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estofados eco/chões

Edson Junkes/CP Ato teve a

presença de empresários
de Corupá e região

ti'] I ã :llttJ t]I
, Corupá inicia
sede da Aciac

A pedra fundamental para
a construção da sede da Aciac
(AssociaçãoComercial, Indus
ttial eAgrícola de Corupá) foi
lançada em solenidade
realizada na noite de terça
feira. Página 8

Agora você tem uma

linha direta com a

redação do
CORREIO DO POVÓ

cpredacao@netuno.com.br

GrupoWegadquireunidade de
motores de baixa tensão daABB
o GrupoWeg anunciou na tarde de On

tem a compra da fábricamexicana demoto
res de baixa tensão da ABB. A aquisição
foi formalizada na última terça-feira,
devendo ser efetivada j á no próximo mês.

o presidente-executivo do GrupoWeg,
Décio da Silva, disse que a aquisição da
unidade daABB faz parte da estratégia da
empresa de expandir suas operações de
manufatura para fora do Brasil. Página 5

Edson Junkes/CP Polícia Müitar re(l]i'lll4'etapa da Operação Varredura em .Iaraguâdo SuL Página 10

Festa do Colono
e do Motorista
inicia dia 29
Página9

Vazamento deixa
Barra do Rio
Cerro sem água
Página9

FIAmantém vitória
de Mika Hakkinen
e pune a McLaren
Pági�a 11

AudiAvant oferece nova
versão esportiva, com
motor de 265 cv de

desempenho. Excelente

Classi Auto

Tucano Wilson
Gessner não é mais

candidato a vereador

DENÚNCIA

PMDB acusado de

coagir vereador

Lideranças peemedebistas são
acusadas de coagir o candidato
a vereadorpeloPSDB,Wilson

Gessner, emCorupá. Ele teria
recebido dinheiro para desistir
da candidatura. Página 3

Pavanello nega
"acordo para

compor aliança
o presidente do PFL,

vereador Alcides Pavanello,
negou categoricamente que a

formação da coligação Mais
Jaraguá do Sul foi definida em
cima do loteamento das

I secretarias. Página 4

I
'I

Jaraguaense
bate recorde
no Atletismo

, o atleta da FME Márcio
André da Conceição quebrou
o recorde da prova de
arremesso demartelo, durante
o Campeonato Estadual de

I

Atletismo, disputado. em
Criciúma. Página 1� .�. _ i
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Túnel do tempo
Foi preciso envolver o ex-secretário da Presidência Eduardo

Jorge no escândalo do Fórum Trabalhista de São Paulo para que
o presidente Fernando Henrique Cardoso solicitasse à Polícia
Federal empenho na captura do chefe da quadrilha, o juizNicolau
dos Santos Neto. Foragido há três meses, Nicolau dos Santos

goza das benesses concedidas aos bandidos de colarinho-branco.
Aliás, as irregularidades só
aconteceram porque houve
conivência (cumplicidade) d�
pessoas e órgãos públicos./

Asrnaracutaias naobra do

.
TRT começaram ainda no govemo
do ex-presidente Femando Collor.

O juizpromoveu licitação irregular
e fez pagamentos a título de

" .adiantamento à Construtora Incal,
sem estar de posse da escritura ou
ter contrato registrado com a

empresa. Auditoria do Tribunal de
Contas da Uniãoconstatou que o
tribunal pagou 20% aciina do

preço de mercado pelo terreno

onde. seria construído o fórum
inacabado. A'!Jesar de toda

. ilegalidade, o TesouroNacionalliberou o dinheiro sem nenhuma

restrição.
A bandalheira arrastou-se impune por 8 longos a!'l0s, sern Gostaria de apresentar algo de

que nenhum tribunal de contas, representante do Ministério bom, de qualidade, de sério e

Público Ou do Tesouro Nacional, deputado, senador, ninguéma produtivo para a sociedade em

relação a certas medidas imdenunciasse. Os órgãos públicos, que ganham dinheiro do
plantadas pela adrninistração, mascontribuinte para fiscalizar as possíveis irregularidades, Oll não infelizmente tenho que, nova

cumpriram sua função como deveriam ou estavammancomunados mente, decepcionar os leitores.
com a quadrilha, que lesou os cofres da Nação em pelo menos Além de serem tomadas à revelia
R$ 169,5 milhões. Agora veio a tona graças a instalação daCPI'

.

da sociedade, principal inte
do Judiciário.

,.,.

ressada, na maioria das vezes não
É estranho que só agora as facilidades de negociação e de . atendem aos seus anseios.

liberação dos gordos recursos tivessem chamado a atenção do Nosses governantes muitas

Ministério Público Federal, que pretende investigar uma possível vezes não consultam ás pessoas

conexão entre o superfaturamento das obras do TRT e o esquema quando se trata de discutir ações
de propinas e extorsão montado pelo então tesoureiro de que realmente contemplariam a

campanha de Collor, Paulo César' Farias. Por que essa
comunidade. No que se refere à

investigação não foi feita em outras oportunidades, como as
instalação de radares em vários

sinaleiros de nossoMunicípio, soudiferentes CPIs, a apuração da misteriosa morte.de PC e nos
totalmente contrária, por acreditar

processos subseqüentes ao impeachment? ser irrelevante como prioridade
À luz dos holofotes, o 'procurador da República, Luiz dmi

.

P
.

a rmrustranva. aga�os Impostos
Francisco de Souza, promete cruzar os laranjas do esquema e temos o direito assegurado por
PC com os do TRT de São Paulo. Disse ainda que o juizNicolau lei de participar e opinar quando
fazia pressões sobre o governo federal desde 1992 para a alguma resolução é tomada sem

liberação de reéursos. A CPI do Judiciário encontrou uni. nos consultar.
.

telefonema do juiz para o secretário-geral de Collor, Marcos Precisamos avançar e SLl

Coimbra. Se se conhecia essas informações, então por que as
blinho este ponto para que seja

"autoridades" permitiram que os cofres públicos fossem bem interpretado, com medidas
, . preventivas e não punitivas comoassaltados?

. está sendo proposto com a

Hipocrisia à parte, FHC deveria sero principal interessado
em desvendar toda essa corrupção, que respingou no governo.
Todavia, usou de subterfúgios e palavrórios, preferindo
desqualificar o caso e não relacionar as conversas entre o ex

secretário e o juiz com o Planalto. Promete apurar tudo, mas não
passa de discurso; foi assim' na queda do Palace II e no socorro
bilionário aos bancosMarka e Fontecindam. É preciso substituir
o discurso pela prática e mostrar que está comprometido com a

Se se conhecia
esSas

lnforma.ções,
. então-por

! I

I
!(I

!
I

" que áS

'ruutoridades"
.

permitiram que
. os cofres
públicosfossem
assaltados?

Multas x campanhas educativas
* Maristela Menel Roza

das multas aplicadas p�los
radares? Talvez a resposta fosse:

novamente seria tirado o dinheiro
do povo, sern nenhum constran

gimento, por que a lei determiná

isso, mas que não atenderia
nenhum interesse social. Multa"
abusivas e absurdas, que um tra

balhadormuitas vezes teria de pa
gá-las em detrimento da vontade
de alguns que decidem no interior
dos gabinetes? Campanhas
educativas de humanização no

trânsito bem organizadas, bem

projetadas e bem executadas.
certamente dariam melhores
resultados e conseguiriam dar

respostas mais convincentes a

estes questionamentos.
Gostaria de agraciar os leitores

com notícias animadoras, satisfa
tórias e que 'realmente contem

plaria as suas necessidades, mas.

no momento, só posso propor
algumas sugestões que espero
sejam muito úteis num futuro

próximo.

instalação desses radares.

Avançar com medidas preven
tivas é promover campanhas
educativas de consciência no

trânsito, é mostrar ao motorista a

dimensão de sua responsabilidade.
Temos. lições de alguns muni

cípios que obtiveram êxito em

implantar projetos inovadores,
.' comoaluno-guia, guardas-mirins,

.

humanização no trânsito ,e edu

cação no trânsito.
Poderíamos realizar projetos

importantfssimcs ,com esse

dinheiro aplicado em radares
punitivos, que não resolve QS

problemas de trânsito; tão pouco
diminui os acidentes. O que a

população realmente precisa é de
prevenção para uma cons

cientização no trânsito. Acredito

que se envolvesse as unidades

escolares, utilizando as crianças
e jovens como atuantes e

. integrantes desse processo, es

taríamos oportunizando a huma

nização e' conscientização no

trânsito.
Uma pergunta inevitável nos

.

remói: onde iria parar o dinheiro

* Professora, doutoranda
em Educação
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+-"Nossa intenção é
manter a identidade ja
raguaense, mas cada vez

com mais sotaque interna
cional." (Presidente-executivo
do Grupo Weg, Décio da Silva, I
sobre os projetos de expansão
da empresa, que acaba de

adquirir duas novas unidades

fabris fora do País)

"Em 60 anos de atividades,
nunca tinha visto algo as

sim." (Produtor de plantas
omamentais, em Corupá, Alvim Seidel reclamando dos efeitos do
frio na região).

"Vou fazer o meu trabalho sem entrar em conflito com as

opiniões contrárias. Em ano eleitoral é preciso cautela para
não se queimar." (Ex-presidente do Diretório do PPB de Jaraguá
do Sul Wigando Meier a respeito da c�mpanha política no

Município)
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CABELEIREIRO UNISSEX

....._ _ .. _ _ - .. _ .

FONE: 370-0606

Especializado em cobeto afro,
alongamento, entrelaçamento,
relaxamento, fio a fia, mega hatr

Rua Reinoldo Rau, 63 sala 4

1\

tiEMERGENCIA
ODONTOLÓGICA

I

DISQUE: 9981 8000
91044311

Dr. RafaelLuiz Pamplona
CRO-SCSIll

Dr. Kleber Lisboa Araújo
CRO-SC 5270

Ilha da Figueira • Cenlro • Czerniewicz

CASA DO COBRE
Trabalhamos com venda de produtos para

rebobinamento e conserto de motores elétricos.

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

,

- Ventiladores demotores'
-Selomecãnico'

'

-Vemiz;
,

Comprbrnos
Suçata

.'

de copre
RuO BerthoWeege,2094

Bantl doRio Cerro

Fone: (Oxx47) 376-0193

370-7919
370-8649

Lideranças doPMDBdeCorupá
acusadas de coagir adversário
Denúncia partiu
de candidato à
Câmarade
Vereadores

Corupá - Algumas das prin
cipais lideranças do PMDB estão

sendo acusadas de tentar coagi r o
candidato Wilson Jean Gessner,
do PSDB, a desistir de concorrer à
Câmara de Vereadores. Represen
tação nesse sentido deu entrada
na semana passada no Fórum da

Comarca em Jaraguá do Sul,
denunciando que o ex-candidato
teria sido procurado e até recebido
oferta em dinheiro para que
'desistisse da candidatura e pe
dindo que sejam responsabi
lizados no caso o prefeito Luiz
Carlos Tamanini, candidato à

reeleição, e os candidalos a verea

dor Hermann Sucsenbach, advo

gado que elaborou o termo de

desistência, e Antônio Vicente
Tureck. A multa a ser imputada no

caso seria de 50 mil Ufirs ..
O pedido de providências ao

juiz Luís Antônio Zanini Forcerolli
foi protocolado quarta-feira pelo
PSDB, segundo o coordenador de

campanha, Sandro Schultz. De

acordo com relato feito por
Gessner aos próprios correligionä
rios. os peernedebistas lhe teriam

oferecido a quantia de R$ 17 mil,
/-'

parte em choques e o restante em

dinheiro, para que desistisse da

candidatura, o que. teoricamente,
abriria rnais espaço para a atuação
política de Tureck e do vice

prefeito Haroldo Kühl. que
concorrem na mesma região.

A suposta tentativa de coação
centra Gessner teria acontecido

dentro do próprio gabinete de

Tamanini, segundo os adversários.

O candidato a prefeito pela
coligação PSDB/PPB. Carlos.

Gessnertfora da lista de candidatos epivô de acusações entrepartidos

Dieter Werner. lamentou o fato
dizendo que' esse tipo de atitude

destoa do propósito de "manter a

campanha em bom nível", alardea
do por Tamanini. A indecisão de

Gessner deixou o episódio ainda

ruais complicado. Ele teria mudado
de idéia depois de ter assinado o

termo de desistência elaborado por
Suesenbach e chegou a procurar
às pressas o Cartório Eleitoral em

Jaraguá do Sul para mudar o curso
dos acontecimentos, mas o pedido
já havia sido protocolado.

Suesenbach nega as acusa

ções. Segundo ele, o que acon

teceu é que o termo de desistência

foi feito a pedido do ex-candidato,

tendo sido pago inclusive pelo
serviço. "Não é verdade e 'vamos
pedir reparação moral pelas
acusações", defende-se. Já o

presidente doDiretório do PMDB.

Celso Garcia, reforça: "Esse rapaz
nem conhece o gabinete do

prefeito". A_ advogada Magrit
Hauffe, que presta serviços de

ad vocac i a em parceri a com

Suesenbach, deu entrada ontem

com a defesa dos acusados e

pedido de reparação por danos

morais. Na <defesa consta urna

declaração pública de Gessner, feita
em cartório, negando que tenha

sido subornado e coagido.
(MILTON RAASCH eilTON PIRAN)

COMUNICADO

o sr. Acácio' Masson comunica

que foram extraviados os blocos
de notas fiscais (E1-001 a 250, 81-
001 a 250, 82-001 a 500) da

empresa Comércio e 'Repre
sentações Massan Ltda, com

CGC: 79.507.083/0001-60 einsc.
Estadual nº 251.357.821, conforme
boletim de ocorrência nº 1.049/
2000.

EDUCAÇÃO E CIDADANIA
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Pavanello nega divisão dos

cargos na Prefeitura de JS
Vereador disse
que assunto será
discutido após
aseleições

J araguá do Sul - o

presidente do Diretório do PFL.
vereador Alcides Pavanel lo.

negou categori-camente que a

formação da coligação Mais

Jaraguá do Sul foi definida em

cima do loteamento das secre

tarias municipais. Segundo ele,
a aliança está empenhada em

vencer primeiro as eleições para
depois discutir a composição do
futuro governo. Pavanello garan
tiu que um dos critérios discutido

para o preenchi-mento dos

cargos da adrninistração foi o de
número de votos a ser obtidos

pelos partidos.
- Em uma de , nossas

reuniões, discutiu-se que um dos
critérios poderia ser do número
de votos conquistados pelos
partidos da coligação. Talvez seja
este um critério mais justo.

Entretanto, o debate não evoluiu
e nada ficou confirmado - ..

reforçou, acrescentando que os

partidos apenas apresentaram
propostas e projetos, "que serão

negociados em função da neoes

sidade da adrninistração". "Nem
mesmo ao PFL foi prometido
qual-quer cargo. Esse assunto

será dis-cutido após as eleições.
Precisamos, primei ro vencer",
completou.

