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estofados e colchões

Edson Junkes/CP Bananal de
Carlos Kühlfoi

um dos mais prejudicados

AGRICULTURA

Geadas ,causam

perdas de 30%
Os bananicuItores calculam

em 30% as perdas causadas

pelo frio registrado na região nos
últimos dias. Em Corupá, um

, dos produtoresmais atingidos foi
Carlos Kühl. Ele estima que
tenha perdido 50% da produção.
Página9

'

Showroom
mostra linha
Renault em'

Jaraguä do Sul

Classi Auto

I (47) 370-700Ó/635-0705
..

Jaraguá do Sul, quinta-feira, 20 de julho de 2000 Ano 82 - W 4.317 - R$1,00

Expo2000 foi aberta na noite de ontem

projetando negócios de ·R$ 3 milhões
Os organizadores da Exp02000

apostam que mais de 50 mil pessoas
visitem os estandes das empresas
expositoras nos cinco dias de feira e que

,

os negócios atinjam a cifra de R$ 3
milhões. Aestimativa demovimentação

próximo domingo, é, definida como

multissetorial, com o objetivo de
fortalecer as micros e pequenas
empresas da região e oportunizar aos
empreendedores um canal direto com
o consumidor final. Página 5

financeira está baseada em negócios
realizados durante a feira e nos 60 dias

posteriores.
A feira, que foi aberta na noite de

ontemnoParqueMunicipal deEventos,
em Jaraguá do Sul, e se estende até o

Edson Junkes/CP Cerimônia: autoridades participam da abertura oficial da expo 2000

Guaramirim teve

dois pedidos de

impugnação

,

TécnicosdoDNER
fazem estudo

.

técnico na BR-280

/ '_

e campea no

Bolão Júnior

Santa Catarina

O Cartório Eleitoral de

Guaramirim recebeu dois reque-
,

rimentos solicitando. a impug
nação das candidaturas de

.Lucila Micheluzzi (PPS) e

Cláudia Mara Lemke (PSDB).
As petições foram protocoladas
por José Roberto de Freitas e

peloDiretório do PPB, respecti
vamente. Página 3

,

A delegação de Santa
Catarina conquistou o bicam

peonato no Campeonato Bra
sileiro de Bolão Júnior, Bola 16,
na categoria masculina e

feminina. O evento aconteceu

noClube Atlético Baependi, em
Jaraguá do Sul, no fim de

semana. A competição reuniu
11 escolas. Página 12

Equipe de três engenheiros
do DNER passou pela região,
na terça-feira, avaliando os

pontos críticos da BR-280, no
trecho São Francisco do Sul

Jaraguá do Sul. Eles estiveram
,

reunidos com os prefeitos,
levantando sugestões sobre as

necessidades da rodovia.

PáginalO
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De olho no futuro
A se julgar pela estrutura e pela disposição dos organiza

dores, a Exp02000, aberta na noite de ontem, no ParqueMuni
cipal de Eventos, em Jaraguá do Sul, tem tudo para tomar-se
referência estadual. Nascida de experiências anteriores de

sucesso, como a Feira da Malha eMultifeira, a Exp02000 é
de fundamental importância, não só para a economia da região,

mas também aos micros e

pequenos empreendimentos, que
terão a oportunidade demostrar
seus produtos, sendo um canal
direto com o consumidor final.

O diferencial da Exp02000
está no foco dado pela feira
deste ano. A Apevi - entidade

promotora do evento - enten

deu que o sucesso só seria alcan

çada se os negócios estivessem
no centro, fossem os principais
atrativos e o motivo da parti
cipação das empre.sas. Nos anos
anteriores, as feiras estavam

."'"

o sucesso dà

Expo2000 está'

fundamentado
nas

estimativas:

',público de 50
mil e
movimento em

I/orno, de R$ 3
milhões voltadas mais ao entretenimento,

apesar de movimentar somas

consideráveis ..Entretanto, a di-
. (!-- . •

nâmica e a pujança da região garantiram bons resultados,
mesmo enfrentando fortes concorrências.

De olho no mercado futuro, a Apevi trabalha 'com a

possibilidade de unificar as feiras e exposições da regiãonum
único evento anual, revezando o município-sede da feira,
obedecendo critérios pré-definidos para a escolha da cidade
onde o evento se realizará. O presidentedaApevi.Everaldo
Batista deOliveira, acredita que o principal argumentopara a

.
realização de uma feira multissetorial regional está no

fortalecimento dos empreendimentos emais oportunidades de
negócios.

Entendendo a importância de uma feira regional e-investida
do espírito solidário e de união, a Associação Comercial de
Guaramirirn decidiu cancelar á realização da Feira

Agroindustrial, que aconteceria este ano. O objetivo foi evitar
a divisão,já que as datas eram coincidentes. O gesto de boa
vontade levou aApevi a definirGuaramirim como a próxima
cidade a abrigar a feira de 2001. O sucesso da Exp02000
está fundamentado nas estiniativas dos organizadores: público
de 50 mil e movimento em tomo de R$ 3 milhões.

Nem só de negócios viverá a Exp02000. Além das

oportunidades de negócios, aquecendo e desenvolvendo a

economia da região, a feira oportunizará à AMA (Associação
dos Amigos dos Autistás), à Rede Feminina de Combate ao

Câncer e aAjadefi (Associação Jaraguaense dos Deficientes
Físicos) formas de arrecadarverbas para semanter e implantar
novos projetos. Demonstrando que é perfeitamente possível'
conciliar' negócios e assistência social, um exemplo a ser

seguido para atenuar as dificuldades de entidades assistenciais.
Até domingo, dia 23, Jaraguá do Sul e região estarão sob

amagia da Exp02000. Mais do que uma feiramultissetorial, a
Exp02000 representa a força produtiva de uma região que
vem se destacando no cenário nacional. As grandes empresas
são referências, inclusiveno exterior, todavia, as micros e

pequenas são responsáveis pela geração de mais de 50% dos

postos de trabalho, motivo mais do quesuficiente para expor
seus produtos que, amaioria, nem sabia que eram produzidos
por aqui.

,II

FH'C, Eduardo Jorge e o juiz Nicolau

São todos farinha do mesmo

saco! Eduardo Jorge foi assessor de
FHC durante 15 anos; todo político,
ao escolher sua assessoria, delega
diretamente tarefas a serem exe

cutadas emnome do titulat Eduardo
,

Jorge agia como preposto de seu'

patrão, FHC. Para tê-lo como as

sessor desde a época do Senado,
passando por coordenador de suas

campanhas políticas, não podemos
admitir que nosso "presidente sus

peito" seja tão ingênuo assim Co

nhecia, e bem, seu braço direito,mas,
quando a bomba estourou, tenta

safai-se, deixando que seus subal
temos paguem pelas maracutaias do
poder.

Eduardo Jorge deu 117 tele

fonemas para o juiz Nicolau, aquele
foragido da Justiça 'envolvido no

desvio de R$ 169 milhões do TRT
SP. Primeiro, alegam que tais
telefonemas tratavam de influenciar
na nomeação de juízes classistas
afinados com o plano real; Seria
menos grave para muitos, mas
mostra que o Judiciário está viciado
e desmoralizado. Opovo rião acredita
na Justiça deste País de "ladrões

graúdos".

. * FernandoMarrey Ferreira

Em nota sobre o caso, FlIC diz

que o Judiciário tem autonomia
financeira e, administrativa, tendo
competência exclusiva à execução
dos gastos específicos.Constitucio
.nalmeareoPoderExecutivo nada tem
a ver com esta corrupção, mas

, também não poderia agir !la ad

ministração do Poder Judiciário. Se
admitem que o capanga de FHC,

, Eduardo Jorge,' através dó juiz
Nicolau; interferia na autonomia

administrativa, porquenão suporque
também tenha atuado ferindo a

. autonomia financeira? Só urna CPI
será capaz de desvendar esta

imundície que exalou de dentro do

gabinete de FHC. Devem os PaF
lamentares federais agir,dentro da
ética e da moral e investigar os pos
síveis desmandes do príncipe,

A quebra dos sigilos telefônico e
bancário de FHC torna-se um

imperativo. Quem não deve, não
teme; se o presidente é inocente, que
deixe as instituições democráticas

apurarem os forres indícios de

irregularidades nacorte.Democracia
'não pode ser autoritária e acobertar
asmazelas do poder, quem a defende
como a melhor forma de regime

político deve defender aapuraçãode
fatos relevantes, nas podres relaçõe
aventadas no tráfico de influência
entre juiz, assessor do presidente e

quemmais façaparte destaquadrilha
federal.

FHC já atuou no "abafa" das

apurações da compra de votos na

reeleição, grampo do BNDES,
"escarra" palavras no sentido de que
tudo deve ser apurado, mas age nO!

bastidores através de sua base aliada
no intento de novo "abafa". Vai ser

um Deus-nos-acuda se nossa

democracia de fachada não

aperfeiçoar-se e enquadrar esta CODa
queditaosrurnos de nossos destinos,
A maioria do povo não está
"contaminada", devemossairàs nws
e

-

exigir moralidade e ética na

administração pública. A reação
popular deve ser furiosa, pois a

podridão governamental é des'

lavada. Esperarque façamCPIsco!I1

parlamentares cheios de cargos, de

verbas, é uma utopia, estes parece!I1
vacas de presépio. Vamos agir de

forma implacável! OrganizaçãO e

Ação!

* Advogado

Artigos para Car'ta do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As cartas devem conler
no máximo 30, linhas, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o textO

e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00.105.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento comercia:
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+- "Temos de contribuir

para que o orçamento do

próximo ano seja o mais
real possível." (Governador
em exercício, Paulo Bauer -

PFL -, em reunião com os

integrantes do governo, quandoI

pediu cautela na elaboração da
.

proposta orçamentária para
2001)

"Administração parti
cipativa virou slogan de campanha dos partidos, mas
participação efetiva, mesmo, não existe. Fazem .

discurso para enganar a população, enquanto que nós
demonstramos na prática como é administrar com

.

o povo." (Presidente do Diretório do PT de Jaraguá do Sul,
Silvino Volz, sobre as promessas dos candidatos de realizar

administrações com a participação popular)

"O .arrcpcndímento que trago na vida é de não ter

participado de todas as lutas que se apresentaram."
(lomalista e escritor Fernando Barbosa Lima Sobrinho, morto
no último domingo, aos 103 anos, fazendo uma avaliação de
sua carreira de lutas em favor da democracia)

t'I�,
O.�..,..... -:tItJ' �

CABELEIREIRO UNISSEX

FONE: 370-0606

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

Rua Reinoldo Rau, 63 sala 4

� EMERGÊNCIA .t!I\
V ODONTOLÓGICA W

'DISQUE: 9981 8000
91044311

Dr. Rafael Luiz Pamplona
CRO-SC 5117

Dr. Kleber LisboaAraújo
CRO-SC5270

Ilha da Figueira • Centro • Czerniewicz

CASA· DO COBRE
Trabalhamos com venda de produtos para

rebobinamentó e conserto de motores elétricos.

- Fios de cobre'
-Capacitores de partida e permanentes;
-Cabo de ligação;

.

-Rolamentos'
-Espaguete;" .

- Ventiladores demotores'
-Selomecãnico'

.
,

---:Verniz;
,

Rua BerthaWeege, 2094
Barra do Rio Cerro

Fone: (Oxx47) 376-Q193

Guaramirim tem dois pedidos
de impugnações-de candidatos
R�querimentos
atingem duas
candidatas QO
PPS e PSDB

Guaramirim - Dois reque
rimentos solicitando as impug
nações de duas candidatas a

vereadora deram entrada na 60a
Zona Eleitoral, ambos do

Município de Guaramirim. Os

pedidos referem-se às candida
turas das professoras Lucila

Micheluzzi, pelo PPS, e Cláudia
Mara Lemke, do PSDB. Ambos
foram protocolados no lirnite do

prazo respectivamente por José
Roberto de Freitas, como .pessoa
física, contra a candidatura da

professora Lucila, e pelo PPB,
contra a da professora Cláudia.
Nos dois casos, as alegações são

de desincompatibilizações de

funções fora do prazo legal.
Lucila disse que só tomou

conhecimento do pedido de

impugnação na terça-feira à noite
e que recebeu a informação com

surpresa. "Devo estar inco
modando muita gente, pois nem

bem sou candidata e já estão

tentando inviabilizar a primeira
tentativa de ingressar na vida

pública". Ela não acredita que a

Justiça Eleitoral homologue o

pedido, explicando que é

professora estadual e está apenas
cedida para a função que vinha
exercendo na direção da Escola,

EspecialMaria AnnaMalutta
� Ganho apenas como.

professora � explica;. esclare
cendo que não recebe qualquer

Edson Junkes/CP

Surpreendida: Lucila Micheluzzi é candida pela primeira vez

valor a título de cargo de confiança
na direção da escola daApae, uma
entidade privada. Ela acredita que
a parte interessada na impugnação
desconhecia esse fato. De

qualquer forma, afirma Lucila, o
pedido de afastamento da atividade
como professora foi encaminhado
ao CartórioEleitoral, dentro do

prazo legal.
Já a solicitação de impugnação

da candidatura de Cláudia,
protocolada através do secretário
do PPB, Ernesto Guenther, está
sustentada na alegação de que a

professora continuou assinando o

cartãoponto nos primeiros dias de
julho, o que caracteriza que ela
ainda estaria em serviço na Escola
Almirante Tamandaré. No caso

dela, a tentativa de impugnação
seria uma manobra pepebista de

garantir maior espaço para os

próprios candidatos à Câmara de
Vereadores.

A juíza eleitoral Sônia Maria

Mazzetto Moroso inteirou-se
ontem dos dois pedidos de

impugnações, os únicos que
deram entrada na 60a Zona

Eleitoral, que abrange ainda os

municípios de Schroeder e

Massaranduba. Hoje, ela reúne os

candidatos e dirigentes de partidos
dos três municípios para uma

reunião, às 14h30, na Câmara de

Vereadores, em Guaramirim,
quando deveráprestar informações
gerais sobre a campanha e em

especial sobre as questões da

propaganda eleitoral. No rádio e na

tevê, a propaganda começará a ser

veiculada a partir do dia 15 de

agosto. (MILTON RAASCH)

PFLIPPB definem coordenação de campanha
Guaramirim - A coligação

Acerta Guaramirim, ,PFLlPPB,
esteve reunida.ontem à noite para
definir a equipe que ficará respon
sável pela coordenação da campa
nha eleitoral. A reunião foi condu
zida pelos candidatos a prefeito e

vice, Mário Sérgio Peixer e José

Joaquim Fernandes. A coligação
ainda não tem uma resposta do

vice-governador Paulo Bauer

(PFL), sobre a participação no

lançamento dos candidatos da

coligação prevista para este final
de semana.

Em Massaranduba, o candi-

dato a prefeito pela coligação PFU
PSDB, Dávio Leu, disse que os

partidos pretende acelerar a

discussão para elaboração do plano
de governo. A idéia, segundo ele, é
promover reuniões nas comuni

dades, bairros e localidades do inte
rior, para recolher sugestões. (MR)

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

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

.

domicílio e semdesmóntar nada!
A mais nova tecnologia americana a serviço da sofisticação,

Custo acessfvele orçamento sem compromisso!
Ernblemas e grades de carros, torneiras, fivelas, estatuetas, talheres, baixelas,

armas, faças, e tudo o que você imaginar!iii

� Ligue agora e restaure tudo o que quiser,
� Vip Folhea�ões. Fone (Oxx47) 9973-3100
z�NOIDffi��D�EI'1NNruovmIDWAD�E"llOffi���ru.ru�-mWffi�OU������������������-===�·
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Pasold aposta na aprovação
do governo para se reeleger

II

Jaraguá do Sul - o candidato
aprefeitopelacoligaçãoMais Jaraguá
do Sul, Irineu Pasold, aposta na .

aprovação popular da administração
municipal para conquistar os votos

necessários e vencer as eleições
municipais de 1 de outubro.

Ex-secretário de Saúde no

governo Durval Vasel (PtB), entre
1993/96,Pasold deixou a pasta para
candidatar-se avice-prefeito nachapa
encabeçada pelo então deputado
estadualGeraldoWeminghaus (PFL).
Eleito, assumiu a Secretaria de

Planejamento, onde ficouaté fevereiro
de 1999, quando Werninghaus

.

morreu em acidente rodoviário.
Casado ccim Brunhilde Pasold,

atual secretária-adjunta daSecretaria
da Família, tem quatro filho é uma

neta. É formado em Farmácia e

BioquímicapelaUniversidadeFederal .

de Santa Catarina.
Nesta entrevista, Pasold f;Ua de

suas experiências à frente da

administração municipal, seus

projetos e aspirações para o futuro.

CORREIODO POVO - O que o
levou a buscar a reeleição?

Irineu Pasold - Em primeiro
lugar é preciso explicar que não sou

candidato àreeleição, porque fui eleito
vice-prefeito em 1996 e não a

prefeito. ,

Durante este tempo à frente dci
.

governo acumulei muita expe
riência administrativa, o que me

credencia a, disputar a vaga de

prefeito. Nunca tive obsessãopelo
cargo, mas não posso me furtar do

Edson Junkes/CP

compromisso em dar continuidade
a essa administração que vem

mudando a cara da cidade,
Outros fatores. também influ

enciar� na minha decisão. Todo
esse tempo envolvido com' a

comunidade e o desejo em contribuir

para com o Município.

CP - O senhor tem recebido
críticas em relação àmudança no
estilo administrativo?-,

Pasold - Cada pessoa tem um

estilo próprio de governar. En

tretanto, a nossa proposta está
fundamentada num programa de

governo definido juntamente com a

população, ainda em 1996. Na

avaliação geral, nãohouvequebradas
ações, talvezmudanças de estilo.mas
isso nunca foi motivo de críticas.

.

CP - Quais são as estratégias
para vencer as eleições?

Pasold - A atual administração
tem mais de 82% de aprovação
popular, o que é uma avaliação
excelente. Tenho preparo para dar

continuidade à administração e esse.

tempo à frente do governo foi de
uma experiênciamuito rica. Não há
como negar que Jaraguá do Sul está
vivendo um momento muito

importante:Acredito que apopulação
vai saberescolheromelhor candidato
avaliando positivamente a atual

administração.
Conseguimos realizar 96% das

propostas elencadas pelo programa
degovemo.

CP � O senhor insiste na

admínistração partícipativa,
entretanto, as críticas são que a

partícipação se resume à per
missão das pessoas em reuniões,
mas as decisões são tomadas nos

gabinetes.

Pasold - Não concordo com

essaposição. Estamos destinandoR$
500 mil anualmente {>ara as APPs,
para que elas definam onde e como

aplicá-Ios.OprogramaBairroquefaz
é outro exemplo de participação
popular, já que as comunidades

participam diretamente da

administração, apontando obras e

reivindicando. Posso enumerar

outros tantos.

.

CP - Isso ainda não é muito

pouco para um governo par
ticipativo?

Pasold - São críticas dos
adversários e não da comunidade.
Falaremgoverno participativo é fácil,
o difícil e aplicá-lo de acordo com o

discurso.

Na prática,' os discursos não

funcionam, porque a respon
sabilidade das ações é do prefeito.
Permitimos aparticipaçãopopularaté
onde é possível, fora disso há a Lei
de Responsabilidade Fiscal amar
rando os prefeitos.

Por outro lado, aminha maneira
de governar sempre foi dialogando,
nunca impus nada sem discutir com
a comuriidade.

CP - Quais as dificuldades

que o senhor espera encontrar na

campanha?

Pasold - Tmnsformar a apro
vação do governo em votos. Pro

blemas propriamente ditos não

acontecerão. Nossa campanha será

limpa, de propostas e não de críticas
e acusações. Talvez o meu jeito
sincero e franco de ser possa me

prejudicar, já que não consigo ser

politiqueiro e inverter os valores.

CP - Na prática, como será a
campanha?

Pasold � Estamos realizando.
três reuniões com comunidades por
noite, no total serão 80 até o dia 3 de

agosto. Não temos plano montado,
mas propostas que estão sendo

discutidas com as comunidades. O

programa de governo será definido

pela população. Aliás, isso para nós
não é novidade, em 1996, já pra
ticamos esse método,

Os candidatos do PMDB 'da Região da Amvalí (Associação
dos Municípios do Vale do Itapocu) participaram do curso de

formação política "Como tornar-se um candidato competitivo
na campanha", ministrado pelo sociólogo Cassemiro

Novacoski.
.

