após, adicionar
I

1 xícara de salsão em rodelas o schoio. Deixe cozinhar por cerca de

: 15 minutos. Na hora de servir, salpicar
I

1 xícara de molho schoio com ogergelim.
'I 1 cal her de sopa de semente de
I
I
I
I
I

. .(')

��'�v��S':d,�-,�,."
..

-cv
'

,o"
.......

gergelim previamente torrada
2 coi heres de sopa de óleo

para an,unciar, 1 i gue: 3707919
�-�-------�---------�------------------�----�

Aceitamos reservas para festas

, Lanchonete diaria .

o mais de 50 varied mente 5.00h
,AlmoÇ ades - Jantar de Segunda a sexta-feira

Rua Walter Marquardt 470
Vila Nova

Jaraguá do Sul
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Está sobrando

espaço neste

, . ,

enuncio so pro

você ter uma

idéia de como

vai se sentir

dentro da

Parati.

PARATI GERACÃO III
,

MAIOR DO QUE O ESPAÇO, SÓ A SUA SATISFAÇÃO.
VENHA CONHECER ESTA E OUTRAS NOVIDADES NA CARAGuA

Horário de atendimento:
De segunda a sexta: 07hOO às 19hOO
Sábados: 08hOO às 13hOO

'CARAGUÁ'
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Rua Bernardo Dornbusch, 800
Fone: (47) 371-4000
Jaraguó do Sul
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CORREIO DO POVO6 - Classi Auto JARAGUÁ DO SUL, 1 3 DE JULHO DE 2000

275-1132

Vende-se Scooter
es

Hyosung, Super
Cal:>, ano 97' modo

98", cor amarela.
Tratar: '370-8649

ESCAPAMENTOS

velculos

VEíCULOS NOVOS E

USADOS.

TODAS AS MARCAS

FONE/FAX:

CONSÓRCiO

371731
CONSÓRCIO DE a partir de

MOTOS R$62·60
CONSÓRCIO DE a partir de

IMÓVEIS· R$137·84

FINANCIAMENTO DE 20'
'''4 oI'

8 1 ,lo

! ;,
� "

entrada
saldo

em até 36 vezesMOTOS

CONSÓRCIO m a parti r de

AUTOMÓVflS R$1" '2',4'.�, ,O.
�

,00
" ,

'. / fixas

r

E só junter os pontos
e trocar por prêmios!

$1,
em compras
-

-

1 onto
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JARAGUÁ DO SUL, 13 DE 'JULHO DE 2000 CORREIO DO POVO Classi Auto - 7

I �_. w'l. � _

fiIIlf' Re{lata
RONDA Motos

Adquira sua moto com 20% de entrada

Para 30 e 60 dias. Saldo em 24x fixas,

D,Q,CUMEN'TAÇAO GRAT'UITA
Conf'lra as vantagens

de comprar rva

Regata \'fIotos.
E mais: Planos de consórcio 'COm parcelas

a partir de R$ 64,11
371.2999 Promoção válida para o mês 07/2000

Co re sempre e

r muit e/flor
�' Associação Brasileira

, \..��'Sl�} de Administradoras

� de Consórcios'

CG 125
f TITAN KS

\ßOx R$ 77,83
"""
'_,

Solicite a visita de um vendedor:
CI00 Biz ES" Alcir, Salvador, Josi: ! 'cioe Biz KS

, �60X R$ 70,67 371 2999 · 371 3040 !\.60X R$ 64,11
'", Rua Adélia Fischer, 239 - Jaraguá do Sul

"

__�'

(Ql,4�4]2'1'

C
Consórcio

Nacionaldasagran e

Nós realizamos o seu sonho!

(onsórcio Mercedes
(lasse A

a partiL"de ,�

R�624Z9
com seguro

/ LIGUE AGORA!

Nós iremos até você,

Consórcio de mofos
Consórcio de caminhões

a partir de

R$'6&18
com seguro

a partir de

R$441,64
___�__

*" com seg u ro

Av. Juscelino Kubistchek, ,41 O - Ce,rltcQ - Join:\t�
\

_ .
..!
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8 - Classi Auto
/ '

CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL 13 DE JULHO DE 2000

A Oficina de Latoari
[]lJ oJJ m:ru@[l@ 1]

recebe' mais um
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Os 42 anos de
São J,osé do Cedro

o município de São José
do Cedro, localizado no ex

tremo-oeste do estado, cerca
cle 700 quilômeLros de Floria

nópolis e 140 de Chapecó, co
memora 42 anos de emanci

pação politico-administrativa
em 27 de julho.

Para festejar a data, a ad
ministração municipal e en
tidades organizadas domuni
cípio estão desenvolvendo
uma extensa programação,
que iniciou em 17 de junho,
com abertura do 3° Campeo
natoMunicipal Aberto de Fu
sal Integraç-ão, com a partici
pação de 500 crianças. Em 30

de junho, 1° e 2 de julho, foi
realizado o 2° Arraial de Rua
e la FESTICEDRO.

Festa

A programação segue em
14 de julho com o recital de
corais; 15 e 16 de julho, Festa
do Colono eMotorista; 18 a 20

de julho, MosLra de artes e [ei
ra do livro; 21 de julho, Fesli
val de Bandas; 22 de julho,
Festa do Porco no Rolete; 26
de julho, Jantar Italiano: 27 de

julho, Missa de Ação de Gra

ças e corrida rústica Qualida-

de de Vicia e Saúde; 29 de ju
lho, baile da escolha da Se
nhorita Cedrense, considera
do o maior e ruais tradicional
evento social da região, e 31

de julho, Dia da Cidadania. A

seqüência ele eventos encerra
em 11/08 com a promoção ele
uma Noite Cultural.

Economia'

São José elo Ceelro, com
uma população de 11 mil ha
bitantes, investiu forte na in

elustrialização e conta com

um parque induslrial de 87,6

RCJ LEGISLAÇÃO

mil m? Iotalmenie ocupado.
Uma segunda área industri
al já está cominlra-estrutu
ra pron Ia para receber novas

empresas, que estão cadas
traelas na prefeitura munici
pal. O município é hoje pólo
de desenvolvimento e ponto
de referência para a região.
A pol ítica de industrializa

ção, que incremenla o de
senvolvimento econômico, a
aplicação de políticas soci
ais e a melhoria de qualida
de de vicia dos ceelrenses,
está colocando São José do
Cedro em evidência no ce

nário estadual.

Assembléia aprova
LDO antes do recesso

A Assembléia Legislativa
aprova a Lei de DireLrizes Or

çamentárias (LDO), que ser

virá de base para o orçamen
lo eslaelual de 2001, no últi
mo d'ia antes do recesso par
lamentar de julho. No total,
foram apresenladas 54 emen

das ao projeto elo governo,
sendo que [oram mantidas 31
das propostas elemudança.