Aliado ao PSDB desde 1996,
quando venceu .as eleições
municipais, o PFL era o mais
cotado para compor a chapa
majoritária com o atual prefeito,
Irineu Pasold (PSDB). Entretan
to, o partido abriu mão da condi

ção de candidato a vice-prefeito
em favor do vereador Moacir
Bertoldi (PPB), um dos maiores
críticos da administração. O

próprio Berteldi por diversas
vezes afirmou que só aceitaria ser

vice do ex-secretário da Casa
Civil Adernar Duwe (PMDB) e

deixava claro a rejeição ao PSDB.
Na opinião de Pavanello, a

indicação do nome de Bertoldi

para compor a chapa majoritária

Escritório de Advocacia
Dr. Arão dos Santos

OAB/SC9760

* Civil
,

* Comercial

*Tributário * Bancário
ir 372-0582

R: Carlos Hafermann, 78 - Centro - Jaraguá do Sul

NOITE DOS QUEIJOS
.E VINHOS

DATA: 4/8/2000 (sexta
feira)
HORÁRIO: 21 horas
LOCAL: Recreativa Duas
Rodas

PROMOÇÃO: Casa da
Amizade de Jaraguá do
Sul

Promessa: Pavanello garante apoio

foi estratégica. "Sabíamos da im
portância de termos o PPB como

aliado e do potencial eleitoral do
Moacir. Não podíamos abrir mão
disso. até porque. PPB e PFL têm
muita afinidade e propostas
semelhantes". j usti ficou. acres

centando que. em política. as

negociações e articulações fazem
parte do processo de aliança.
"São coisas perfeitamente
normais". defendeu. lembrando
ainda a união dos partidos que
compõem acotignção Mais Santa
Catarina, que sustenta o gover

nadorEsperidião Amin (PPB).
PROJETOS - O PFL tem

como principal objetivo as

eleições em Jaraguã do Sul.
Nos municípios vizinhos. a

expectati va é eleger os prefeitos
de Massaranduba e Guaramirim.
mantendo as chances em

.

Sch
roeder.

A NOITE DA CANJA

Toda linha de som automotiva,
pluq's e transformadoresLOCAL: Parque Municipal de Eventos

PROMOÇÃO: Casa da Amizade de Jaraguá do Sul

DATA: 29/7/2000 (sábado)

HORÁRIO: 18:30 horas

Em plena efervecência do período eleitoral, quando partidos e

políticos deveriam estar integrados e empenhados nas

campanhas. surge a notícia da criação do PSB (Partido Socialista
Brasileiro) em Jaraguá do Sul, que deve acontecer logo após as

eleições de outubro.

Segundo informações. a idéia está sendo articulada por políticos
ligades ao PFL.

Depois que ex-pepebistas criaram o PPS, antigo Partido
Comunista e inimigo histórico do PPB, não causa nenhuma

surpresa ver pefelistas discutindo a criação do PSB.
Fontes garantem que o vereador Gildo Alves (sem partido) está

nos planos dos futuros socialistas.

Magoei
O ex-vereador por
Guaramirim Lauro Fröhlich

(PMDB) não esconde a

decepção com a liderança do

partido. Um dos líderes do
PFL no Município. Fröhlich
foi cooptado pelo PMDB, que
lhe prometeu a participação
na chapa majoritária.
Entretanto, na convenção. foi
derrotado pelo vereador
Osvaldo Devigili, candidato a

vice na chapa encabeçada
pelo atual prefeito. Antonio
Carlos Zimmerrnann.

Anulado
O TRE (Tribunal Regional\

Eleitoral) acatou o recurso

impetrado pelo vereador em

Guararnirirn Ivaldo Kuczkowski

(PPB) e pelo candidato a

prefeito pelo PFL, Mário Sérgio
Peixer, o Dêgo, e revogou a

decisão da juíza eleitoral Sônia
Maria Mazzetto Moroso, que os

condenou a pagar 20 mil Ufirs.

por fazer propaganda eleitoral
fora do prazo estabelecido pela

Justiça. O ex-prefeito Victor

Kleine também foi sentenciado
a pagar multa

Campanha
A aliança Renovando com o Povo (PMDB/PPS), encabeçada pela

ex-secretária do Bem-estar Social Cecília Konell, prornete
distribuir na próxima semana o programa de governo da

coligação. que segundo lideranças dos partidos atende as

reivindicações dos moradores de Jaraguá do Sul,
Ontem. a coligação iniciou a campanha, distribuindo cerca de

duas mi I placas nos postes da cidade.

Perguntinha
Os partidos e coligações não vão encomendar pesquisas?
Segundo as más-línguas. pesquisa tem, falta divulgá-las.

-

.MPANYSOME.

.

. ACESSÓRIOS LTDA.

Fone/Fax (047) 275-3978
Rua Reinoldo Rau, 116 - Centro - Jaraguá do Sul
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Grupo Weg adquire duas fábricas estrangeiras
Empresa tem 11
filiais comerciais
e três fábricas
fora do Brasil

Jaraguá do Sul - o Grupo
Weg adquiriu. a fábrica de mo

tores de baixa tensão mexicana
ABB e a argentina Intermatic. O
anúncio foi feito na tarde de
ontem pelo presidente-executivo
do grupo, Décio da Silva. Em

março, a Weg já havia comprado
a também argentina Morbe ,

produtora de motores para ele

trodoméstico. A aquisição da ABB
foi formalizada na última terça
feira, devendo ser efetivada no

início do próximo mês. O valor
das transações não foi revelado.

Com a compra da ABB,
responsável por 20% do mercado
mexicano e com penetração no

norte-americano, o Grupo Weg
dá o primeiro passo para integrar
o competitivo Nafta (mercado
econômico da América' do

Norte): De acordo com Silva, a

unidade mexicana vai viabilizar o
início do processo de internacio

nalização da Weg, que pretende
expandir a fábrica e agregar
produtos. Com 180 funcionários,
a ABB é considerada estratégica
para as pretensões do grupo.

A Intermarie é uma tradicional
fabricante de disjuntores da Ar

gentina, localizada próximo a Bu
enos Aires, e há mais de 40 anos

desenvolve e produz disjuntores
do ripo caixa moldada, em dife
rentes configurações, para 'cor
rentes nominais de dez a 1,6 mil
ampéres .. Com importante parti
cipação no mercado argentino,
exportando para países do Mer

cosul. '�A idéia é manter a base
industrial na Argentina e trazer

outra para a Weg Acionadores",
revelou Silva, informando que,
com a aquisição das duas novas

unidades internacionais, o Grupo
.

Weg mantém 400 funcionários'
fora do País.

"

PLANEJAMENTOESTRA

TÉGICO:-De olho na liderança
naprodução de motores elétricos
- hoje está entre os dez maiores

Edson Junkes/CP

Liderança: Silva (em primeiro plano) disse que para a empresa se tornar bilionária é questão de tempo
�

.

do mundo, "provavelmente em
quinto lugar" -, o Grupo Weg
pretende investir somente fora do

País US$ 3,2 milhões em

Marketing. "O planejamento
estratégico é a imagem da marca

Weg", afirmou Silva, inforrnando

que a empresa negocia com 50

países eque, em 1999, participou
de 40 feiras internacionais.

No Brasil, o objetivo é ampliar
a linha de produtos. Há cerca de

30 di as, entrou em func io
namento a fábrica 5, que tem

capacidade para produzir dez rni 1

motores para eletrodoméstico

por dia. As exportações deve

atingir US$ 160 milhões este ano,
.

33% acima dos negócios rea

lizados em 1999.
(MAURíuO"DE CARVAI_HO)

Duas Rodas promove
. colônia de férias

Jaraguá do Sul - Desde

a última terça-feira, a Associa-:
ção Recreativa Duas Rodas

promove a terceira edição de

sua colônia de férias, que termi
na no próximo sábado, O evento

é destinado aos filhos dos fun

cionários, reunindo cerca de
cem crianças de 4 a 12 anos, na
sede da associação, das 7h30 às

17h30,

Segundo a coordenadora de

Esporte da' associação, Ivonete
Stringari, o objetivo da colônia
de férias é óferecer tranqüilida
de aos pais durante o recesso

escolar e promover atividades
de lazer voltados à cultura, es
porte, educação e entreten imen
to. A programação inclui pas-

seio ao Hotel-Fazenda São
Antônio, em Blumenau, e a noite
do soninho, no dia 28. Entre as

atividades esportivas estão vôlei,
futebol, ginástica olímpica,
dança, capoeira, entre outras,

Haverá ainda peças teatrais e

oficina de música. "Pretende
mos envolver os pais com a

realização dé palestra sobre

educação infantil e seus con

flitos", revelou Ivonete, lembran
do que haverá também uma

caminhada pela paz, no dia 28,
pelas ruas do Centro,

No encerramento, no sábado
de manhã, está previsto a

apresentação de trabalhos

preparados pelas crianças e

café colonial.

EXTRAVIO DE NOTAS
FISCAIS

,

JILMAR DE JESUS-ME
Comunica o extravio de Notas Fiscais

D-l n° 000181 a 0001350, o mesmo não se

responsabiliza pelo uso indevido das mesmas
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PROGRAME-SE

"'" O Sesc realiza em Jaraguá do Sul,
nesta sexta-feira, às 20rhoras, no

Centro Cultural, um evento que vai
trazer boa música pata comemo

rarmos os 124 anos de nossa cidade.
É o Projeto Sonora Brasil -·Circuito
Nacional de Música. "Show Cordas

Brasileiras", com o Quarteto Iguaçu.
Informações: SescJar�uádoSul (47)
371-8930. Promete ser uma noite

inesquecível!
"" Neste sábado, a Sociedade Ati
radores Independência realiza o baile
do colono. Tnício às 22h30.

"" O Shopping Center Breithaupt
vai homenagear todas as avós de

Jaraguá do Sul e região. Para isto
realizará um grande.desfile de modas

protagonizado por algumas das mais
simpáticas e elegantes avós de nossa

cidade. Todas as roupas e acessórios
serão fornecidos pelas lojas do

shopping. O desfile será realizado
hoje, a partir das 17 horas, na praça
de alimentação. A organização é da
Cekat.

"" O CTG Laço Jaraguaense pro
move, neste sábado, noite gaúcha
com "Os Mateadores". Início às 23
horas .

.... 'A Caraguá Vefculos.inaugura na

sexta-feira seu espaço cultural com

exposição dos artistas plásticos
Karla Beatriz Graciola, Márrnara
Gonçalves, Maria Helena Feldens,
Cali,Marli Longo Peixoto, Reinhardt
Mathias Conrads, Rosemarie

Borgmann, Vera Triches, Arlete
SchweldIer, MarinaLueders, Albano
Gaulart Sens e DenyseMeri da Silva.
A mostra estará aberta ao público
até o dia 19 de agosto, de segunda a

sexta-feira, das 7 às 19 horas, e aos
sábados, das 8 às 13 hóras. O Espaço
Cultural Caraguá fica na Rua
Bernardo Dombusc� 800. A entrada
é gratuita.
.-;r O jantar mensal do Círcu lo
Italiano será realizado amanhã, às

19h30, no Salão da Igreja Nossa
Senhora Rainha da Paz, no Bairro Vila
Nova. Como sempre, namaior alegria
e confraternização!
"" A Academia Galpão Saúde está
trazendo uma novidade radical para
Jaraguá do Sul: o Surf in-doar
(escolinha de surf n a piscina
aquecida). Matrículas abertas.
Maiores informações pelo telefone
371-0048. Inovação total!

"". Tudo a preço de custo. Esta é a

proposta da Feira da Ponta de

Estoque, que será realizada neste final
de semana, dias 29 e 30, no Parque
Municipal de Eventos. A iniciativa é
do Rotary Club Jaraguá do Sul.

�F A Associação Brasileira de Pre

servação Ferroviária marcou para o

dia 30 de julho o esperado passeio
de Maria-Fumaça, entre Jaraguá do
Sul e a localidade 'deRio Natal, na
Serra do Mar. Informações .COlTI
Sãvio, telefone 372-2471.

"'" Prossegue até sábado (29), no
Portal de Jaraguá do Sul, a 2a Feira

. da Malba.

aflores@netuno.com.br

A professora Orleide Mengarda é a nova presidenta do Lions

Clube Cidade Industrial. A posse foi realizada dia 10 de julho,
no Restaurante Itajara. Entregou o cargo o empresário

Luiz Carlos Floriani
A Câmara das Mulheres Empresárias e Rosani Promoções e

Eventos apresentam, hoje, novamente, a palestra da sexóloga
Nelma Penteado, às 20 horas, no Clube Atlético Baependi.

Informações e inscrições pelo telefone 371-7310.
A palestra do dia 12 deixou o Baependi completamente lotado

Áurea e Devanir Danna durante a zoa Noite Italiana de Iaraguá
do Sul

Feliz aniversário

Belisário L. de O. Lagedo
Luciana Grimm Meyer

23/7
Elvira P. Gerent
Denício Giovani Barg'
Eva B. Meier 27/7

Carlos Atanásio
Sheila Dias
Celso Perin
Roderson W. Schroeder
Rodrigo Rolf Schroeder

JARAGUÁ.oO SUL, 27 DE JULHO DE 2000

• Af

o empresário Alberto Pacheco da Rosa (D), nesta pose ao lado de

Bruno Breithaupt (diretor-financeiro) e Heine withoefl
(superintendente), foi eleito presidente da Associação dos Lojistas
do Shopping Center Breithaupt

24/7
Geraldo Doubrawa
Sérgio L. Franzner
Simone Ender

28/7
Charles Maicon Kath

25/7
Ivone Bublitz
Gerda A. N. Grutzmacher
Francisco B. Vieira
Liomar Mesch
Gerci Colle
26/7
Aldete M. Kanszewski

29/7·
Elmo Sasse
Patrícia Krueger
André G. Barbi
Iraci M. Dumke Pedri

A professora Cleidy Gonçalves Castro é a mais nova acadêmica
de Direito da Univali. Acaba de ser aprovada 110 vestibular

Supra. Parabéns!

(1)
LUNELLI

14 Anos de Bons Serviços·
I

R E � I DEN C I A I si.,d'iiiill�ilil iii.

SERViÇOS PREDIAIS

Rua Prefeito José Bauer 593. Vila RaU

Fone: (047) 973.9947 '.372·3500
CEP: 89254-100 • Jaroguó do Sul, SC I
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Jaraguá do Sul, 27 de julho de 2000

Família em'alta velocidade
Carro perua' sempre teve

um aspecto familiar. De
tamanho grande, quatro
portas, o carro acomoda um
número bom de pessoas,
com conforto.

Representando a Audi
nesse segmento, está o A4

Avant, com motor de 125
CY de 20 válvulas e 4

cilindros, em linha. Normal.
Mas a marca alemã oferece

.

mais desempenho à família,
a versão esportiva dessa

perua é, realmente,
"desumana". Faz de O a

lOOkrn/h em apenas 5,7
segundos, e velocidade
máxima controlada em 250

km/h. A teoria de que .

perua tem baixo

desempenho, caiu outra
vez. De fora, o carro chama
atenção para a

esportividade, pelas rodas
Avus de 17 polegadas, as
letras "SS" nas grades
dianteira e traseira, faróis
xenon, escape de dupla

. saída, pelas entradas de ar

no pára-choque dianteiro e

pela suspensão um pouco
baixa-O motor é um V6
biturbo com intercooler de
2.7 litros e 265 CY de

potência, que atua junto ao

sistema Quattro de tração
permanente nas quatro
rodas. Para melhorar ainda
mais o desempenho, vem
com acelerador eletrônico,
dando assim respostas mais
rápidas, economia de
combustível e redução no
nível de emissão de

poluentes. O conforto,
internamente, é garantido
para a família através dos
bancos esportivos de couro
com ajustes elétricos, ar-

. condicionado digital com
regulagem de meio
em meio grau,
teto solar,
computador'
de bordo
com

marcador
de
tem

pera
tura

externa,
CD play
er da Bose e

.

tudo mais. A chave é valia é o APS (Acoustic .

dobrável e controla por Parking System), que avisa

radiofreqüência o o motorista quando a

fechamento das portas, traseira se aproxima de
· vidros, teto solar e porta- alguma coisa. Vários porta-

·

malas. A segurança no objetos estão espalhados
·

interior é garantida pelos air pelo veículo, que dispõe no
bags frontals e laterais, interior de tomada de 12

podendo também ser volts que chega à. ligar até
aumentada com o opcional . uma geladeira. A perua
air bags de janela, que chegou mês passado no
protege a cabeça e os Brasil, com um preço ainda
ombros dos ocupantes. desconhecido, mas deve
Outro opcional de grande passar dos R$ 150 mil.