Durante dois dias, os postulantes.a cargos eletivos tiveram

noções de qualidade e de abordagem ao eleitor.
- As pessoas votam no candidato e não no partido. O

programa do partido é importante, mas nãofundamental. Não
adianta ter um bom programa se o coordenador for relapso,
imaturo. Por outro lado, se for competente, é capa� de

.

implantar qualquer projeto com sucesso -, ensinou

Visita
A deputada estadual Ideli
Salvatti (PT) estará em

Jaraguá do Sul nesta sexta

feira, quando participa do
lançamento da

candidatura da comerciária
Ana Roeder.

Enquanto isso, os candidatos
a prefeito e vice cumprem
rotina diária de trabalho e

reuniões com lideranças
comunitárias.
O objetivo é retirar subsídios

para a conclusão do

programa de governo.

Escola
Os candidatos do PFL em

todo o País terão à disposição,
via Internet, um programa de

apoio e orientação,
abrangendo os aspectos

teóricose
. práticos de liderança,

estratégia política,
comunicação, marketinge

legislação eleitoral e partidária.
O Programa Estratégico

Político está sob a

responsabilidade do presidente
do PFL Jovem nacional, Luiz

Alberto Feria,

Pague água e .leve asfalto
Na semana passada, o prefeito Irineu Pasold (PSDB) anunciou
a pavimentação asfáltica de diversas ruas de Jaraguá do Sul,

orçadas em aproximadamente R$ 775 mil, e custeadas pelo
Samae (Serviço Antônomo Municipal de Água e Esgoto).

Ué! Não está havendo distorção na aplicação dos recursos?
As verbas da autarquia deveriam ser aplicadas no setor.

Lançamento
A coligação Mais Jaraguá do

Sul (PSDBIPPB/PFLIPTBI
PLIPTN) fez o lançamento
da campanha na noite de

ontem, na Sociedade

Esportiva e Recreativa
Vieirense.

A aliança tem em torno de
cem candidatos a vereador.

Rural
No próximo sábado, às 19h15,

no auditório do Sindicato do

Vestuário, o secretário de

Desenvolvimento Rural e da
-

Agricultura, Odacir Zonta,
entrega as cartas de

credenciamento aos
,

agricultores do Prograns
Banco da Terra,

Jornal

CORREIO DO POVO
Jaraguaense há 81 anos

At. Assinante: 311-1919
Teleassinatura: 370-0816

275-0105

PABX: (Oxx47) 370"7919
Comercial: 370-8654

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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·Expo2000 estimapúblico de 50mil e negóCios deR$3mi
Feira foi aberta
ontem e segue
até o próximo
domingo

Jaraguá do Sul - Os orga
nizadores da Exp02000 apostam
que mais de 50mil pessoas visitem
os estandes das empresas expo
sitoras nos cinco dias de feira e

que os negócios atinjam a cifra de

R$ 3 milhões. O presidente daApe
vi (Associação das Pequenas Em
presas do Vale do Itapocu), entida
de promotora do evento, Everaldo
Batista de Oliveira, afirmou que a

estiniativa demovimentação fman
ceira está baseada em negócios
realizados durante a feira e nos 60
dias 'posterióres. "Essas vendas
são decorrentes de negociações
realizadas no período de expo
sição", explicou.
Oliveira define a Exp02000,

que acontece 110 ParqueMunicipal
de Eventos, entre os dias �9 e 23,
como uma feira multissetorial que
tem como objetivo fortalecer as

micros e pequenas empresas da

região e oportunizar aos empre
endedores um canal direto com o

consumidor fmal. No discurso de
abertura da feira, na noite de

ontem, lembrou que a feira tem

como foco principal os negócios,
diferente das outras que a

antecederam, como a Feira daMa-

lha e aMultifeira.
- O objetivo principal da

realização da feira é fortalecer e

oportunizar aos empresários de
micros e pequenas empresas de
mostrarem o potencial existente
aqui, bem como seus produtos e

serviços. A Apevi pretende tam

bém alavancar as empresas,
gerando novos negócios e postos
de trabalho -, discursou, lem
brando que Jaraguá do Sul não po
deria ficar sern uma feira que
,pudesse expor os produtos das

pequenas empresas.
A Exp02000 dividiu os

expositores em dois grupos, o

primeiro, de 'serviços, com 50

estandes, está instalado no

PavilhãoA, o segundo, compreen
dido por .indústrias e comércio",
com 58 estandes, no Pavilhão B.
Nos dois pavilhões, a Apevi
instalou auditórios para a realização
de seminários. O primeiro tem

capacidade para 200 pessoas e o

segundo para 60. O Pavilhão C foi'
reservado para shows e jantares.
A Apevi cedeu o espaço à AMA

(Associação dos Amigos dos

Autistas) .e à Rede Feminina de
Combate ao Câncer para explorar
a gastronomia na feira.

A CaraguáVeículos e aMoretti
Automóveis montaram seus

estandes na área externa do parque,
cujo estacionamento será ex

plorado pela Ajadefi (Associação
.

Jaraguaense dos Deficientes

I �[M[f@��� "'�1P.-�--�'�-----"
I O A Apevi (Associação das Pequenas Empresas do Vale do Itapocu) :
I promoveu na noite da última terça-feira, entre 19h30 e 22 horas, no Clube I
I Atlético Baependi, o semin�o �'� profissional d� futuro".' I
I
O evento contou com a parucipaçäo do conferencistaAlfredo Rocha, que Itrabalha na área comportamental. .

Dentre os temas da conferência destacam-se: "O novo mundo, um novo

ser"; "Como será o profissional do futuro" e "Construindo urn novo

futuro".
O As lojas Breithaupt registraram aumento entre 30 e 40% nas

vendas das confecções dé inverno, em relação ao mesmo período do
ano passado. Com a temperaturamédia em torno dos SOC, os lotes
de aquecedores e aparelhos de ar-condicionados foram todos
vendidos.
O A partir do dia 1 de julho, a: nova razão social da Sasse passou a ser

Sasse Alimentos Ltda.

I O O secretário estadual de Fazenda, Antônio'Carlos Vieira,
I anunciou esta semana a nova base de cálculo do ICMS (Imposto
I sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) Para os 'combustíveis,
I será de R$ 1,61.
I Em reunião com o presidente da CPE (Comissão Parlamentar I
I E�rna) ?oS Combustíveis, �epu�do estadual N�lson Goetten de I
I �� VieIra c�nfirmou a realizaçao de uma pesquisa estadual pará IIldentificar a alíquota real para o Estado. 'I
I 0_ APetrobras projeta lucro de R$ 8 bilhões para este ano. O lote de I
I ��s ordinárias nominativas da estatal de petróleo valorizou 450% entre I
I JaneIro do ano passado e janeiro deste ano. Em2000, os ganhos foram de IL2.!..6%.

.

-------------------�

Expectativa: movimento deve atingir previsão de público na feira, que foi aberta ontem

Físicos). O Núcleo de Jardinagem
da Acijs (Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul) fez a

decoração da entrada do parque,
usada como vitrine dos trabalhos
dos membros do núcleo.

PROPOSTA - De acordo
com Oliveira, a Apevi pretende
reunir as feiras e exposições da

região num só evento, já a partir
do ano que vem. "A idéia é

Programação
.

Hoje;dia20
16h15 - Apresentação do grupo de

dança do Colégio São Luís -

. professora Rita
17 horas - Apresentação do grupo de

'

dança do Colégio Jangada �

professora.Fabiane
IMO - Apresentação do grupo de

dançadoGalpãoSaúde-professora ..

Vânia
19 horas - ApresentaçãO do grupo de

dança da' Academia Impulso -

professoras Rosane e Fabiane
'

Seminários

IS> horas, no auditório do Pavilhão 13,
"Como abrir caminhos pararnicios e
pequenas empresas à exportação",
ministrado pelo economista e

consultor de comércio internacional
AlfredoKeplerLavor.

19b30, no auditório do Pavilhão A,
"Marcaedesign-c-araagiadoamor", .

apresentado pelo diretor da Seragini
Design,Mädoßeríando, queabordará
os seguintes temas: 'Marca ins
timcionale deproduto', 'O queéuma

marcaforte?', �A ascensão das grifes',

aproveitar o potencial produtivo da
rríicrorregião e concentrá-lo numa
única feira, administrada pela
Apevi", revelou, lembrando que a

Aciag (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Gua

ramirim) cancelou a realização da
FeiraAgroindustrial deste ano, em
razão da data coincidir com' a

Exp02000.
Segundo Oliveira, a proposta

'Brandequity,oqueé?', 'Globalização,
a saída' .e 'O design e o sistema ,de
identidadedarnarca' .

21 horas, no Pavilhão C, jantai da,
Associação dos Amigos dos Autistas,

22 horas, noPavilhão C, show com a

BandaPop Band.

Sexta-feira,dia21
17 horas'- Apresentaçãodo grupo de
dança do Colégio Evangélico Jaraguá
- professoraLisa

,

18h30 -Apresentação do grupo de

dança do Colégio Divina Providência
- professora Bete

Semínário
19h30, no auditório do Pavilhão A,
"Gestão de competências", sob a

responsabilidadedadiretoradaCC&G
ConsultoresAssociados, Lise Chaves,
abordando os temas: 'Compromisso
com resultado', 'Identificar recursos
humanos', 'Potencialidades in
dividuais' e 'Sobrevivência no mer

cado'.

20horas,noPavilhãoC,jantardaRede'
FeminiaadeCombateaoCâncer.

21 horas, no estande da Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do
Sul e da Associação das Pequenas

.

é realizar a feira multissetorial

regional no próximo ano em

Guararnirim. "Seria urna retribui

ção ao gesto de solidariedade
demonstrado pelos companheiros
daquele Município", afirmou,
apostando nos negócios' como
foco principal do evento. "A ferra

precisa gerar negócios e lucros,
senão o empresário não participa",
justificou .

Empresas do' Vale do Itapocu, no
PavilhãoB, recepção daFacisc Jovem
(Federação . das Associações
Comerciais e Industriais de Santa

Catarina)
22 horas, no Pavilhão C, show com o

conjuntá PortalGaúcho

Sábado,dia22,
14 horas, no Pavilhão C, concurso de
música infantil "Canta Jaraguá" -
Escola deMúsica ArteMaior

18 horas, no Pavilhão C, apresentação
'dognlPOdedançafolclóricadeJaraguá
doSul- coordenadora, Maria Inês.

20 horas; no Pavilhão C, jantar da
Associação dos Amigos dos Autistas.

2011oras;noPavilhãoC, showmusical
comaduplaSandroLuizeClóvis. .

Domingo,dia23
14 horas, maquiagem artística para,
crianças, sob acoordenaçãodoNúcleo
deCabeleireiros daAcijs.
15horas-homenagemdaAcijseApevi
aos 124 MOS de Jaraguádo Sul.
17 horas - final do Festival Sesiano da
Canção.

22horas-encerramentodaExpo2000
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Relação dos candidatos às eleições majoritárias
e proporcionais nos municípios da região

!
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I
I 6 - ELEiÇÕES 2000

I

- 70.456 eleitores
- 236 sessões eleitorais
- Número de vagas na Câmara de

'

Vereadores - 19

JARAGUÁDO,SUL

_I

I

Coligação PSDB IPPB IPFL I
PL IPTB IPTN)
Candidato a prefeito� Irineu
Pasold (PSDB)
Candidato a vice-prefeito
Moacir Antônio Bertoldi (PPB)

Partido 45 - PSDB
Vereador
45612 OsvaldineiAmaralFabiano
45613 AdernarBrazWmter

I i
45622Rubens Schalinski
45623 AndreaMaria deA.Ribeiro
45625 JoãoMafra
45633 AdernarHenn
45640RoqueBachmann
45644GilmaraLudwichak
45645 Silvio CelesteBard
45653 António Anastacio Nunes
45654JoãoPrim
45655Marli Polito
45656 GlenioMotaRodrigues
,45657 Niura SandraD. dosSantos
45660EugenioMoretti Garcia
45665 ValciCardozo
45666 Afonso PiazeraNeto
45667 Pedro João Pedrotti
45677 LuizZonta
45678LioTironi
45688 Celestino Klinkoski
45689 AntonioOsmirRairnundi

I 45696 José de Assis Pereira
45698'RairnundoRahn
45699 NidiaTheresinhaHeineck

Partido 11 - PPB
Vereador
11610OrlandoGilbertoGonçalves
11611 José Carlos Neves
11613 WilhelmGuidoBorowicz
11616NatáliaLúciaPetry
11620Ary EdsonBuohmann
11622 TeresinhaFerreira
11630 Paulo AdemirFloriani
11640WigandoMeier
11642Rudolfo Gesser
11(544Maria das Dores deS.Wmter
11650 Lourival Machado
11655 Arildo Fodi

, 11656 Renato daSilva
11657 Arioberto Kopp
11660Oldemar Bonatti
11670 RenatoHomburg
11678 Antonio Bems
11690 LuizAntonio Grubba
11699 Antonio Sérgio P. Nunes

Partido 25 - PFL
Vereador
250tpNanciSolangeZirrimermann
25111 Idite Klein Stack
25122 Querino Feuser
25123 Ruy Dorval Lessmann
25125 Teresinha Pavanello
25151 Ivo dos Anjos
25222Valdir Bordin
25251 Jean Carlo dos Santos
25252 José Ozório de Avila
25256EdisonAdelarDiefenthäler
25333 Dolcidio Menel
25353 Yone Teresinha dos Santos
25356AngeloHemandesGranado
25444 Eugenio José Juraszek
25500MariaElisabetMattedi
25555 Sebastião Pires
25600AgenorGlowaskyFachini
25644 Adernar Possamai
25666 CarioniMees Pavanello
25678 Francisco Deretti
25789AugustoGuilhermeMueller
25800 Lodemar Resner
25888 Mauro AugustoMinelli
25996 Reginaldo Pires de Lima

ProporcionaltPTBIPL/PTN
Partido 14 - PTB
Vereador
14014 Jean Carlo Leutprecht
14022 João Avancini
14033 João Alves
14063 LauritaFrankowiak
14076 LeonardoAdolfoGonçalves
14170Renildo Zastrow

'

14190 SelinaPereira
14333 Antonio Carlos da Costa

Partido 19 - PTN
V�reador
'19699 Agostinho Venera Filho
Partido

'

22 - PL
Vereador
22010 Carlos Alberto Mendes
22093 Cleverson Dalmann
22111 LeilaMaria daSilva
22113 Lindete Marili Bressani
22147 CladesmitEising
22222 Albano Aldrovandi

-

22311 Joel Machado
22329Maria deLurdes Saganski
22333WilliamPaulHermann
22355 Ivo Aldrovandi
22369Nelson Sjöberg
22394 VilsonMayer
22444Karine Leier
22575 IsairMoser
22622 Heins EdgarRaeder
22728 José Sergio Lazzaris
22789 José Edilson Stolf
22999 Moacir José Dias

,FAÇAO
MELHOR

PELA

SUA'CIDADE.
V01E

CONSCIENTE

Partido PT - 13
Vereador
1301OAdemirVieiradeOliveira
13123 EmersonA. Gonçalves
13131 José Carlos Pires
13200 José Carlos da Silva
13213 Rogério LuisMüller
13223 Antonio Marcos da Silva
133130diNévioAlessi
13323 JairMendonça
13333 Marcos Scarpato
13456 João José Lacerda
13500 JoacirAntonioMartim

JARAGUÁ DO SUL, 20 DE JULHO DE 2000

ColigaçãoPMDBIPPS
Candidato a prefeito - Cecília
KoneU (pMDB)
Candidato a vice-prefeito-

'

Nelson Eichstaedt (PPS)

Partido 15 - PMDB
Vereador
15610Maria Salete P. dos Santos
15612 NorbertoWendorf
15614Mario Antonio Planincheck
15615 José Antonio Schmitt
15622 Ivo Petras Konell
15625 MaristelaMenel Roza
15630Valmor Vieira
15640 Luiz Alberto Oeschler
15643 Pedro Anacleto Garcia
15644 Viviane Sapelli de Souza

Candidato aprefeito
DioneiWalter da Silva

Candidato a více-preteíto-«
Ambrósio Lino Becker

13567 Justino Pereira da Luz
13613 AnaMariaRoeder
13654 José Pendiuk dos Santos
13789 Mario Inacio Pappen
13987 Stélio João Rodrigues

15645 GilmarAntonio Menel
15650 Ronaldo TrajanoRaulino
15654 Luiz Hirschen
15656 Lorita Zanotti Karsten
15666 Vitorio Altair Lazzaris
15678 SeleziaNichelattiVanVossen

Partido 23 - PPS
Vereador
23023 Sergio João Planinscheck

Junior
23222 Valmor Veloso
23234 WalterBatista Falcone
23333 João Gomes da Cruz Filho
23345 AlbertinaPereira
23423 JoséMaria Nunes
23456 Sergio Pacheco
23661 ValcirVicentin
23669AntonioRogerioPereiradaRosa
23789Marinalva Batista Bonatti

MASSARANDUBA'
- 9.477 eleitores'
-181ocais de votação
- 42 seções
- número de vagas naCâmara de
Vereadores - 9

Coligação PMDBIPPB
'Candidato a prefeito - Odenir
Deretti (PPB)
Candidato a vice-prefeito
AlvairRicardoPedrini (pMDB)

Partido 15 - PMDB
Vereador
15610 Armindo Sésar Tassi
15606Doraci Lubawski
15602 Francisco Cisz
15612 Hilberto Siewerdt
15605 Irineu Saplinski
15607 Ivo Bauer

15608 Valmor Scaburri
15609 Lino Kaschinski
15601 MarcianaM. de Souza
15613 Nair Jensen
15603 Rui Krehnke,
'15611 Silvio Scaburri
15604Valdir Scaburi

Partido 11 - PPB
Vereador
11601 - Alcides de Tofel

ColigaçãoPFUPSDB
,

Candidatoaprefeito-DavioLeu
(PFL)
Carididatoavire-prefeito-Mario
FernandoReinke (PSDB)

Partido 25 - PFL
Vereador
25666 Abilo Zanotti
25622 Adão Brych
25625 AlmirTrevisani
25633 Altamiro Fritzke

,
25627 Candido Brych

, 25600 Claudio Bramorski
25655 Danilo de Toffol
25654 Dolores Rath Tribess
25645 Guedes Marcelino
25623 Marilene K. Machado
25635 Valdemar Moser
25644 VivianeMaraD.Pereira
256,78 Zeferino Kuklinski

Partido 45 - PSDB
Vereador
'45607 Adelano Georg
45613 CelsQ Pinheiro

11603 - Alcides Milbratz
11609 - Horst Reck
11605 - Ivaldo da Costa
11611- João CarlosMartins
11607 ", Jurandir Schmitz
11608 - Ladislau JoséTamowski
11602 - Margareth Rosa
11606 - Mauro de Souza
11604 - Renaldo Berri
11610 - ValdirZapellini

45645 Claudio Schuhart
45611 Dulcio Eccel
45655 GeraldoMichelluzii
45670 IldomarBonkoski
45678 Ladislau Jagiello
45649 LuciaCzaplinskiRonchi
45625 Margarida Feder
45615 Mauricio Prawutzki
45654 Oslin Borchardt
45630 Pedro Rosa

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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acompanhar o sorteio. A

Dicave, concessionária
Renault de Blumenau, que
tomou a iniciativa de abrir o
showroom, tem pretensão
abrir uma concessionária, no
primeiro semestre de 2001.
Em Santa Catarina, são ao

todo quatro filiais da marca
.

francesa, Itajaí, Blumenau,
Florianópolis e Joinville.
Atualmente, a Renault
fabrica 40 carros por dia,
no Brasil, na fábrica
instalada em São José dos

Pinhais, PR, onde somente

os modelos Scénic e o novo

Clio são produzidos .. O
'.

destaque nos veículos da
marca está na segurança,
desde os populares 1.0 até
o Laguna, top-de
linha, todos têm air

.

bag de série. O
showroom da

.Renault está
localizado na

Avenida
Waldemar

Grubba, em
tr�.nte ao DG da

Weg.

A Souza Ramos, rede de concessionárias Ford em São Paulo, lançou este mês uma
versão mais apimentada para o Ford Ka. Consiste em um Kit Turbo, conjunto de
novos coletores, turbina de tecnologia Mitsubishi, nova caixa de filtro de ar e um

injetor eletrônico complementar. Esse kit foi desenvolvido pelos próprios engenheiros
da Souza Ramos, que garantem o motor por um ano ou 25.000 km. O SRT, nome
dado a essa versão mais agressiva, alcança um desempenho de 78 cv e aumentou em

20% na potência, e 40% no torque. De O a 100 km/h o carro faz em 9,7 segundos,
sendo. que na versão original faz em 15,5 segundos. O consumo teve um aumento, na
cidade média de 11 km/l e na estrada 16,8 km/I. Além do kit para o maior existe
também o kit aparência, trazendo pára-choques remodelados com entradas de ar

maiores, tomada de ar no capô e escapamento. Pode-se também adicionar conta
giras no velocímetro e rodas de liga leve de 14 polegadas. Os kits podem-ser colocados
apenas nos veículos Ka, com motor Rocan.