As principais emendas

aprovadas pelos deputados
dizem respeito ao repasse
destinado ao Ministério PÚ-

blico, de 2% para 2,8%; ao . elo total dos recursos para in
estabelecimento elo conceito vestimentas em obras do Or-
de receita líquida disponível
a ser adotado pelo Executi
vo, e à transferência ao Judi
ciário das custas e taxas ju
diciais e dos recursos desti
nados ao pagamento de

precatórios judiciais.
EnLreos principais pontos

rejeitados estão a alocação de
recursos para o Orçamen to
Regionalizado (OR) na ela

boração da proposta orçamen
tária e a destinação de 15%

çamento Regionalizado.
O presidente da Assem

bléia Legislativa, deputado
Gilmar Knaesel (PPB), avalia
que uma das alterações mais
importantes na aprovação da
LDO [oi a fixação do conceito
de receita líquida disponível.'
"Todos os anos, há discórdia
enLre o que propõe o Executi
vo estadual e o que os demais
Poeleres querem. Com essa

mudança, houve clareza em

RCJ EDUCAÇÃO

eleterminar o que integra a re

ceita líquida elisponível e o

que é abatido, [armando a

base de cálculo para os Pode
res, o que evita a redução ele

repasses legais previstos".
Quanto ao OR, Knaesel

lamenta a falia de sensibili
dade de parte do plenário:
"Da forma como [oi aprovado,
o OR não fica inviabilizado,
mas as propostas rejeitaelas,
se aprovadas, obrigariam o

Executivo a aluar de forma
clara e efet iva",

Leqislaeivo media mudanças
no salário-educação

Vários segmentos ligados ao
ensino em Santa Catarina es

tãomobilizados em torno de
ações para desburocratizar o
repasse dos valoresrelativos ao

Salário-educação, Na semana
passada, represen tantes da

UI�ião dos Dirigentes Munici
paIs de Educação de Santa Ca
tarina, de prefeituras, do Tri-

bunal de Contas, do Conselho
Estadual ele Educação, daUnião
de Vereadores de Santa Catari
na e ela secretaria de estado da

Educação estiveram reunidos,
sob a mediação do presidente
da Comissão de Educação da
Assembléia Legislativa, depu
tado [oares Ponticelli (PPB).

De acordo com a secretária

de Educação; Miriam Schlick
mann, neste ano, 53 municípi
os não receberam os recursos

. porque não cumpriram as exi

gências da Lei 10,723, de mar
ço de 98, que regulamenta o

salário-educação e que dispõe
sobre a distribuiçào das cotas

para osmunicípios: "Há exces
so de legalismo e muitas exi-

gências são inócuas", afirma a

secretária. Em relação à exigên
cia que determina o envio por
parte elos municípios à secre

taria da comprovação de apli
cação de 25% elos recursos em

educação, Miriam é taxativa:
"Este Upa de conLrole não COI11-

pet.e à secretaria, e, sim, ao
Tribunal de Contas",

RCJ NAS PONTAS

Fruticultura
o Banco Regional deDesen

volvimonto. do Extremo Sul

(BrillE) libera rocursos ele finan
ciamento que vão alavancar a pro
dução do mais de 200 hectares de
pomaros do ci trus o uva no extre

mo-oeste. A linha do crédito, que
é operada através de cooperativas
do crédito, está orientada para a

implantação de pomares cle limão,
laranja e uva a pequenos produto
res integrados à Sucoeste, insta-

lada no município de Tunápolis.
A própria Sucoeste avaliza soli
dariamente os contratos ele finan
ciamento e garante a compra da
produção, O valor financiado será
de R$ 5 mi por hectare, até no

máximo 3 ha por propriedaele, com
encargos do 3% ao ano.conforme
as regras do Pronaf, e amortização
do capital pela equivalência do

produtcgarantida pelo governo do
estaclo(ForçadoOeste).

Ampesc

Me.strado

Memória.

Cidadão

Tafner, lembra que agora, por exem

plo, estas mantenedoras estão dis
cutindo os aspectos constitucio
nais da Emenda Constitucional n°
15, de 16/07/99, e da sua regula
mentação através ela lei Comple
mentar 180, da mesma data.

Hoje, Santa.Catarina tem 16

instituições particulares de ensino
superiorem pleno funcionamento,
que contam com aproximadamente
10 mil alunos. Além destas, seis
estão com processos em andamento
e oito em vias de apresentarem seus

projetos aoministério daEducação,
Destas 30 entielades, nove têm

sede em Florianópolis, cinco em

l o i n v i ll e e as demais em

Blumcnau, Chapecó, Indaial,
Criciúma, Lages, Itajaí e São José,
entre outras Segundo Tafner, a pro
jeção é de que no ano 2005 tenha
mos 30mil estudantes nas institui

ções particulares de ensino superí
or em Santa CatarinaQMéclioVale).

rências e a apresentação de traba
lhos relacionados às linhas ele pes
quisa ciomestrado, que já está com
as inscrições abertas, Elas poclem
ser feitas até o início de agosto. A
seleção será realizada nos elias 8 e

9 de agosto, mecliante prova, análi
se de currículo e entrevista. O iní
cio das aulas está previsto para 4

de setembro. Mais informações
podem ser obtidas pelo fone 49-

441-1000(Ojornal).

sen tante cio governo do estado;
Serafim Bortaso, presidente da Câ
mara de Vereadores de Chapecó;
Leonir Vargas Ferreira, deputado es

tadual; Loopoldo Olavo Erich, co
merciante e politico, e do primeiro
intendente elo novo distrito, João
BatistaMachadoVieira. Em 30 de
dezembro de 1,953, SãoMiguel do
Oeste tornou-se município com

-

aprovação da Lei estadual n? 133,
ocorrendo a instalação oficial em 15

de fevereiro de 1.954(Folhad®üeste),

Itatiba, Sl� Ulissesmontou sua pri
meira fábrica de fósforos em Santa
Catarina, na cidade de Joaçaba, no
ano de 1957.Hoje, a empresa, insta
lada em Curitibanos, uma elas prin
cipais fábricas do ramo do país, atin
ge à produção de 1,4milhão de cai
xas de fósforo por dia.

Rede Catarinense de Jornais

Mantencdoras do sistema de
onsino suporior privado ele Santa
Catarina criam a Associação das
Mantenodoras Particulares de Ins

tituiçõos de Ensino Superior de
Santa Catarina (Ampesc), entidade
oficialmente constituída no final
cio junho, em assembléia realizada
na Escola Superior de Turismo e

Hotelaria, cm Florianópolis. A
Assembléia referendou decisão to
mada durante reunião preliminar,
em Lagos, na Sociedade Lageans de
Educação, com a participação de dez
mantenedoras,

Entro os principais objetivos
traçados para a associação é de que
a Ampesc esteja em ação constan
te na defesa cios interesses das ins

tituiçóes filiadas e de seus alunos,
inclusivo no que diz respeito à qua
lidado cio onsino.

O prosidente da Asselvi - As

sociação Educacional Leonardo da
Vinci, cio Inclaial, professor José

Acontoce na UnC - Concórclia,
de 4 a 6 cle agosto, o Congresso Bra
si loiro do SaúdeHumana que tem
como toma central a cliscussão so
breAMultídisciplínarídadena Pro
moção da Saúdo. A realização do
Congrosso tem o objetivo também
do fixar as linhas cle pesquisa do
curso do mestrado em Ciências da
Saúde Humana, quo a UnC estréia
em setembro, Na programação do
evento, estão previstas oito confe-

Omunicípio cio SãoMiguel do
Ooste comomorou nesta quarta-foi
ra, dia 12, o cinqücntenário de ins

talação cio distrito, Através da Lei
n" 25 A, cle 21 cle dezembro de
1.949, sancionada pelo prefeito
municipal da época, Serafim E.
Bertaso, foi criado o 150 distrito do

município deChapecó. A solenida
de do instalação, realizada em 12 de

julho cio 50, contou com as presen
ças cleNorcu Ramos, vice-presiden
te da república; HugoDecke, repre-

O emprosário Ulisses Gaboar
di, elo setor de produção de fósfo
ros, proprietário da Fósforos Ga
boardi S/A será homenageado com
o título ele Cidadão Catarinense pelo
Palácio Barriga-verde,A proposição
aprovada é de autoria do deputado
Onofre Agostini (PFL). Natural ele

Página • 3
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RCJ INTERATIVA Direcão defensiva
.)

mar quanto a policiais ou

equipamentos. Temos aquilo
que estava dentro do nosso

planejamento e estamos
atendendo às necessidades.
O número de policiais au

mentou, a fiscalização do
brou em quase 100%, a atua
ção dobrou. Os equipamen
tos estão suficientes. Em 95

tínhamos capacidade para
responder a 5.684 operações
e atendimentos especiais. No
ano passado, atendemos
9.918 solicitações".