1�( A_ut_.o_m_u_n_d_o�)�----------------------�
Fusquinha do diabo

A Volkswagen irá lançar nos Estados Uni
dos uma versão com'melhor desempenho
do que o normal. A nova versão, denomi
nada de RSi, terá apenas 250 unidades
produzidas e 250 "sortudos" endinheira
dos contentes. O veículo adotou o motor
do Passat, um V6 de 2.8 litros, com bloco
de fundição em V estreito e cabeçote
'lll.ultiválvulas, além da cilindrada, que foi
aumentada para 3.2 litros.

Adota o carro também tração integral per
manente, que ajuda o "fusquinha" a alcan

çar 225 km/h de velocidade final, sendo

que, de O a 100 km/h, faz em 6s4, Recebeu

ainda rodas de 18 polegadas e pneus 235/
40, junto com. saias laterais.rentradas de ar

maiores e dois aerofólios traseiros. Para

conter. toda essa voracidade foram coloca
dos ABS e EBD, distribuidor de força du

rante uma freada.

,."
A NIl

Mi/enio
Av. PREF. "WALOEMARGRUBBA. 1261
(.ANTIGA RUA JOINVILL.É;)
JAFlAG u..( OOSu L

.

L OJA ,DE CON.VENIÊNCIA1·•OLEO CENTER
LAVACÀO EXPRESSA

�

TE.... 275

·0359
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CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 27 DE JULHO DE 2000

, u.

I D ) 17// /"0 7 '7 ==rr. 7 MODELO ÁN9 COR CORSAWIND 95 PRETO AP.OLOGL 1.8 91 BORDÔ
If r U' '" �!' /, i

SANTANA GLSI - COMPL PERS (Ja ' BRANCO' GOL18 CLI CI DIR, HIDR, 95 VERDE MONZA SLE COMPLETO 9.1 AZULL/' _�.'/ LJ7<-l I_ Li �_.<-
,1'1 Véícu!ös

. $-10'43 tELUXE COMPLETA 98 BRANCA TEMPRA 16V 95 PRATA CHEVY 91 AZUL

F-lOOO - COMPLETA DIESEL 97 AZUL' LOGUSGL 94 VERMELHO JEEP JAVALI 90 AZUL

FIESTA 4 PORTAS 97 PRATA PAMPA GL GASOLINA 1.6 94 PRATA VOYAGE 89 VERMELHO
�,

MONDEOCLX 97 VERDE MET, UNO ELX 4P 94 BRANCO FIORINO FURGÃO 88 BRANCA
VECTRAGLS 97 VERMELHO CALIBRA COMPLETO 94 BRANCO ESCORT XR3 CONVERSo 88 VERMELHO
GOL BOLA 1000 I 96

.

VERDE GOLCL 93 BRANCO D-20 87 VERDE

KADETGL 96 BORDÔ GOL 1000 93 AZUL CARAVAN COMODORO 87 PRETO

KOMBI 96 BRANCA PARATlCL 93 VERDE OPALA 4 PORTAS 85 CINZA

OMEGACDAUT. 96 PRETO VERONA,LX 1.8 91, PRATA D-10 - DIESEL 82 MARROM

11 VENDE-SE UNO CS, VENDE-SE FUSCA VENDE-SE VERONA, VEN'OE-SE MOTO XT,

l ano 91, Com motor e ano 81, cor bege. ano 92, cor bordô, cor azul, cI20.000km.

i
latoaria em ótimo Valor R$ 2.800,00 valor R$ 6.500,00 Valor R$ 6.000,00

',II estado. R$ 5.300,00 Tratar: 376-1856 Tratar: 9993-0867 Tratar: 9973-8955

i�1 Tratar: 9975-2164 com Rosane
I, com Júnior VENDE-SE FUSCA, VEN'DE-SE PAMPA

VENDE-SE ano 72, ótimo estado. '; 1.6, gasolina, cor
VENDE-SE TEMPRA SUPER FUSCA, Tratar: 370-1478 ou verde, ano 94.

16V, completo, ano ótimo estado, 9992-5814 Valor R$ 7.600,00.
95, prata, Aceito branco, aceito Tratar: 9973-5158

troca. Valor carro de VENDE-SE SANTANA,
R$ 13.500,00 maior ou menor ano 89, gasolina, VENDE-SE ESCORT

Tratar: 9973-5158 valor na troca. impecável, cor preto. XR3, completo,
, Tratar: 9992..:5814 Valor: R$ 5.800;00 conversível, cor

VENDE;-SE MONZA, Tratar: 275-2634 vermelho, ano 88.

SLE, 2 portas, ano VENDE�SE fUSCA,
Valor R$ 6.500,00

91, corspteto, ar + ano 72., ótimo estado. VENDE-SE LADA,
Tratar: 9973-5770

direção. Aceito troca. Tratar: 370-1478 ano 93, todo VENDE-SEVERONA
Valor R$ 8.000,00 ou 9992-5814 revisado, cor branco. LX, cor prata,Tratar: 9973-5158 Valor: R$ 3.000,00ii ' ano 91. Valor

VENDE..iSE JEE-P, '. Tratar: 275-2634 R$ 6.800,00
VEN'DE-SE JIPE, ,

' i3no 62, COr verde; Tratar: 9973-5770
anö 61, cor branco, ," /'capöta.:camurçada, VENDE-SE CORCEL
em ótimo estado.

'
.

tipo exército, II, ano 79, cor beqe,
.

VENDE-SE FIORINO
Àêéto carro de '

1 ... 4x4 reduzido em todo reformado, FURGÃO, ano 88,
maior ou menor excelente estado. estado de zero. gas., cor branca.
valor na troca. Tratar: 370-4214- Valor a combinar. R$ 5.500,00

Tratar: 9962-5439 com Herculis Tratar: 275-2634 Tratar: 9973-5770

som ö alarmas@ balarias·
paças para automõvais am uaral

"o'ne'l: a'7a ....o.o6 cl 171-1881
MODELO ANO COMBo COR
Corsa Wind 04 pts 99 G Prata
D20 Custon L 90 D Branca
Fusca 1300 82 G Verde
Gol 16v 04 pts (G3) KM G Prata
Gol 16V 04 pts (G3) 00 G Branca
Gol 16V 04 pts 99 G Branca
Gol SEecial 99 G Vermelha
Gol C 1.8 94 G Branca
Gol CL 89, A Cinza
Gol'CL 88 A Prata
Kadett GL 96 G Prata
Monza SL 4 pts 93 G Branca
Palio EDX 4 pté 96 G Verde,
Tempra Ouro 94 G ' Azul'
Uno Mille IE 96 G Vermelho
Uno Mille 94 G 'Verde'
Uno S 93 A Azul
Vectra GLS 97 G Branca
Verona LX 90 G Bege.

Sundow 50c 90 G Preta
Titan 125 97 G Azul
Titan '125 . 97 A Cinza
Escort L' 93 A Branca
C10 79 D Branca
Gol Mi 8V 04 pts 98 G Azul
Rod. BR280 - Km 60 - <3uaramirim., SC

4'A
:1Oi("

MODELO ANO COR VALOR

Goi La 16V, 4p 99 Branco R$ 15.00D,00
Uno Mille 92 Prata R$ 6.000,00
Kadett SL/E 93 Verde R$ 9.000,00 275-37·1 1
Voyage GL 1.8 92

.
Prata R$ 7AOO,DO MQDELO ANO

Uno EX 99 Vermelho R$ 10.800,00 •

Fiesta 4p, opcionais + som original 98

Logus CLI 1.8 95 Cinza R$ 10.000,00 Uno 4p, completo - ar 98

Caravan Diplomata 4.1 88 Preta 'R$ 5,500,00
Palio com opcionais + som original 97
Gol MI, rodas esp. 97

Goi CL 1.6 92 Branco R$ 6.500,00 CBX 200 Strada 97

Corsa Super 4p 97 Azul R$ 12.200,00 Pick-up Corsa Completa 96

Monza SL 1.8 93 Azul R$ 7,800,00 Tipo 4 95
Corsa Wind cl opcionais + som original 95

Sant'ana CL 1.8 93 Azul R$ 9,500,00 Kombi envidraçada 95

Geil CL 1.6 89
.

Vermelho R$ 5,500,00 Ipanema GL 4 portas cl trio elétr. 95

Uno EX.4p 00 Branco R$ 12.200,0
Verona LX 1.8i 4p, cl trio eletr. 94
Saveiro, opcionais, prata + rodas 92

Vectra GLS 97 Cinza R$ 25.800,0 Escort L 92

Escort Hobby 1.0 94 Azul R$ 6.800,0 Gol cl rodas esp. 88

Pálio ED 1.0 98 Vermelho R$ 12,500,0
Escort L 87
CBX 750F Hollywood 87

__;!'. j'��lill
Chev 85

-- =,=e O _-,.O ..••• Belina Ghia Escala 85
...._._ ...__ --, "",-- Chevette SL 81

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1170 - Centro - Jaraguá do Sul - SC Fusca 69

Daliar
---,----------�----

VEICULaS LTOA

COMPRA· VENDE· TROCA >,FINANCIA

l":'%;:::::;-<�"::::::""rn::"y.--:::::;::;:m"":%,�"��<,:«,,:::::::==�"f.:>.;:_w.�,,%w.�<m.<::;;:::=",,::,,"<::::::;::;:::::,,mtr«-:m::::,,�::'(@:,;:�:<w.
� ., a

t ZECA Automóveís
�

I,f.. Novos - Usados de Todas as Marcas

\-)c;;:::;:;/? ,9'S®r;:::;;t

.,
. /L-; (;j @,). 1.t;()i3J) O . (J

�.
] VEÍCULOS MODELO ANO' COMBo COR
� Vectra GlS Okm Gas Branca

I Goi MI 16V Okm Gas Jupiter

�' ����no ��dan g�� ,�:� :���h�r
�. Corsa Wind Sedan 2000 Gas 'a 'escolher
t Corsa 4pts Wind 2000 Gas a escolher

.

I . ���d KÄ iP;cial �ggg I �:� : ����:���
�.__

Fiesta 2pts 1.0 2000 Gas a escolher

� Fiesta 4pts 1.0 2000 Gas a escolher

J ���g 6�;�� ar 2.8 �ggg g:� : ����:���
I E��aEstendida ���an ���go g�s �::,���her
� Santana GL MI 98/99' Gas Verde

! ����i �\a��v ��j�� �:� ����:
t Gol MI 16V 98/98 Gas Cinza

I Ford Ka 1.0, '98/98: Gas Vermelho

� Siena EL 1.6 - 97/98 GGaass Verde
li Escort GL 16V I 97/97 Branca

I �i��a ����:
MI

i�m �H ê���lha
ti'.' Santana GU 2000

'

94/94, Gas Cinza
D 20 Compl 93/94 Diesel Elege

I·
Verona LX 91/91 Gas Branca
Escort GL 88/88 Alc Prata

� Escort L 87/88 Gas Vermelha
f Elba S 87/87 AGlaCs' Branca
� Monza SLE 84/84 Vermelha

I' Gol is 83/83 Gas Cinza
Passat lS 83/83 'Ale Branca
Variant lS 73/73 Gas 'Azul

i :,;;;,;:.:.:,,:::::::::;:::::::.,,:��::.::::.<,::�,,"::,�:,·::::,":.:m,:::[.,:::�,,::�<t:;:;;::;:;:::;:::::::·::�:::::::::;::"'::::;:.�<:":"';::::::<::;::�;:'::;::::::;.�"::::';;:;:'l';;i::;:�:::;:::::;:;:;:;:;:;'�:;:;:::;:;'.::m:::::::::;:;:::::�,";:=,:=::::::.'''.'::'::::;��:;:::;:::::::::;::::�,=»-....�;�,,\W·

IRua Adélia Fischer, 747 - Centro - Jaraguádo Sul- SC
k:xm-«<�,,::;x.:l:::.>;�:,;:;:;.-;::�,,*,=:''W,w..»;:::::<w.*�w:w.@�:m::::;:''�'::�''Th'%:W''::''M«����

I
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JARAGUÁDO SUL, 27 DE JULHO DE 2000 CORREIO DO POVO Clossi Auto - 3

VEíCULO Compra- Venda -Troca CARRO ANO COR COMBo
ANO COR COMBo Veetro GlS 99 Verde G

Pick-AP F-1000 (Dupla)
Motos e automóveis novos e usados GoI1000 95 Proto G

Completa, Turbo Interc. 90 Cinza O CARRO ANO COR PREÇO
Omega GlS 95 Azul G
Gol Gl1.8 94 Azul G

Pick-AP 0-20 89 Branca O Corsa Sedan 8V OKm 00 Bordô . 16.50000 Tempro 94 Cinzo G
Saveiro Completa1.6 (Preço R$ 10.500,00 e Corsa Sedan 16V' OKm 00 Branco 17.45000 Uno ElX 4p 94 Vermelho G
assumir prestações de 33 x R$ 480,00 Corsa Sedan GLS com[1lelO 99 Prata 21.000,00 Verona 94 Azul G
Escort GLX, Completa 2p Corsa SU(2er 4 (2ortas 98 Prata 12.900,00 . Escort Hobby 93 Azul G

ar, dir., trava, alarme 95 Cinza G Corsa Super 96 Branco 10.500,00 Uno Mille 93 Bronco G

Escort L 2.p 93 Praia- G Corsa Wind 98 Prata 11.00000 Escort l 87 Verde A

Del Rey Ghia, compl, ?p 87 Azul l[lanema GL 4 (2ortas 94 Vermelha 9.500,00 Del Rey Gl 86 Dourodo AA BlazerDLX
.

98 Verde 31.000,00 fiorino 86 Bronco A
Del Rey GL, 2p . 87 Cinza A Vectra GL com[1leto 98 . Azul 25.000,00 Uno SX 85 Vermelho G
Belina GLX 1.8, 2p 90 Verde G Vectra GI com!)lelo 98 Branco 25.000,00 Poroti GlS B4 Vermelho G
Gol Mi, 2p 1.0 97 Branca G Omega CD 94 Bordô 16.000,00 Voyoge GlS 83 Verde G
Goi CL 1.6, 2p 96 Branca G F1000 HSD XL com!)leta 97 Branca 33.500,00 Brasilio 76 Bege. G

Goi CL 1.6, 2p 89 Branca A F1000 HSD XL com[1leta 97 Vermelha 31.000,00 Chevrolet 76 Vermelho O
Sprinter (Pick-Up 97 Branca 31.000,00

Brasilia,2p 81 Branca G MB608 73 Azul O
Gol CU 1.6 cl ar 96 Branco 11.00000 5-10 Cabine Duplo 00 Prato O

Brasilia, 2p 80 Bege G Palio ED 4 [1ortas 98 Azul 12.000,00
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 PalioWeekend 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 �:::<,,:.: :,>:,

Fiesta 98 Verde
.