Automunde

o showroom aberto é na

verdade uma loja de

consórcios, onde os

veículos são só colocados
à amostra. A principal
vantagem do consórcio é
a transmissão via satélite,
podendo os consorciados

participar do sorteio pelo
canal da antena

parabólica. O sorteio
acontece todo mês, em
Blumenau. Nas revendas
também são oferecidos
televisores para que os

clientes possam

. Audi TT agora no Brasil �

. o esportivo da fábrica alemã só está estreando agora no

Brasil, mas na Europa já está andando faz tempo, em altas
velocidades e com o motor turbo 1.8. Com 225 cavalos e

fazendo:de O a 100 km/h em 6,7 segundos, atingindo a

velocidade máxima de 237 km/h. O Audi TT teve problemas
antes do seu lançamento, ano passado, na Europa, mas foi
colocado Uma asa sobre o porta-malas que resolveu o

problema. O veículo chegou no Brasil custando R$ 158 mil.
Para aqueles que assistiram ao filme "Missão impossível II",
o carro, surpreendentemente, é o mesmo que bateu várias

vezes de lado a um Porsche, e quase caiu da ladeira.

.
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VEICULOS LTDA
�>"

33 COMPRA· VENDE· TROCA· FINANCIA íFr.- ftfló''''' 3?a-0806 :I a,a-'1881'0, e·s�

7? MODELO ANO COR VALOR MODELO ANO COMBo COR
1J 99 Branco R$ 15.000,00

Corsa Wind 04 pts 99 G Prata
Gol 1.0 16V, 4p 020 Custon L 90 O Branca

1J Gol Gl: LI;! 93 Vermelho R$ 8.000,00 Fusca 1300 82 G Verde
MODELO ANO Gol 16v 04 pts (G3) KM G Prata
Fiesta 4�r o�cionais + som original 98 Uno Mille 92 Prata R$ 6.000,00 Gol 16V 04 pts (G3) 00 G Branca

Uno 4g, comgleto - ar 98
Gol16V 04 pts . 99 G Branca

Kadett SLjE 93 Verde R$ 9.000,00 Gol SEecial 99 G Vermelha
Palio com opcionais + som original 97 Gol C 1.8 94 G Branca
Gol MI, rodas esp. 97 Voyage GL 1.8 92 Prata R$ 7.400,00 Goi CL 89 A Cinza
CBX 200 Strada 97

'Vermelho R$ 10.800,00
Goi CL 88 A Prata

Pick-up Corsa Completa 96
Uno 'EX 99 Kadett GL 96 G. Prata

Monza SL 4 pts 93 G BrancaCorsa Wind cl opcionais + som original 95 Logus CU 1.8 95 Cinza R$ 10.000,00 Palio EOX 4 pts 96 G Verde
Kombi envidraçada 95

Caravan Diplomata 4.1 88 Preta R$ 5.500,001 Tempra 'Ouro 94 G Azul
Ipanema GL 4 portas cl trio eletr. 95 I Uno Mille IE 96 G .

Vermelho
Verona LX 1.8i 4p, cl trio eletr. 94 Goi CL 1.6 92 Branco R$ 6.500,00: Uno Mille 94 G Verde

I Saveiro, opcionais, prata. -I: rodas 92 'Uno S 93 A Azul
Escort L 92 Corsa Super 4p 97 Azul R$ 12.200,00 VectraGLS 97 G Branca

Escort L 87 R$ 7.800,00
Verona LX 90 G BegeMonza SL 1.8 93 Azul Sundow 50c 90 G Preta

CBX 750F Hollywood 87
Azul R$ 9.500,00

Titan 125 97 G' Azul
. Chevy 85 Santana CL 1.8 93 Titan 125 97 A Cinza
Belina Ghia Escala 85

f�i=t!=3:o1#XD)
Escort L 93 A Branca

Chevette SL 81 C10 79 O. Branca

Fusca 69 Gol Mi 8V.o4 pts 98 'G Azul
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1170.· Centro: Jaraquá do Sul· sc Rod. BR 280 - Km 60 - Guaramirim - SC

!J?](fJ)fR)/Li7tllJ MODELO ANO cOR CORSAWIND 95 PRETO APOlOGl1.8 91 BORDÔ'
SANTANAGLSI�COMPL. PERS.OO BRANCO GOL 1.8 CU C/ DIR. HIDR. 95 VERDE MONZA SLE COMPLETO 91 A2UL
5-104.3 DElUXECOMPlETA 98 BRANCA TEMPRA16V 95 PRATA CHEVY 91 AZUL
F-1000 - COMPLETA DIESEL 97 AZUL lOGUSGl 94 VERMELHO JEEPJAVAU 90 A2UL
FIESTA 4 PORTAS 97 PRATA PAMPAGl GASOUNA 1.6 94 PRATA VOYAGE 89 VERMEUHO
MONDEOCLX 97 VERDE MET. UNOELX4P 94 BRANCO FIORINO FURGÃO 88 BRANCA

�,
VECTRAGLS 97 VERMELHO CAUBRA COMPLETO 94 BRANCO ESCORTXR3 CONVERS. 88 VERMEUHO
GOL BOLA 1000 I 96 VERDE - GOlCl 93 BRANCO D-20 87 VERDE
KADETGl 96 BORDÔ GOL 1000 93 AZUL CARAVAN COMODQRO ·87 PRETO
KOMBI % BRANCA PARATICL 93 VERDE OPAiA4 PORTAS 85 ONZA
OMEGACD AUT. 96 PRETO VERONA LX 1.8 91 PRATA 0-10 - DIESEL 82 MARROM

-

.

Escapamentos
- Molas

- Amortecedores

'SILENCAR

- Pastilhas de Freio

Wiest
ESCAPAMENTOS

.

Consulte-nos Fone/Fax: 275.1307------------------------.-----

Rua Adéla Fischer, 52 Jaraguá do Sul sc

• •

som alarmas batarias - vidros 8 travas alátricas

ZECA Automéveís
Novt)S - Usados de Todas as Marcas

í21/Zlê :§3ê®7l
VEÍCULOS MODELO ANO COMBo COR
Vectra GLS Okm Gas Brnnca
Gol MI16V Okm Gas Jupiter
Fiat Uno EX Okm Gas Branca
Corsa Sedan 2000 Gas a escolher
corsa-wínd Sedan 2000 Gas a escolher
Corsa 4pts Wind 200Q Gas a escolher
Gol Special 2000 Gas a escolher
Ford KA 1.0 2000 Gas a escolher
Fiesta 2pts 1.0 2000 Gas a escolher
Fiesta 4pts 1.0 2000 Gas a escolher
F250 compl 2000 Dis . a escolher
S-lO Dupla, ar 2.8 2000 Dis a escolher
S-lO Estendida 2.8 2000 Dis a escolher
Corsa Sedan 99/00 Gas Brnnca
Santana GLMI 98/99 Gas Verde
KOll)bi Stand 98/99 Gas Brnnca
Parat! MI16V . 98/99 Gas Brnnca
Gol MI16V 98/98 Gas Cinza
Ford Ka 1.0 98/98 Gas Vennelho
Siena· EL 1.6 97/98 Gas Verde
Escort GL16V 97/97 Gas Brnnca
Gol CL 1.8 MI

- 97/97 Gas Brnnca
Gol MI8V 98/98 Gas Brnnca
TIgrn Coupe 98/98 Gas Vennelha
Santana GU2000 94/94 Gas Cinza
D20 Compl 93/94 Diesel Bege
Verona . LX 91/91 Gas Brnnca
Escort GL 88/88 Alc Prata
Escort L 87/88 Gas . Vennelha
Elba S 87/87 Alc. Brnnca
Monza SLE 84/84 Gas Vennellia
Gol LS 83/83 Gas Cinza -,

Passat LS 83/83 Ak Brnnca
Variant LS 73/73 Gas Azul

Rua Adélia Fischer, 747 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

COMPRA - VENDE - TROCA - FINANCIA

Rua Bernardo Dornbusch, 1111 • Vila Leilau' • Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CARRO
Opala Diplomata cornpl. 6cc
Opala Diplimoto Comp!. 6cc
Chevy 500 Sl
Ômego GlS 2.2 Cornpl.
Tempro 16V 2.0 Camp!.
Tempro 16V 2.0 Cornpl,
F-l000, dupla, (ompl. + turbo
Voyoge Cll.6

.

Voyoge {l 1:6
Uno Mille E"P
Fusco 1.500
Fusco 1.300 l
Fusco 1.600
Fiorino Furgão 1.0
Brosílio 1.600

, Monza Sl/E
Monza Sl/E
Goi Cl 1.6

I Uno Mille

I Pólio Ed � portos + trio

I Moto CBX 200 Strodo
Bis - Hondo ES
apolo Diplomata 6cc

3707986

COMBo
Cinzo Álcool
Azul Met. Álcool
Verde Met. Gasolina
Verde Met. Gasolina
Bronco Gasolina

93 Bronco Gasolina
B8 md.93 Bordô Diesel
93 Azul Met. Gasolina
86 Verde Met. Álcool
96 Verde Met. Gasolina
77 Bege Gasolina
69 Vermelho' Gasolina
73 Vermelho Gasolina
94 Bronco Gasolina
81 Bege Gasolina
89 Azul Met. Álcool
91 Bordô Gasolina
88 Bronco Gasolina
93 Vermelhó Gasolina
98 Azul Met. Gasolina
98 Vermelho Gasolina
00 Vermelho Gasolina
88 Cinzo Gasolina

VALOR
,
5.300,00
6.200,00
5.150,00
20.000,00
15.500,00
11.000;00
29.000,00
7.500,00
4.200,00

7.200,00 + prest
2.700,00
2.700,00
2.500,00

4.200,00 + prest
2.300,00
6.000,00
7.500,00
5.500,00
6.300,00

12.500,00
4}00,00
3.000,00
6.000,00

Rua Walter Marquardt, 2166
Jaraguá do Sul

Classi Auto - 3

MODELO COR COMBo ANO

Vectra GLS Prata G 98

,Gol 1.0 16V, 4p Prata G 99

VEíCULOS COR ANO PREÇO 'Go11.6 CU Prata G 96

Corsa, 2pts Prata 98 R$ 11.500,00 Go12.0 GTI Azul G 89
Gol Mi Branco 98 R$ 12.000,00 Go11.8 GL Vermelho A 88
Gol Mi Branco 97 R$ 11.500,00
Fiesta 4pts Branco 97 R$ 11.000,00 Icorsa 1.0 Super Branco G 97
Pálio EDX, 4pts comp!. Córdoba 97 R$ 13.300,00 Uno 1.3 CS Prata G 91
Palio EDX 1.5, 4 pts cl al cond. Preto 96 R$ 13.300,00 Palio 1.0 EX, 4p Prata G 98
Gol CL! 1.6, vdr, trva, couro, som Vermelho 96 R$ 12.900,00'
'Pampa L 1.6 Preta 96 R$ Palio EX, 4p Vermelho G 98

Goi CL 1.8 Prata 93 R$ ICorcel II, 1.6 Marrom A 86
Tempra4pts,BvaI.ronpl.séJieouro Chumbo 93 Santana CG 1.8, 4p Azul A 85
Parati CL 1.8 Chumbo 91

Diplomata 4.1 Comp!. Prata 85 R$ Santana CG 1.8, 2p Marrom A 85

Corcel I Luxo - Impec. Branco 77 R$ Branco 76
Fusca 1500 Branco 75 R$ 74

Ruo CeI. Procópio Gomes de Oliveira
Centro - Joroguá do Sul

�
I

_l Compra. Venda -Troca
- , -----

CARRO ANO COR COMB
VEíCULO ANO COR COMBo Gol Mi 98 Bronco G

Pick-AP F-1000 (Dupla)
Motos e automóveis novos e, usados Kombi Furgöo 97 Bronco G

Vectro GLS 97 Bronco G
Completa, Turbo Interc. 90 Cinza D CARRO ANO COR PREÇO : I Quantum 97 Cinzo G.

Pick-AP D-20 89 Branca D Corsa Sedan 8V OKm 00 Bordô 16.500,00 II Vectro CD 97 Preto G
, Saveiro Completa1.6 (Preço R$ 10.500,0'0 e Corsa Sedan 16V OKm 00 Branco 17.450,00 Vectro GLS 97 Bronco G ;1assumir prestações de 33 x R$ 480,00 Corsa Sedan GLS com[lleto 99 Prata 21.000,00 GoI1OOO 95 Prato G

Escort GLX, Completa 2p Corsa SUQer 4 Qortas 98 Prata 12.900,00 Santana Cll.8 95 Azul. G

I Corsa SUQer 96 Branco 10.500,00 Kombi Furgôo 97 Bronco G
ar, dir., trava, alarme 95 Cinza G SR Deserter 95 Vermelho DCorsa Wind 98 Prata 11.00000Escort L 2.p 93. Prata G IIQanema GL 4 Qortas 94 Vermelha 9.500,00 Correto Groneleiro 94
Del Rey Ghia, cornpl, 2p 87 Azul A Uno ELX 4p 94 Vermelho, GBlazerDLX 98 Verde 31.000,00
Del Rey GL, 2p 87 Cinza A Vectra GL com[lleto 98 Azul 25.000,00

Escort Hobby 93 Azul G
Poroti CL 93 Azul ABelina GLX 1.8, 2p 90 Verde G Vectra GI com[lleto 98 Branco 25.000,00 Uno Mille 93 Bronco G

Gol Mi, 2p 1.0 97 Branca G Ômega CD 94 Bordô 16.000,00 Escort L 87 Verde A fGoi CL 1.6, 2p 96' Branca G F1000 HSD XL com[lleta 97 Branca 33.500,00 Fiorino 86 Bronco A
Goi CL 1.6, 2p 89 Branca A i I

F1000 HSD XL com[lleta 97 Vermelha 31.000,00 Gol,LS 86 Branco A I

,IS[lrinter (Pick-UQl 97 Branca 31.000,00 Pompa 85 Morram ABrasília,2p 81 Branca G
Goi CL! 1.6 cl ar 96 Branco 11.00000 Goi Special 00· Vermelho' G

Brasília,2p 80 Bege G Palio ED 4 [lortas 98 Azul 12.000,00 S-lO Cabine Duplo 00 Proto D
Corsa W MPFI 1.0, 2p 96 Bordô G Palio Weekend Stile 98 Verde 21.000,00 ---' -- --,

Ipanema SL 1.8, 2p 93 Cinza A .. Palio Weekend EX 99 Cinza 21.000,00
Chevete SE 1.6, 2p 87 Prata A Pampa 97 Branca 8.500,00
Fiat Uno 1.0, 2p 00 Prata G Fiorino 91 Bege 5.000,00 ,.4,

Corsa MPFI, 1.0, 4p 99 Preto G Fiesta 98 . Verde 12.000,00
Ka 99 Prata 11.800,00 :

371 0373 371
371�4233 371-9333

Rua Reinaldo Rau, 395 - Centro - Jaraguá do Sul Av. Pref. WaldemarGrubba, 2755 - Jaraguá do Sul

FORD
ANO COR COMB
,99/00 Aztil gasolina
98/98 Vermell!la gasolina
97/98 Prata gasolina
97/9B Cinza gasolina
97/97 Prata gasolina
97/97 Verde gasolina
'96/97 Azul gasolina
96/96 Azul gasolina
95/95 Branca gasolina
94/95 Azul diesel
94/95 Bege gasolina
89/89 Branco álcool
85/85 Azul diesel

GM
S 1() 2.2 S 96/97 Prata gasolina
Kadett GL 95/95 Verde gasolina

Kombi
VW

95/95 Branca gasolina
Santana CLSi 2.0 93/93 Verm.elha gasolina
Saveiro CL 91/91 Prata gasolina
Santana CL 89/90 Verde gasolina
Fusca 1300 L 80/81 Branca gasolina

FIAT
tinoMilleSX 96/97 Vermelha gasolina
UnoMilleSX 96/97 Vermelha gasolina
Tempraie 96/96 Branca gasolina.
Uno Mille ie 95/96 Branca gasolina
Fiat ,147 Racing 82/82 Cinza' gasolina'

-.,--Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 - Classi Auto CORREIO DO POVO .

JARAGUÁ DO SUL, 20 DE JULHO DE 2000

Entrada mínima 200/0
Saldo em até48 vezes fixas

.

juros a partir de 1 .99%'
1\

ao mes

Tel
Av. Mal. Oeododo da Fonseca, 557

emme,ndörfer@netuno.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



[g2:�laç-
quinta-feira
e sábado.

Jornal

CORREIOOOPOVO

Jaraguá do Sul,20 de Julho de 2000

I·

CHEGOU A SUA VEZ DE MORAR
BEM EM JARAGUÁ DO SUL
RESIDENCIALVICTÓRIA

SÃO SOBRADOS COM 130 M2
DEÁREAÚTILCOM:

· TÉRREO: HAll DE ENTRADA,
SALA DE ESTAR AMPLA, SALA

DEJANTARCOM PISO EM
DESNíVEL, lAVABO, COZINHA E

ÁREA DE SERViÇO;
· PAVIMENTO SUPERIOR: SUITE
COM SACADA, DORMITÓRIO,
DORMITÓRIOCOM SACADA E

BWCSOCIAl;
. GARAGEM PRIVATIVA;

. CHURRASQUEIRA;
·JARDIM;

. QUALIDADE, BELEZA E

FUNCIONALIDADE;
· lOCALIZAÇÃO PRIVilEGIADA

(em frente ao Breithaupt.da
Walter Marquardt)

· ENTRADA PARTICULAR;
· PAGAMENTO FACILITADOSEM

JUROS;
. SEMCONDOMíNIO;

·OPREÇOÉBEMMENORQUE .

VOCÊ IMAGINA
· ENTREGA EM 06MESES;
· VENHACONHECER ESTE

NO'ilOCONCEITOOE
MORAR BEM NA:

CENTERHOUSE - Central de
Planejamento da Propriedade,
RUA FRITZ BARTEL 77 - SALA
03. (próximo da recreativa da

Marisol).
·

. Projeto arquitetônico: Carlos
Freitas Arquitetura

· Projetos complementares:
Hexagonal Engenharia LIda.

. Execução: RSA Planejamento &.

Construção LIda.
· Vendas: Marimar Imóveis LIda.

. Assessoria Jurídica : Hasse
Advocacia e Consultoria

CHAVE,. 275-1594)
":(RECI 612,J: ..

"

01 - Terreno Ilha da Figueira/
prox. sociedade vitória

R$ 9.000,00 ou'
entrada + parcelamento.

'MARCATTO 371-113'6
(RE(1093

INTERIMÓVEIS 371·2117
CRECI '0914-J

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

02 - Casa madeira, contendo
03 dormitórios, ·sala, coz.,
.Iavarid., bwi:::, e garagem.
Rua Bahia, 109 (Jaraguá

Esquerdo)
Valor do aluguel: R$ 270,00

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 - 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

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

IMÓVEIS PARA VENDA
06 - Casa alvenaria cl área

215,00m2 e terreno cl
377,00m2. Rua Eugênio
l.essmann (Nova Brasília)
Preço: R$ 140.000,00

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

08 - Casa de rnadeira, cl
62,00m2 em terreno cl

325,00m2. Próx. Malwee
Preço: R$ 16.000,00

Pedro Francken, 174 -

Centro, 1 suíte + 2 dorm., cl

garagem - R$ 335,00

PARAVENDA:

Terreno R.Cel.Procópio G.

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

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

03 - Terreno loteamento

BelinglAmizade com 358,95m2
R$ 13.000,00
negociável.

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

12.000,00 entrada +

parcelamento .

05 - lotes Residencial
Miranda/após Malvee

com 325,00m2
R$ 7.000,00

ou Entrada + parcelamento.

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

entrada +

parcelamento.

07 - Terreno Cómercial Vila
RaulPróximo a Faculdade com

383,00m2 R$
15.000,00 neqociável.

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

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

09 - Terreno Vila Guintherl

próximo Malhas Nanete R$
10.000,00 entrada
+ parcelamento.

10 - Terreno loteamento Santo
Antonio com 360,00m2

R$ 6.000,00
. negociável.

VENDE - TERRENO com 2.400m2

(60X40) sito no bairro Jaraguá
Esquerdo - R$ 30.000,00

VENDE - TERRENO de esquina
. com 4.200m2 - Fazendo frente

com a Rua Bernardo
Dornbusch.