Ponles, na verdade, tem
outra convicção. É preciso
educação vo lta d a para a

postura da direção defenci
va. Tanto no Detran-SC,
quanto também na PRF, o

entendimento é o mesmo:

direção defensiva atrelada
ao Código de Trânsito Brasi
leiro. O inspetor Robson, da
Federal, esclarece que a di

reção defensiva exige uma

postura 'd e estar sempre
pronto a reagir ao imprevis
to, com 100% de atenção à

direção e às possibilidades
de risco. Muitas vezes, se

gundo ele, comportamentos
simples como não cruzar no

sina) amarelo, observar bem
o cruzamento mesmo na pre
ferencial, trafegar pela direi
ta da via e manter distância
do veículo da frente: "Você
não pode dirigir pensando
só em você", conclui.

Aliada à divulgação mas

siva levan lada pelo assessor

mililar do Delran-SC, opinião
que é compartilhada pela
PRF e pela PRE, é necessá
ria uma cada vez mais am

pla campanhaeducacional
dirigida à população, que
priorize a rede escolar de
ensino público e privado.

Para o inspelor Antônio
Robson Rodrigues, chefe da

secção de Policiamento e Fis

calização, a batalha não está

perdida. Ele lembra que, de

qualquer forma, o comporla
mento depois da nova legis
lação é positivo e propõe sen-

sibilizar o motorista na ob

servação ao Código de Trân
sito, não para evitar as mul
las, mas, sim, para evitar aci
denles, pelo respeito à vida:
"Dados naciona.is revelam

que 53% dos acidentes são

diurnos, 83% acontecem com

lempo bom, 67% em traçado
reto e 63% com habilitados
há mais de 6 anos".

Convicto da eficácia do

código na prevenção de aci
dentes, o relações públicas
da Polícia Rodoviária Estadu
al, Ten. Marcelo Pontes, é

objetivo: "Se for extremar o
que percebo nei dia-a-dia,
diria que 90% dos acidentes
aconlecem por imprudência
e 95% lem como causa o Ia
lor humano. O problema é de

educação. O brasileiro não

está conscientizado para
cumprir as leis de trânsito".

Pontes informa que, como

política de prevenção, aPRE
atua com formação, informa
ção e treinamentos de edu

cação ao trânsito em escolas
através dos 17 postos que dis

põe no estado. Além da ação
educaliva, que rendeu mais
1.500 palestras entre 98 e 99,
a PRF vem, na avaliação do
lenenle, lendo o desempenho
planejado. No ano passado,
ale11deu a 5.051 acidentes.
Este ano, segundo dados de

junho, a demanda já chegou
a 2.750: "Nãohá o que recla-

Uso pleno da legislacão
,

.)

De acordo com o Detran
SC, a implantação do Códi

go de Trânsito Brasileiro não

foi acompanhada da injeção
de recursos para investimen
los numa fiscalização oslen

siva e eficiente compatível
à demanda da frola de veí

chios. O Ten. Marcelo Viei
ra avalia que um maior

conlingente de policiais,
equipados com instrumentos

precisos e legahnente homo
logados contribuiriam na re

dução dos índices de vio
lência no trânsito.

Para Marcelo, a impuni
da de ou dificuldades legais
de punição dos infratores é
oulro falor complicante que
abala a credibilidade da le

gislação e dificuh� as ações
de conscientização em torno

de mudanças concretas dian
le da atual postura de risco
da grande maioria dosmoto
rislas emrelação ao trânsito.

O Delran-SC questiona
ainda a inobservância dos

municípios no que diz res

peilo à municipalização do
trânsito prevista pelo códi

go: "A legislação prevê que
os municípios tenham seus

próprios departamentos de
lrânsito e passem a aluar

como gestores da habilita-

ção, da notificação e dos re
cursos arrecadados com as

multas. Em Santa Catarina,
apenas os municípios de
Blumenau, [oinville Ara-

.
ranguá, Videira e Timbó,
estão integrados ao sislema
nacional de trânsito.

Além disso, a legislação
complementar em relação
às obrigações e punições
dos pedestres e ciclistas e

outras regulamentações es

pecíficas que esclareçam

pontos pouco claros do có

digo, como. por exemplo, o
enquadramento de placas
frias, são questões, ressal-

o ta das por Vieira, que pre
cisam de definições de cur
to prazo para forlalecer a lei
e as ações de fiscalização,
"que poderiam ser melhor
entendidas pela população
medianle campanhas massi
vas de divulgação do con

teúdo do Código de Trãnsi
to Brasileiro".

RCJ SOlUÇÃO

Educação,'e ação multidisciplinar
O Laboratório de

Transportes da Faculdade
de Engenharia Civil da
UFS,C trata a questão de
forma global como uma

doença que tem caráter

multidisciplinar. O profes
sor e estudioso especializa
do na área de transportes,
Amir Mattar, avalia como
complexo o problema dos,
acidentes de trânsito e éx
plica que várias questões
estão envolvidas na solu
ção, das quais salienta le-

gislação, fiscalização, educa
ção, habilitação, socorro a

vítimas, engenharia de tráfe

go, engenharia viária, enge
nharia rodoviária e engenha
ria automotiva.

Amir acha que a tendên
cia é de que o efeito pêndu
lo da oscilação dos números
estabilize o índice de aciden
tes de trânsito nos patama
res dos obtidos com o impac
to da criação do código, que
vai reduzir numa evolução
causada pela conscientização

sito, nas escolas e na mí

dia, voltada para uma pos-
-

tura defensiva e de preven
ção a acidentes é, no en

tanto, o caminho que pode
gerar resultados imediatos
de diminuição dos números
de acidentes que são regis
trados diariamente nas ro

dovias e cidades brasilei
ras: "Isso e uma fiscaliza

ção ostensiva, aparelhada,
com atendimento de equi
pes de socorro treinadas
para salvar vidas", conclui.

o com o sofrimento e as pena
lidades, num ritmo muito

aquém do necessáTio: "A

conscientização pelo apren
dizado através-das penaliza
ções, por si só, não resolve.
Governos usuários e todos os

envolvidos com a questão
trânsito precisam priorizar e
acelerar esse processo de

mudança de comportamento
através de ações integradas".