12.000,00Corsa MPFI, 1.0, 4p 99 Preto G
Ka 99 Praia 11.800,00

371 0373 371 0301
371-4233 371-9333

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

MODELO COR COMBo ANO
CARRO ANO COR COMBo VALOR Gof 1.0 16V� 4p Prata G 99
apolo Diplomata cornpl. 6ec 88 Cinzo Álcool 5.300,00
apolo Diplimota Compl 6cc 88 Azul Met. Álcool 6.200,00 Gol 1,6 CU 2p Prata G 96
Çhevy soo Sl 89 Verde Mel. Gasolina 5.150,00
Omega GlS 2.2 Compl. 96 Verde Met. Gasolina 20.000,00 VEíCULOS COR ANO PREÇO Gol 2,0 GTI 2p Azul G 89
Tempro 16V 2.0 (ornpl. 95 Bronco Gasolina 15.500,00 Corsa, 2pts Prata 98 R$ 11.500,00Tempro 16V 2.0 Compl. 93 Bronco Gasolina 11.000,00 G61 1.8 CU 2p Branco G 94
f-1000, duplo, (ompl, + turbo. 88 md.93 Bordã Diesel 29.000,00 Gol Mi Branco 98 R$ 12.000,00

Vermelho GVoyage Cl 1.6 93 Azul Met. Gasolina 7.500,00 Gol Mi Branco 97 R$ 11.500.00 Go11.8 GL 2p 91
Voyoge CL 1.6 86 Verde Met. Álcool 4.200,00 Fiesta 4pts Branco 97 R$ 11.000,00 Santana GL 1_8, 2p Azul A 85Uno Mille EP 96 Verde Met. Gasolina 7.200,00 + prest
Fusco 1.500 77 Bege Gasolina UOO,OO Pálio EDX, 4pts compl. Córdoba 97 R$ 13.300,00 Santana CL 1.8, 2p Bege A 85
Fusco 1.300 'l 69 Vermelho Gasolina UOO,OO Palio EDX 1.5, 4 pts cl ar cond. Preto 96 R$ 13.300,00
Fusco 1.600 73 Vermelho Gasolina 2.500,00 Gol CU 1.6, vdr, trva, couro, som Vermelho 96 R$ 12.900,00 'Vectra 2_0 GLS 4p Prata G 98
Fiorino furgão 1.0 94 Bronco Gasolina 4.200,00 + prest
Brosílio 1.600 81 Bege Gasolina 2.300,00 Pampa L 1.6 Preta 96 R$ 8.500,00 Corsa 1.0 Super 2p Branco G 97
Monza SljE 89 Azul Met. Álcool 6.000,00 Goi CL 1.8 Prata 93 R$ 7.000,00 GMonza SljE 91 Bordö Gosohno }.500,00 Tempra 4pts, 8 val. cornpl. sérieouro

Uno 1.3. CS 2p Prata 91
Gol Cl1.6 88 Bronco Gasolina 5.500,00 Chumbo 93 R$ 10.000,00
Uno Mille 93 Vermelho Gasolina 6.300,00 Parati CL 1.8 Chumbo 91 R$ 7.300,00 .

Palio 1.0 EX, 4p Bege G 98
Pólio Ed 4 portos + trio 98 Azul Met. Gasolina 12.500,00 Diplomata 4-.1 Compl. Prata 85 R$ 4.200,00 Corcel II, 1.6 Bege A 86Moto CBX 200.Stroda 98 Vermelho Gasolina 4.300,00
Bis - Hondo ES 00 Vermelho Gasolina 3.000,00 Corcel I Luxo - Impec. Branco 77 R$ 3.300,00

Fusca 1.3 2p . Branco A 74Opala Diplomata .6c( .... 88
...

Cinzo
....

Gasolina
.......

6.000,00 Fusca 1500 Branco 75 1'1$ 2.300,00

370 7986 Rua Walter Marquardt, 2166

3722820 Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira Rua Reinoldo Rau, 794 - Centro
Jaraguá do Sul

Cenfro - Jaroguá do Sul Jaraguá do Sul
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CHEGARAM, NA CARAGUÁ, AS NOVAS FERRAMENTAS
FEITAS SOB MEDIDA PARA E'SMAGAR OS PRECOS.
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A CARAGUÁ ESTÁ DEMOLINDO OS PRECOS ALTOS.
.

,

São muitospeçcs, ccessórios e serviços em promoção
-e com condi_ções de pagamento facilitadas. Venha conferir.

--

H

ca
•

<:>
-

Rua Bernardo Dornbusch, 800
Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

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

.

Acessórios Super Estoque
de Peças Caraguá

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁDO SUL,27 DE JULHO DE 2000 CORREIO DO POVO Classi Auto

Consórcio volta a ser uma boa

opção para a compra de automóveis
Jaraguá do Sul- Comprar

bens pelo sistema de
consórcio voltou a ser uma

opção atraente. Os principais
motivos são as baixas taxas
de juros que estão entre as

melhores opções do mercado,
onde se destaca o Consórcio
Nacional Volkswagen, ofere
cido em Jaraguá do Sul pela
Caraguá Veículos.

Enquanto no sistema de

leasing ou crédito direto ao

consumidor (CDC) os juros va
riam de 1.50/0 a 30/0 ao mês,
dependendo da financeira, no
consórcio as taxas ficam en

tre 0.150/0 e 0.50/0. Desta for
ma percebemos que os salá
rios dos potenciais compra
dores de cotas também caí-

ramo "Hoje, com uma remu- consórcios somam 2,7 mi- . tante promissoras e a cada
neração de R$ 500,00 é pos- Ihões de participantes ati- procura fica demonstrada a

sível participar de consórcios vos. Segundo a Associação credibilidade e a confiança
para adquirir um carro. O úni- Brasileira de Administrado- oferecida pelo Consórclo Na
co inconveniente é a espera, res de Consórcios (Abac), o cionat Volkswagen, ofertado

-

já que o sistema funciona por segmento deve crescer pela Caraguá Veículos. "Per
grupos de participantes que aproximadamente 10% em _ cebe-se ainda a necessidade
receba seus bens por sortei- 2000. "Os números confir- de investimento e a preocu
os, mas há ainda a alternati- mam uma seleção natural na pação com o futuro dos no

va dos lances mensais, para hora de escolher a forma vos consorciados", esclareceu
aquele que quer o veículo de

_

mais barata de adquirir um
-

o gerente de vendas.
imediato", esclarece o Geren- veículo ou bem", disse o pre- Gomes finalizou dizendo
te de Vendas da Caraguá, sidente da Abac, Eriodes que a participação do siste
Paulo Roberto Gomes. B�ttis!tella. Ele acrescentou ma de consórcios nas vendas

O reflexo desta popula- qu,� roo mil novas cotas são está se tornando significati
rização é o crescimento do verididas mensálmente em va, "e cada novo participante
setor, que no ano passado todo o' Brasil e que o grande que vem integrar o grupo já
movimentou R$ 10.5 bilhões diferencial dos consórcios 'sabe que o consórcio Nacio-,
aproximadamente 1% do são as baixas prestações. nal Volkswagen da Caraquá
Produto Interno Bruto (PIB) As vendas de consórcios no Veículos se fortifica a cada
nacional. Atualmente os vale do Itapocu, já são bas- dia", concluiu.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Classi Auto

Consulte-nos

CORREIO DO POVO

SILENCAR

,

-

Rua Adélia Fischer, 52 - Jaraguá do Sul - SC

.......................................................................................................... .

.

-�--

VENDE-SE GOL 96,
1.6, gasolina, prata -

R$ 11.500,00
Tratar: 373-0504

VENDE-SE CORSA 95,
bordô, 1000 - R$ 9.500,00

Tratar: 373-0504

VENDE-SE ESCORT HOBBY
94, prata - R$ 6.800,00

Tratar: 373-0504

JARAGUÁDO SUL,27 DE JULHO DE 2000

VENDE-SE GOL PLUS MI,
97, gasolina,_azul.
Tratar: 373-0610

VENDE-SE CORSA SEDAN
1.6,GL Azul - R$ 14200,00

Tratar: 373-0504

VENDE-SE GOL 98, 4 portas,
branco - R$ 13.800,00

.

Tratar: 373-0504

, VENDE-SE D-20 CUSTON, 5,
93, preta, 2° dono, diesel.

. Tratar: 373-0610

VENDE-SE GOL 16V, 4 _

portas, 99, cinza, gasolina.
Tratar: 373-0610

VENDE-SE F-1000, 95,
branca, diesel.

Tratar: 373-0610

VENDE-SE Courier ClX, 16V,
,

98, gasolina, branca.
Tratar: 373-0610

VENDE-SE Pálio 1.6 MP!, ano
99, completo, trio, ar, direção,
pintura metálica, rodas de liga

leve. Tratar: 373-1206

_,

" .

.

-'

,UJ,iW;K" : 1?! .�

-. �íí�,I;ßI!I1I�'�;III�;'I�i. /,/

VENDE-SE FIAT UNO MIllE
EX, 4 portas, 97 -

R$ 7.800,00.
Tratar: 373-0806

VENDE-SE FIAT TEMPRA,
94,.16V, completo -

R$ 10.200,00.
Tratar: 373-0806

VENDE-SE CHEVETTE Sl, 83
. R$ 2.000,00.
Tratar: 373·0806

VENDE-SE 'VERONA LX, 1.6,
90 - R$ 5.500,00.

, Tratar: 373-0806

VENDE-SE .D-20, 90, com ar
condicionado ., R$ 20.000,00

Tratar: 373-0806

VENDE-SE S10, ano 96,
compl., cor branca, gas. -

R$ 15.000,00. Com Flávio.
Tratar: 370-8307

VENDE-SE OMEGA
SUPREMA, GLS 94, cor azul,
álcool - R$ 14.000,00. Com

Flávio. Tratar: 370-8307

,

COMPRA-SE
Pick-up Fiorinq Bàú, 94/
95 ou ,96 paga-se a' viste,

Trata r no telefone
.

9997-8784 com Pereira

Consórcio de mofos
,Consórcio de caminhões

Av. duscetino Kubistctte
,; ,�:;:: /'::;::::;; ':�H�:){i:;,�:�::;)::/�{::Mw�rú�?::� �:��:::: '. :�<:::�� }}:::;-,::::: :::,;;;;::":', �N::::;,::+:X'=W}:�H::::::::':

.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Çi rcu I�ção ]
quinta-feira
e sábado.

MARIMAR 275-0051
eREel 1989-J

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

Áo SOBRADOS COM 130 M2
DE ÁREA ÚTILCOM:

TÉRREO: HALL DE ENTRADA,
ALA DE ESTAR AMPLA, SALA
DEJANTAR COM PISO EM

ESNíVEL, LAVABO, COZINHA E
ÁREA DE SERViÇO;

PAVIMENTO SUPERIOR: SUITE
COM SACADA, DORMITÓRIO,

RMITÓRIO COM SACADA E

BWCSOCIAL;
. GARAGEM PRIVATIVA;

. CHURRASQUEIRA;
·JARDIM;

. QUALIDADE, BELEZA E

FUNCIONALIDADE;
OCALlZAÇÃO PRIVILEGIADA

(em frente ao BreithaLipt da
.

Walter Marquardt)
· ENTRADA PARTICULAR;
:t\GAMENTO FACILITADOSEM

JUROS;
. SEM CONDOMíNIO;

O PREÇO É BEM MENORQUE
VOCÊ IMAGINA.

· ENTREGA EM 06MESES;
· VENHACONHECER ESTE

NOVOCONCEITO DE
MORAR BEM NA:

CENTERHOUSE - Central de

lanejamento da Propriedade,
UA FRITZ BARTEL 77 - SALA
3. (próximo da recreativa da

Marisol).

. Projeto arquitetônico: Carlos
Freitas Arquitetura

· Projetos complementares:
Hexagonal Engenharia Ltda.
xecução : RSA Planejamento &

Construção Ltda.
endas : Marimar Imóveis LIda.
Assessoria Juridica : Hasse
Advocacia e Consultoria

,

FlORIANI EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
"ç

CHAVE 275-1594
eREel 612-J

MARCATTO 371-1136
eREel093

VENDE - TERRENO com 2.400rn2

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

VENDE - TERRENO de esquina
com 4.200m2 - Fazendo frente

com a Rua Bernardo
Dombusch.

V�NDE - 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 - CASA DE 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

01 - Terreno Ilha da Figueira/
prox. sociedade vitória

R$ 9.000,00 ou

entrada + parcelamento.

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

Jt\ventus 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 Comercial Vila
RaulPróximo a Faculdade com

383,00m2 R$
15.000,00 negociável.

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

instalada/próximo
ao super Brazão R$ 7.00'0,00.

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.

INTERIMÓVEIS 371·2117
eREel 0914-J

IMÓVEIS PI LOCAÇÃO
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.,

lavand., bwc, 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 Emilio
Verbinenn - Resid. Garcia

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

04 - Apto. contendo 01 suite
+ 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 - Sala comercial cl aprox ..

70,00 m2. Rua: Barão do Rio

Branco, 353 - Ed. Barão do
Rio Branco

Valor do aluguel: R$ 400,00

IMÓVEIS PARA VENDA
06 - Apto. contendo 01 suite
+ 02 quartos, com área de

aprox. 120,00 m2. Rua Barão
do Rio Branco, 353 - Ed.
Barão do Rio Branco

Preço: R$ 65.000,00

07- Apto. cl área de

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

08 - Casa de madeira, cl
62,00m2 em terreno ci
325,00m2. Próx. Malwee

Preço: R$ 16.000,00

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

Preço: R$ 25.000,00

10 - Apto. contendo 01 suite
+ 02 quartos, com aprox.
120,00m2. Rua: Leopoldo
Malheiro, 15 - Ed. Gardênia

R$ 45.000,00

CHALÉ 371-1500
eREel 643-J

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 darm.)
R$ 250,00.

Apartamento R.Leopoldo J.

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. Luiz

Alves, 38 - Figueira, 3

dorrn., cl garagem -

R$ 315,00

Casa alvenaria R. Frederico

Bartei, 237 - Centro, 3

dorrn., cl garagem -

R$ 350,00

Jornal

· Móveis para escritório em geral
Computadores/ impressoras
Fax - Máquina de cupom fiscal
Relógios de Ponto
Etiquetadoras - Scanner
Check Pronto - Retroprojetor
Calculadoras/Máquinas de escrever
Suprimentos pl informática .

Papelaria e acessórios em geral

CORREIODOPOVO

Apartamento R. Padre Pedro

Francken, 174 - Centro, 1

suite + 2 dorrn., cl garagem -

R$ 335,00

PARA VENDA:

Terreno R.Cel.Procópio G.

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

VENDO OU
TROCO

Ótima casa de
alvenaria com

160m2 em

Curitiba.
Tenho interesse

por uma
casa em

Jaraguá do Sul.
Tratar com o

proprietário pelo
telefone

9993-3777

E\GE\HARI.\ E ARQlITETlR.\
Projetos e Construções

A�1�dM6�
c�:;. ;10?�_:

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

Computadores
com ISO 9002 para

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

Monitores San�ung
com preços imbatíveis

Ua Venâncio da Silva Porto, 353 - Fone/Fax: (0**47) 275-1492 - Jaraguá do Sul- SC - E-mail: florianiequipamentos@netuno.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RCJ NOS 'BASTIDORES RCJ ESTRADAS

Ajuste de conduta
• Sul do estado pode ficar

sem a duplicação dá BR-101
A Federação das Câmaras de

Dirigentes Lojistas de Santa Cata
rina (FCDL) firma termo de com

promisso de ajustamento de con
duta com o Ministério Público de
Santa Catarina(MP), garantindo,
dessa maneira, a entrega de 34 veí
culos a consumidores contempla
dos pela promoção Compre com
Sorte 99, namodalidade de loteria
instantânea, e que aínda não rece-

beram os prêmios estipulados.
Conforme o ajuste de condu

ta assinado com o Mp, a FCDL as

sume o compromisso de entre

gar, no mínimo, dois carros até o

dia 30 de cada mês a partir de
julho. A multa pré-fixada para o

caso de não-cumprimento da

obrigação é de R$ 100,00 por dia
e por veículo que não seja entre
gue na data estabelecida.

o tuiuistso dos TransportesEliseu Padilha quer desmembraras áreas de conititoem Araranguá que envol
vem a duplicação da ER-10 1para acelerar oprocesso da licitação ainda este ano. Embora esteja noplanejamen
to do mjnistério a conclusão do trecho Sul de duplicação da estrada federal, o problema está longe de ser

resolvido. A wscordância entre grupos locais de empresários e ambientalistas se transforma no principal
impassepara a concretização das obras, que já contabiliza um atraso de cronograma de 120 was.