VENDE - Dois TERRENOS no

loteamento São Cristóvão II -

Bairro Amizade
R$ 10.000,00.

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

Juventus .

VENDE - TERRENO com 476m2
- loteamento Ana Paula II -

lote nº 151 -

R$ 12.500,00.

VENDE - CASA DE
ALVENARIA com 89m2 - Sito a

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

VENDE - CASADE ALVENA
RIA - com 90m2 - rua João
Franzner R$ 25.000,00.

VENDE - CASA DE ALVENARIA
no Rio Molha· R$ 12.000,00.

VENDE - CASA DE MADEIRA
lote 91 - lotea. Liodoro

Rodrigues - R$ 18.000,00.

VENDE-SE LOTEAMENTOS
FINANCIAMENTO PRÓPRIO

ENTRADA + 50 MESES

Residencial Firense
Ouro Verde

Cirilo Zanghelini
Campo Sampiero I

Campo Sampiero II
CondomínioFechado

Flamboyant

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

Preço: R$ 25.000,00

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

R$ 65.000,00

CHALÉ 371-1500'1
CRECI 643-J

E�GENHARIA E ARQUITETURA
Projetos e Cooslruçces

PARA LOCAÇÃO:
Sala comI. R.Walter

Marquardt,2665 ..:

R$ 500,00.

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

Imóvel comercial. R.Walter

Marquardt,697 - R$ 800,00.

Casa alvenaria R.Jaime

Gadotti, 350(03 dorrn.)
R$ 250,09.

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

Casa alvenaria R. Padre
Pedro Francken, 139, 4

dorrn cl garagem.
R$ 500,00

Casa alvenaria R. luíz

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

R$ 315,00

Casa a'lvenaria R. Frederico

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

R$ 350,00

Apartamento R. Padre

A�l�de��'
CR:A41995·3

Fone: (0**47) 275-3441 / 9975-1749
NOVO ENDEREÇO

Rua: Bernardo Dornbusch, 300 - Sala 12

Baependi - Jaraguá do Sul - sc
eEP: 89256-100 - Jaraguá do Sul - sc

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

eREel 1589·J

VENDE

TERRENOS
Terreno cl 1.938,OOm2, (2;;,5 x

76,00), Rua Pastor Albert
Schneider, na 6ill:@ - R$ 70.000,00

Terreno c/ 608,OOm2, 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,OOm2, lot.
Miranda, lotes n º 6 e 7,

R$ 9 000,00 - cada em três
parcelas.

Terreno cl 368,00 m2, Jardim
.

Hruschka II, bairro São Luís -

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

SíTIOS
Chácara com 158.690,OOm2

. edificado com uma casa
alvenaria c/80m2, com água e
árvores frutíferas, Ribeirão

Cacilda - Garibaldi - R$ 27.000,00

Sitio com 67,2.162,50m2; edificado
com um galpão de 150,OOm2,
próprio para carregamento de
banana, localizado no Ribeirão
Fausta, Garibaldi/Corupá, com
15.000,00 pés de banana

.

tratados, com bastante água,
mato, estradas e trilhas - área

plana e montanhosa -

R$130.000,00.

Sítio cl 11.265,OOm2 edificado
com um galpão de madeira com
140,OOm2, moinho com roda
d'água, localizado na Estrada
Ribeirão Aurora, Rio Cerro II,
distante do asfalto 3 km -

R$ 15.000,00 - aceita terreno
(lote) ou parcela.

CASAS
Casa de alvenaria c/130,OOm2,
terreno c/630 00m2(14x45) 01
suíte + 02 quartos, 02 salas,

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

R$ 50.000,00

Casa de alvenaria c/200,OOm2,
1 suíte + 3 qtos sendo suíte e

quartos c/arrnários embutidos,.

escritório, garagem para dois
carros, dependencla c/BWC,

lavanderia, despensa,
churrasqueira, piscina, terreno
c/552,75m2(16,50x33,50), Rua
Pe. Aloisio Boeing, na Barra. -

R$ 95.000,00 - aceita apto.
com dois quartos e garagem,

como parte de pagto.

GIRASSOL 371·7931
eREel 1741·J

Cód. 2006 - VENDE (centro) -

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

Cód.1013 - VENDE terreno com
iODDm", casa com 230m". Em

frente ao Posto Mime. Aceita apto.
R$150.000,00.

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 m" - 2 qtos - Ed.
Petúnia - Aceita troca por casa
menor valor - R$ 53.000,00

Cód. 2005 - VENDE (São Luís) -

casa 70m", 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 483m" - 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.

ALUGA - Apto. suíte + 2

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

R$ 330,00.

ALUGA - Apto. suíte + 2

dorms., Ed. Schiochet. 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.

Ref. 048 - R$ 26.500,00
liha da Figueira - 758m2

VENDECASAS

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

suíte, 2 quartos + dep.

Ref. 014 • R$ 135.000,00
Vila Lalau - 210m2, 1 suíte,

2 quartos + dep.

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

quartos + dep.

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

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

Ref. 028 • Terreno

R$ 25.000,00
Figueira - 455m2

Ref. 036 - Terreno
R$ 16.000,00

Figueira - 405m2

MENEGOTTI ·371·0031
eREe1550·J

C;ASA COM SALA

COMERCIAL - 03 QUARTOS

DE MAIS 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 DEMAIS DEPENDÊNCIAS

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 1.930,06 M2

R$ 360.000,00

TERRENO

LOCALIZADO NA VILA RAU

COM ÁREA DE 420,00 M2

R$ 14.500,00 - OU R$

7.000,00 MAIS 17 PARCELAS

FIXAS DE R$ 500,00

TERRENO
COM ÁREA DE 300,00 M2

(12,00 M X 25,00 M )
R$ 9.000,00

FUTURO 371·0696
eREel 8469··1
01) Apto. NOVO no

Residencial Ágata (101) com 3

quartos, benheira de

hidromassagem, água quentel
fria, 'rnassa corrida, cerâmica

Eliane - R$ 90.000,00

02) Apto. com 3 quartos no

Edifícil Pérola Negra em
construção próximo ao

Supermercado Angeloni -

Entrada e assumir Parcelas do
Condomínio

03) Apto. 401 no Edificio
Topázio em construção

(Guaramirim) com 3 quartos -

Entrada e assumir Parcelas de
Condomínio.

04) Apto. 402 no Edificio
.

Topázio em construção
(Guaramirim) com 2 quartos -

Entrada e assumir Parcelas do
Condomínio.

05) Apto. 101 no Residenciai
Jade em construção com 3
quartos'- Entrada e assumir
Parcelas de Condomínio

06) Apto. NOVO no

Residencial Ágata (501) com 3
quartos - Edificio com piscina,
salão de iestas, elevador e
somente 2 aptos. por andar -

R$ 90.000,00.

07) Apto. NOVO no

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

65.000,00

08) Apto NOVO no

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

115.000,00.

09) Apto. 603 n� Residencial
Clariee Koch em construção
com 2 quartos - Entrada e

assumir Parcelas de
Condomínio.

10) Apto. com 2 e 3 quartos
no Residencial Esmeralda, na

Rua João Pícolli -

Financiamento Direto com o

Condorrnnio.

SÉCULUS 371·8814
eREel 1873·J

VENDE - Casa madeira cl3 qtos
e demais dep. - Loteamento

Juventus_ - R$ 21.000,00.

VENDE - Apto. e/3 qtos e

demais dep. - Rua Bemardo
Dombusch, 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,OOm2
- Rua Erich Sprung, Vila Hau -

R$ 18.000,00.

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

e demais dep.
R$ 38.500,00

VENDE - Terreno de esquiná
cl 600,OOm2 - no loteamento
Versailies - R$ 19.000,00.

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

R$ 15.500,00

Cód. 1'024· 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 darm.

(semi-mobiliado) - R$ 450,00

CENTRO - APTO - Sobre
Imob. Jardim - 2 dorrn., + 2
bwcs - si condomínio -

R$ 320,00

LOCAÇÃO CASAS
CENTRO - CASA COMERCiAL

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

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

BARRA R. CERR().\. CASA
ALV. - Lado Posto Cidade - 4

dorrn - cl garagem -

R$ 330,00

VILA NOVA - CASA MISTA -

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

CENTRO - CASA MISTA - R.
. João Picolli - 3 darm. - cl

garagem -'R$ 300,00

LOCAÇÃO SALAS
COMERCIAIS

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

+ depósito - R$ 300,00

CENTRO - SALAS
COMERCIAIS - em torno de

35m2 - antigo Senac -

R$ 330,00

CENTRO - GALPÃO COM. cl
180m2 - galpão cl estae.

LEIER 371·9165
eREel 1462·J .,

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

R$ 335,00.

ALUGA - Apto. 3 dorrns., 2
salas, final da R. Jorge.
Czerniewicz. R$ 350,00.

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

Branco/Centro.
R$ 280,00.

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

R$ 330,00.

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

R$ 280,00.

ALUGA - Apto. suíte + 2

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

R$ 550,00.

RANCHO 371·8799
eREel 820·J

* Cód. 145 - Terreno cl
385,OOm2 - Vila Rau -

R$ 10.000,00 (Aceita troca

por carro em' ótimo estado):
* Cód. 467 - Terreno cl

501,98m2 - liha da Figueira -

R$ 15.000,00.

• Cód. 150 - Terreno cl

22.000,OOm2 - liha da Figueira -

R$ 100.000,00.

• Cód. 471 - Casa mista com

130,OOm2, terreno de esquina
com 515,OOm2. Em ótimo
estado de conservacão -

'Barra do Rio Cerro -

R$ 40.000,00.

• Cód. 363 - Casa de alvenaria
com 98,OOm2, com três

quartos, dots 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,OOm2 terreno
medindo 619,50m2. - Três Rios

do Norte - R$ 25.000,00.

• Cód. 476 - Lindo chalé
moderno de afvenaria cl
120,OOm2, terreno cl
752,OOm2. 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,OOm2, terreno cl 548,62m2
- Vila Rau - R$ 48.000,00..

* Cód. 140 - Casa de alvenaria
cl 160,OOm2 cl uma suíte e dois
quartos. Terreno cl 539,OOm2 -

Vila Rau - R$ 60.000,00.

"TEMOSCLIENTE NECES
SITANDO DE APARTAMENTO PI

LOCAÇÃO NAS PROXIMIDADES
DO CENTRO. ATÉO

VALOR DE R$ 450,00"

I'
VASEt 275.0153

eREeI 1762·J

VENDE TERRENOS

Ref. 056 - R$ 79.000,00
Rio Molha - 1.000m2

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

186.000m2

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

VENDE - _Apto. c/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 +

1 quarto 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 21S:299Õ
eREel 001770·J

CASA EM ALVENARIA MEDINDO
72,OOM COM 4 QUARTOS,

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

R$ 19.500,00 "

SOBRADO MEDINDO 144,OOM
TERRENOMEDINOO 370,OOM
(FALTA REBOCAR POR FORA)
RIBEIRÃOMOLHA-,PROXIMOA

GRUTA R$ 25.000,00

CASA EM ALVENARIA MEDINDO
120.00M - TERRENO MEDINDO
514.00M,1 SUíTE,3QUARTOS,
SALA, COZINHA, LAVANDERIA,

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

CASA EM ALVENARIA MEDINDO
54.00M (NOVA) 2 QUARTOS,
COPA/COZINHA, BANHEIRO,
LAVANDERIA E GARAGEM-

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

SOBRADOMEDINDO 238,OOM
1 SUíTE, 2 QUARTOS, BWC,
SALA bUPLA, SALA DE TV,

AREA DE SEF\VIÇO, GARAGEM
PARA 2 VEICULOS . RUA:

6�������l�T����i.66��õo
, GALPÃO COM 320,00 ( NOVO)

TERRENO MEDINDO 435,OOM
RUA: I DA BONA ROCHA -

.

CENTRO - R$ 85.000,00

SALA COMERCIAL MEDINDO
70.00M -1' PISO - DE FRENTE
PARAO CALÇADÃO - CENTRO

R$ 35.000,00

. APARTAMENTO MEDINDO
78.00M COM 1 SUíTE, 1

QUARTO, SALA, COZINHA.
BWC, LAVANDERIA,

CHURRASQUEIRA NA SACADA.
PROXIMO AO FORUM - VILA
NOVA - R$ 15.000,00 + CUß

APARTAMENTO MEDINDO 57.00
COM 1 SUITE, SALA, COZINHA,

BWC, LAVANDERIA
CHURRASQUEIRA NA SACADA
PROXIMO AO FORUM - VILA
NOVA - R$ 10.000,00 + CUß

CASA EM ALVENARIA MEDINQO
140.00M - TERRENO MEDINDO
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

LOTESNO LOTEAMEN'fO
REDER (VARIOS ) 561.00M,

332.50M, 399.00M
RIO CERRO - ATRAS DA
CHOCOLEITE - R$4.000,OO

CASA EM ALVENARIA MEDINDsO129.00M - 1 SUíTE, 2 QUARTO,
SALA, COZINHA, AREA DE

SERViÇO, GARAGEM,
CHURRASQUEIRA,

LOTEAMENTO SAN LOREN'
SÃO LUIZ - R$ 45.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BOMBA DE EFEITO RETARDADO
o problema não é catarinense, é do Brasil, onde

em média 75% dolixo são depositados a céu aber
to em lixões, 13% são depositados em aterros con

trolados, menos de 10% em aterros sanitários e

menos que 1 % são reciclados e incinerados.
Em Santa Catarina a estimativa é de que cerca.

de 20% do lixo tem finalização adequada, segundo
indicadores da secretaria de estado do DesenvolVi
mento Urbano e Meio Ambiente (SDM) que'vê o

fato como uma verdadeira bomba de efeito retarda
do com possibilidades imprevisiveis de riscos de

contaminação do meio ambientepelos 80% que são

depositados em lixões.
Com o Plano Nacional de Residuos Sóli

dos sob análise do Congresso, numa dificil

tramitação porque mexe no processo indus
trial brasileiro, principalmente no que diz res

peito à produção e finalização de euibeleçens,
o saneamento de residuos sólidospode conti
nuar sem diretrizes e politicas nacionais e es

taduais até que o mercado intemacional nos
pressione para isso.
A responsabilidade é do municipio, parte

dasprefeituras eparte dos geradores; num'jogo
de obrigações que muitas vezes fica difuso por de
bBixo do plástico do seco de lixo.

Em Florianópolis, a Comcap, que há uma déca
da está livre do estigma do lixão do Itacorubi, ava
lia que os govemos federal e estadualprecisam apoi
ar os municipios com a normatização legal do se

tor e com a desapropriação de áreas adequadaspara
.

a implantação de sistemas de finalização ao ,lixo.
Além da 'institucionalização das responsabilida

des legais também domunicipio, a SDM, argumenta
que asprefeiturasprecisam considerarnos seuspla
nejamentos os custos que o tratamento do lixo gera.
A Viabilidade econômica e administrativa planejada
de qualquer sistemá de coleta, tratamento e

finalização de residuos 'sólidos é também defendida
pelo engenheiro e consultorMário César Gesser.

. Para ele, o inventário especielizeâo e preciso do
lixoProduzido, a escolha de área adequada e a bus
ca de parceria porparte da prefeitura com os de
mais geradores responsáveis ou mesmo a identifi
cação de oportunidades de parcerias, associações
e consórcios com municipios em raios de peque
nasmicrorregiõespodem oferecer resultados efica-
zes e, até, rentáveis.

'

.

Ponto departida: épreciso desassociar do ater
ro Sanitário, iinplantado e operado segundopadrões
s.anitários e ambIentais, o estigma gerado pelos
lixões. Mesmo a usina de tratamento, quepratica a

tecnologia da reciclagem, a mais ecologicamente
correta, gera lixos e residuos que precisam ser dis
Dostn.<:: tutm Inml AdAmlAnn o ntettc: sAnit.Ário.

Problema administrado
Livre do lixão do Itacorubi

há uma década, a Companhia
de Melhoramentos daCapital
(Comcapl, empresa de econo
mia mista que tem na prefei
turamunicipal de Florianópo
lis a acionistamajoritária, vive
ummomento de eficácia e efi
ciência de um sistema de co
leta e finalização que movi
menta cerca de 9 mil tonela
das de lixo por mês.

A avaliação positiva é do

diretor-presidente, Tarcísio
Cardoso, que acrescenta, ao_
bom desempenho, o equilí
brio financeiro da empresa
com a renegociação da dívi
da de R$ 57 milhões com o

governo federal através do
Refis: "Estamos organizados,

não temos do que correr

atrás. Temos identificado um
crescimento vegetativo de 7%
do lixo da cidade, um cres

cimento do lixo de 25% no

verão e nos esforçado para
reduzir cada vez mais o lixo

transportado para o aterro

sanitário da Decorama, em
Biguaçu, atrávés da consci
entização do cidadão para a

coleta seletiva do lixo".
Para chegar ao sistema

que, hoje, envolve a realiza

ção da coleta do lixo pela pró
pria Comcap, com exceção da
região do sul da ilha, e a ter

ceirização do transporte e aco

modação do lixo pela iniciati
va privada, a prefeitura de Flo
rianópolis amargou os dissabo-

res de um problemà que pare
cia não ter solução.

Sob pressão da' comunida
de pelo fim da degradação de
uma das principais áreas de

. manguezal da ilhae pelo respei
to às áreas de preservação, a con
clusão foi de que a saída tinha

que ser buscada fora da cidade.
Hoje, no local do antigo lixão,
existe uma estação de transbor
do, que funciona como terminal
de captação do lixo que vai para
o aterro sanitário transportado
pela iniciativa privada.

Caminho estratégico efici
ente, a licitação que terceirizou
o serviço de finalização do lixo,
incluindo a viabilização da área

para a construção do aterro sa

nitário, teve como vencedora a

DE' QUEM É A' RESPONSA,BILIDADE
Embora semJegislação complementarnormali;a, esta é, em tese,

a responsabilidade de finalização do Jixoproduzido:

Tipo de Resíduo Responsável 'i

Domiciliar : ! <0 Prefeitura
COmerciàl , , : Prefeifura
Púb.lico , , : , , Prefeitura
Serviços de Saúde : Gerador (hospitais, postos de saúde )
Industrlal , , : , " � , : 'Gerador (indústrias)
Portos e aeroportos : : GeradO!'
Agrícola : : , , l Gerador(agricultor )
Entulho " , , .. , : , , , , Gerador

00 lixo
misturado à
coleta seletiva
e reciclagem
dos resíduos
sólidos, um longo
caminho rumo ao

fim dos lixões,
que passa

_

necessariamente

pela implantação
'e operação de
um aterro

sanitário dentro
de normas

e padrões
técnicos
sanitários e

depreserva
ção ao meio
ambiente.

empresaDecorama, com pro
jetossanitários aprovados.pela
Fatma e lbama. O problema
foi resolvido e acabou sendo

. absorvido também como um,a

solução para o poder público
de Biguaçu, município que
sedia o aterro da Decorama,
que tem, hoje, ólíxo finaliza
do sem custos.

O atual sistema solucionou
também o problema com os

grandes geradores de lixo dos

serviços de saúde mediante a

implantação de aterro sanitá
rio separado e adequado aos

fatores de toxicidade desse tipo
de resíduos sólidos. Problema
que permanece ainda é uma
ação e consciênciamais global
das indústrias quanto àrespon
sabilidade do lixo produzido.

Para fechar o cerco, a

Comcap centra esforços na
conscierÍtização da importân
cia da coleta seletiva e da re

ciclagem, instala, em parce
ria com a AClF, containers
nas proximidades de grandes
geradores de resíduos de ali
mentos e adeqüa ii frota para
não mais deixar rastros do
chorurne nas rotas de coleta.

(continua página4)Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Agronegócios
A Cia Integrada de Desenvol

vimento Agrícola de SC (Cidasc)
e a Federação das Associações de
Micro e Pequenas Empresas (Fam
pesc), em parceria, estão promo
vendo o Seminário Estadual de

Promoção do Agronegócio, no dia
27 de julho, no auditório da Fi
esc, em Florianópolis.

O evento, que está orientado

para abordar e debater a agrega-
, ção de valor nos produtos agro
pecuários, inicia com palestra do
consultorHéiio França, da Agên
cia de Promoção de Exportação
(Apex), às 9 .horas. Ainda nó pe
ríodo damanhã, TãnÜIUchôa, da

, secretaria de Promoção e Comer

cialização, doministério daAgri- '

cultura, fala sobre a Promoção do

Agronegócio no Exterior. .