Essa é a expectativa da'
UFSC com o ingresso, há dois
meses, no Fórum Catarinen-

de socorro, trabalhos em en

genharia de rodovias e outros

em âmbito acadêmico, que
são a contribuição que pode
mos dar agera, acreditando
numa ação integrada de vá-

. rios setores. O Fórum é re

cente, mas está atuante e es

pero bons resul tados. Já há
mobilização para uma ampla
campanha nas escolas de edu

cação para o trânsito, de ação .

transversal às disciplinas".
Amir MatLar também acre

dita que a educação ao trân,-

se para Estudos de Aciden
tes, criado no primeiro se

mestre e integrado pelo De

tran, PRF, PRE, secretaria de
estado da Educação, Conse
lho Regional de Medicina,

. ConselhoRegional de Enge
nharia e Ministério Público:

"Estamos, de certa forma,
imaturos no processo. O La

boratório de Transportes tem
alguns projetos desenvolvi
dos para a habilitação de mé
dicos como peritos habilita
dores, formação de equipes

Folha da Cidade/Caçador; O Planalto/Canoinhas; O Tempo/Capinzal; O Fato/Catanduvas; O Jornal/Concórdia; A Sema

na/Curitibanos; Jornal da Fronleira/Dionísio Cerqueira; Jornal do Vale/Guaramirim; Nosso Povo/ Imbituba; O Atlântico!
Itapema; Força D'Oesle/Itapiranga; Jornal Volta Grande/Jacinlo Machado; Correio do Povo/Jaraguá do Sul; OMomentol
Lages; Expresso D'Oesle/Palmilos; Jornal do Comércio/Piçarras; Nova Era/Rio do Sul; Teia Cultural/Santo Amaro da Impe
ralriz; Informação/São Bento do Sul; Folha do Oeste/São Miguel do Oesle; O Seareiro/Seara; Jornal do Médio Vale/Timb6;
Correio/Videira, e Folha do Alto Irani/Xanxerê.

'

JORNAIS QUE
-, INTEGRAM

A RCJ
ADJORI/SC

Rede Catarinense de JornaiS
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JARAGUÁ DO SUL, 13 DE JULHO DE 200b CORREIO DO POVO GERAL-7

Fotos: Edson Junkes

Triinsitoi falta de educação é UIIl dos IIlOtivOS geradores de acidentes

Núcleo quermudar a imagem
das indústrias de palmito

Guaramirim - O Núcleo Se
torial das Indústrias de Conservas
da Aciag (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Guarami
rim) quer mudar a imagem dos
fabricantes de palmito, hoje
comprometida pelas freqüentes
denúncias de irregularidades
envolvendo estabelecimentos
clandestinos do setor. A posição
foi tomada em reunião do núcleo

setolial, realizada segunda-feira, na
.

sede da associação comercial, com
a partio] pação de empresários,
técnicos e representantes da.Polícia
Ambiental.

A reunião havia sido convoca
da para tratar da criação do selo
de qualidade, que irá diferenciar o
produto fabricado dentro das
normas técnicas. daquele ofereci
do pelo comércio clandestino. Mas
açabou basicamente tratando da
InlPortância de mostrar aos consu
midores, autoridades e responsá
veis pelos órgãos de fiscalização
anlbiental, Fauna e Ibama, que os

empresários estabelecidos estão
empenhados em organizar e pro
mover o segmento.

Outras questões debatidas
foram o atual irnpedimento de os

agricultores fazerem o corte do
palmito, em função de uma disputa

judicial em curso. e a conseqüente
falta de matéria-prima nas indús

trias. fatores que estão desestimu
lando a atividade, com muitos

produtores optando por outras
culturas. como a bananicultura. "O

agricultor não vê mais sentielo
econômico na produção do pal
mito". avalia o engenheiro agrô
nomo Charles Puff, que executa'

projetos de manejo na área.
Durante a reunião, foi deli

berado que o Núcleo Setorial da

Aciag funcionará como aglutinador
,

dos empresários da Região Norte/
'

Nordeste de Santa Catarina. para
efeito de organização do setor e

instituição do selo de controle de

qualidade, que funcionará nos

moldes do.quejä é feito pela Anfap
(Associação Nacional dos Fabri
cantes de Palmitos), em SãoPaulo.

O presidente do núcleo

setorial. empresário Elói Soter
Corrêa Neto. foi incumbido de

formar um grupo de pessoas que
tratará dessas questões com o

Ibama, em Florianópolis, até como
parte da estratégia de divulgação
da nova postura das empresas do

ramo. Ele pretende fazer isso. antes
da próxima reunião do ,núcleo,
marcada para o dia 24 de julho.
(MILTON RAASCH)

Embriaguez ainda é a principal
geradora de acidentes no trânsito
,

Indice de
acidentes
aumentou
este ano

Jaraguá do Sul"':':" A em

briaguez ainda é apontada como.
o principal problema no trân

sito, segundo o delegado regio
nal Adalberto Manoel Ramos.
"O que precisa mudar é a edu

cação das pessoas, tanto dos

motoristas quanto dos pedes
tres. não adianta ter lei severa
se ninguém respeita". critica.
Ele explica que nos casos de

infração de trânsito é feito
noti ficação. processo adrn i ni s

traiivo. apreensão da carteira.
e o infratot tem 30 dias para
apresentar a defesa. "Após esse

processo todo. a pessoa vai a

julgamento, podendo ficar de

quatro meses a um ano sern a

carteira de habilitação e. ao fi

nal. passa por teste psicotéc
nico. Se for alcoólatra tem que'
fazer tratamento". O delegado
acrescenta que.' quando o en

volvido é menor. é e nc ami
nhado para o prornotor de jus
tiça.

Dados da delegacia apontam
335 casos de carte i ras apre
endidas. no ano passado. sendo
que foram instaurados 200

processos admi ni s tr a t i vos.
Desde o início deste ano, 96
carteiras foram apreendidas e

60 instauraelos.
O comandante do Corpo ele

Bombeiros de Jaraguá do Sul,
Elernar Ewald. diz que o índice
ele ocorrências de acidentes
aumentou esse ano, compa
rando-se com o ano passado.
"A população é muito grandeI

para o pequeno número de

estradas". Ele fala que as pes
soas são ingênuas e desatentas

quando dirigem; principalmente
em dias de chuva.

CAMPANHA - A Secreta
ria de Segurança Pública do Es

tado e o Departamento Estadual

de Trânsito estão encabeçando
o 15° Concurso Estadual de

Desenho e Redação, com o

tema 500 anos de trânsito no

Brasil. "A, intenção do projeto é

estimular, entre crianças e

jovens, a adoção de compor
tamento e a sedimenração de

hábitos que tornem o trânsito
m a i s seguro, reduzindo o.

número de acidentes e mortes",
diz o delegado, O concurso de

desenho é para alunos de 1" a

4" séries. A categoria redação é

para alunos de 5" a 8" série,
todos de escolas públicas e

privadas. Os prêmios ainda não

foram definidos. Os trabalhos

devem ser enviados p ar a o

Detran, até o dia II de agosto.
(FABIANE RIBAS)

Campanha: Angeloni está arrecadando doações de roupas, agasalhos e cobertores em condições de uso

Rede de supermercados promove ação social
Jaraguá doSul- A reele de

supermercados Angeloni está

promovendo a ASA - Ação
Social Angeloni - com intuito de
arrecadar doações de roupas.
cohertores e agasalhos limpos e

em boas condições de uso. O

supervisor de markering regional
e organizadordo projeto . .Teralci
Barcellos. diz que o objetivo é

suprir às necessidades elas

pessoas que precisam de ajuda
nessa época do ano. "Nós
estamos com perspecti va de que
a campanha. �pesar de ser a

primeira. será' sucesso em

Jaraguá do Sul", acredita.
A ASA COmeçou no dia 26 de

junho e deve seguir até o dia 22

.desse mês. A cada contri buição,
o Supermercado Angeloni doará
um quilo de alimento. não

perecível. que serão distribuídos
no dia 25.dejulho para instituições
filantrópicas' previamente
selecionadas. "Nós estamos

contando com apoio de grandes
empresas e postos de gasol i na,
que dispuseram de espaço para
ponto de arrecadação". Barcellos

fala que a comunidade está

participando e contribuindo com

a campanha. "As pessoas dão as

roupas e nós os alimentos, dessa
forma vamos proporcionar
inverno melhor para as pessoas
de baixo poder aquisitivo",
explica Barcellos.