Narcotráfico (Jacinto Machado)O mi

nistro dos transporte admite
que "é evidente que o país
passou por crises financei
ras que acarretaram em re-.

visão do projeto, mas, no
caso de Araranguá, depen-
de, exclusivamente da co

munidade", ressalta, fazen
do referência ao impasse
entre o movimento local que
quer a duplicação pelo des
vio oeste e o que defende o

traçado pelo leito normal.
Segundo o coordenador

da organização não-gover
namental Sócios da Nature
za, Tadeu Santos, o con

fronto ocorre a partir de
uma "meia dúzia de empre
sários contra 49 entidades

que defendem o desvio por
fora da cidade". O coorde
nador explica que o traça
do por fora da cidade tem

inúmeros benefícios. Além
da s.egurança de pedestres,

. o desenvolvimento econômi
co é o principal argumento
de defesa da alternativa.

"De imediato isso iria

oferecer para a cidade a

oportunidade de ter uma se

gunda pente, além de mo

vimentar o comércio e o tu

rismo", avalia Santos, que
acredita que a comunidade

Equipe de técnicos do Gru

po de Estudos Norte-Americano
do Narcotráfico mantém encon

tro com os integrantes da CPI do
Narcotráfico e do Crime Organi
zado em Santa Catarina. O obje
tivo do contato foi o de levantar

informações para integrar a da
das de outros paísés com a in

tenção de traçar um perfil das
rotas e do volume de drogas con
sumidas nomundo.

Antes de vir a Santa Catarina,
a comitiva norte-americana este
ve nos estados das regiõesNorte e

Nordeste, e o roteiro se estende ao
Sul, até as fronteiras com Paraguaí
eArgentina. Omesmo trabalho, na
América Latina, já foi realizado na

Bolívia, Colômbia, Venezuela, Pa
raguaí e Peru.

O compromisso do grupo é de

que os resultados doslevantamen
tos serão repassados aos países de
origem com o intuito de estimu
lar a implantação de projetos e pro
gramas de prevenção e repressão
ao tráfico e uso de drogas. _

O presidente da CPI, deputa
do João Henrique Biasi (PMDB),
entregou uma cópia do relatório

parcial da Comissão ao coordena
dor da equipe, Peter Feister, e fez
urna retrospectiva dos trabalhos e

das investigações realizadas.
Além de Peter Feister, integram a

equipe Jeffrey Gyatt, da Counter
Narcothics Center; Freddy Bocanu
menth eMaria EuniceAddanur, da
Embaíxada dos Estados Un'i'dos, e
Mário Rosales e Kyaro Shiruasshi,
'do Consulado de São Paulo.

Feira de neqécics
A BR-10 1 é uma ainda congestionada rodovia federal.OCentrosul, em Florianópolis,

vai sediar uma feira de negócios
voltada amicro e pequenos empre
sários de 27 a 29 de outubro. A pro
posta formatada e apresentada pela
Caixa EconômicaFederaJ,quejá con
ta com o apoio da Facisc, Farnpese e

do Sebrae-SC, conquista também a

adesão do governo do estado.
A intenção dos promotores é

reunir num só espaço clientes e

fornecedor.es do segmento das

empresas de pequeno porte agre
gando à exposição de produtos e

serviços a realização de rodas de

negócio, disponibilidade de li
nhas de crédito para capital de giro
e investimento fixo, além de in

formações sobre no�as tecnologi
as, gestão, legislação, tributação e

formalização de empresas.
O superintendente de negóci

os da CEF/SC, AliatarSilveira, ar
gumenta que "a idéia de uma feira
de negócios neste porte é inédita
no estado e uma excelente oportu
nidade par.a alavancarnovos peque
nos empreendedores".

tem o direito e o dever de
opinar. De acordo COIÍ1 ele,
o plebiscito lançado pelo
Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem
(DNER) só não foi aceito por
este ser um ano de eleições.
Além disso, destaca que es

tudo do DNER avalia que o

desvio causa menor impac
to ambiental.

agentes do BID que, em

março, visitaram o local. Do

contrário, o trecho sul, que
compreende o percurso de

Palhoça, SC, a Osório, RS,
não será licitado'. A dupli
cação da BR-l 01, em Santa

Catarina, até dezembro de

99, já somava R$ 600 mi
em investimentos(Jornal
Volta Grande).

O estudo atendeu à soli

citação elo Banco Interame
ricano de Desenvolvimento

(BID), já que; até então, só
havia sido realizado estudo
de impacto ambiental pela
alternativa de duplicação
por dentro da cidade. O
DNER tem até outubro para
resolver o impasse de acor
do com prazo acertado com

RCJ COOPERAÇÃO INTERNACIONALVazamento
Com a chuva do último final

de semana, Santa Catarina volta a

GOITer riscos de impacto ambien
tal em função do vazamento de
óleo na Refinaria Getúlio Vargas,

.

em Araucária, no Paraná, ocorri
do no domingo, 16 de julho, caso
a tendência de escoamento do
óleo acumulado em terra pelo.
Rio Iguaçu se confirme. O gover
no do estado, no entanto, na se

mana passada, reagiu de forma
efetiva e adotou medidas para
evitar que o vazamento do pro
duto resultasse em prejuízos am
bientais também ao estado
catarinense. A possibilidade de

que a mancha dos 4 milhões de
litros de óleo que vazaram pode
ria se estender, através do Rio

Iguaçu, até União da Vitória, di
visa entre Paraná e Santa Catari
na, deixou em estado de alerta o

vice-governador. Paulo Bauer,

imediatamente, obteve da Petro
brás o compromisso de reparo a

eventuais danos aomeio arnbien
te catarinense.

Além disso, Bauer, determi
nou à secretaria de estado e de De
senvolvimento Urbano e Meio
Ambiente a coordenação de ações
integradas à Diretoria Estadual de
Defesa Civil, Casan e Fatma no

acompanhamento das operações da
Petrobrás de controle do desastre

ecológico na região do planalto
norte, na altura da divisa entre os

dois estados.A disponibilidade de

equipamento da secretaria de esta
dodoDesenvolvimentoRuraleda.
Agricultura, para a abertura de um

poço artesiano em Irineópolis, foi
outramedida tornada por Bauer, no
sentido de garantir o abastecimen
to de água domunicípio diante do
risco de uma eventual contamina

ção dos recursos hídricos locais.

Santa Catarina adere a

projetos do Mercosul' e UE
fortalecimento da integraçãO
social entre a América Latina
e a União Européia.

O secretário do Desenvol
vimento Econômico e Integra

ção ao Mercosul, Antônio Ce

ran, ressalta, que em pouco
tempo, Santa Catarina vai co

lher os frutos dos convênios
acertados com a Europa. "Te

mos de expandir nossos rne�-
.

cados e anossa qualidade,
declara Ceren.

em qualquer dos países mem
bros, desde que regularmente
constituídos e registrados.

Segundo Amin, o inter"

câmbio representa a "melhor

oportunidade" pará identifi
car as autonomias de cada
estado, região ou país. O go
vernador frisa ainda a impor
tância do tratado para o in

cremento tecnológico e em

presarial, desenvolvimento de
técnicas agroindustriais e o

Santa Catarina adere a to

dos os projetos de cooperação
internacional celebraelos en
tre os representantes da Con
ferência das Regiões Periféri
cas Marítimas da Europa
(CRPM), da Codesul (SC, PR,
RS, MS) e do Crecenea Lito
ral (províncias argentinas de
Corrientes, Entre Rios, Cha
co, Santa Fé, Missiones e For

mosa), segundo acordo firma
do em Múrcia, naEspanha,

pelo governador Esperidião
Amin, na semana passada.

A Ata ele Múrcia estabele
ce um forte relacionamento
entre as regiões envolvidas e

será formalizada com a reali

zação de diversos convênios. O
principal deles refere-se ao in
tercâmbio de estudantes e pro
fissionais, inclusive com o re

conhecimentomútuo de diplo
mas universitários, propician
do a aceitação de profissionais
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Uso do jornal em sala
de aula conquisna espaços

(São Miguel do Oeste) O
Projeto Jornal Educação e Cul
íura, desenvolvido pelo jornal
folha do Oeste, com apoio da

Adjqri-SC se transforma em

destaque na programação do
Curso Descentralizado de Ca

pacitação para Professores do
Ensino Fundamental, que reu
niu 98 educadores de 55 uni

dades escolares da rede públi
ca estadual, em Treze Tílias,
na primeira semana de julho.

A partir de uma proposi
ção de reflexão da prática pe
dagógica.através do inter
câmbio de novidades na me

lodologia de ensino, os deba
les do evento foram divididos
em quatro grandes temas:

Concepção Teórica da Propos
Ia Curricular de Santa Cata
rina/Teoria da Atividade de

Aprendizagem, Planejamento
e Avaliação, Metodologia do
Ensino da Língua Portuguesa
e Metodologia do Ensino da
Malemática.

O módulo Metodologia
do Ensino da LÍngua Portu
guesa, que trabalhou a ques
íäo da leitura na escola, teve
como destaque o Projeto Jor
nal Educação e Cultura, ide
alizado pelo jornal Folha do
Oesie, de São Miguel do

Oeste com o apoio
da Adjori-SC. O

projeto leva o jor
nal às salas de aula
e busca farniliari
zar os alunos de 3°
e 4° séries com as

diferentes colunas
e notícias do jor
nal, facilitando seu

manuseio e leitura.

Redações, carta
zes, entre outras

criações elabora
dos a partir do
conteúdo do jornal
Folha do Oeste têm
sido o resultado
dos trabalhos.

O diretor do

jornal Folha do
Oeste e presidente
da Adjori-SC, Mi-
guel Ângelo Gobbi,
afirma que a equipe está or

gulhosa e otimista quanto ao

futuro do projeto Jornal Edu
cação e Cultura. "Este traba
lho tem sido de grande im
portância não só para o de
senvolvimento do hábito da
leitura corno para a formação
da cidadania, propiciando às

crianças conhecerem o coti
diano e problemas da comu
nidade em que estão inseri-

o jornal na sala de aula como instrumento
de educação e formação de cidadania.

das e manterem-se atualiza
das, uma vez que serão os

futuros líderesque conduzi
rão os seus destinos". O pro
jeto despertou a curiosidade
das crianças também em sa

ber como se produz um jor
nal, o que tem ocasionado a

programação de uma série de
visitas à sede da Folha.

,

Para a diretora de Ensino
da 12" CRE e coordenadora

pedagógica dos cursos desceu-

tralizados, Isoldi Will, "este
projeto não só é importante,
como necessário, já que traba
lha a língua Portuguesa através
do uso do jornal e traz resulta
dos imediatos. Além disso, o
jornal serve para reforçar uma
posição nossa no que diz res

peito à conscientização ambi
ental e cidadania. Os alunos
discutem problemas sociais e

adquirem o hábito da leitura",
avalia (Folha do Oeste).

RCJ EMPRESAS INCUBADAS

Incentivos para
recém-lançadas ao mercado

•
t

o M/oIOESTE é uma das três
/�cubadoras tecnológicas que
vao atuar no fomento à geracão,de empresas na área alimenÚcia
Ou interligadas na região oeste.

As dificuldades en
contradas pelas empre
sas de base tecnológica
incubadas em deixar as
incubadoras vêm aler
tando instituições do se

tor privado e governo
para a necessidade de
criar incentivos que con
tribuam para a sobrevi
vência imediata destas

empresas quando recém
lançadas nomercado.

A preocupação foi le
vantada pelo presidente
da Fiese, José Fernando
Xavier Faraco, durante
o lançamento institucio
nal do ProjetoMicro Dis
trilo Indústrial de Base

Tecnológica do Oeste, o
MIDIOÉSTE, uma das

três incubadoras tecnológicas do mercado. Santa Catarina

que vão atuar no fomento à ge- tem, hoje, 352 empresas de base
ração de empresas na área ali-, tecnológica incubadas, omai
mentícia ou interligadas, na se- or número do país".
mana passada, em Chapecó. Os gastos com oMidioeste

As estatísticas apontam que -estão estimados em US$ 7 mi-

80% das empresas brasileiras lhões, com 50%de financiamen-
não sobrevivem no mercado, to através do BID, que pela pri-
enquanto 80% das desenvolvi- meira vez participa da instala
das em incubadoras. sobrevi- ção de incubadoras implanta
vem. Segundo Iaraco, a dilicul- das pelo Sistema Fiese, através
dade está no processo de de- do Senai-SC/IEL em parceria
sincubação, que provoca uma com o SenaiNacional.

mudança brusca de um ambi- Aconstruçãodoedificioque
ente protegido e com infra-es- vai abrigar o MIDIOESTE tem

trutura para o mercado da Ii- custo avaliado em 1,5milhão e

vre concorrência: "É para ame- o início das obras programado
nizar esse impacto que se faz para setembro, COI11 prazodecon
necessária a criação de meca- -clusào previsto para seis meses.
nismos que auxiliem na sobre- Entre as inovações, o prédiocon
vivência destas empresas, que tará com lU11amodernaEstação
passam a ser expostas às forças deTratarnento de Elluentes.

ACJ NAS PONTAS

ICMS�Ecológico .

o Consórcio Quiriri, com
sede em São Bento do Sul e abran

gência aosmunicípios de Rio Ne

grinho, Campo Alegre e Corupá,
mudou totalniente a cena da reci

clagem de lixo na região norte de
Santa Catarina, servindo, inclusi
ve, como modelo para consórci
os de outras regiões do estado.

Cerca de 600 toneladas são reei
'cladas por mês.

Mesmo com as mudanças pra
movidas pelo Quiriri há muito o

que avançar no que diz respeito à
consciência ecológica em SantaCa-

tarina. De acordo com o coordena
dor da Ambiental2000, realizada
em SãoBento, na semana passada,
o ICMS-Ecológico, debatido ampla
mente pelo evento, merece uma
atenção imecliata por parte da soci
edade, pois sequer foi votado pela
Assembléia Legislativa: "Infeliz
mente alguns deputados ainda não
se deram conta da importância da

aprovação dessa lei. Prenderam-se
ao comodismo e esqueceram dos
benefícios sociais que a simples
aprovação da lei traria para a comu

nídade", afirmallinformaçáo].

'Festa das festas
Numa estratégia de contabilizar

o intensomovimento de profissio
nais da dança, turistas ea presença da
mídia nacional em joinville, em fun

ção da realização do 18°Festival de
Dança, aOrganização Regional do 'Ih
rismo (ORT) e a Promatur promove
ram, no sábado, 22, o 4°Encontro das
Festas deSantaCatarina, com desfile
oficial pela avenida josé Vieira, em
frenteaoCentreventosCau Hansen.