Naprogramação da tarde, às 14
horas, o assunto em foco é a expla
nação sobre as Salas de Agronegó
cio do Banco do Brasil, tema con
duzido porLécio Lima daCosta, ge
rentedaDivisão de Serviços de Co
mercialízaçãoAgropecuária do BB.

Toda a programação de pales
tras prevê espaços de debates e

questionamentos por parte dos par
ticipantes. A participação da Ci
dasc na promoção 'do evento, de
acordo com o governo do estado,
está adequada ao plano de ação go
vernamental para a área agrícola
que prevê a promoção do agrone
gócio como forma de agregar valor
'e incrementar a renda dos peque
nos agricultores catarinenses.

sc .. Gás
ACompanhiadeGásdeSantaCa,

tarina (SC-Gás) passaa fazerparte do
grupo de investidoresquevaiimplan
tar ausinaTermelétricaCatarinense
Norte, naregiãometropolitanadeJoin
ville, comuma aplicaçãoderecursos
previstaem tomo deUS$ 5milhões,
segundo o presidente da estatal, Luiz
Gomes,Aparticipação daSC-Gás foi
definidapelogovernadoremexercicio,
PauloRobertoBauer, durante aúltima
reuniãodoGrupoExecutivodeEnergia
deSantaCatarina (Gene-SC).

Orçada emUS$ 200milhões e

com início de operações previstopara
dezembro de 2002, ausinaTermelé
tricaCatarinenseNorte terá oproces
so deconstrução deflagrado, emagos

, to, mediante assinatura dos contra-

,

tos para o fornecimento de gás e para

acompradeenei'giaelétricaedeacor
do com os acionistas americanos,

Além da SC-Gás, com 5 % das

ações, outras empresas, públicas e

privadas, também participam dos
investimentos na nova usina: 70%
daEI Passo, empresa americana es

colhida para sermajoritária no em
preendimento, 15 %da Petrobrás,
5% da Celesc e 5% de investidores

<'
catarinenses.

A Termelétrica Catarinense
Norte vai gerar 300 megawatts de
energia elétrica, que serão adquiri
dos pelaCelesc, incremento funda
mental para aumentar a produção
no estado, deacordo comBauer, que
ressalta: "O estado precisa demais
energia parapromover desenvolvi
mento econômico".

Lei orgânica MP
O governo do estado sanciona

a Lei-Orgânica do Ministério PÚ
blico de Santa Catarina, aprovada
pela Assembléia Legislativa em
junho, e confere à instituição
melhores condições de funciona
mento, adequação e adaptação as

suas funções e responsabilidades
legais previstas na Constituição
de 88, que desvinculou adminis
trativa e financeiramente oMinis
tério Público (MP) dos demais
Poderes. Com isso, avalia o gover
nador em exercício, Paulo Bauer, o
MP/SC deixa de ser exceção no sis
tema de MPs dopaís".

Ö procurador geral de Justiça
do Estado, José Galvani Alberton,
considera omomento histórico já
que o MP/SC vinha sendo regido
pelaLeiComplementarEstadualn" ,

1782, "editada ainda no período
autoritário e, agora, passa a contar
com um texto normativo que é fru
to da reflexão e debate dos integran
tes do próprioMP/SC".

A sançãogovernamental vetou
apenas um artigo do projeto apro- '

vado pelo Legislativo, mantendo o

envio do projeto de lei orçamentá
ria anual da instituição ao

Legislativo via Executivo.

Inspeção
Lideranças e autoridades repre

sentativas do Médio Vale do Itajaí
querem que osprodutos alimentí
cios artesanais produzidos na re
gião sejam inspecionados pelos
própriosmunicípios. Hoje, a libe
ração para a comercialização depen
de de inspeções estaduais e federais,
o que, segundo os produtores, bu
rocratiza o processo produtivo,

Projeto propondo a inspeção
em âmbitomunicipal já foi entre
gue pelaAssociação dosMunicípi
os doMédio Vale (Amvi) aoMinis
tério Público (MP) e sensibilizou o

apoio daAssembléia Legislativa, da
coordenação da regiãometropoli-

tana do Vale do Itajaí e da superin
tendência de Desenvolvimento
Rural daprefeitura de Blumenau.

O presidente do Legislativo,
deputado Gilmar Knaesel (PPB),'
que acompanhou a entrega do
documento pelos representantes
da associação municipal aoMf
avalia que Ha segurança da ins

peçãomunicipal resguarda o con
sumidor e proporcionamelhores
preços, além de fomentar o pe
queno produtor de alimentos".

Os municípios que integram
aAmvi somam, hoje, 2.254 pe
quenas agroindústrias que geram
4.760 empregos.

RCJ FEIRAS E E'VENTOS

Pequenas empresas, do Vale do
Itapocu expõem na Expo 2000

(Jaraguá do Sul)O Parque
Municipal de Eventos de Ja
raguá do Sul está sediando
desde quarta-feira, is, a fei
ra multisetarial Expo 2000,
numa promoção da Associa

ção das Micro e Pequenas
Empresas do Vale do Itapocu
(Apeví]. A expectativa do pre
sidente da entidade, empre-

sário Everaldo Batista deOlí
veira, é de que, até domingo,
quando encerra a programa
ção do evento, cerca de 50mil
pessoas tenham passado pe
los pavilhões de exposição.

Ele estima também, que o

faturamento das empresas
possa superar os R$ 500 mil
em negócios no local, mas

acena com os benefícios do

potencial de negócios poste
riores que a feira vai gerar:
"Não temos referências ante
riores. É a primeira feira com
esse perfil voltada para a mi

crorregião, mas com divulga
ção em todo o estado".

A grande maioria dos ex

positores' empreendedores de

A expectativa dos promotores é. de que, até domingo, quando encerra a programa
ção do evento, cerca de 50 mil pessoas tenham visitado a Expo 2000.

RCJ SUBsíDIOS

pequeno porte, que estão ocu
pando o pavilhão do Parque
Municipal de Eventos de Iara
guá do Sul é do setor de servi
ços, distribuídos em 50 estan

des coricentrados no pavilbão
A, que dispõe de auditório com

capacidade para 200 pessoas.
,

No pavilbão B, estão expo
sitores representantes da in
dústria dispostos em mais 58

estandes, com disponibilidade
também de auditório com ca

pacidade para 60 pessoas.
No pavilhão C, está funcí

onando a praça de alimenta

ção. Os organizadores estão
cobrando R$ 1,00 pelo acesso

de visitantes à Expo 2000.

Além de cinco seminários,
abordando temas como expor
tação, tecnologia, tendência!
setoriais, propriedade indus
trial e gestão, a programação
do evento inclui shows com

Dazaranha, Pop Band, Con
junto Portal Gaúcho e a du

pla Sandro Luiz e Clóvis;
desfiles de moda e apresen:
tações de grupos de dança
(CorreiodoPovo) :

Governo lança Troca-troca
2000/2001 em Irineópolis

O governo do estado fez
o lançamento oficial do pro
grama Troca-troca para a

próxima safra de verão, na

terça, dia 18, em Irineópo
lis, município que regis
trou a maior produtividade
na produção de milho na

safra 1999/2000.
Irineópolis colheu 7.200

quilos demilho por hectare,
o que representa Um incre-:
mento de cerca de 100% em

relação à média obtida no

ano passado e' de cerca de
50% em relação à média ob
tida rios primeiros seis me
ses deste ano. Segundo o se

cretário da Agricultura, de
putado Odacir Zonta, a re-

gião do planalto norte tem

registrado um comportamen
to positivo na expansão da
cultura do milho e continua
sendo a área que possui me
lhores condições climáticas e

topográficas para uma am

pliação ainda maior da área
plantada ß da produtividade.

,

Antes de viajar para a

Europa, o governador Espe
ridiäo Amin, assinou decre
to proposto pela secretaria da

Agricultura, provisionando
R$ 3,8 milhões que vão co

brir as atividades do progra
ma. Os subsídios cobertos

pelo governo são os mesmos

que o programa praticou no

ano passado: entre R$12,00 a

R$ 15,00 por saco de semen
te de milho, cercade 30% do
valor do produto. O valor to
tal aprovado vai oportunizar
a aquisição de aproximada
mente 250 mil sacos de se

mentes que serão distribuí
dos a 30 cooperativas estadu- ,

ais. Onde não houver a atua

ção de cooperativas, a secre
taria da Agricultura vai cre
denciar comerciantes ou

agroindústrias que possuam
instalações e equipamentos
adequados para recebimen
to, classificação e estocagem
do milho consumo que será

entregue no próximo ano.

O secretário Odacir Zon
ta acredita que, com o pro-

grama, seja possível ampliar
ainda mais os resultados da

safra 2000/2001, aumentando
a produção e a produtívid"
de do milho catarinens'e e

reduzindo 11 dependênciade
importação de outros estadOS,
a exemplo do que aconteceu
na última safra, quando bau'

ve Um aumento de 550 IUI]
toneladas numa análise
comparati;a com os resulta'
das do período 1998/1999,
Com novo regulamento, o

programa Troca-troca oportU'
niza ao agricultor a tomada
de cinco sacos de sementes,
que serão pagos, no anoqu.e
vem, com quatro sacos de J)11'

lho consumo.
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RCJ INDÚSTRIA RCJ NAS PONTAS

Educação
Aluno, Conhecimento ... Que
Interação é Essa?, e o professor
RubemAlves, daUniversidade de
Barcelona, Espanha, com o temaA

Educação dos Seis Sentidos: Ver,
Ouvir, Cheirar, Degustar, Tocar, Pen
sar. Interessados podemproviden
ciar inscrições pelo fone 49 441-

1024. Na foto, amesa diretora dos
trabalhos da edição 99 do Congres
so Internacional de Saúde(OJomal).

Onde asDiferenças seEncon
tram é a temática geral do III Con
gresso Internacional de Educação
que acontece emConcórdia, de 27

.
a 29 de setembro, numa promoção
da Universidade do Contestado

(UnC). Participam do evento este

ano os palestrantes César Nunes,
professordaUnicamp, que vai con
duzir a palestraDesvendando a Se
xualidade pela Concepção
Emancipatório; Roselí Fontana,
também professora da Unicamp,
com a abordagem do conteúdo A

Constituição da Subjetividade na
Dinâmica das Relações de Ensino
Vividas na Sala deAula; Rosália
Maria Ribeiro de Aragão, da
Unimep, com a palestra Professor,

Oferta de emprego
cresce na indústria

ras relativos, estiveram em

destaques nos seis primeiros
meses do ano os setores de

pesca, 16,24%; diversos,
12,99%, e carvão, 29,25%.

Os dados são da pesquisa
de Nível de Emprego que a

unidade de Política Econômi
ca e Industrial da Federação
das Indústrias do Estado de
Santa Catarina [Fiese) reali
za todos os meses com 403 in

dústrias, responsáveis por
quase 180mil empregos ..

A indústria catarinense fe
cha oprimeiro semestre de 2000
comum saldo de 6.842 empre
gos gerados.Um crescimento da
oferta emmais de õmil postos
dos quase 1 � 600 gerados em
igual período de 99 e um incre
mento real de 3,98% do contin

gente de mão-de-obra ocupada.
Os destaques ficaram

com os setores têxtil, numa
geração de 1.350 postos de
trabalho; alimentar, 77.9, e
metalúrgico, 744. Em núme-

O presidente do Sistema
Fiese, José Fernando Xavier
Faraco, afirma que os núme
ros confirmam o bom desem

penho da indústria catari

nense, que está experimen
tando uma fase de importan
te expansão com o aumento

das exportações e da agrega
ção de valor aos produtos.

Faraco acredita que as pers
pectivas para os próximosme
ses são boas e aponta "a con
quista domercado russo para a

carne suína catarinense, a re
dução dos juros e a substitui

ção das importações por pro
dutos nacionais como fatores
determinantes para o cresci
mento da economia local".

O presidente da Fiese indi
ca, ainda, também como sinais

positivos, o anúncio do governo
federal de redução dos impos
tos de importação sobrebens de
capital quando não houver si
milar nacional e a instalação de
novas indústrias no estado.

Agroturismo
A secretariamunicipal deIu

rismo de Itapema, o ConselhoMu
nicipal de Turismo (Comtur), o es
critório local daEpagri, agências de
viagem e produtores rurais da re
gião estão mobilizados para esti
mular e implantar ações e projetos
para o desenvolvimento de ativida
des empreendedoras voltadas ao
setor do agroturismo. Numa estra
tégia de pesquisa demercado, um
grupo de 24 técnicos, integradopor
todas as instituições parceiras, es
teve em missão ao projeto de

agroturísmo Estrada Bonita, de

Joinville. A intenção da visita à

sede do projeto naquelemunicípio
no norte do estado foi a de buscar
subsídios para implantar projeto
semelhante em Itapema. Como for
ma também de fomentar e sensibi
lizar investimentos locais no setor,
a secretariamunicipal de Turismo,
em parceria com a Faculdade de
Turismo e Hotelaria de Itajaí, está
oferecendo cursos sobre temas e

conteúdosrelativos à atividade'
econômica do agroturismo. Infor
mações podem ser obtidas pelo
fone 47 368-2486(JOAtlântico).

NÍVEL DE EMPREGO -JULHO 1999/2000
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO SC

+Crescimento : 4,12%
+ Destaque - Indústria do carvão ; 40,46%

PRINCIPAIS SETORES , ; VAGAS

Fabril : ,' 7.042
Alimentar : 1.419
Madeiras : ; :..................... 980

Mobiliário � ;........................................................ 895

Demolição"
o Tribunal de Justiça do Esta

do confirma a demolição da cons
trução do prédio que abrigaria o

Centro de Convivência de Idosos
de Seara, na praçaHarryQuadros de
Oliveira. Os desembargadores do
Tlentendem que, segundo as nor

mas do Plano Diretor domunicí

pio, a obra estava sendo realizada
em local inadequado.

A construção iniciou em

1995, na administração do ex-pre
feito Henrique Fabrin, e foi para
lisada em 97, pela então juíza da
Comarca de Seara, CláudiaVargas,
que aceitou ação ajuizada 'iJelo
Ministério Público. A prefeitura

recorreu da decisão.
O prefeito FlávioRagagninafir

ma que a demolição deve ocorrer
numprazomáximo de 30 dias e que
o local terá a vegetação recuperada e

a instalação de umparque infantil.
Na época da execução, a obra

foi orçada em R$ 70mil, dos quais
R$ 40mil foram investidos até a

paralisação. Se a decisão do TJ con
firmar o entendimento daComarca
de Seara, no julgamento da ação
ajuizadapeloMPem 97, Fabrin terá

que ressarcir os cofres públicos
com a devolução dos recursos em
pregados no Centro de Convivên
cia de Idosos de Seara(OSeareiro).

RCJ PRODUÇÃO

Produtores de maçã
.querem Prodec setorial

Cachaça
Evento tradícional do Vale do

Itajaí, a FestaNacional da Cachaça .

(Fenaca) de LuizAlves, este ano na
15" edição, atraiu a atenção de visi
tantes de todo o estado no último
final de semana. Criada para incen
tivar os pequenos produtores da re
gião, aFenaca 2000 teve como even
tos paralelos a Festa da Banana, a
FeiraAgroindustrial e arealização de

Rodeio Crioulo. O prefeito de Luiz
Alves, Valdir Schapoo, argumenta
que aFenaca é a expressãomáxima
davalorização dos pequenos produ
tores catarinenses de cachaça, por
tanto, "omomento ideal para desta
car outra potencialidade de Luiz
Alves, que é responsável, hoje,pela
segundamaiorprodução debananas
de Santa Catarina".

Produtores catarinenses de
maçã aguardam o retorno do
governador Esperidião Amin

.

daEuropa para que o Executi
vo envie projeto de lei de ori
gem governament8..1 à Assem
bléia Legislativa instituindo o

Programa da Empresa Catari
.nens, Agroindustrial específi
co para a cultura da maçã.

O compromisso de viabili
dade de um ProdecAgroindus
trial setorial damaçã foi assu
mido pelo governo em audiên
cia do governador com pro
dutores, intermediada pelo
deputado estadual Sandro
Tarzan(PTB), no início domês,
no planalto serrano.

O setor está ressentido
com a safra além da expectati
vae argumenta que é preciso
melhorar as condições de ar-
mazenamento e comercializa

ção da maçã no planalto ser

rano, até como forma de ga
rantir emprego e renda aos

produtores da região diante da
competitividade dosmercados
de Santa Catarina e Rio Gran
de do Sul.

ta Catarina, que tem o desta
que demaior produtor nacio
nal, lidera o mercado interno
com a produção de cerca de
46% da safra brasileira.

De acordo com o presiden
te da entidade, empresário Luiz
Borges, a safra 99/2000, conta
bilizada em 450mil toneladas,
tinha uma expectativa inicial
de' 405 mil toneladas: "Isso
trouxe dificuldades principal
mente para os pequenos pro
dutores porque eles não têm
condições frigorificas de guar
dar a fruta. O déficit de câma
ras frias e de condições de ar
mazenagem, só no planalto ser
rano é de 40 frigoríficos".

Valor

agregado
A decisão, segundo o gover

nador, será tomada a partir da
. conclusão de estudos que estão
em andamento na secretaria da
Fazenda, mas Esperidião quer
dos produtores umprojeto de

agregação de valor à produção
damaçã como contrapartida à

criação da nova lei. Para o go
verno, o projeto poderia ser de
senvolvido por uma, ação inte
gradá através de associações ou
de empresas que congreguem
vários produtores.

Asfalto
A pavimentação asfáltica do

trecho que liga o município de
TimbóGrande àBR-116;.da estra
da que liga o distrito campono
vense de Ibicuí à BR-470; do aces
so aomunicípio de Brunópolis na
altura da BR-470; da estrada que
liga Caçador, Calmon, Matos Cos
ta e Porto União; da estrada que
liga Campo Belo do Sul, Anita
Garibaldi e Celso Ramos à BR-470;

do acesso a CoronelMartins, e da
estrada que ligaCuritibanos, Frei
Rogério, Liberata e Fraiburgo são
necessidades de infra-estrutura
viária do planalto nortemapeadas
e já solicitadas à secretaria de

Transportes e Obras e à diretoria
geral doDER. A solicitação formal
foi encaminhada por lideranças da
região através do deputado estadu- .

al Onofre Agostini (PFL).

Déficit
Conforme dados da Asso-.

ciaçäo Brasileira de Produto
res de Maçã, o estado de San-
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RCJ INTERATIVA Reciclar é preciso

ICMS-Ecológico. A decisão é
dos municípios. Temos casos
que estão sendo encaminha
dos pela Promotoria Pública
Ambiental, em ações civis
através doMinistério Público,
que é uma forma dura de en

frentar o problema para os

municípios. Quanto antes a

decisão for tomada, mais ba
rata é a solução e menor o

comprometimento do meio

ambiente", conclui Robson
ÁvilaWolf.

O diretor-presidente da

Compac, Tarcísio Cardoso,
avalia que os governos fede
ral e estadual têm que ser

solidários com os municípi
os na formulação de normas
nacionais e estaduais para a

destinação dos resíduos sóli
dos, que inclua a eventual

desapropriação de área hábil

para a instalação de um ater

ro sanitário.
A meta de Tarcísio, no

terceiro ano de gestão, é cen
trar esforços na redução do
lixo que sai da estação de
transbordo através ampliação
da coleta seletiva e recicla-

Fim dos lixões
A avaliação da secretaria

de estadodo'Desenvolvímen
to Urbano e Meio Ambiente

(SDM) é de que os 80% do
lixo produzido no estado que
estão sendo jogados a céu
aberto em lixões represen
tam uma verdadeira bomba
de efeito retardado de con

seqüências imprevisíveis no
que diz respeito aos riscos de

contaminação de solos e re

cursos hídricos.
Para desarmar esta bom-

. ba, Robson ÁvilaWolf, enge
nheiro sanitarista e técnico da
secretaria, refuta como mais
adequada ao nosso contexto a

alternativa tecnológica do
aterro sanitário construído,

.

implantado e operado segun
do as normas técnicas da
ABNT e devidamente aprova
do, liberado e fiscalizado pe
los órgãos ambientais: "Os
municípios não estão preven
do os custos gerados por isso.
As usinas de separação mini-o
mizam o lixão, mas jogam o

problema para a frente. A
chave da solução está na ins

titucionalização legal e admi
nístratíva das prefeituras de
finindo as normas e respon
sabilidades da coleta e dispo
sição aos resíduos sólidos".

.

Robson destaca que o ci-

dadão, as empresas e os servi

ços de saúde são responsáveis,
e, que todos têm uma parcela
de contribuição para decretar
o fim dos lixões. Como a Com

cap, a SDM não acredita que a

terceirização de parte do pro
cesso é uma alternativa de
eficiência generalizada para
um gerenciamento integrado.
Robson argumenta que cada
caso é um caso, mas crê que,
principalmente, para os pe

.

quenosmunicípios, a iniciati
va privada pode gerar mais

agilidade emaior viabilidade
'econômica.