O supervisor comenta que
vão dar continuidade à campanha
e já estão elaborando. outras. "Nós
estames pensando em fazer
arrecadação de brinquedos pára
distribuir no Natal para crianças
carentes", conta. (FR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 - GERAL CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 13 DE JULHO DE 2000

Justiça Eleitoral orienta
sobre. as urnas eletrônicas

Esta'giários
farão ..

demonstrações
do equipamento'

Guaramirim - A juíza
Sônia Maria Mazzetre Moroso
está orientando os eleitores da 60a
Zona Eleitoral. que inclui os

municípios de Gu ararn i rim.
Schroeder e Massaranduba, para

. que se familiarizern com o uso

das urnas eletrônicas. As pessoas
i nteressadas poderão encontrar

esses equipamentos disponíveis
no Fórum da Comarca, em

Guaramiri m, na Prefeitura de
Massaranduba e na Biblioteca
Pública de Schroeder. Dentro
dos próximos dias o equipa
mento também será exposto em

roteiro itinerante em escolas.

entidades comunitárias e outros

locais com maior concentração
de público. As demonstrações
serão acompanhadas. por esta

giários contratados pela Justiça
Eleitoral.

A juíza considera importante
as dernonsuações práticas sobre
o uso do equipamento. desta

cando que esta é uma forma de

reduzir os votos brancos e nulos.
Ela diz que esse tipo de pro
vidência é necessária. consi
derando que nos três municípios
estas serão as primeiras eleições'
com o uso dos equipamentos
eletrônicos. Sônia teme, apesar
de a maneira de utilizar a urna

eletrônica ser relativamente

simples, que muitas pessoas
façam confusão ao votar.

esquecendo. por exemplo. de

pressionar a tecla para con

firmação do.,. veio. O fórum já
encaminhou solicitação ao

Tribunal Regional Eleitoral para

fazer a contratação des esta

giários. A intenção é destacar pelo
menos dois estagiários para
atender em Guararnirirn. um em

Massaranduba e outro em

Schrocder. informou.
Ela Iez um apelo para que as

comunidades se engajem no

. trabalho de orientação aos

eleitores. informando à Comarca
as dat as dc realização dos
eventos festivos. para que os

estagiários possam comparecer
nessas localidades e fazer as.

dernonstrações. A mesma sol i

citação também roi Ieira às

prefeituras dos três municípios.
.para que .informem os calen
dários de eventos.

O recebimento de todos os

equipamentos eletrônicos ne

cessários para as eleições nos

municípios da 60" Zona Eleitoral.
além cio quejá foi recebido. acon
tecerá em serem bro.

(MILTON RAASCH)

Divina Providência promovemostra histórica
Jaraguá do Sul - O tema

Brasil SOO Anos continua ren

dendo iniciativas. O Colégio Di
vina Providência promoveu, na

terça-fei ra. mostra históriea
retratando o Brasil, da chegada
dos portugueses aos dias atuais.
Além de motivar os alunos a

pesquisar e conhecer a própria
história, a exposição poss i
bi litou o exereício do senso

crítico. levando as crianças a

discutir problemas sociais
brasileiros como o extermínio
dos índios e a miséria a que
foram relegados.

. Livros. Internet, pesquisa,
entrevistas e até objetos de
família foram utilizados para
compor a mostra, que teve

caráter interdisciplinar. "Acre
ditamos que conhecer a His
tória não é responsabilidade só
do professor dessa disciplina.

por isso cada um se respon
sabi I izou por uma etapa do

trabàlho", diz a coordenadora
da área de Humanas. Clarice
Franzner Voltolini. Ela destaca
a experiência dos alunos da 2a

série primária que viajaram até.
Poço Grande para conhecer
uma aldeia indígena e juntar
subsídios. p ar a a mostra.

"Todos ficaram surpresos com

. a realidade do índio, foi um

trabalho muito bonito", come
mora;

Temas como conflitos
sociais. imigração, saúde.

educação e desenvolvimento
industrial apareceram na

exposição de acordo com a

.criatividade dos alunos. "Trou
xemos lodo o material que
conseguimos reunir". resume o

estudante da ó" série. André

Pizeuo, II anos. Destaque na

mostra. papéis reciclados
desenvolvidos pelos alunos no

laboratório cio colégio serviram

de exemplo pa ra conscien

tização sobre a importância do

reaproveitamento de materiais.
Os papéis também foram

aprovei tados na con íecção de
cartazes sobre o período da
ditadura e a abertura política.

Em canto reservado; foram

expostas as riquezas históricas
dos próprios alunos. "Cada um

trouxe de casa os objetos mais

antigos da famílias. verdadeiras
relíquias". comenta Clarice.
Utensílios de trabalho dispu
taram as atenções entre bíblias
da metade do século passado.
Iotografias. relógios de diver
s o s rn o d e los e o hj e tos que
guardam as lembranças das'
Iam íl i as j aragu aen ses.
(LiSANDREA COSTA)

ASSOCIAÇÃO DÓS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE JARAGUÁ DO SUL

ASSEMBLÉIAGERALORDINÁRIA-EDITALDECONVOCAÇÃO
A Diretoria da AEAJS - Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jaraguá do Sul -. no uso de

suas atribuições e conforme Art° de 30 do seu Estatuto, convoca lodos os Associados aptos a volar. para
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. a ser realizada dia O I de Agosto de 2000, às 19:30hs. em primeira
chamada, ou trinta minutos 'após, em segunda chamada, no Auditório do CPL :_ Centro dos Profissionais
Liherais de Jaraguá do Sul, à Rua Donaldo Gehring. Sill, para deliberarem o seguinte assunto:

- Aprovação das alterações estatutárias

Jaraguá do Sul, 10 de Julho de 2000.

Eng. Civil Luis Fernando Marcolla - Presidente (la AEA.lS
Eng. Mecânico Sérgio Legnaghi- vice-Presidente da AEA.lS - Coordenador da Rcfortnado Esiauuo

Gilmar Menel manifestou o seu descontentamento às,
justificativas apresentadas em oficio pelo Secretário de Estado da
Segurança Pública, sr. Antenor Chinato Ribeiro, quanto ao

preenchimento de cargos de delegado de polícia em Jaraguá do
'SuL
Maria E. Mattedi lamentou as justificativas apresentadas pelo
Secretário de Estado e Segurança Pública e informou que, em
atendimento a solicitação da Associação dos Taxistas, vem sendo
elaborado projeto de lei que regulamentará o transporte
alternativo no município. e que em aproximadamente 30 dias
estará na Câmara.

'

N a sessão do dia 26106/2000 foram aprovados pelos vereadores
as seguintes indicações e projetos:
Executivo Municipal aprovado projeto de lei que ratifica
convênio entre o Estado. através da Secretaria de Estado da
Educação e. do Desporto. e o município, visando estabelecer
sistema de cooperação técnico-financeira pára o transporte escolar;
e autorizando o município-a celebrar convênio co m o Colégio
Evangélico Jaraguá.
Legislativo Municipal alterando e acrescentando incisos do
Parágrafo Unico do Artigo 49, da Resolução n° 04/92; concedendo
título de cidadão honorário ao Ministro da Educação; e

estabelecendo os subsídios do prefeito em RS; 10.800,00, do vice

prefeito' em 50% do SUBsídio do prefeito, dos secretários
municipais em RS> 5.500,00, dos vereadores do município em R$
3.000,00 e do vereador presidente em R$ 4.500,00, a vigorar a

partir de l"dejaneirode2001. _

Lorita Karsten solicitação de melhorias no parque infantil
localizado na rua Gustavo Lessmann, bairroVieira.
Afonso Piazera Neto solicitação de aproveitamento do espaço
físico da antiga estação ferroviária para funcionamento do Museu
do Comércio de Jaraguá do Sul; e denominando a via pública n"
1.046. Christina Enriconi Marcatto.
Alcides Pavanello denominando a via públ ica n° 845, Clube dos
Viajantes.