Grandeparte dos 30munícípios
catarinenses que promovem anual
mente dezenas do festas típicas com

o objetivo de demostrar suas tradi

çöes e atrativos culturais participa
ram do evento. SantaCatarina, que
detém, hoje, o título de Estado elas
Festas,mescla tradições germânicas,
italianas, portuguesas, entre outras
etnias, que foram representadas no

,

desfilo por grupos das cidaeles ele

)oinville, BalneárioCamboriú, Bar
raVelha, Blumenau, Brusque, Floria
nópolis, Gaspar,Governador Celso
Ramos, Guaramirim, Ibirarna, Itajai,
jaraguá do Sul, Pornorode, RioNegrí
nho, São Bento elo Sul eTimbó.

'

Justiça
jaraguá do Sul vai sediar final

mente uma vara da justiça Federal,
o que agiliza, desburocratize e fa
cilita as ações da justiça na região.
O anúncio da instalação da vara foi
feito. na semana passada, pelo pre
sielente elo Tribunal Regional Fede
ral '(TRF) da 4" Região, Fábio Bit
tcncourt da Rosa, e pelo Ministro
élo Supremo Tribunal de Justiça
(STJ), HélioMossímann, que infor
mam ainda que a inauguração ofi
ciai está programada para o elia 15

de setembro próximo.
,

Ovice-governadorPauloBauer
avalia que "dernos um passo decisi-

vo para a concretização da vara. Ele
ressalta ainela que a instância local
vai oferecermais autonomia à justi
ça e facilitara acesso da população.
Ainda em dezembrodoano passaelo,
estive, pessoalmente no 'IRF, em Por
toAlegre, reforçando o pleito". .

Oministro HélioMossimann
salienta que a instalação da vara em
jaraguá do Su I faz parte do projeto
de interiorizaçâo da Justiça Federal.
Além da sede em Florianópolis, a
justiça Federal está representada,
hoje, nosmunicípios deBlumenau,
Ioinville, Críciúma, Chapocó, [oa
çaba, Lages, Tubarão e Itajaí.

Dança
A participação de 20 dançari

nos selecionados entre seis grupos
ele dança ele São Miguel do Oeste
na programação do 18° Festival do

DAnça de )oinville representa para
a cidade um grande incentivo à
cultura e à dança locais. A inicia
tiva foi resultado da ação do se

cretário de administração do De

partamentoMunicipal de Cultura,
Fernando Luiz Freiberger, com
apoio de outros setores.

A missão à Capital da Dança
foi viabíiizada, também, como for
mado retribuir aos grupos os tra
balhos realizados em prol domu-

nicípio, a exemplo de apresenta
ções em abertura de jogos, festi
vais, entre outras solenidades. A
expectativa do executivo munici

pal é de que, do pONtO de vista téc

nico, sirva comomotivação na bus
ca demais qualidade. "Eles também
estão partiicipando de cursos e, no
retomo, têm a responsabilidade de
repassar esse aprendizado aos de
mais, podendo, no futuro, colocar
SãoMiguel Oeste em condição de
destaque, através da presença em
diversos eventos da região e em

outros estados", salienta

Ireiborgerffolhadoôcste).

Fórum
oParque deExposições deCon

córdia seclia nesta sexta-feira, 28, o
I Fórum deConjunturaNacional de
Suínos eAves, numa promoção da
unidadedo Aves e Suínos, dentro da
programação comemorativa dos 25
anos da Embrapa. Programado e 01Í
entado para um público de empre
sários, produtores, técnicos pesqui
sadores. universitários, formadores

de opinião e políticos, o Fórwn, de
acordo com as expectativas da Em
brapa, deve resultar em importantes
repercussões nas políticas privadas
e governamentais, com a implanta
ção e observação de medidas que
fortaleçam as competitividades re
gionaís e intemacioal da produção
catarinense ebrasileira de suinocul-,

'

tura e avicultura.
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Proteção integral
Embora considere diver

sos avanços decorrentes do
ECA, entre os quais a implan
tação dos conselhos tutelares,
dos conselhos de direitos e

dos fóruns específicos de pro
leção dos direitos das crian

ças e dos adolescentes, a se
cretária de Desenvolvimento
Social e da Família, Marli
Nassif, admite que "há muito
ainda por fazer". Orientada

por essa consciência e por le
vantamentos dos fóruns e das

delegacias regionais do traba- .

lho, a secretaria define como
prioridade a ênfase nas ações
de combate à drogadição, à
violência e exploração sexual
infanto-juvenil e à exploração
do trabalho infantil.

Ressalta, por outro lado,
que há tambémmuitos avan

ços "a comemorar". No âmbi
to do governo do estado, atra-
vés de parceria com o gover
no federal, prefeituras'e as

comunidades, cita mais de
uma dezena de avanços em

ii' programas nas áreas de saú-

11 �;;i:f��::���::::�:�c�:

Jjteste
do pézinho, passam pelo

direito à educação infantil
i

com acesso à escola e pela
garantia aos horários escola
res e proteção das condições
de trabalho dos adolescentes
com mais de 16 anos.

Neste contexto da assis
tência social, a secretariade
senvolve, hoje, o Programa de
Erradicação do Trabalho In-

I
I
II
'li

,..

fantil (Peti), que vem att;an
do junto aos setores calçadis
ta, cerâmico, da produção de
fumo e tomate, carvoeiro, in
cluindo a atividade desenvol
vida pelos catadores de lixo:
o Programa de Combate à Vi
olência e Exploração Sexual

Iníanto-Iuvenil (Peves), em
ampliação e já implantado em

30 municípios, e o Sistema de

Informações para a Infância e

Adolescência (Sipia), com o

qual a secretaria armazena

dados globais e individuais.
Através de convênios 'Com

municípios, ong's e outras

instituições, a secretaria de
senvolve programas de nianu
tenção de abrigos; auxílio a

entidades, fundos e prefeitu
ras; o Projeto Professor Lei

go que forma recursos huma
nos para-o atendimento de

crianças de O a 6 anos; o Ser

viço de Ação Continuada

(SAC), que dá apoio técnico
a entidades que atendem cri

anças na faixa de O a 6 anos
e tem disponível R$16 mi

lhões/ano através do minis
tério da Previdência e'Assis
tência Social, além de ou

tros projetos que dão atendi
mento social e psicológico à
faixa de adolescentes e jo
vens carentes entre 12 e 24

anos.

Marli Nassifressalta, no
entanto, que o principal avan
ço do ECA foi a mudança de

concepção da ação da socie
dade em relaçäoàs crianças e

Legal e exeqüível
aos adol,escentes que passou
do assistencialismo-repressivo
para a proteção integral e ga
rantia de direitos sociais: "Es
tamos cada vez mais integran
do a ação das secretarias de
Desenvolvimento Social, Saú
de, Educação e Justiça. E tam
bém fundamental esta parce
ria com as ong s, os municípi
os, os conselhos tutelares e de
direitos. Os governos e a soei

edade.civíl não suportam mais
as demandas sociais, que são

agravadas pelo contexto eco

nômico do país. A responsabi
lidade é de todos e o caminho
correto é o de ensinar a pes
car", resume a secretária.

O Ministério Público
confirma o cará ter de prio
ridade de ações de preven
ção e combate à drogadição.,
violência e exploração sexu

al infanto-juvenil e da explo
ração ainda do trabalho in
fantil, onde os excessos,

além dos setores já destaca
dos, ocorrem também no
meio rural.

Para o Ml' a consciência
dos pais entre o limite da

contribuição e da obrigação
é um caminho para comba
Ler o trabalho infantil nesse
caso específico: "É preciso a

participação também da so

ciedade, que, em Santa Ca-.

RCJ SOLUÇÃO

Tanto no âmbito dos dade absoluta à criança e ao política dos governos em via- ECA ..Resultado que pede uma no, tão grave quanto a viola- bandeira de- respeito às de-
conselhos tutelares, quanto ' adolescente, conforme deter- bilizar, orientar e até garantir outra agregação de valor, a da ção dos direitos de íntegrida- terminações do ECA que o

do 'governo, como do Mp, minaoECA. a implementação de políticas efetividade de observação do de física, a violência moral Ministério Público empunha
todos concordam: o Estatu- _ Certamente o diagnóstico gerais de proteção, Papel de ECA dentro de casa, nas nos- passa, muitas-vezes, desperce- com firmeza sob o argumen-
to da Criança e do Adoles- que a ACCT quer fazer junto maior poder de pressão e ação sas relações cotidianas com as bida em inúmeros e já corri- to de que a efetiva implan-
cente é o instrumento hábil aos 293 municípios sobre as têm ainda as organizações crianças e adolescentes, com queiras conflitos diários de tação do estatuto é mais eco-
e suficiente para o combate realidades locais de contexto não-governamentais que estão o exemplo das nossas posturas quem convive com crianças e nôrníca, operacional e hu-
às práticas de desrespeito social das crianças e dos ado- envolvidas com a garantia dos em relação ao mundo e a eles adolescentes; uma aparente mana do que diminuir a ida-

, aos direitos das crianças e
'

lescentes é fundamental para direitos de crianças e adoles- próprios. pequena violência, muitas ve- de que o adolescente passa
dos adolescentes, Todos avançar o cumprimento de centes, De acordo com oMl] ain- zes, pode acabar numa gran- a ser encaminhado para um

concordam também que há compromissos em direção ao A soma disso, se revertida da é muito grande o número de violência de conseqüênci- sistema prisional, na sua

avanços a comemorar, mas. estatuto dentro de uma orien- em ações práticas, é nada de denúncias de violência Ií- as até irreparáveis. grande maioria, s.uperlota-
há muito o que fazer para tação estratégica, Por certo tem mais, nada, menos, do que a sica contra crianças. No entan- O fim da discussão de re- do, perverso e esbimulador
€hegar ao estágio depriori- igual importância a vontade, efetividade de implantação do to, alerta, Alexandre Hercula- dução da idade penal é outra da reincidência.

Efetividade do ECA

tarina, tem reagido e denun
ciado infrações", avalia Ale
xandre Herculano de Abreu,
coordenador do Ceritro das
Promotorias da Infãncia do
MP, que assiste, orienta e

atua integrado a promotorias
de todo o estado.

Além de atender denún
cias' e ações públicas geradas
pela comunidade, ao longo
dos 10 anos do ECA, o Mp, se
gundo Alexandre, tem busca
do avançar conquistas, "Em
91, como promotor da Comar
ca de Quilombo, entrei com
uma ação pública contra o

estado pelo respeito a uma lei

que não estavasendo cumpri
da. Várias coordenadorias da
infância fizeram o mesmo e o

governo teve que garantir 6
teste do pézinho. Ali já se per
cebia o grande avanço do

, ECA:,a lei existe e é exeqüí
vel", destaca o coordenador.

Outro exemplo citado foi
a instauração do Inquérito
Civil Público em 95, que le
vou dois anos, mas conse-

, guiu o compromisso legal dos
prefei tos em relação à co
bertura das exigências míni
mas do ECA: "O principal
resultado foi a instalação
efetiva dos conselhos tutela
res e dos conselhos de direi
tos em praticamente todo
estado", argumenta.

Sem abrir mão da prer
rogativa judicial e extraju
dicial, viabilizada pelo ECA,
de lá para cá, numa estra-

tégia de maior avanço ime
diato e de menor desgaste
geral, o MP tem buscado ii

parceria dos governos no

sentido de efetivar resulta
dos a curto prazo: "O ECA

prevê uma série de políti
cas, para as quais é neces

sário von tade política. Te
mos rros colocado como esti
muladores da vontade polí
tica e, é claro, parceiros da
efetividade das soluções".

Além da relação de par
ceria institucional, o MP tem
acordado ajustes de conduta
com as secretarias da Saúde
e da Justiça, por exemplo,
para a instalação de locais de
atendimento e ressocializa

ção a menores dependentes
químicos, infratores e, com

prefeituras, para menores

prostituídos. Embora as de

terminações do ajuste ainda
não estejam viabilizadas,
Alexandre comemora e ava

lia Gomo baixo o índice de
8% de reincidência registra
do pelos adolescentes infra
tores deSanta Catarina: "Esse

perfil éresultado de um tra

balho, em que somos parcei
ros da secretaria da Seguran
ça, de reorientação no enca

minhamento ao jovem infra
tor que merece todos os elo

gios, Este é um avanço. Exis
tem outros, mas há muito o

que fazer para atender ao ca

ráter de prioridade absoluta
da criança determinado pelo
ECA", reconhece.

I

i
ADJORI/SC

JORNAIS QUE
,INTEGRAM A 'RCJ'

Folha da Cidade/Caçador; O Planalto/Canoinhas; O Tempo/Capinzal: O Fato/Catanduvas: O jornal/Concórdia; A Semana/Curitibanos: [ornal.da Ffonteira/DionÍsio
Cerqueira; jornal do Vale/Cuaramirim: Nosso Povo/ Imbituba; O Atlântico/ltapema; Força D'Oeste/ltapiranga; jornal Volta Grande/jacinto Machado; Correio do po�ol
jaraguá do Sul; O Momento/ Lages; Expresso D'Oeste/Palmitos: jornal do Comércio/Piçarras; Nova Era/Rio do Sul; Teia Cultural/Santo Amaro da Imperatriz;'Infoflllaçao!
São Bento do Sul; Folha do Oeste/São Miguel do Oeste; O Seareiro/Seara: jornal do Médio Vale/Till1bó; Correio/Videira, e Folha do Alto lrani/Xanxerê.

'

Rede Catarinense df3 JornaiSAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ENGETEC 370·0919

CRECI 934·J

VENDE - VILA LENZI

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

5.000,00 entrada +

R$ 8.000,00 parcelado,
condições à combinar.

VENDE - BARRA DO RIO

CERRO - Sítio próximo a

Malwee, com 170.000,00m2 -

valor R$ 90.000,00.

VENDE - VILA NOVA - Terreno

c!425m2 próximo ao Fórum
Valor: R$ 33.000,00.

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

(Jaraçuá-Pomercdej- Preço
R$ 15.000,00.

VENDE - VILA LENZI -

Terreno localizado na Rua

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

de R$ 20.000,00

VENDE - RUA MAX WILHELM
Frente a futura Prefeitura

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

15,60m 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, lavanderia!
área de serviço e garagem
RS 48.000,OOà vista ou em

condições a combinar

VENDE-CENTRO
Casa c! aproximadamente

300m2, na Rua José Emmendo
erler, 311 - terreno com 337m2.

R$ 65.000,00.

ITAIVAN 275.3412
_ CRECI 1749·J
ALUGA - Apto. Ed. Bartel - Vila
Baependi - c! 95m2 - suíte + 2

.

darm. - R$ 300,00.

N
ALUGA - Apto. Ed. Matedi -

Ova Brasília - 3 dorrn., 1 bwc
- R$ 280,00.

:LUGA - Ed. Res. Amizade -

mlzade - 2 dorrn, - 01 bwc -

R$ 230,00

ALUGA - Apto. Vila Baependi _

3 darm. - R. Guilherme

�nn, 68 - R$ 280,00.

AL
.

Cz
UGA - Casa alv. cl 90m2 -

. Rerniew!cz - 2 dorm., 1 bwc.
. Hennque Marquardt, s/n? -

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 dorm. , 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

GIROUA 275·0003
CR,ECI 001367·J

LOCAÇÃO

Cód. 665 c 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 Panif. Conl.

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
CRECI4936

VENDE Terreno - Ótimo
terreno com 618 m2. Rua "A" -

Loteamento do Juca - Chico
de Paulo. R$ 13.000,00.

Ref. 201

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

Rua 980 - lote 26 - Lot.

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

Ref. 134

VENDE Terreno com 450m2

(15x30) - Rua João Dobrawa .

Czemiewicz - R$ 10.000,00
Ref.233

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

Ref.267.

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

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

Ref.602.

ALUGA Casa Alv., 3 dormits.,
sala, bwc - Estrada Nova.