Em meio à ausência de
uma política nacional de sa

neamento e a escassez de re
cursos, a secretaria, além da

responsabilidade de licenci
amento e fiscalização, afeta
à Fundação de Amparo ao

MeioAmbiente (Fatma), ado
ta uma postura reativa às de
mandas geradas pelos própri-

"

osmunicípios em relação à

orientação técnica, subsídio
de informações e encaminha
mentos a eventuais disponi
bilidades de captação de in
vestimentos: "Temos trabalha
do em formulação de leis que
estimulem os municípios em
investimentos na preservação
do meio ambiente, como o

gern do lixo, que, hoje, faz a

empresa movimentar cerca
de zoo toneladas por mês, o
que reconhece como muito

pouco: "O mercado informal
.

de captadores movimenta
igual quantidade, mas ainda
é pouco. É uni trabalho fran
ciscano, de resultado lento,
que temos feito com a distri

buição de folders mão-a-mão.
Precisamos de uma campa
nha mais ampla, mas os re
cursos ainda não estão viabi

lizados".
Na coleta seletiva, a

operação fica facilitada e há

geração de atividade econô-

mica com conseqüências
sociais.preservação dos tra.
balhadores de exposiçãoa
riscos, preservação do meio
ambiente e a oportunidade
de exercitar a cidadania da
responsabilidade para corno

lixo que produzimos, toda
os dias, em nossas casas.

Este é o protótipo idealde
consciência que a Çomcap
quer dos florianopolitancs
"Precisamos da participação
do cidadão. Hoje, a região
continental da cidade e

quem melhor responde ao
.

serviço de coleta seletiva,
com a cobertura de duas

operações semanais", escla
rece Cardoso.

As informações da Con
cap são de que cerca de 95%
da cidade tem dísponívels
coleta seletiva uma vez por
semana, nas principais ave

nidas e ruas das localidades.
A empresa tem possibilida
des de ampliar a coleta, mas,
por enquanto, está atenden·

.. do a resposta da parcela da

população que está conse

guindo sensibilizar. Em pa
.ralelo, numa parceria coma

secretariamunicipal de De
senvolvimento Social e Saú'

de, apoia a coleta de lixo re

ciclável em ações cooperaíi
vadas por populações caren·

tes e iniciativas indíviduas
comunitárias.

RCJ SOLUÇÃO

'Aterro sanitário e gerencia,m'ento integrado
O lixo do lixo, que são rubi à imagem de um aterro ciso planejar a escolha da veis pelo lixos da saúde, da eficiente, de menor custo e eíficações do aterro sani-

os resíduos líquidos, sóli- sanitário. O ltacorubi era um área e a implantação do ater- indústria e outros, viabili- mais rentável que é o geren- tárío ou dos aterros sanitá-
dos e gasosos que resultam lixão. E'líxão, controlado ou ro dentro de urna visão de zando um único empreendi- ciamento integrado-da fina- rios necessários, a viabili-
de todas as tecnologias co- 'não, é lixão". poder agregar uma usina de mente para o processamento lização dos resíduos sólidos dade do processo de sele-
nhecidas de finalização, é Gesser ressálta.que mes- reciclagem, um incinerador, detodos os lixos, reduzindo por pequenas microrregi- ção e reciclagem, a viabi-
a evidência de que O· aterro mo uma usina de reciclagem

.

outros aterros para lixo po- custos de implantação e de ões: "Existem indicadores lidade econômica ou não
sanitário é o primeiro pas: com oompostagem de lixo or- tencialmente tóxicos ou de operação do projeto: "Para ter que estimam e projetam a de tecnologia mais sofisti-
so no rumo de urna solução.. gâníco gera resíduos que pre- maior impacto ambiental, uma usina de reciclagem viabilidade econômica seja cada, entre outros aspec-
Quem defende esta concep- cisam de urn aterro sanitário . que precisam critérios de fi- economicamente viável, é qual for a dimensão ou di- tos: "É o inventário do lixo

ção é o engenheiro e con- para serem dispostos. E neste nalização mais rígidos. . preciso atingir um certo vo- versidade de tecnologia que que vai determinar as ca-

sultor ambientalMário Cé-
.

.

ponto urn alerta: "Praticamen- Na verdade, de acordo lume de produção, o que necessite ser utilizada para racterísticas do _sistema de
sar Gesser, que acrescenta: te 70% do sucesso do aterro com aconcepção do consul- muitas vezes só o lixo domés- finalizar um ou diversos ti- tratamento e finalização do
"Temos urnavisão distorci- está na esc�lha da área". tor, esta visão planejada ga- tico ouum s6município não pos de lixo. Agora, para- lixo que vai ser implanta-
da da tecnologia de aterro Ele argumenta que o res- rante a possibilidade domu- consegue atingir". isso, primeiro é necessário do, quais são as parcerias
sanitário por culpa da co- tante é engenharia e adequa- nicípio estar em condições Numa visão de contexto fazer um inventário global que têm que ser alavanca-
munidade de-técnicos é da ção a normas e padrões téc- de. absorver ou, �ropor par- um pouco mais ampla, Ges- do lixo produzido": das e a vida útil do local
imprensa que vincularam a .

. nicas de implantação e ope- cerias, consórcios e ações ser acena com uma solução Só com o lixo inventaria- escolhido", complementa o

. imagem do aterro do Itaco- ração da tecnologia. É pre- associadas com os responsá- . que pode ser ainda mais do é possível.saber as espe- consultor.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8) Apartamento com 02

quartos, no Residencial
Amizade - Bairro Amizade -

R$ 30.000,00 - Quitado

.. ..

.

}��!:.C?�(: .�.? ���: :?� ..c;�. �.����.�.� .��.�? � CORREIO DO POVO ��(:�:.I�!Ç.��.?� .-.0

ENGETEC 370-Õ919
eREel 9�4-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 combinar.

VENDE - BARRA DO RIO

CERRO - Sítio próximo a

Malwee, com 170.000,00m2-
valer R$ 90.000,00:

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

Valor: R$ 33.000,00.

VENDE - AMIZADE - Aparta
mento com j quartos, demais
dependências e garagem, no
Condomínio Residencial Ami-

.

zade - R$ 22.500,00 entrada e

assumir saldo de R$ 300,00
mensais.

VENDE - ITAPOÁ - PRAIA

Apartamento, com 2 quartos, a
300mts do mar, com garagem,

valor R$ 30.000,00 em

condições.

VENDE - BARRA DO RIO
CERRO - Terreno com

1.636,00m2, com 20,00 metros
de frente para BR-416

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

VENDE - VILA LENZI -

Terreno localizado na Rua

Josephlna Vavassori nº
1307, com 800,00m2 no valor

de R$ 20.oM,00

VENDE - RUA MA'X WILHELM
Frente a futura Prefeitura

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

15,60m para Rua Max Willein,
medindo aprox. 1.000,00m2,
contendo um galpão e um

sobrado - R$ 150.000,00
(Negociável)

VENDE-CENTRO
Edifício Gardênia, aparta

mento 108, bloco 4, contendo
3 quartos, 2 bwcs, sala,
copa, cozinha, lavanderial
área de serviço e garagem
R$ 48.000,00 à vista ali em

condições a combinar

VENDE-CENTRO
Casa cl aproximadamente

300m2, na Rua J.osé Emmendo
erter, 311 - terreno com 337m2.

R$ 65.000,00.

ITAIVAN 275-3412 i

eREel 1749-J
ALUGA - Apto. Ed. Bartel - Vila
Baependi - 'cl 95m2 - suíte + 2

dorm, - R$ 300,00.
. ALUGA - Apto. Ed. Matedi -

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

ALUGA - Ed. Res. Amizade -

Amizade - 2 darm. - 01 bwc -

R$ 230,00

ALUGA - Apto. Vila Baependi -

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

ALUGA - Casa alv. cl 90m2 _.
Czerniewicz - 2 darm., 1 bwc.
. R. Henrique Marquardt, s/nº _

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

Centro Médico Odontológico
cl sala espera e sala
consulta - R. Guilherme
Weege - R$ 380,00

ALUGA- Casa alv. cl 42 m2 -

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

nova - R$ 150,00

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

GIROLLA 275-0003
(REei 001367-J

LOCAÇÃO

Cód. 665 - Sala comercial cl

100m2, próx. ao Arroz Urbano.

.R$350,00.

Cód. 666 - Sala comercial cl

200m2, próx. à Weg II.

R$520,00 ..

Cód. 669 - Sala comercial cl

50m2, no Centro Comercial

Vasel.. R$ 290,00.

Cód. 671 - Sala comercial cl

55m2, próx. à Pref. Municipal.
R$ 230.,00.

Cód. 673 - Sala comercial cl

40m2, semi-mobiliada -

.

R$ 400,00'.

Cód. 674 - Sala comercial cl

140m2 dividida em 3 salas +

recepção - R$ 500,00.

Cód. 676 - Sala comercial cl

55m2 e estacionamento -

R$335,00.

Cód. 681 - Sala comercial cl

40m2, próx. à Pánif. Cant.

Ponto Certo na Barra do Rio

Cerro - R$ 200,00.

Cód. 684 - Sala comercial cl

170m2 no Ed. Jaraguá
R$ 700,00.

Cód. 688 - Sala comercial cl

50m2 - 2º piso na Mal.

Deodoro - defronte ao

Colégio São Luís -

R$ 180,00.

VILSON 371·2357
eREel 4936

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

.Ref.201

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

Rua 980 - lote 26 - Lot.

Heineck, Ilha da Figueira.
R$ 20.000,00.

Ref. 134

Aluga casa alvenaria com 3

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

Ref. 101.

.

VENDE Casa Mista com 80

m2, :3 dormits., sala, cozinha,
Rua: Lateral Marina Frutuoso,
36, Centro. R$ 37.500,00.

Ref.159.

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

Loteamento Champagnat -

Amizade. R$ 18.000,00.
Ref.207

'VÉNDE Terreno com 450 m2,
(15 x 30), Rua João

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

VENDE Terreno com 392 m2,
I Rua: Henrique Behling,
Amizade. R$ 16.000,00.

Ref.267.

VENDE Galpão - Terreno cl
962,50 m2 - Prédio cl 240 m2 -

Galpão cl 280 m2 - Centro .

Rua Procópio Gomes, 1580.
Ref. 602.

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

ALUGA Sala ComI. com 25
m2, Rua: 25 de julho, Vila

NOva. R$ 150,00. Ref. 1009.

VCS-HABITASUL
371·4683

eREel 006742

REF. 101 - 01 sobrado com

321 m2 - Centro - Valor
R$ 300.000,00 (entrada +

financiamento) aceita imóvel
na troca.

REF. 107 - 01 casa de
,

alvenaria nova com 2 quartos
- Jaraguá Esquerdo: terreno

cl 480 m2 - Valor

R$ 65.000,00

REF 108 - 01 prédio comercial

em contrução com 500 m2 de
área construída - 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

alvenária com 1 suíte + 3

quartos em frente a APAE -

Valor R$ 65.000,00
-

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

Valor R$ 10.000,00 +

financiamento CEF.

REF 302 - 01 terreno com

3500 m2 - próximo a prefeitura
- Valor R$ 35.000,00

ALUGA
REF 511 - 01 sala comercial com
47 m2 - Rua Walter Marquardt

nº 645 - Valor R$ 180,00

GARCIA 275-0019
eREel 4855-J

Execente casa de alvenaria
cl 106 m2, contendo sala,

cozinha, 03 quartos, 02 bwc,

garagem. Terreno cl 315 m2 .

(15 x 21), localizada no

Loteamento Primavera, Bairro
Estrada Nova, próxima a

colégio, creche, mercado,
ponto do ônibus. Valor

R$ 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
Brasília. Valor R$ 40.000,00.

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

bwc, + parte de alvenaria

sernl-acabada. Localizada no

Loteamento Corupá, bairro
Chico de Paula. Valor R$

15.000,00

Lindíssimo lote c/360 m2 (15 x

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 R$ 20.000,00 -

negociável.

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

quartos, 02 bwc, Churrasqueira,
garagem para 03 automóveis.
Terreno c/420 m2, localizada na

Marcelo Barbi, próximo ao
Colégio Giardini L. Lenzi, bairro

Vila Lenzi. R$ 65.000,00

Apartamento padrão alto

requinte cl 175 m2, contendo 01

suíte, 02 quartos, sala de jantarl
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.
Valor R$ 80.000,00 negociáveis.

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

cozinha, banheiro. Terreno cl
377 m2 (13 x 29) todo murado.
Localizada no Loteamento

Garcia, Bairro Estrada Nova.
Valor R$ 20.000,00

. negociável.

HABITAT 371-8009:
eREel 1583-J

VENDE

1) 02 casas em Schroeder,
num terreno com 710,00 m2 -

no Centro de Schroeder -

R$ 25.000,00 - Aceita terreno
em João Pessoa ou

Chico de Paula.

2) Terreno Residencial, na
Rua Leopoldo Janssen,
Centro - com 663,00m2 -

com ótima vista da cidade -

R$ 50.000,00· - Negociável.

3) Casa com piscina - no

Centro - com 01 suíte + 03

quartos + dependência de
·

empregada, ótima
localização. R$ 200.000,00 -

Negociável.

4) Casa em Curitiba - PR -

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) .

6) Apartamento para entrega
em Agosto próximo - no

Bairro Glória em Joinville
- com churrasqueira - R$

18.000,00 entrada +

financfamento.

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.

OPORTUNIDADE DE TRABALHO
Você horriern ou mulher que:
· Possui moto;
· É comunicativo(a);
· Dinâmico(a);
Nós temos uma ótima proposta de trabalho a

lhe oferecer. Não é vendas.
Interessados(as), entrar em contato na rua Fritz

Bartei, 77 - sala 03. (Próximo ao Posto Alvorada)
Importante: Só pessoas que possuam moto.

9) Área com 3.300,00m2 - na

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

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

Sítio 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

r-----------------,

lOque está sobrando na sua casa está I
I faltando na casa de alguém! I
I Se você possui móveis, I
I eletrodomésticos, roupas, enfim, tudo I
I aquilo que você não usa mais, doe, pois I
I esses utensílios serão de grande valia I
,I para os necessitados. ' I
I I
I É só ligar para �72-1499 (manhã) ou I
I 371-4683 (à tarde) com Ingrid, que I
I sua doação será buscada. I
L �

VENDO CASA ALVENARIA
LoteamentoVersalhes - Amizade

96m2 - 2 quartos, sala, cozinho, 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 Guir'lter, 60 - Amizade

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua Carlos Egg·e.rt,.�Qm";;-.".;:Y;Ua".Lala.",,,._J�':'aguá do Sul - sc

FRANGO XADREZ

INGREDIENTES

250gr. de peito de frango
2 pimentões verde em quadradinhos
2 pimentões vermelho em quadradinhos
2 cebolas em quadrinhos
1 xícara de salsão em rodelas

1 xícara de molho schoio

1 colher de sopa de semente de

COMO FAZER
Numa panela, aquecer o óleo em fogo
baixo e dourar o frango por
aproximadamente 5 minutos. '

Acrescentar, em seguida, os

pimentões, a cebola e o salsão. Mexer

por uns 10 minutos e,' após, adicionar
o schoio. Deixe cozinhar por cerca de
15 minutos. Na hora de servir, salpicar
com ogergelim.

..

gergelim previamente torrada

2 colheres de sopa de óleo

�---�--�--�-�-�---------------------�--�----� .�(
para anunciar, 1 i gue: 3707919, \]

reservas.�. �.

I
.

. L,anchonete diari .

.

o mais de 50 varied.
amen te 5.00h

.AlmOÇ
.

.

ades - Jantar de Ségunda a sexta-feira

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Continua a Semana Parati na Caraguá. São promoções incríveis,
taxas especiais e condições de pagamento imbatíveis em toda linha Parati.
Não perca esta grande chance de colocar uma Parati novinha na sua garagem.

Afinal, uma semana não dura pra sempre.

CONDICÕES DE PAGAMENTO IMBATíVEIS
,

TAXAS ESPECIAIS • PROMOCÕES INCRíVEIS
,

,.

Troco na Troca Supervalorizaç:ão
Caraguá

Horário de atendimento: CARAGUÁ i I
De segunda. a sexta: 07hOO às 19hOO Rua Bernardo Dornbusch, 800 ",:1 I:,'
'Sábados: OShOO às 13hOO

' Fone: (47) 371-4000

___ ,__ � ,_J_ar_agUá d_O_SU_I ---:-_J I
�-,------_----_

.._--'
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6 - Classi Auto CORREIO DO POVO

Vende-se Belina 85,
em bom estado.
Valor R$ 2.800,00.
Tratar: 375-1712

JARAGUÁ DO SUL 20 DE JULHO DE 2000

Vende-se Jipe,
ano 61, cor branco em

ótimo estado.
Aceito troca de maior'

ou menor valor.
Tratar: 9962-5439

Vende-se MB 71 O,
ano 97/97, carroceria
42.000Km, originais,
particular. Valor a

combinar.
Tratar: 9979-1437

Vende-se Corcel LOO,
ano 77, em perfeito
estado, cor bege.
Valor R$ 1.200,00.
Tratar: 9962-5439

Vende-se Pálio EO,
97, cor branca, ano 97.
Valor R$ 5.500,00 +
24 x R$ 312,00.
Tratar: 9979-4500

Vende-se Corsa 97,
cor roxa.

Valor R$ 10.500,00.
50.000km, original.
Tratar: 9973-8955·

II�� de aeea. mata
,..

- - .- - - _. -------- -- - -� - -- -- - _---_.- ._,-- �

Revisão geralHonda 125 cl troca de óleo .R$ 29, 00
Revisão geral Yamaha até 180 : : .R$ 35,00
Cilindro bengala CG """"""""""""""".R$ 15, 90
Kif relação cornpt. Ref. Honda 125 colocada. .R$ 25, 00
Bateria ca 12V : .R$ 14,50
Pneu diant. Rinald/mod prig R$ 34,90
Pneu traz. Rinaldimod. Orig R$ 39,90

• Promoção válida até 30/06/00 ou enquanto durarem os estoques
CONHEÇA A NOVA YBR 125 4TP DA YAMAHA

COM PARTIDA ELÉTRICA

"Ms. RI ·

.,. ...
•••11'11••
"".1

, Confira as vantagens
de comprar na

Regata MotoS

"

AUTOMECANICA
DA BARRA LTOA.

Atendemos linha geral:

INJEÇÃ.O .ElETRÔNICA..

Telefone:
(047) 376-0251

Rua Ângelo Rubini, 900
Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

Vende-se F-1000
completa, ano 97,
cor vermelha.

Tratar: 9973-5158

Vende-se Parati,
16V, ano 99, 4' portas,

corbranca.
Tratar: 9973-5158

Vende-se Brasília,
ano 80, cor branca.
Valor R$ 1.800,00.
Tratar: 9973-8955

Vende-se Marajá,
. ano 87, cor vermelha.

.

Valor R$ 3.800,00.
Tratar: 9973-8955

Vende-se um Fiat Uno
EX, modelo 2000,

completo, 4 portas ou

troca-se por carro de
menor valor.

Tratar: 9962-0135

Compre sempre e

Compre muito melhor
é Associação Brasileira

{� de Administradoras

� de Consórcios

Consórcio

CG 125

Solicite a visita de um vendedor:
.

Alcir, Salvador, Josi:

371 2999 • 371 3040
RuaAdélia Fischer, 239 - Jaraguá do Sul

.

E mais: Planos de consórcio com parcelas
a partir de R$ 64,11

Adquira sua moto com 20% de entrada

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

ç-' G

371.2999 Promoção válida para o mês 07/2000

,.. '

E só [unter os pontos
e trocar por prêmios!

R$l,OO
em compras
_

._

I ponto
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



N
(;
>

JARAGUÁ DO SUL, 20 DE JULHO DE2000 CORREIO DO POVO Classi Auto - 7

A'Oficina 'de Latoaria ePíntura
em Jaraguá do Sul

recebe mais um pela
de seu serviço

, DEMICAR

lFlrßntio oe (@unlibabl�
IQntpresuriuI .e Jrofí,5sÍ.onal

Oficina de latoaria e Pintura

JAR:>.C;UÁ DO SUL· sc ,

Rua Major Júlio Ferreira, 244 ]"·1 5.'O·5·... ,".Vila Lalau - jaraquá do Sul, sc .
-

,

Não precisa ser autorizada, tem que ser especializada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 - Classi Auto, CORREIO no POVO

AMÉRICALATINA �
COMPANHIA DE SEGUROS .'