PALAVRA LIVRE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AssociaçãoMédica rejeita proposta dos sindicatos

Médicos propõem
plano de saúde
compreços
populares

Jaraguá do Sul-Para "ter

minar de vez" com a polêmica
levantada em relação à postura.
da Associação Médica e aos

preços cobrados pelas consultas,
a diretoria convocou entrevista

coletiva, na noite de terça-feira,
e divulgou carta dirigida à

população. No documento, os

médicos alegam que não são

responsáveis pela caótica si

tuação da saúde no Brasil. Eles

apresentaram proposta de

atendimento popular através de

um plano de saúde com custos
.

mais baixos, viabilizado pela
Unimed (cooperativa que per
tence aos médicos). A asso

ciação recusou a pro.posta que

surgiu em reunião dos corpos
.

clínicos dos hospitais com os

sindicalistas. de efetuar consultas
ao custo de R$ 25,00.

Coletiva: presidente da AMIS, Antônio Beleza (E), e diretoria da Unimed apresentam plano de saúde

o presidente da Unimed em

Jaraguá do Sul. ÀdemarNardelli.
não soube precisar os custos que
esse plano de saúde vai repre
sentar à .população. Como em

qualquer outro plano de saúde.

os valores vão variar de acordo
com a idade. "A vantagem é que

Promotoria fiscaliza abatedouros
Cuaramirim - o. prornotor

Victor Emmeridöerfer Fi I ho

determinou aos técnicos dos

serviços locais da Cidasc.Vigilân
cia Sanitária e Secretaria da

Saúde, no início da semana,

maior fiscalização sobre .os

açougLies,. estabelecimentes do
comércio e abatedouros clandes
tinos. que comercializam carnes

e derivados. A medida visa
garantir a oferta de produto de

qualidade ao consumidor. isento
de bactérias que podem oca

sionar doenças graves ..
O veterinário Karlan Piazeira

Zimdars, responsável pelo servi
ço de inspeção em Guaramirun.
providel�ciou um modelo de

il�stalações, que começará a ser

exigido dos estabelecimentos que
razem o abate de animai s.

De acordo com o veterinário

Norberto Jutahy, da Ci dasc,
inicialmente os proprietários
desses estabelecimentos serão

orientados para que providen
ciem a .adequação às normas de

funcionamento. para em seguida
ser feito o trabalho mais coer

citivo. A fiscalização deve esren
der-se também aos outros

estabelecimentes que fornecem

carnes e subprodutos, como as

churrascarias e supermercados.
Ele advertiu que a ingestão de

carne imprópria pará o consumo.

pode acarretar sérios problemas
à saúde, tais como a sahnonelose ..
gastroenterites, intoxicações
a I i meniares e doenças como a

ci sticercose, causada por pa
rasi ta, e até o câncer.

·(MILTON RAASCH)

'OMPANY SOM E
.

.. ACESSÓRlOS LTDA.

Toda linha de som automotiva,
plug's e transformadores

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

Servidores do INSS jaraguaense aderem à greve
Jaraguá do Sul - A falta �.

de funcionários e a defasagem
salarial levaram os servidores
do INSS jaraguacnse a aelerir à

greve nacional. A adesão é de
100%. com exceção 'das che

fias. Equipe Iaz plantão em

frente à agência para esclarecer
usuários que chegam ao posto
sobre os motivos ela paralisação
e outras formas de realizar os

serviços. Na manhã ele ontem,
comitiva veio ele Joinville para

prestar solidariedade aos

colegas.
Os servi dores querem

reposição salarial de 63.68%.
"Nosso sa I á ri 0- está congel ado
háquase seis anos, mas a nossa

principal reivindicação é com

relação aos recursos hu

manos". diz. a chefe do Núcleo
d e Comun ic a

ç
ão Adminis

trati va. Irrara Teixeira. A agên
cia de Jaraguá elo Sul precisa
ele 42 funcionários para dar

conta ela demanda de serviços.
mas conta apenas com 17. Isso
acarreta maior demora na

concessão dos benefícios.
A paralisação nacional dos

servidores federals já dura 90

dias. Em Jo i n vi l l e , os fun
cionários aderiram à greve há

será mais barato do que um. plano
comum e cobre não apenas
consultas. mas exames. inter

namentos e cirurgias". garante.
A aprovação desse plano depende
da Agência Nacional de Saúde e

não deve ocorrer antes de agosto.
O presidente da AMJS.

Antônio Beleza. defende que
dessa forma os médicos
oferecem benefício m ar s

abrangente e cumprem sua

íunção social. contribuindo para
diminuir as fi las do SUS (Sistema
Único de Saúde). Parajustificar
a recusa do convênio com os

sindicatos, o diretor do depar
tamento de convênios da

associação, André Corintine, diz
que não é possível garantir o

.

padrão de atendimento pelo preço
. de R$ 25,00, valor da tabela da

Associação Médica Brasileira,
congelada desde 1992. "Já está
se dando bastante para a cornu-

. nidade", alega.
Beleza garantiu, na coletiva,

que se reuniria com os sindi

calistas para comentar as deci
sões. O vereador Gilelo Alves

(sern partido), que comprou a

briga COITI a Associação Médica

pela diminuição do preço das

consultas e em defesa de melhor

atendimento, recebeu a decisão
através de çarta e sentiu-se
ofendido com a postura .da

associação. "Se o povo tivesse

condições de pagar plano de

saúde, não estaríamos brigando
para reduzi r o preço das consul

tas", resume. Alvez diz que o

plano é mais uma prova da ação
'cartelizadora da entidade. "Uma

grande fatia de nossos médicos
só pensa em si, não em beneficiar
a comunidade", denuncia.
(LiSANDREA COSTA)

Servidores.' plantão emfrente à agência para. orientar usuários .

cerca ele um mês. "Queremos
que o governo Iixe a data-base

. para reposição salarial no mês
ele maio". diz a servidora

joinvilense Clarita Valduga. Ela
considera rundamental a adesão
elos colegas jaraguaenses para
exercer maior pressão e dar
visibilidade ao movimento no

Estado.

Os motivos da greve estão

sendo divulgados pelos ser

vidores jaraguaenses em carta

aberra à população. O do
cumento informa que usuários

que queiram protocolar re-

queri me nro s , como apo se n
taelori as, sal ári o matern idade.

pensões e auxílio-doença.
elevem aguardar o término da \

greve. As perícias médicas
foram canceladas e devem ser

remarcadas. 'Alguns serviços
podem ser obtidos pelo site da

.Internet www.mpas.com:br e

qualquer esclarecimento pode
ser feito pelo telef'one 0800-
780191 (ligação gratuita). A

greve não tem tempo de
terminado. (LC)
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Homem é espancado e

assaltado na volta do trabalho
auxiliar de produção tinha

apenas o Título de Eleitor,
começaram a espancá-lo. "Caí
e protegi a minha cabeça
enquanto m e chutavam:

Fiquei com lesões e arranhões
nas pernas e braços, não sei

, se com- as unhas ou com uma

faca". ressaltou. Os assaltan
tes devolveram o título,'
levaram apenas a carteira e

saíram rumo ao centro da
cidade. Va ir e n c i r da Cruz

chegou num orelhão. ligou
para o Hospital São José e

solicitou os Bombeiros Volun
tários que fizeram o socorro.