R$ 220,00. Ref. 101.

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

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

VENDELANCHONETE
Fogão, geladeira, balcào,

freezer, 2 mesas de sinuca,
fritadeira, etc. - Ana Paula -

R$ 12.000,00. Ref. 005

VENDE - Terreno com 450m2

(15x30). Rua 811 - Loteamento
Champagnat - Amizade -

R$ 18.000,00. Ref. 207

VENDE - Terreno com 962,50m2.
Prédio com 240m2 - Galpão com

280m2. Centro - Procópio
Gomes, 1580. Ref. 602

ALUGA Casa alv., 3 dorm., sala,
copa, cozinha, galpão pl oficina,
bwc, escritório - Vila La/au -

R$ 400,00. Ref. 1010

VCS·HABITASUL
371·4683

CRECI 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
CRECI 4855·J

Terreno comercial c! 1200m2
de área + edificação em

alvenaria c! 100m2,

localizado na Rua João
Planinscheck, defronte

Sindicato dos Metalúrgicos -

R$ 70.000,00

Sobrado cl 200m2, contendo
sala, cozinha, banheiro, 2
quartos, 1 suíte + 2 salas
comerciais cl 50m2 cada,

terreno de esquina cl 650m2.
Localizado em Schroeder.na
entrada do Bairro Rio Hem.
Valor negociável, aceitando-
se permuta por imóvel em

Jguá do Sul.

2 casas de alvenaria cl
140m2, contendo 4 quartos,
sala, cozinha, despensa, 2

bwcs, sito á Rua Carlos
Sbardelatti, Bairro Vila Nova.
Valor R$ 40.000,00. Aceita
se permuta por imóvel nos
bairros Vila Lenzi, Figueira,

Garibaldi.

Sobrado cl 123m2, contendo
4 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviço,

varanda, garagem. Terreno cl
364m2, sito á rua Paulo
Naizel, Bairro Vila Lenti.

Valor R$ 80.000,00. Aceita
se permuta por chácara.

Casa nova de madeira, cl
60m2, contendo 2 quartos,

sala, cozinha, bwc, garagem.
Terreno cl 360m2, localizada
"0 loleallleillo COiupá, bailio

Chico de Paula (4km do

centro). Valor R$ 13.000,00
negociáveis.

Loteamento Aäelina, lotes cl
450m2, cl toda infra-

estrutura, próximos a escola,
mercado, ponto de ônibus.
Localizados nas mediações
do Parque Fabril da Marisol,
em Schroeder. Valor R$
1.000,00 de entrada +

financiamento em 60 vezes.

Lindo lote cl 360m2, para
residência no loteamento

Corupá, bairro Chico de Paula
- Valor R$ 8.500,00.

Casa nova de alvenaria cl
63m2, contendo 2 quartos,
sala, cozinha, bwc, área de

serviço, lote .cl 262m2,
próximo de mercado, escola,
ponto de ônibus, posto de
saúde. Localizado ao

conjunto Habitacional do
Bairro João Pessoa (Entrada

Schroeder). Valor
R$ 18.000,00

2 lotes cl 406m2 (14x29)
cada, prontos para construir,
localizados no loteamento
Jomar, bairro Estrada Nova.

Valor R$ 8.500,00.

Casa de alvenaria cl 132m2,
contendo 5 quartos, sala,

cozinha, 2 bwcs, lavanderia,
garagem. Terreno cl 450m2.

Localizado próximo ao

Colégio Giardini Lenzi, Bairro
Vila Lenzi - Vlor R$ 43.000,00

HABITAT 371·8009
CRECI 1583·J

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 com 03

quartos na Rua 'Domingos
Anacleto Garcia - Três Rios
do Norte - R$ 24.000,00

6) Casa de alvenaria - no

Centro - ótima para escritório
ou consultório - 50.000,00 $
(Cinqüenta Mil Dólares).

7) Apartamento para entrega
em Agosto próximo - no

Bairro Glória em Joinville -

com churrasqueira -

R$ 18.000,00 entrada +

financiamento.

8) 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$ 273,001
mês.

OPORTUNIDADE DE TRABALHO
Você homem 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 cantata na rua Fritz

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

r-----------------i

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.näo 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 372·1499 (manhã) ou I
I 371·4683 (à tarde) com Ingrid, que I
I sua doação será buscada. I
L �

9) Terreno na Vila Nova. na
Rua Eugênio Piaz, no Alto,
com casa em construção de
alvenaria até a laje = 126,00m2
+ edícula com 54,00m2 com 02

quartos, cozinha, banheiro -

.

R$ 38.000,00 - Aceita imóvel de
menor valor.

10) Apartamento com 02

quartos, no Residencial
Amizade - Bairro Amizade -

R$ 30.000,00 - Quitado

BERTA 275·0510
CRECI235

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. COlT) 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

VENDO CASA ALVENARIA
LoteamentoVersalhes - Amizade

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

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

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

Rua ArturGuinter, 60 - Amizade

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CfvF'Ê
Colonial

Atendemos Jara'g"UiÇdo S\-ll;\�eregião
CREME DE
'ERVILHA·S
COM BACON-Funcionajunto ao Hotel Barra:Velha Wille

'tigij�, ª" çq,çiiJ" suai @lílG:@PIíl€lfll€.tª,>,3,71:-8611
, ,

Rua Carlos Eggertr90",- ,Vila Lalau"�,,,JClraguá do Sul - SC
,

2 latas de ervilha sem água
100g de Bacon

1/2 litro de leite

Salsinha, .cebolinha verde

e sal a gosto.

Modo de preparar:

Atendemos -äieriemente das
11 :00 'as 14:00 exceto domingos

\
\
\.
\
\
\
\ ,
, até engrossar. '

""
Servir quente.. ,

,

, "
,

"" ,
. -------

.

Bater no liquidificador
todos os ingredientes.

Cozinhar ,em fogo médio,

371-7133 I 9992-2164
mexendo sempre

\

Av, Mal. Deodoro da FOnseca, 666 - Centro· Jaraguá do Súl· (ao ladb do Divina)

•

para anunciar, 1 i gue: 3707919
/

Aceitamos reservas poro festas

Lanchonete dia '
.

mais de 50 var' d
namente 5:00h

Almoço Ie ades - Jantar de Segunda a sexta-feira

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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-

••

or er
Comércio

de 'Veículos "

Mecânica
.

funilaria·
e pintura

Atendimento
,

2a a 6a feira
das 7:30 às 1:2. horas

e das 13:·30 às 18 horas

sábados
das 8 às 12 horas

.

. Tel 371 3655
Av. Mal. Deododo da Fonseca, 557 .

. emmendörfer@netimo.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Revisão geralHonda 125 cl troca de óleo R$29,00
Revisão geral Yamaha até 180 , R$ 35,00
Cilindro bengala CG ........•........... ; R$ 15,90
Kit relação eomp/. Ref. Honda 125 eoloeada R$25,00
Bateria CG 12V : R$ 14,50
Pneu diant. Rinaldi mod. Orig � 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

AnlIlI .....
·

.........

� •••11'11" ...
11._.

Confira as vantagens
de comprar rva

Regata Motos
E mais: Planos de consórcio com parcelas

a partir de R$ 64,11'
.

"

AUTOMECANICA
DA BARRA LTOA.

Atendemos linha geral:

Vende-se Jipe,
ano 61, cor branco em

ótimo estado.
Aceito troca de maior

ou menor valor.
Tratar: 9962-5439

Vende-se MB 71 0,
ano 97/97, carroceria
42.000Km, originais,
particular. Valor a

combinar.
Tratar: 9979-1437

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

Vende-se Pálio ED,
.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

INJEÇÃO El.·EtRÔNICA

Telefone:
(047) 376-0251

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

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

, .

E 56 juntar os pontos
e trocar por prêmios!

Vende-se F-1 000
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, corvermelha.
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

(
CG 125
TITAN KS

,,60x R$ 77,83

R$l,OO
em compras.

.

.",Rellata
HotmA' MotOs

Adquira sua moto com .20% de entrada

Para 30 e 60 dias. Saldo em 24x fixas

IE çÃO.G

371 .2999 Promoçöo válida para o mês 07/2000

-

-

1 ponto
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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N
V
>

DEMICAR

Jtr�l;lÍll !te (J{)uZtlibanl�
IQ111prcsariai c 1Urofiszrnual

.

Oficina de Latoaria e Pintura

JARAGUÃ no srn.vsc

: Não precisa serautorizada, tem que ser especializada
Rua Major júlío Ferreira

Ó.v

,

..... 2.44
..
1
..

7.·.······1··· . 5" 0/·.'" 5······7"Vila Lalau - jaraquá do Sul, sc .. -"
.

.

..

" -
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Empresários elaboram moções
'para a 111aPlenáriada Facisc
Propostas foram
selecionadas em

. - .,.

rsurnoo previa
em Joinville

Guaramirim/Joinville -

Os empresários guararnirenses
elaboraram di versas propostas a

serem encaminhadas à III a

Reunião Plenária da Facisc (Fe
deração das Associações Comer
ciais e Indústriais), que aconte

cerá nos dias 4 e 5 de agosto, no
Parque Bete Carrero World, em
Penha. As moções foram sele

cionadas em análise prévia feita

durante a reunião da Regional da
Facisc, ontem à noite, em

Joinville. com a participação de

uma comitiva de nove re

presentantes de Guaramitim.
A Aciag (Associação Co

mercial e Industrial de Gu a

rarnirirn) está sugerindo que seja
feita melhor sinalização das

Sapato em camurça
a partir R$ 29,90

rodovias catarinenses, visando
proporcionar melhores con

dições de orientação aos turistas

que freqüentam o Estado, tanto
em busca do Litoral durante o

verão. quanto das cidades típicas
no inverno, bem Gomo das

festividades de outubro. De

acordo com a proposta. as

placas de sinalização deverão
conter nomes das cidades,
localidades e pontos turísticos.

As providências serão solicitadas

ao DNER e DER, órgãos
responsáveis pelos sistemas

rodoviários federal e estadual,

respecti varnente.
Outra sugestão é pela redução

da incidência do PIS (Programa
de Integração Social) sobre as

empresas de pequeno porte.
"Entendemos que o PIS

representa enca.rgo para as

pequenas empresas", assinala o

presidente da Aciag, Maurici
Zanghelini, nas propostas
discutidas em Joinville, propondo
que seja oficiado aoMinistério da

Previdência e Assistência Social
.a revisão desse tributo.

Por outro lado, os empre
sários de Guaramirim defendem
também a alteração nos prazos
dos vencimentos dos tributos,
argumentando que, desde o

advento do Plano Real, houve

redução drástica da inflação,
obrigando as empresas a reverem

preços e margens de lucro. O
mesmo não aconteceu, en

tretanto, em relação aos prazos
de vencimentos dos impostos,
dificultando as administrações
das empresas. de um modo geral.
Um exemplo é o das contri
bu ições previ denci ári as, cuja
obrigação de pagamento se dá

antes da data de recolhimento dos

salários dos empregados, hem
como do IPI (Imposto sobre
Produtos Industrializados) e

IRRF (Imposto de Renda Retido
na Fonte) e ICMS/SC (Imposto
sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços).
(MILTON RAASCH eilTON PIRAN)

o repônerfotográfico do CORREIODOPOVO, Edson Iunkes, conquistou
o primeiro lugar na 3a Maratona Fotográfica, promovida pela Secel

(Secretaria deCultura, Esporte e Lazer), categoriaProfissional Renaldo
Iunkes e Odair Bossi foram premiados em 2° e 3° lugares, res
pectivamente. Na categoria Amador; venceram Luciano Drechsel,
Alaércio Catoni eAndréa MenezesRocha.

CALÇADOS IvfASCUUNOS

Mal. Deodoro, 88 e 890 - Centro' - Jaraguá do Sul '- Fones: (47) 275-3585 - 275-3214 - 275-3985

www.leioobeber.ccm.br

Sapato em couro

apartirR$19,90

ESTILO

Sap'ato em couro
Keffor R$ 49,90

QUALIDADE

VARIEDADE

tudo em até
6 vezes

sem entrada

CClI�ados & Esportes
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Edson Junkes/CP

Campanha incentiva ven,dÇl,.s
no comércio da cidade :i5�1!

A Aciac iniciou ontem uma

campanha de incentivo às

compras no comércio de.:,
Corupá, através da oferta de

prêmios aos clientes. A cam

'panha será desenvolvida
através do Núcleo do. Co-

'

rnércio e se estenderá até o dia"
7 de setembro deste ano,

promovendo o sorteio dos

seguintes prêmios: um televisor
de 29 polegadas, uma lavadora
de roupas, um forno mi
croondas e uma bicicleta.

O cliente receberá um

cupom a cada R$ 20,00 gastos
em compras, em qualquer: '

estabelecimento comercial da,

cidade, até o limite de IS cu-

pons.
As empresas deverão

adquirir os cupons para par
ticipação na campanha na

secretaria da Aciac, ao custo

de R$ 10,00 para associ�ê:l e
R$/15,OO, para nãoasslltiada.

,

'., ,. ti/,:;

Asurnas serão providenciadas
. pelas próprias lojas partici
pantes.

Ao término da campanha,
as umas deverão ser entregues
no dia 7 de setembro, entre

8h30 e 10 horas, na Praça
Arthur Müller, quando será
feito o sorteio dos prêmios a0S

c1i�,ntes, logo após o desfile em

comemoração à Indepen
dência. (MA)

Construção: presidente da Aciac, Hermann Suesenbach (D), espera ter o apoio dos empresários

Aciac lança pedra fundamental
da sede própria em Corupá

Obra deverá
estar concluída
dentrode
umano

A diretoria da Aciac buscará
o apoio financeiro das empresas
através de cotas, baseada em

percentuais de participação no

custo da obra, estimado em R$
125 mil. As contribuições poderão
ser feitas em dinheiro ou em

materiais de construção. A

empresa Floriani Montagens
Industriais foi a primeira a

confirmar cota de participação no

projeto, assumindo a doação de

10% do custo da obra. Suesen
bach acredita que outras empre
sas seguirão o exemplo, 'assegu
rando a viabilidade do projeto.

A Aciac foi fundada em

outubro de 1985 e desde então

funciona em instalações alugadas,
que não' comportam a demanda
de serviços, conforme Suesen
bach. A associação representa
hoje 75 empresas de vários

segmentos produti vos e os

núcleos setoriais do comércio e

. dos produtores de plantas
ornamentais. O, projeto ar

quitetônico da futura sede foi
executada pela Amvali (As
sociação dos Municípios do Vale
do Itapocu) e o terreno recebido
em doação da Prefeitura,
rnediante exigência de que a obra

seja executada no prazo de dois
anos.

A solenidade de terça-feira
contou com as presenças do

presidente da Facisc (Federação
das Associações Comerciais e

Industriais de Santa Catarina),
Roberto Breithaupt, e do vice

presidente de Serviços, Adriano
Zimmermann, álé m de au

toridades municipais e re

presentantes de outras as

sociações comerciais da mi

crorregião.
(MILTON RAASCH)

Sabe o que está

�hegandot

Corupá - Em ato realizado

terça- fei ra ànoite, na esqui na das
ruas 15 de Novembro com a

Jorge Lacerda, foi lançada a pedra
fundamental da obra da futura
sede da Aciac (Associação
Comercial, Industrial e �grícolade Corupá). A nova sede terá 229
mettos de área e estará concluída
em um ano, segundo o presidente
da associação, Hermann Suesen
bach. A entidade buscará o apoio
financeiro dos empresários locais
e de Jaraguá do Sul, que mantêm

relações de negócios com

Corupá, para a execução da obra.