JARAGUÁ DO SUL 20 DE JULHO DE 2000'

r�=rm
CORRETORA DE SEGUROS

.' .

@: SSU GRANDE
ONHO

EM PSQUENAS .

PARCELAS.

SHO

OF,lelNA DE LATOARIA E PINTURA 0)3715057
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 20 DE JULHO DE 2000 CORREIO DO POVO ELEiÇÕES 2000 - 7

SCHROEDER
- 8.009 eleitores
- 2S seções eleitorais
- número de vagas naCâmara de .

Vereadores -11

Coligação PMDBIPPBIPSDB
Candidato a prefeito - Osvaldo

Jurck (pMDB)
Candidato a vice-prefeito

Orlando Tecilla (PPB)

Partido 15 - PMDB
Vereador
15608 AdalibioMundel
15605 Arlindo Doge
15660 AurinoWudke
15640 EwelasioMader
15615 José Adilson Salarnon
15666Mario Belarmino
15638 Otavio Bolduan
15610 RuiMendes de Oliveira
15607 Valdecir S. do Nascimento
15609 Wilson Roberto Moritz

Partido 11 - PPB
Vereador
11620 Cesar Luis Tomaselli
11605 Darli Bernardi

Partido 25 - PFL
Vereador
25001 HaroldoFernandesde Oliveira
25333 llvaTomaselli Baade
25500 IvoMüller
25605 JoséMiguel Campestrini
25060Marcelino Bisoni

11612 Diva Strelow
11610Felipe Voigt
11606 Leonor Jacobi
11616 Rudibert Tank
11611 ValmorHeins Stricker

Partido 45 - PSDB
Vereador
45654Derly Ferreira
45610 Donald Duwe
45679 Ercelino da Costa Sobrinho
45612 José Antonio de Santana
45678 Marina Fernandes
45620Nivaldo Lómbardi
45645 Valmor de Luca
45602Willy Boddemberg .

Coligação PFLIPPSIPT
Candidato a prefeito - Hilmar

HerteJ (PFL)
Candidato a vice-prefeitoAdolf
Weiss (PFL). '

·25013Marleni LindnerMaciel
25789 Paulino Leoni
25123 Ronaldo Volles
25555 Valmor Hasse

Partido 23 - PPS
Vereador
23123 MarceloRibeiroMoreira
23456Mauri Oneides Rech

Partido 13 - PT
Vereador
13020 Antonio Justino de Andrade
13040 Huberto Lombardi
13050 João Reis Filho
13013 Ronaldo José Limberger
13030 Valdemar dos Santos

TOLITO & eR o

GUARAMIRIM
- 16.003 eleitores
- 2110cais de votação
- S8 seções eleitorais
- número de vagas naCâmara de
Vereadores - 9

ColigaçãoPFL/PPB
Candidato a prefeito - Mário

Sérgio Peixer (PFL)
Candidato a vice-prefeito - José.
Joaquim Fernandes (PPB)

Partido 25 - PFL
Vereador
25616 Euclides JoãoMurara
25456 Gerson Izidio Peixer
25660 GilmarMarcarini
251230sniJahn
25234 Osnildo Bartel Júnior
25678 Paulino Mees
25789 Salim José Dequech
25250 Valério Verbinem

Partido 11 - PPB
Vereador
1234 Adilson José Araújo
1789 Altair José Aguiar
11456BelmorBernardi
11622 Sandro Adriano Antonius

Coligação
Candidato a prefeito - Antonio
Carlos Zimmermann (pMDB)
Candidato a vice-prefeito�

OsvaidoDevigili (pMDB)

Coligação PTIPPS
Candidato aprefeito-c-Moacir

JoséMafra (PT)
Candídatoa vice-prefeito-Caubi

dos Santos Pinheiro (PT)

Partido 15 PMDB
Vereador
15600CarmoRayovicz
15604Gilberto Junkes
15680 Irvando Zomer
15615 Ismario Freitag .

15696 Jaime Beber
15606 João Vick
15630 Lourival Patricio Dias
15659 MariaLuciadaS. Richard
15602 Osni Bylaardt
15640 Sydnei Silvio Finardi
15651 ValdemarVitol

Partido 45 - PSDB
Ve�dor
45660 AdernarOchner
45640Antonio Vicente Pereira
45670 ClaudiaMaraLernke
45620Deoclecio Luchini
45630 EnockPereira da Silva
45650NeuzalsabelH, daSilva
45699 Paulo MarioDepin
45690 Renato ErvinoPfiffer

Partido 13 - PT
Vereador
13300 AdemirMario Tank
13999 Evaldo João Junkes
13500 Evanil Aparecido de Brito
13333 Idomar de Souza
13228 Jair José Pereira

13100NeloDepin
Partido 23 - PPS
Vereador
23456 Geraldo Safanelli
23555 José Luiz de Borba
23111 João Carlos Guesser
23777 LucilaMicheluzzi
2322�OdairDevigili
23444Osmario Teske
23888 RosaPiccoli Satler

CORUPÁ
- 9.114 eleitores
- 36 sessões eleitorais

.

- número de vagas na Câmara
de Vereadores 11

ColigaçãoPMDB/PFL
Candidato a prefeito - Luiz
Carlos Tamaníní (pMDB)
Candidato a vice-prefeito -

AdelinoHauffe (pMDB)

Partido 45 - PSDB
Vereador
45610 Sílvio Reiter
45614 Ingo Heideke .

45619Celso dos Santos Berlato
45633 Rubens Hafemann
45645 Rosângela SueliDemathe
45650 Antônio Carlos Blunk
45654Mário Fankowiak
45655 DegarPadilha de Lima
45666 Wilson Jean Gessner
45678 Fábio Espindola Izidoro
45688 EltritaHauck
45690 Vitalício Andreghetoni
45699 LorianoRogério Costa

Partido 11 - PBB
Vereador·
11608 Conrado UrbanoMüller
11610MarcosMartini
11622Mário Fischer
11645 Arnarildo Fontana
11666 Nívia Ponath
11680AlmindaL.BittelbrunCabral

15630AlfredoElymarD. Kosziol
15633 LaudelinoMenestrina
15640AdemirPaulo Tamanini
15650 Hermann Suesenbach
15666 HermesDorval Raduenz
15680Alceu GilmarMoreti

Partido 25 .: PFL
Vereador
25123 Ernesto Felipe Blunk
25225Wellington Loriel Borges
25555 Altair Augusto Júnior
25601 Amilton Duarte
25644Ricardo Quost
25655 Gilberto João Gabriel

FAÇA O

MELHOR ·PELA

SUA CIDADE.

VOTE

CONSCIENTE

Coligação PSDB /PPB
Candidato a prefeito - Carlos

DieterWerner(PSDB)
Candidato a více-prefeíto - Oto

ErnestoWeber (PPB)

Partido 15 - PMDB
. Vereador
15601 ReintruadMenestrina
15608 João Rodrigues dos Santos
15610Haroldo Kuhl
15613 Sérgio José Peters
15615 Lauro Twardowski
15620 Dolores Lunelli
15622 Antônio Vicente Turek
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aflores@netuno.com.br

PROGRAME-SE
1& A etapa [mal do Festival Sesiano
da Canção será realizada neste

domingo, dia 23, às 17 horas, no
ParqueMunicipal deEventos. Vmte
e quatro candidatos classificados
nas eliminatórias do Homago, Caic
eCorupá, divididos nasmodalidades
Popular e Sertanejo, disputarão os

prêmios.
1& Prossegue até domingo a ex

posição de Plastimodelismo, no
Shopping Center Breithaupt.
promovido pela loja Game Land.
Os visitantes poderão apreciar
réplicas perfeitas em escalas

. reduzidas de aviões, navios,
veículos, naves espaciais, equi
pamentos da 2a Guerra Mundial,
etc. Vale a pena conferir.
1& Neste sábado, dia 22, a casa

dos grandes eventos, Notre, está
armando uma big .festa para
comemorar 5 anos de atividades na
noite jaraguaense. "A Noite da

Champanhe" é uma festa cheia de

atrações, inclusive com distribuição
de duas taças de champanhe para
cada participante!
1& A 16a.Kolonistenfest (Festa do

Colono), da Sociedade Aliança, da
Barra do Rio Cerro, é uma das

. ótimas atrações do final de semana

em Jaraguá do Sul, dias 22 e 23.

Desfile, bailes, exposições, comida
típica, competições de tiro fazem

parte da programação. Prestigie!
1& A Festa da Invasão ocorrerá no

.

dia 22 de julho (sábado), na àrena
montada (no final da Barão do Rio

Branco) no pátio externo-(todo
coberto), e a música rolará por
conta da Banda Tribo da Lua. Na

pista techno, presença do colunista
e DJ Cacau Menezes.

ll'W Nesta sexta-feira, 21 de julho, a
Sociedade Diana, de Guararnirim,
realiza baile de escolha da rainha do

clube, show com In Natura, a partir
das 22 horas. Ingressos antecipa
dos: Kiügge�Modas
ll'WDias 22 e 23 de julho: o 4°Festival
de Alegoria Asa .e Parapente e

provas de Vôo Livre, na pista de

vôo, na Ilha da Figueira, junto à E.
M. E. F. Waldemar Schmitz;
ll'W Dia 23 de julho: Festa do Aipim,
no Salão da Comunidade Santa
Cruz, em Jaraguazinho, a partir das
·11 horas;
1&Dia 23 de julho: na Praça Ângelo
Piazera, apartirdas 9 horas, Corrida
Rústica Cidade de Jaraguá do Sul,
Brincando na Praça e show com o

Grupo Momento;
.... Dia 23 de julho: abertura da

Exposição Temática de Artes
Plásticas "Jaraguá do Sul nos 500
anos do Brasil", no Centro Cultural
de Jaraguá do Sul, às 19 horas;

Diretor dà Secretaria do Meio Ambiente de Iaraguá do

Sul, Edson Ferreira, e êsposa, Iracy Dolores, diretora
secretária da CDL

Divulgação

Presidente da OAB, Jurandir Bertoldi, ao lado da

esposa, Tanini, comemora a instalação da Justiça
.

Federal, em breve, no Município
Divulgação

o atleta Helton Gledson
Berthi exibe seus troféus.

. Ele é o atual campeão,
estadual de Kick Boxing,
campeão da Copa Open
de Tae Kwon Do e

campeão catarinense e

vice-brasileiro

NELMA PENTEADO,
Após o sucesso da primeira pa

lestra e atendendo as inúmeras soli

citações, a Câmara das Mulheres

Empresárias e Rosani Promoções e

Eventos trazem novamente Nelma
Penteado a Jaraguá do Sul. Será dia
27 de julho, uma quinta-feira, às 20

horas, no Clube Atlético Baependi.
Informações e inscrições fone: 371- 7310

FEIRA
o Rotary Club de Jaraguá do

Sul vai realizar, nos dias 29 e 30
deste mês; no Parque de Eventos,
a I a Feira Ponta de Estoque. A pre
sidenta do clube, Isabel Maul,
informa que a meta é atrair cerca
de 70 expositores. A renda será
destinada ao Natal da criança
carente.

rS
JARAGUÁ DO SUL, 20 DE JULHO DE 2000

Maria Gonçalv�

'Até domingo (23), o presidente da Apevi,
Everaldo Batista de Oliveira, e a esposa,
Giovana, são anfitriões na Expo2000, no

Parque Municipal de Eventos

Maria Gonçalv�

Neste sábado, a dupla Sandro Luiz e Clóvis é atração na

Expo2000, às 20 horas, no Pavilhão C do Parque de
Eventos

Feliz aniversário
Dolores L. Baade

Angela M. W Lemke

Guida Becker

Márcia R. Pereira

22/7
Elise M. B. Ossowski

Maria M. Freiberger

20/7
Ricardo Menel

Lia Dobrawa

Elias de Carvalho
Anita Berti

21/7
Mário Papp

(f)
LUNELLI

14 Anos de Bons Serviços
_"II'·li.1i "_"lhIlC.

S E R V I ç o S P R E D I'A I S E R E S I DEN C I A I SI
Ruo Prefeito José Bauer",593

• Vila

RJOUFone: (047) 973-9947' • 372·3500
CEP: 89254·100. Jaraguá do Sul· SC
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.Agricultores somam perdas na bananicultura
Geadasväo
atrasar a

produçäoem
oitomeses

Corupá - Plantações ama

reladas ou completamente secas,

o visual ao longo da estrada indica
catástrofe natural. Mais de 50%
da produção de banana do agri
cultor Carlos Kühl foi queimada
pela geada. "Fui um dos mais

prejudicados", lamenta. Ele cul
tiva 12mil pés de banana. A única

possibilidade de salvar parte da

produção é não havendo mais

geadas. O fenômeno queima ls
folhas da planta, fazendo com

que a fruta fique sem energia para
crescer, e queima as frutas de-

,

senvolvidas, tornando a polpa
preta e inútil para o consumo e

para a indústria.
Bananicultores de Corupá,

Schroeder, Massaranduba e

Guaramirim torcem para que as

previsões de mais geadas não se ,

confirmem. Estima-se que já

tenham perdido 30% da pro
dução, que já estava atrasada de
vido à estiagem de 120 dias, re
gistrada no Vale do Itapocu.
Escaparam da ação do frio

apenas as plantas situadas pró
ximas dos rios e nas regiões mais
altas. "O total de perdas só será
avaliado quando os agricultores
começarem a colheita", diz o

representante da Epagri em
Massaranduba, Alfredo Vavas
sori.

O frio pegou os produtores
desprevenidos. Desde ,1991 não

havia geadas na região. "Há 30
anos eu não via tanto gelo",
testemunha Kühl. Há cerca de 40
anos também não se verificava

seca tão intensa quanto a dessa

temporada. "Os produtores não "

estavam mais acostumados,
acharam que não havia riscos.

Quem optou por uma única
cultura ficará em situação
difícil", completa Vavassori.

, Se o perfílio (filhote da ba

naneira) não foi atingido pelo frio,
resta aos agricultores esperá-lo
crescer. "Vai levar cerca de oito
meses para que eles voltem a ter

produção. Isso significa oito

Fotos: Edson Junkes/CP

Prejuízos: Carlos Kühl perdeu mais de 50% da produção de banana, devido às geadas
meses sem renda", esclarece o

engenheiro agrônomo da Epagri
em Corupá, wui, Carlos Fuchs.
A região de Corupá é a mais

prejudicada porque optou pela
monocultura. O Município cul

tiva 3,5 mil hectares de banana,

Bacia do .Itapocu terá comitê no final de agosto
Jaraguá do Sul - A Amvali

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu) realizou terça-fei
ra, no auditório do Sesi, a segunda
reunião para implantação do
-Comítê da B�cia Hidrográfica do

Itapocu. A reunião estabeleceu o

dia 29 de agosto para a formação
do comitê provisório que vai dar
início aos trabalhos. Caberá a esse

comitê optar ou não por audiência
pública para formalizaro nome dos
membros.

Representantes dos governos
e da sociedade assistiram à palestra
do engenheiro agrônomo daEpagri
de Guaramirim, Sérgio Santini,
para inteirar-se do potencial doRio
Itapocu. Quando formado, o comi
têdefinitivo vai estabelecer normas
para a utilização desses recursos

hídricos e valores para a cobrança
Vl.!lo uso da água, de acordo com,
a lei que o governo federal regula
mentou, através daANA (Agência
Nacional de Águas).

A secretária-executiva da Am
Vali, Maria Tereza Nora, acredita
que não há necessidade de uma

audiência pública para formalizar
o�omitê, mas a questão ainda nãofOI decidida. "As reuniões estão

�endo bem divulgadas. Todos os

Interessados no assunto têm

Palestra:agrônomo Santini fala sobre o potencial do Itapocu

liberdade paraparticipar", defende.
O presidente da Adeajs (Associa
ção deDefesa eEducaçãoAmbien
tal de Jaràguá do Sul), a única

ONG a participar das reuniões,
ÉmersonGonçalves, discorda. Ele
acha que as pessoas não estão cien
tes da importância da formação

,

desse comitê, principalmente os

agricultores, os mais atingidos.
Gonçalves defende maior

participação para que o comitê não
seja gerenciado pelo poder
governamental. O engenheiro
florestal Ingo Robl, representante
da Ferj (Fundação Educacional

Regional Jaraguaense), é da

mesma opinião, "O comitê precisa
ser gerenciado pela sociedade, para
que os recursos sejam revertidos
em prol do meio ambiente da

própria região onde foram

coletados", explica.
Por mais que venha revestida

do fator de preservação ambiental,
a questão mais polêmica da nova

lei diz respeito à cobrança pela
utilização da água, espécie de
privatização dos recursos. "Até

agora os agricultores não estão

cientes das mudanças que vão ,

ocorrer", lembra o vice-presidente
do Sindicato' dos Trabalhadores

Rurais, Mário Fischer. (LC)

produzindo em média 28
toneladas por hectare/ano.

Em Massaranduba, a pro
dução também foi bastante

atingida. "Não houve regiões pri
vilegiadas, o Município foi

atingido de modo geral", diz'

Vavassori. Massaranduba tem a

vantagem de que a banana não é
a principal cultura. Em movi-

'mentação financeira, ocupa a

terceira posição, depois do arroz
e do frango.
(LiSANDREA COSTA)

Perdas não influenciam
no preço do produto

Pelomenos de imediato, não pondera Fuchs. Ele lembra que
há indicativos de que as perdas países da América do Sul,
vão influenciar no preço. Acaixa como Bolívia e Equador,
de banana, que está sendo produzem'muita banana (i
vendida de R$ 3,50 ou R$ 4,00, oferecem preços competitivos.
deve manter-se nessa média, "Se o preço subir, vai aparecer
acredita o agrônomo Fuchs. O banana de Minas Gerais ou de

produtor Carlos Kühl, pro-, países vizinhos".
prietário de box no Ceasa de O engenheiro agrônomo
Curitiba, concorda com ele. lembra que existe ainda outra

�Até agora não houve nenhuma opção, caso o preço dispare,
variação", diz. que párte do consumidor. "O,

- Não adianta pensar que consumidor vai substituir a

agora o preço vai disparar banana por qualquer outra fruta
,

porque há menos produto. Se o de época, As pessoas não

preço subir muito, os com- compram produtos que estejam
pradores começam 'a trazer com o preço fora da tabela de

produto de outras regiões -,
,

mercado." (LC)

.MPANY SOM E ..

. ., ACESSÓRIOS LTDA.

Toda linha de som automotiva,
plug's e transformadores

Fone/Fax (047) 275-3978
Rua Reinaldo Rau, 116 - Centro - Jaraguá do Sul
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BR-280: engenheiros eprefeito de Iaraguâ do Sul; lrineu Pasold (C),jalam sobre ospontos críticos

DNER estuda alternativas

para o tráfego na BR-280
Ponte do Portal é
um dos

pontosrncls
complicados

Jaraguá do Sul � Enge
nheiros do DNER (Departa
mento Nacional de Estradas de

Rodagem) passaram-pela região
na terça-feira, discutindo com os

prefeitos de Guaramirim e

Jaraguá do Sul alternativas para
o tráfego na BR-280, no seg
mento que cruza os Muni-cípios
de São Francisco do Sul, Ara
quari, Guaramirim e Jaraguá do
Sul. Trata-se da primeira fase de
estudos para adequar a ca

'pacidade de tráfego da rodovia.
� Estamos tentando fazer

um primeiro contato com Os

prefeitos para levantar os pontos

críticos, de 'forma que possamos
fazer o projeto de acordo com

as reais necessidades da região
�, explica o engenheiro-chefe
do DNER de Joinville, João José
Vieira.· Os principais pontos
críticos, segundo ele, são o trevo
de Guaramirim, onde existe uma
rotatória e a passagem sobre o

Rio Itapocuzinho, na Ponte do

Portal, divisa de Jaraguá do Sul
com Guaramirim. Naquela
região, a população guararnirense
reivindica uma passarela. O
DNER diz que vai estudar
também a colocação de lombada

eletrônica no local.
O engenheiro informou ainda

que no dia 2 de agosto será
aberta licitação internacional para
conclusão da obra do trevo da
BR-280 com a BR-10I. "Quere
mos concluir o trabalho até o

início do ano que vem", diz Viei
ra. A possibilidade de duplicação

da rodovia também não está
descartada. "Agora é o momento
ideal para pensarmos na du

plicação ou aumento da ca

pacidade de tráfego para que a

rodovia comporte o fluxo de

veículos, que cresce a cada dia",
defende o engenheiro-chefe do

DNERJSC, Roberto Ribas.
A BR-280 voltou à jurisdição

do governo federal em março
desse ano. Desde dezembro de
1998 estava cedida ao governo
estadual, que pretendia implantar
sistema de concessões nas

rodovias do Estado. O DNER

começou trabalhos de sinalização
na rodovia, mas suas. condições
ainda são consideradas preo
cupantes. No trecho entre São
Francisco do Sul e Jaraguá do

Sul aconteceram 208 acidentes,
no primeiro semestre deste ano,

.

com 141 feridos e 12 mortes.