"É muito azar, logo no meu

primeiro dia de trabalho fui
assaltado e espancado, agora
tenho medo de passar pela rua

do trabalho". lamenta Val

tencir. (AO)

Motocicleta roubada

Jaraguá doSul- Quinze minutos
foi o ternpo suficiente para roubarem
a motocicleta do vigilante Pedro da
Silva Rochernback. 40 anos .' Ele
estacionou a CG Honda Today 125,
ano 1991, cor azul, placa LXC-79I O,
Jaraguá do Sul, em frente ao Banco

Besc, no centro da cidade. Ao

retornar, percebeu o furto da

motocicleta, às 10 horas dequarta
feira.

Furto em veículo
Jaraguá doSul- O aposentado
Mário José Pradi, 55 anos, teve

furtado documentos do interior do

veículo, um Gol MT. alio 1998, cor
cinza, placa MAA-2595. FOram
furtados o recibo de compra .e

venda do Gol e talão de cheques
do Banco dó Brasil com seis folhas,
em seu nome. O furto aconteceu

domingo, às 22 horas.

Motorista bate em

Jar a g u
á

do Sul - O,
auxiliar de produção Valtencir

.
da Cruz, 19 anos, foi assal
tado e espancado na madru

gada de segunda-feira, às
4h25. Cruz foi de ônibus até

o ponto da Rua B'e r n ar d o

Dornbusch, para seu primeiro
dia de trabalho, na Empresa
Brerzke Alimentos, que fica
nas proximidades. "Ao descer
do ônibus não percebi nada,
provavelmente os dois assal
tantes estavam atrás de uns

eucaliptos existentes ali",
ressaltou Cruz. Ele conta que

pediram p a r a parar. "Eles
trancaram minha frente e

outro veio por trás, todos
com capuz, e pediram a.
minha carteira", informou.

Quando os assaltantes

perceberam que na carteira do

veículo da polícia
urna placa de ponto de táxi;
localizado ao lado do Banco
Bradesco. Quando os policiais
militares perceberam a colisão,
deram ordern de parada.

O balconista jogou o Monza

para cima dos dois policiais, que
estavam de motocicleta, e

iniciaram fuga em alta velo
cidade. Perseguidos pela PM,
Schultz só parou seu veículo na

borracharia do Posto Marcolla,
devido ao pneu furado, depois de
novamente jogar seu carro em

cima de frentistas do posto. O
balconista foi preso em flagrante,
autuado por direção perigosa e

desacato à autoridade. Os

acompanhantes foram ouvidos
como testemunhas. (AO)

Sabe o que está chegandot

Iii} C.P
·

�©)�[g)ti\

Furtos em veículos

Jaraguá do Sul - Às 3

horas de terça-feira, na Rua
Erwi no Menegotti, foi

arrombado o veículo do

aposentado Osni Picolli, 53
anos. Foi furtado um aparelho
de CD Pioneer. O assaltante
estourou o vidro lateral

dianteiro esquerdo do carro,

que estava na garagem da
resi dênci a.

. Na mesma madrugada, às
4 horas, arrombaram o veículo

de propriedade de Carel

Liondas Moesch, 26 anos.

Depois de cortarem a borracha
do vidro lateral do veículo,
furtaram um aparelho de CD

Pionner. Além do aparelho de

CD, levaram o vidro lateral do

veículo, que estava esta

cionado na frente da resi

dência de Moesch, na Rua

Guilherme Gielow.

Alpha Club lesa

mais um.

Jaraguá do Sul. - Mais uma
.

vítima do Alpha Club fez

registro na Delegacia de

Polícia de Jaraguá do Sul
nesta semana. O técnico em

informática Jean Severino, 23
anos, assinou um contrato de

vendas de título, viagens e

lazer Ie descontos de pro
dutos. A exemplo das demais

pessoas lesadas, Severino

pagou a quantia de R$ 3,8 mil,
no di a 8 de janei ro, e até hoje
não recebeu' qualquer
benefício, ou devolução do

dinheiro.

'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 amplia.mos para mether atendê-lo
nos sequrntes serviços:

- Geometria - Balanéeamento - Toda linha de escapamentos:

Conscientize-se

Recicle o seu lixo.

Odemir Schulfz
conduzia
veículo
embriagado

Jaraguá do Sul - O bal

conista Odemir Schultz, 26 anos,

foi preso na madrugada de terça
feira por direção perigosa e'
desacato a autoridade. À I hora
de terça-feira, Schultz, acom
panhado de três mulheres e um

homem', dirigia o veículo Monza

Classic, cor azul, ano 1991., placa
MBQ-6360, Jaraguá do Sul, na

Rua Epitácio Pessoa. O mo

torista, que estava embriagado,
(perdeu o controle e colidiu contra

Separe latas, vidros e metais, é bom para !rod,os
.

"
. CPComunidade
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McLaren admite interesse porMichael Schumacher
pilototem
rnols três anos
de contrato
pela Ferrari

São Paulo - Quando terminar
o contrato deMichael Schumacher

com a Ferrari, no final de 2002, o
alemão, se quiser continuar cor
rendo na Fórmula I, já tem empre

go garantido. Quem deu a dica foi

o chefe da arqui-rival Mcl.aren,
Ron Dennis. Em declaração, feita
à imprensa inglesa, o dirigente a

briu urnaporta para o piloto alemão.
"Schumacher deve ficar na Ferrari

até o final de seu compromisso,
Depois disso, nada impede 'uma
negociação entre nós", disse Den
nis. Quando acabar seu contrato,
estará prestes a completar 34 anos.

Um eventual casamento entre

Sehnmacher e a Mcl.aren, se vier
a acontecer, certamente não será

celebrado graças à simpatia que o

piloto tem por ROll Dennis. O que,
pode ajudar éa boa relação mantida
por ele com a Mercedes-Benz,

Fôrmula 1: dirigente da Mclaren ROll Dennis abre portas para Michael Schumacher da Ferrari

empresa que é dona de 40% da

equipe.
Foi a Mercedes que bancou

a entrada de Sehnmacher na F

I, pagando US$ 300 m i I à

Jordan para que ele pudesse dis-

Jogos Escolares de Inverno
reúnem 11 escolas

Jaraguá do Sul- Os Jogos
. Escolares de Inverno, que reú
nem li escolas das redes muni

cipal, estadual e particular de en
sin'o, já 'sabem quem são os pri
meiros campeões. No tênis de

mesa, masculino e feminino,' o

Colégio Estadual Abdon Batista'
foi o grande vencedor, enquanto
a Escola Técnica Federal foi a

campeã no vôlei masculino. No
tênis de mesa foram premiados
COm a medalha de ouro o atleta
Juliano Goulart, do Colégio
Estadual Abdon Batista, medalha
de prata para Carlos Poràth, do

COlégio Alberto Bauer, e me

dalha de bronze para Emerson
de Oliveira, também do Abdon
Batista.

No voleibol feminino, a

decisão da medalha de ouro foi
entre o Colégio Estadual Abdon
Batista e Colégio Estadual José
Duarte Magalhães. No vôlei

masculino, a Escola Téc-nica

Federal ganhou todos os jogos,
conquistando o título de 'arma
invicta, com o segundo lugar
para o Colégio Estadual Abdon
Batista e, em terceiro, Instituto
Educacional Jangada. (AO)

-putar o GP de 1991 no lugar de
Bertranel Gachot.

Pela Mercedes, 'Schurnacher

disputou o Munelial ele Marcas no

final dos anos 80 e início dos 90,
formando na equipe que tinha

também Heinz-Harald Frentzen e

Karl Wenellinger C0)110 pilotos.
Até I�oie Michael mantém relação
mais elo que amistosa com pelo
menos um alto elirigente eI� Mer
ceeles. Norbert Haug.

Haug é o homem na mon

tadora que cuida do programa ele

F-l. Domingo passado, Schuma
eher, que tinha abandonado a cor

rida algumas horas antes, esteve

com o dirigente. O pi loto usava

um avental de barman e servia

cerveja a todos que confraterni
zavam no motorhome da FIA. En

tre os que foram beber com
Schumacher estavam, além de

Haug, o projetista da McLaren
Adrian Newey e o piloto daWil
liams Jenson Button.

COULTHARD - A polê
mica entre Sehnmacher e David

Coulthard, que reclamou do com

portamento do alemão no GP da

França, não deve ter grandes con
seqüências. O escocês disse, em
Mugello, que não ia mais tocat no
assunto. "Só falo sobre o futuro e

o presente. Não tenho tempo para
polêmicas do passado", declarou
o pi loto daMcLaren, vice-líder do
Mundial

O escocês ainda fez um elogio
ao piloto da Ferrari, quando per
guntado sobre outro assunto, a má

.

fase de seu companheiro de

McLaren, Mika Hakkinen. (FG)

DIÁRIO DA FÓRMULA I
Panis na frente

O piloto de testes da McLa

ren, .Olivier Panis, fechou os

testes de Mugello com o melhor

tempo pelo quarto dia con

secutivo. O francês cronome

trou I min25s 182, contra Imin

i 5s499 de Michael Schurnachen
Fez sol e calor mais uma vez no

circuito toscano. com a ternpe
ratura chegando a 33°C. Apenas
Ferrari e McLaren treinaram na

pista.

Badoer em Fiorano

Enquanto Sehnmacher tes

tava em Mugello, Luca Badoer

trabalhava com a Ferrari em Fio-

rano, a pista particular da equipe.
O alemão percorreu cerca de 600

km em 1 j 4 'voltas, enquanto
Badoer andou 207 km, fazendo
Imin02s56 na sua melhor volta.
Semana passada Schumacher

participou de umjogo beneficente
de futebol em Roma.

Casório presidencial
O presidente da Ferrari, Lu-

. ca di Montezemolo, casou-se se

mana passada com Ludovica

Andreoni, na Igreja de São Bar

tclorneu, em Pianoro, vilarejo
próximo a Bolonha. Foi LIma ce

rimônia privada, para cerca de 50
I

convidados. O presidente de honra

daFiar, GianniAgneI:li, fo�ur1il dos
padrinhos. Schumacher saill de
Mugello e fosà festa. Barriohelle
está no Brasil.

Briga de criança
Na quarta passada, o pair de

Rubens Barrichello,Rubão, ljateu
boca com o garoto VjnisitlS
Patschin Souto Franco; de 11

anos, que havia feito'comen
tários sobre o desempenho do

piloto no GP da França. Acon
teceu na pista äe boliche do
Morumbi Shopping. Saiu na

coluna "Persona", de Cesar

Giobbi, ná edição de sexta-feira
de "O Estado de São Paulo::,
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Segunda etapa deMorintain Bike acontece hoje
Edson Junkes/CP

Quatro atletas

jaraguaenses
participam
daprova

45,3 quilômetros. Daqui para a

frente as dificuldades aumentam

cada vez mais para os bikers. Até

chegar a Pomerode, os atletas

passam por Rio da Luz Vitória. A

partir da chegada em Pomerode as

dificuldades serão maiores com a

passagem emRio do Testo,Morro
do Schmi_tt, Morro do Saco,
Pomerode Fundos e, finalmente,
a chegada em frente à Escola José

Bonifácio, por volta das 10h30.
- '---

Amanhã, o percurso será de

Pomerode a Benedito Novo, num
total de 66,2 quilômetros. No
sábado, o trajeto será entre Bene
dito Novo e Ibirama, total de 81,7
quilômetros. O encerramento da

competição será domingo, com a

realização da 5" etapa, entre Ibirama
e Rio do Sul, num percurso de 95

quilômetros. O campeão da Volta
Ciclística do ano passado foi Mare
cela Mozer, de Blumenau, com a

promoção do evento feita pela Fe
deração Catarinense de Ciclismo.

Jaraguáedo Sul está sendo

representada pelos pilotos da

FME"Edson James Peiker, Edson
Zielhdorff, Marciano Munis e

Reginaldo Francisco.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Jaraguá do Sul - Uma ca

ravana de 80 ciclistas superou a

primeiraparte da 2a Volta Santa Ca
tarina emMountainBike, chegando
ontem em Jaraguá do Sul. A pri
meira etapa compreendeu o trecho
entre Joinville e Jaraguá do Sul, via
Schroeder. Os ciclistas enfren
taram a mata, a Serra Duas Ma

mas, Rua Camarada, chegando a

Jaraguá do Sul por Santa Luzia,
passaramporRibeirão Cavalo, Ga
ribaldi, Jaraguá 84 e chegaram em

frente ao ParqueMalwee. No total,
os atletas percorreram mais de 90

quilômetros. O vencedor da cate

goriaElite foi o mesmo do ano pas
sado, o blumenauense Marcelo
Mozer. O jaraguaense Edson Zi
elhdorff ficou em quarto lugar na
categoria Júnior.

A segunda etapa àcontece hoje,
com largada prevista para às 9

horas, no Parque Malwee, indo

para Pomerode. Serão percorridos Mountain Bike: 80 ciclistas superaram a primeira etapa

ZoomCreative

Para entrar nessa onda de globalização, primeiro regionalize.
l\\

EquipeMalwee
deBicicross
recebe 31 troféus

-

,

Jaraguá doSul-A equipe
Malwee de Bicicross parti.
cipou, no sábado passado, da
4a etapa do Campeonato Ca
tarinense de Bicicross, em São
José. Os pilotos de Jaraguá do
Sul conquistaram 31 troféus e :

31 pontos, enquanto Brusque
manteve a liderança. O diretor
da equipe Malwee , Valdir
Moretti, ressalta a impos
sibilidade de ultrapassar Brus
que, que manteve 45 pontos de

diferença da equipe, ins
crevendo em todas as etapa
vários pilotos. "Nós vamos

garantir o segundo lugar e no

preparar para o Mundial",
acrescentou.

A equipe Malwee de Bi

cicross viaja no próximo dia 2ij

para Córdoba, na Argentina,
onde disputará o Campeonato
Mundial da modalidade. Além'
da equipe jaraguaense, Santa
Catarina estará representada por
Brusque e Balneário Camboriú
(AO)

,

- I

O CP Economia é o novo caderno de negócios' que chegou para informar as oportunidades do mercado

regional. Produtos, dicas de cursos, livros, informações, tudo isso você encontra no CP Economia.
E você ainda pode anunciar compra e venda de equipamentos e serviçqs de sua empresa
para toda a região. CP Economia, mais oportunidades e melhores negócios em menos tempo.
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