(LiSANDREA COSTA)

Massaranduba se inscreve em concurso nacional
Guaramirim - o Departa

mentoMunicipal de Educação vai
participar do SO Concurso dos
Melhores Programas de Incentivo
à Leitura, lançado pelo Ministério
da Cultura, através do Programa
Nacional de Incentivo ·à Leitura e

Fundação Nacional do Livro
Infantil. A diretora municipal de
Educação, Régia Fadul, inscreveu
projeto que está em execução no

Município desde. 1997. A

Fundação Nacional do Livro
Infantil receberá inscrições ao

concurso até o dia 29 de setembro.
Conforme a diretora Régia, o

Projeto Ler Para Conhecer o

Mundo foi instituído noMunicípio
para suprir a carência de livros,
principalmente entre crianças

. oriundas de famílias da zona rural,
com maior dificuldade de acesso

aos livros. Régia atribui à falta de
hábito da leitura, as dificuldades
mostradas por muitas crianças e

jovens, que não conseguem
estabelecer uma conversação ou

fazer uma narrativa escrita
corretamente. Diante disso, o

departamento decidiu recorrer ao

apoio financeiro das empresas do

Município, conseguindo arrecadar

cerca de-dois rnillivros, destinados.
às escolas da rede municipal de
ensino.

O departamento também está

. providenciando a fabricação de um
baú, através do qual os livros serão
levados para as escolas de forma
itinerante. A intenção é facilitar o
acesso de todas as crianças às

obras literárias. "É função
. primordial da escola ensinar a ler,
ampliar o domínio dos níveis de

leitura e escrita e orientar as

crianças na escolha dos livros",
destaca Régia..
(MILTON RAASCH)

. Aciag estuda a construção de
nova sede emGuaramirim

Soe. Esp. Ree. ALIANÇA

Guaramirim - A Aciag (As
sociação Comercial, Industrial e
Agrícola de Guaramirirn) deverá
construir uma nova sede própria,
que substituirá as atuais insta

lações na Rua 28 de Agosto, já sem

espaço físico suficiente para aten

der a demanda de serviço. Na reu
nião de diretoria da semana pas
sada, o Grupo de Aperfeiçoamento
Administrativo da entidade fez a

apresentação de um estudo sobre
as providências necessárias para
a execução da obra. Pelo cronogra
ma exposto, a sede estará con

cluída emmarço do próximo ano.

De acordo com SilvanaDevigili,
integrante do grupo, as atuais

instalações já não comportam o

volume de serviços internos da

Aciag, com atendimento a vários
setores e a realização de reuniões

quase diárias. Há falta de novas salas
e as condições gerais de trabalho

precisam ser ampliadas, até porque
novas empresas estão se instalando
e se incorporando à entidade, além

1111J
PEIULHO

das exigências decorrentes do
próprio crescimento da cidade.

A futura sede deverá contar com
sala de recepção, salas de trei.
namento de recursos humanos, sa·

las para convênios, alémde amplia
ções do auditório, da sala de reu

niões e do setor administrativo.
Silvana destaca que o estudo levou
em conta consultas feitas dire
tamente aos empresários associa
dos. Já o tesoureiro Renato César
Dias, lembrou que é um dos princi
pais objetivos da atual diretoria da
entidade, deixar a nova sede
concluída até o final do mandato. A

Aciag deverá recorrer a algum tipo
de financiamento para executar a

obra.
Em' Corupã, a associaçae

comercial marcou o próximo dia 25
de julho, às 18h30, o ato de lan

çamento da pedra fundamental da
obra da nova sede da entidade

empresarial. A informação é do

presidente da Aciac, Herrman
Suesenbach. (MR)

000
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 20 DE JULHO DE 2000. POLíCIA - 11CORREIO DO POVO

Acusado de estelionatoDupla lesa idosos em golpe
em Jaraguá do Sul é preso em Schroeder

Jaraguä do Sul - Na
semana passada, urna dupla lesou
pessoas idosas com golpe já
praticado anteriormente em outros

municípios da microrregião. Os
homens chegam' em residências
de pessoas idosas, e que estejam
sozinhas, dizendo que forampara
o endereço detectar um possível
problema no relógio da Celesc.

Na primeira residência, às 17
horas de terça-feira, na Rua
Prefeito JoséBauer, noBairroVila

.

Rau, a dupla lesou a aposentada
Ema Prochnow Mathias, de 79
anos: Eles chegaram afirmando

que precisavam trocar urna peça
no relógio medidor e olhar o
chuveiro da residência. Pediram

para a aposentada ligar todas as

lâmpadas da casa, e deram

orçamento de R$ 9,90. A

aposentada disse que eles teriam

que esperar sua filha para
receberem o pagamento. A dupla
exigiu o dinheiro imediatamente
eEma tirou R$ 10,00 da carteira,
que estava num armário. Neste
momento, urn deles pediu para ver
o chuveiro e saíramda residência.

Foi quando a aposentada
percebeu que haviam sumido R$
40,00.

No dia seguinte, 24 horas

depois do primeiro golpe, nova
vítima: A dona de casa Olga
GelIert Bedtche, 78 anos,

moradora na Rua Bahia, no

Bairro Jaraguá Esquerdo,
recebeu dois homens que
aplicaram o mesmo golpe. Eles
afirmaram que eram funcionários.
da Celesc, roubaram da casa um

televisor 20 polegadas, um rádio
e R$ 400,00 em dinheiro. O

gerente de distribuição da Celesc;
José Celito Córdova, alerta as

pessoas, informando que os
funcionários da Celesc não estão
autorizados a fazer vistoria da

fiação elétrica, chuveiros e eritrar

em residências. "Quando
solicitados pelo proprietário,
vamos no máximo até o relógio,
ou quando o leiturista passa para
fazer o trabalho, também no

relógio, não passamos dali, e

sempre nos identificamos com

crachá e com os veículos da

Celesc", informa Celito. (AO)

Colroubado

Jaraguá do Sul - Eram 12h45

de terça-feira, quando acomercian
te Jane SimoneMoretti dos Santos,
36 anos, estacionou o veículo Gol

16 V, ano 1997/98, cinza, placa
LZT-6059, de Jaraguá do Sul.

Depois de deixar o Gál em frente
aoPrédioDianthus, naRuaMarina
Frutuoso, foi almoçar. Ao retomar,
percebeu que o veículo havia sido
furtado. O Gol estava segurado.

Schmitz foi
encaminhado

para o Presídio
de Jaraguá do Sul

em contas fantasmas e, mais

tarde, retirado pela quadrilha,
lesando os correntistas.

Schmitz foi ouvido e en

caminhado para o Presídio de

Jaraguá do Sul. "As perguntas
feitas ao vendedor não foram

respondidas, ele se reservou ao

direito de.responder somente em
juízo", destacou a delegada de

plantão, Fedra Luciana Konell.
Ela fala que os cinco' dias da

prisão provisória venceram às
llh30 de quarta-feira e, em cima

. da hora, receberam o comunicado
da prorrogação por mais cinco
dias. "Enquanto isso, a polícia de
Campo Grande tenta a sua prisão
preventiva", declarou a delegada.

O mandado de prisão foi

expedido pelaDelegaciaEspecia
lizada em Repressão, Defrau
dações, Falsificações e Crimes
Fazendários do Mato Grosso do
Sul. (AGOSTINHO qLlVEIRA)

Schroeder _: O vendedor
Ailton Schmitz, 35 anos, que re
side naVilaAmizade,Município
de Schroeder, foi preso na ma

nhã de sábado. Ele é acusado de
estelionato em Campo Grande,
Mato Grosso do Sul. O mandado
de prisão expedido pelaComarca
de Campo Grande foi cumprido
pelo delegado llson José da Silva.
"Outros três homens também são

acusados de estelionato, tiram
dinheiro de contas bancárias por
intermédio da Internet, ou até
mesmo clonando os cartões

bancários", informa o delegado.
Silva informa ainda que, depois de
sacado, o dinheiro é depositado

Motocicleta recuperada
Jaraguä do Sul- Sábado, às 10

horas, o vigilante Pedro da Silva

Rochemback, 40 anos, recuperou
amotocicletaquehavia sido furtada
em frente ao Besc, na quarta-feira.

o A motocicleta CG Ronda Today
125,ano 1991,corazul,placaLXC-
7910, Jaraguá do Sul, foi
encontrada pelo próprio vigilante,
estacionada no pátio do Posto

Marcolla, noBairroÁguaVerde.A
, Polícia Militar foi acionada e

recuperou amoto, queroi devolvida
para o legítimo dono.

� OFICINA MECÂNICA
._ BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET- VOLKSWAGEN,

Furtoemmercado

Massaranduba - Foi arrom

bado, na madrugada de domingo,
oMinimercadoDonath, localizado
na Rua 11 de Novembro, centro
de Massaranduba. Depois de
entrarem pelo porão do mercado,
furtaram vários maços de cigarros,
bebidas de diversas marcas e urn

talão de cheques.
'

Dispomos dos seguintes serviços:
- lnleção Eletrônica - Freios

.

- Suspensão. - Direção
-Toda linha de reparo de motor - Caixas

Agora também amplia.mos para .melhor atendê-lo
nos segurntes serviços:

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos.

Rua' Prefeito José ßauer. 8?õ - Vila Rau - Jaraguá do Sul", SC
f9�� (O�*�?12{�"a73p' - FOD�IFª;lC (Q*j47) .27�...3§()�

.

Conscientize-se'

Recicle o seu lixo.

Separe latas, vidros e metais, é bom para todos

CPComunidade

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarcade Jaraguá do Sul
2a Vara

EDITAL DE LEILÃO / PRAÇA
PRAZO DO EDITAL: dias

OCA) Doutor(a) Luiz Antonio Zanini Fomerolli, Juiz(a) de Direito,
FAZ SABER que, no dia 5/9/2000, às 15:00 horas, e, em segunda oportunidade,

no dia 20/9/2000, às 15:00, neste juízo de Direito, situado à Rua Guilherme
Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul (SC}, .

será(ão) levado(s) a leilão/praça o(s) bem(ns) descrito(s), consoante determinação
Constante dos autos n" 036.98.001412-9, em que figura(m) como exequente(s)
Banco Itaú S/A, tendo como executados, Cerealista Zanghelini Ltda. e'outro.
Bem(ns): Uma máquina de beneficiar feijão, marca Novo Horizonte, ano de

,fabricação 1992, tipo NHS40, 15 HP. Avaliação: R$ 18.000,00 (dezoito mil
reais), em 7/10/1999, cujo valor será corrigido monetariamentc;_ até a data doía)
leilão/praça, seguindo omesmo rumo dado ao débito cobrado. Onus: o Recursos
ou pendências: o Salienta-se que, em primeiro leilão/praça, o valor do lanço não
POderá ser inferior a avaliação efetuada, sendo que, não ocorrendo a venda neste
(a), será levado a segunda oportunidade, onde haverá a alienação a quem mais
ofertàr (art. 686, VI, do Cf'C). Caso não encontrado(s) o(s) devedor(es) fica(m)
o(s) mesmo(s) ciente(s), por meio do presente, da realização da hasta pública
acima descrita. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros,
eu, IaraClarice Alves, o digitei e eu, Édie Izeli de Carvalho, Escrivã(o) designada
o Conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul (Sq,27 de-julho de 2000.

Sabe o que está chegandot

Juiz de Direito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Santa Catarina é campeã do
Brasileiro de Bolão Júnior
Jaraguá do Sul - o CA

Baependi sediou, de 13 a 16 deste

mês, o Campeonato Brasileiro de
Balão Juniores, Bola 16, mascu
lino e feminino. A delegação de

Santa Catarina conquistou o

bicampeonato no feminino e tirou
o título que era de São Paulo, no
masculino. Além destes dois
títulos por equipe, Santa Catarina
foi campeã na dupla masculina,
com Marco Pereira, de Indaial, e
Rômulo Pretti, de·Timbó. Na du
pla feminina, com Carnila Buch
mann Festauer, de Jaraguá da

Sul, e Roberta Lipinscky, de Ita
jaí. No feminino individual, quem
venceu foi Elaine da Silva, de
Itajaí. Além destes títulos, Santa
Catarina foi vice na DuplaMista, '

com os jaraguaenses Jefferson
Maeinchein e Joice Pauli e, no
individualmasculino, com Diogo
Samulescki, de Timbó, que teve

o ponto recorde do Brasileiro,
com 261 pinos, e amelhormédia,
com 242,50 pinos. No feminino,
outra conquista no ponto recorde,

através de Joice Pauli, com 237
pinos, que teve também a melhor
média, com 230 pinos. Nó final,
Santa Catarina somou 5.525
pinos, no masculino, vencendo
os quatro jogos disputados.

No feminino, Santa Catarina
somou 5.307 pinos, vencendo
também os quatro jogos dis

putados. No masculino, o técnico
Sebastião Krause, de Jaraguá do

Sul, dividiu as glórias da

conquista com o auxiliar técnico,
"Osni Mantau, de Indaial, e os

bolonistas que se dedicaram
muito durante os treinos e

puderam repetir os bons resul
tados no campeonato", disse. No
feminino, a jaraguaense Sônia
Bartel foi campeã, e a auxiliar
Rute Roepke, de Indaial, con

quistou o bicampeonato.
O Campeonato Brasileiro de

Bolão, que reuniu bolonistas entre

12 a 21 anos, foi organizado pela
Liga do Vale do Itapocu de Bocha
e Bolão e Confederação Brasileira
de Bocha e Bolão. (AO)

Campeã: equipe de Futsal do Colégio Abdon Batista leva o título do campeonato

.
Jogos escolares de Inverno
acabaram 'no fim de semana /

Eder Rosa fica em terceiro
na prova de Mountain Bike

Os campeões' de Futsal

masculino, Voleibol feminino e

Tênis de mesa masculino são do
CE Abdon Batista. No Futsal
feminino e Handebol masculino,
campeão CE José Duarte

Magalhães; Xadrez feminino e

Atletismo, campeão Colégio São

Luís; Vôlei masculino, campeã a

Escola Técnica Federal; Basquete
masculino, Colégio Divina Pro

vidência, e no xadrez masculino,
por equipe, Colégio Evangélico
Jaraguá; na equipe feminino, as

campeãs são do Colégio São Luís.
No Xadrez individual masculino,
campeão foi Rafael Sabino, do
Colégio Divina Providência,
segundo lugar Glauber de Bona,
do Colégio Estadual Jaraguá, e

terceiro lugar Jerd Splinter, da
Escola Técnica Federal. No

feminino individual, campeã foi

Presidente da
FME considera
excelente o nível
dosatletas

Mirela Gonçalves, do' Abdon

Batista, segundo foi Eloisa

Marcelino, do Colégio São Luís, e
terceiro foi Talita Deretti, do
Homago.Forampremiados, ainda,
no Tênis de Mesa masculino

individual, medalha de ouro para
Juliano Goulart, do Colégio
Estadual Abdon Batista, medalha
de prata para Carlos Alfredo

Porath.do Colégio Alberto Bauer,
emedalha de bronze paraEmerson
de Oliveira, do Abdon Batista.

No Atletismo masculino,
campeão foi Hélio Pawlatki, do
Colégio São Luís, segundo lugar
Elton Zapella, do Colégio Estadual
Abdon Batista. e em terceiro Ricar
do Kuhn, do Colégio São Luís.

A competição reuniu 11

estabelecimentos de ensino, num
total de 600 atletas, de 7 a 16 deste
mês. (AO)

Jaraguä doSul- A 2a Volta
de Mountain Bike terminou no

domingo, depois de cinco dias de
disputa. Éder Rosa, piloto da

FME/Jaraguá do Sul, ficou em

terceiro lugar na categoria Júnior,
melhor posição conquistada por
um piloto jaraguaense na Volta.

Depois de vencer a primeira
etapa, de Joinville a Jaraguá do

Sul, o campeão da Ia Volta', o

blumenauense Marcelo Mozer,
perdeu o título na categoriaElite,
a principal do Mountain Bike, para
o também Maurício Borges,
também de Blumenaü, que fechou
a competição com o tempo de
14h27min05. Odair Pereira, de

. São Paulo; chegou em segundo,
e Abraão de Azevedo, da FME/

Florianópolis, em terceiro.
Na categoria Cadete,

campeão Júlio Claudino, vice
Gilberto Góis, e em terceiro,
Carlos Santos. Na categoria
Júnior, o campeão foi Juliano
Bona, da AbluIFMD, seguido de

Luciano Hruschka, de Indaial. e

Éder Rosa, da PME/Jaraguá do

Sul. Durante a prova, os bikers
.

percorreram aproximadamente
400 quilômetros, entre Joinville,
Jaraguá do Sul; Pomerode,
Benedito Novo, Ibirama e Rio do

Sul. Além de Éder Rosa, Jaraguá
do Sul foi representada na 2a Volta
Santa Catarina pelos pilotos da

PME Edson James Peiker, Édson
Zielhdorff, Marciano Munis e

Reginaldo Francisco. (AO)

. Jaraguá doSul-As disputas
dos Jogos Escolares de Inverno
terminaram no domingo. O diretor
de eventos daPME, Caius Ananda
Xavier dos Santos, destaca que os

melhores colocados por moda

lidade, além do individual, foram
premiados, não havendo o cam

peão geral como acontece com os

Jogos da Semana da Pátria. O

presidente da FME, Luderitz
Gonçalves Filho, acredita que o

nível dos atletas foi excelente e,

principalmente, o empenho dos
atletas nos Jogos Escolares".

.

Campeonato VarzeanoADJ/Jangadaé campeãdaLigaNortedeBasquetebol
O Cruzeiro, única equipe invicta

na competição, chegou à fase senn
final depois de empatar nos últimos
minutos de jogo com o Couve-Flor,
em 1 a 1. Com uma particularidade:
os dois gols foram marcados contra

pelos respectivos goleiros. A f()(iada
da semifinal será realizada deste

sábado, com os seguintes jogos: àS

13h45, Beira Rio e Poço Grande, e

às 15h3Q, Cruzeiro e Beko's. Os

jogos serão realizados no Campo do

Seleto. (ILTON PIRAN)

Guaramirim - A rodadareali

zada no final de semana confirmou
as quatro equipes semifinalistas do

8°CampeonatoVarzeano, Estão clas
sificadas as equipes do Beira Rio,
Poço Grande, Cruzeiro e Beko's. O
BeiraRio, quejá havia conquistado a

vaganarodada anterior, empatouem
1 a 1 com o Serenata, tirandoo adver
sário da competição. O PoçoGrande
garantiu a vaga ao empatar com o

Reba's, em 1 a 1. O Beko's venceu

o Camarões, por 5 a 2.

Jaraguá do Sul -:- A equipe
ADJ/Jangada, de Jaraguá do Sul,
sagrou-se campeã invicta da Liga .

Norte deBasquete Infantil feminino.'
O título foi conquistado no qua
drangular disputado no início do

.

mês, em Joinville. Além da ADJ,
participaram das finais Gasparense,
Tubarões, deBalneário Camboriii, e
oBomJesus, deJoinville, que sediou
os jogos. Na final, ADJ/Jangada
derrotou o Bom Jesus por 50 a 39.
Os demais jogos, ADJ 54 x 46

Gasparense, e ADJ 57 x 24 Tu

barões.A equipejaraguaense ganhou
os 12 jogos do campeonato, com
destaque para a atleta Josiane

Leithold, cestinha da competição,
commédia de 20 pontos porpartida.

O técnico Júlio Patrício contou

com as atletas da Liga, Paula Am
pessan, Fernanda Medeiros, Eli
sângela Pangratz, Kellen Radtke,
Carolina Farias, Deborah Mahfud,
Cíntia Pellis, Rejane Simas, Vanice
Tamowski, GabrielaPereira, Débora

Breithaupt, Thaise Woisk e, a

cestinha, Josiane. Segundo o técnico,
os treinamentos, a partir de agora,
visam as disputas da fase Regional
dos Jogos Escolares, que .acon

tecerão em Mafra, de 3 a 7 de

agosto, onde terão grandes pos
sibilidades declassificação para a fase
Estadual, que acontecerá em Rio do

Sul, em setembro. O time se prepara
também pára o returno do Cam
peonato Estadual, a partir de 10 de

agosto. (AO)
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