NOTA DE AGRADECIMENTO

Famíliaresde José Joaquim Gonçalves, consternados com seu

falecimento, agradecem ao Hospital eMaternidade Jaraguá, ao
Dr. Fábio C. Monteiro, aos parentes e amigos pela solidariedade e a

todos que enviaram flores e coroas prestando suas últimas

homenagens.

Jornal

CORREIO DO POVO
<:::Ar��EE In 8L Er0:3

I

I '

r

At. Assinante: 371-1919
Teleassinatu�a: 370-0816

275-0105

Outrossim, convidam a todos para missa de sétimo dia a realizar
se sexta-feira, dia 28, às 19 horas, na Igreja Matriz São Sebastião.

PAßX: (Oxx47) 370-7919
Comercial: 370-8654

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 27 DE JULHO DE 2000 CORREIO DO POVO .GERAL �9

Vazamentos causam falta de

água na Barra do Rio Cerro
Estiagem
ameaçaos
sistemas
independentes

Jaraguá do Sul - A co

merciante Roseli Zonta armazena

água em baldes. durante o dia, para
as atividades cruciais. Na

vizinhança, os comerciantes não

lêm água para limpar as lojas e a

dentista fechou as portas do
consultório porque sern água não

pode trabalhar. Há mais de u�lla
semana. .moradores da região da

Barra do Rio Cerro estão sofrendo

interrupções no fornecimento de

água, O presidente do Sarnae

(Serviço Autônomo de Água e

Esgoto). Nelson Klitzke, atribui o
fato à descoberta de vários
vazamentos na cidade.' que
provocaram o esvaziamento cio

reservatório número 2 da empresa.
localizaclo no morro atrás do

Hospital São José,
O nível de água no reser-

vatório começou er baixar na ter

ça-feira da semana passada.
"Demoramos para descobri r o

motivo porque eram vazamentos

que não estavam aflorando à terra.

Só se descobre quanclo falta 'água
em algum lugar", explica Klitzke.

, Segundo ele, os funcionários cio
Samae en-contraram os clois

principais pontos de vazamento.

um próximo à Secretaria cle De

senvolvimento Urbano, na Barra.
e outro próximo ao Besc. no

Centro.

Ontem à tarde. moradores da

Barra do Rio Cerro ainda
reclamavam da falta de água. "Às
vezes vêm um pouco de água suja.
depois pára novamente", diz um

comerciante que prefere não se

identificar.
ESTIAGEM _c_Namadrugada

. de quarta-feira. � rompimento de

uma adutora no Bairro Água Verde
dei xou os moradores sem água
durante a manhã, mas a principal
ameaça no fornecimento continua

,

sendo a estiagem, 'que atinge os

sistemas independentes. nas

regiões mais altas. onde o Samae

Fotos: Edson Junkes/C P

capta água de fontes ou ribeirões.
Existem dois sistemas inde

pendentes na Ilha da Figueira. no
Krause e em Águas Claras; um no

Morro da Boa Vista e outro no Rio
. Molha. "Falta água porque o

volume nos pontos de captação
diminui. Se continuar a estiagem,
teremos que racionar". avalia
Klitzke.

Na Barra do Rio Molha. alguns
moradores continuam utilizando

água canalizada do morro. Eles

ignoram recomendações dos

serviços de saúde quanto ao perigo
de contaminação. Por outro lado.

garantem o abastecimento. "Nossa

água não faltaporque vem de fonte.
Ela é melhor que a do Samae, não
tem cheiro. nem cloro". garante a

moradora Irene Franco cios

Santos .

O presidente do Sarnae re

comenda que os moradores

procurem economizar água. Ele
garante que Cl abastecimento no

sistema central não corre riscos,

graças à vasão dc águas do Rio

Itapocu.
(LiSANDREA COSTA)

.

Torneiras vazias: presidente do Samae aconselha economia

I
Cerca de 7 mil pessoas assistiram ao show do Capital' Inicial, promovido, em comemoração ao

'---o
aniversário de Jaraguá do Sul, 'lO noite de terça�feira, ,lO. Praça Angelo Piazera

Festa do Colono e do Motorista
Massaranduba - A Festa do

Colono e do Motorista. prevista
para sábado e domingo. deverá
atrair público entre quatro a cinco
mil pessoas. A estimativa é do

secretário municipal de Cultura e
'

Turismo, Vitalino Voelz, da coor-
. denação do evento. A festividade
é uma iniciativa das sociedades e

clubes de�aça e tiro doMunicípio,
e consta COIllO uma das principais
atrações do calendário anual de
eventos de Massaranduba. A festa
inicia no sábado à noite, no Parque
da Fecarroz, e terá duração até

domingo à tarde.

Dez candidatas estão inscritas

para o concurso que irei escolher
.

as rainhas da festa. nas categorias
candidatas à Rainha do Colono e

candidatas à Rainha do Motorista.
O concurso será realizado durante

.0 Baile dos Atiradores, que
mareará a abertura da festividade.
sábado (29) à noite, às 21 horas e

30 minutos, na Sociedade Atira

dores. com a participação das enti

dades dos atiradores que partici
pam da Schützenfest.

O evento prosseguirá no dia

seguinte com um desfile das enti
dades comunitárias, às IO horas,
na Rua II de Novembro, no Cen
tro. A abertura oficial dos festejos
serei às II horas, no Centro Espor
ti vo Munici pai, começando em

seguida as competições de tiro ao

alvo entre os clubes e sociedades
dc tiro.

No domingo à tarde, uma das

atrações será a puxada de cavalos .

dernonstração dc força organizada
pelos proprietários de parelhas de

animais. (MILTON RAASCH)

laraguá do Sul, 124 anos de muita história pra contar.
9 novo vídeo laraguá do Sul Ontem e Hoje. Que conta a história da nossa '

.

Cidade de 1920 a 1976, é o presente da Weg para laraguá do Sul.
Um presente com emoção e muita história pra contar. IIIE!'I

__Sessões nos dias 24 e 26, no Centro Cultural de Jaraguá do Sul, a partirdas 19h
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PolíciaMilitar realiza OperaçãoVarredura
Edson Junkes/CP

Movimentação
teve início na
terça-feira e
termina hoje

mais grave como drogas e armas

foram apreendidas nestas abor

dagens, apenas. Na área de trânsito
dois veículos foram apreendidos,
uma CNH (Carteira Nacional de

Habilitação) reco-Ihida", disse o

capitão.
Os policiais estiveram às 21

horas na Praça Ângelo Piazera, na
chamada Operação Presença,
durante o Show com Capital
Inicial.

A segunda equipe, que está sob
o comando do sargento Borchi,
efetuou rondas e batidas em bares
e ,lanchonetes. "Neste horário

poucos lugares estavam abertos, )

mas os que estavam irregulares
foram fechados. Um ou outro caso

de embriaguez foi registrado",
informou capitão Amarildo.

Ontem pela manhã, aOperação
Varredura prosse-guiu, abordando
outros 120 veículos, com uma

,

CNH apre-endida e quatro veículos
recolhidos. "

Na parte da tarde, três pontos
receberam os policiais da
Operação, sob o comando dos

Sargentos Álvaro, Luiz e Abel. Ao

final, um relatório sobre o trabalho
será apresentado pela Polícia
Militar. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

Furto de Motocicleta

Jaraguá do Sul - O

microempresário Nestor Kroth
35 anos, teve furtada a sua

motocicleta, uma CG 125 Titã,
de cor azul, placa LZG-5182,
Jaraguá do Sul. A mesma estava

estacionada na Rua Marechal
Floriano Peixoto, quando foi
furtada, às 13 horas de terça
feira.

Jaraguá doSul- A 33 Com

panhia da Polícia Militar está rea

I izando a 4 3

etapa daOperação Var
redura. A operação teve início na

terça-feira, às '16 horas, e deve
terminar na madru-gada desta

quinta-feira. Segundo o co

mandante da 33 Cia, capitão
Amarildo de Assis Alves, a ope
ração acontece pa-ralelamente com
Joinville. "Não é coincidência de

datas, planejamos a realização nos

mesmos dias a exemplo das
anteriores. Com isso visamos

algum respingo", explicaAlves. Ele
ainda fala que os pontos onde são

desenvolvidos os trabalhos são

estratégicos e definimos apenas
antes de sair, pois é um trabalho
itinerante.

Na terça-feira, o comando da

Operação esteve .a cargo do

sargento Luis, que contaram ainda
com o apo i o de sete cabos
soldados. Nesta etapa foram
abordados cem veículos. "Nada

Danos'em veículo

Jaraguá do Sul - O
estudante Jeferson Carbonera
Garcia quase ficou sem seu

veículo. Às 21 horas de terça
feira tentaram furtar o seu Golf

GLX; ano 1997,' de cor

vermelha, placa LYO-8202, de

Lages. Na tentativa de furtá-lo.
danificaram a maçaneta da porta
do motorista, causando pre
juízos materiais, e estouraram o

volante. O painel do Golf
também sofreu estragos, na

tentativa de fazerem ligação
direta. O veículo estava es·

tacionado na garagem de sua

residência, na Rua Coronel

Procópio Gomes de Oliveira.

Briga em ônibus

Jaraguá do Sul - No dia
22 destemês, oempresãrio Valdir
Hilário Marcarini teve seu ônibus

apedrejado. Eram 4h20, quando
algumas pessoas passaram a

apedrejar o ônibus na saída do

Chopp Club, quebrando um

vidro lateral. Segundo o

empresário, não é a primeira vez

que isto acontece.

Operação: polícia faz vistoria em veículos, bares e lanchonetes

Veículo foi incendiado no
Bairro Três Rios do Norte·

� OFICINA MECÂNICA

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.
Dispomos dos se.guintes serviços:

. Injeção Eletrônica - Freios - Suspensão - Direção

Agorà também ampllamos para melhor atendê-lo
nos seguintes serviços:

Rua Prefeito José Bauer, 826 - Vila Rau - Jaraguá do Sul - SC

Jaraguá do Sul- Os Bom
beiros Voluntários foram co

municados, às 23h40 de segunda
feira, para solucionar incêndio de
um veículo no Loteamento Santo

Antônio, localizado no Bairro de
Três Rios do Norte. Foi en

contrado o veículo importado
Taurus, placa HZT-1640, de
Cascavel. A Polícia Militar en
caminhou o veículo até o pátio da
33 Cia., no Bairro Nova Brasília,
onde ainda permanece, sem que o

proprietário tenha reclamado.

Segundo a delegada Fedra
Luciana Konell, que cuida do caso.

.

o proprietário foi identificado como
sendo de Elceu José da Silva.

Conforme informações levantadas
pela Delegacia de Polícia, o veículo
foi roubado no dia 17 de fevereiro,
em São Paulo. "O telefone do pro
prietário foi conseguido. no

entanto, ninguém atende: O
curioso é que, normalmente, em
caso de roubo, os ladrões trocam

a placa ou adulteram ochassi", diz
a delegada. Ela fala que neste caso
a placa e o chassi são originais. A
delegada ainda espera a presença
do proprietário ou alguém que
possa dar maiores detalhes do que
aconteceu. "Queremos .descobrir
o que aconteceu, porque o carro

foi incendiado em Jaraguá do Sul".
finalizou Fedra. (AO)

Conscientize-se

Recicle o seu lixo.

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

CP Comunidade

Pelo sexto ano consecutivo recebeu o

reconhecimento como melhor empresa em produtoS
Agropecuários

A razão deste sucesso é a grande variedade e qualidade dos

'produtos e serviços. O atendimento e o respeito ao cliente é a

principal razão do sucesso!

AGROPECUARIA

FONE (0**47) 275-3487 ( 371-2888
Rua Reinoldo Rau, 380 - Jaraguá do Sul - SC

--------------------------------------------�---------------------------
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FIA mantém vitória de

Mika e pune McLaren
Equipe perdeu
os dez pontos
da vitória do
piloto
São Paulo - A HA (Fede

fação Internacional de Auto

mobilismo) decidiu manter a vitória

de Mik-a Hakkinen no GP da

Áustria de Fórmula I e puniu a

�1cLarcn com a perda dos pontos
no Mundial de Construtores. A

equipe também foi multada em US$
50 mil pela ausência de um lacre

da FIA na caixa eletrônica do carro
do finlandês. o que motivou uma

investigação que durou. no total.

nove dias.

Terça-feira. em Londres. uma
audiência reuniu o s três

comissários da prova. repre
sentantes da Mcl.arcn, o deleaado-

�,

lécnico da FIA e os engenheiros
que fizeram a análise do equi-.
pamento do carro de Hakkinen. De

acordo com o relatório nada dc

anormal foi encontrado. Mesmo

assim. o delegado-técnico Ja

Bauer entendeu que a falta do

lacre contrariava o Artigo 8.2.7
do regulamento técnico da F-I.

Como a responsabilidade pela
ma-nutenção das condições do

carro é da equ ipe , os co

missários decidiram punir
apenas a Mcl.aren. isentando o

piloto:
A decisão reconduz a Ferrari'

à liderança do campeonato entre
as equipes. com 92 pontos. A

Mcl.aren, que tinha 98. perde
os dez da vitória de Hakkinen e

cai para 88. No Mundiaí de
Pilotos. nada muda. Michael

Sehnmacher continua em

primeiro com 56. Coulthard cm

segundo. com SO. e Hakkinen

em tercei roo com 48.

Depois de publicada a

decisão da FIA. a McLaren

tinha um prazo de'48 horas para
entrar com reCU·L�O junto à

Corte de Apelações da entidade.
Mas o time decidiu não recorrer.

Em comunicado oficial. a equipo
se diz "decepcionada" com (1 que
considerou uma "pena severa".
mas "s at is Ic it a porque os

comissários reconheceram que
não houve intenção de burlar o

regulamento.já que os softwares

do carro de Hakkinen eram

idênticos aos aprovados pela frA
e não Ioram violados".

Diz ainda a McLaren que

pretende se concentrar em

recuperar os pontos perdidos. e

que seu atual nível dc

pcrformancc vai permitir que o

time cont i nue lutando pelos doi s
títulos mundiais. Hakkinen falou

que ficou "muito contente" com

a manutenção de sua vitória. mas

que a perda elos pontos da

McLarcn o deixou chateado.

"Somos uma cqu i pe e i sso mc

decepcionou um pouco". disse o
.

finlandês Mika Hakkincn
(FLAVIO GO�ES)

F-I: comissários lião encontraram irregularidades 110 carro de Mika
,

DIÁRIODEHOCKENHEIM

Panis na BAR?

Está complicada a situação
de Ricardo Zonta na BAR, a

julgar pelas especulações na

Europa. Olivier Panis é o mais

cotado para ser o novo com

panhei ro de Jacques Vi Ileneu ve,
que anteontem renovou seu

contrato com o time por mai s

três temporadas. Panis atual-

.mente é piloto de testes da

Mcl.aren, mas quer correr no

ano que vem.

Panela velha

pepais de participar de um

festival de carros histórieos de

F-I' em Silverstone no f�m-de
semana, NigelMansell, 46 anos.
campeão mundial de 92, disse

que se tivesse um carro de ponta
hoje seria capaz de largar na

primeira fila, "Não teria nenhum
problema", garantiu o falastrão

inglês, que disputou seu últimc
GP em Barcelona há ci neo anos,

pela McLaren.

Obrigado. ,

pelo presente,
pelo passado
e pelo fuíuro,

Homenagem do,Marisol aos 124 anos de Jaraguá do Sul.

MARISOL SA - Tel. (47) 372-6000.- www.rnonsot.corn.tx
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.Márcío Conceição bate recorde
no lançamento' de martelo
Recordefoi
batido no
Estadual paro
menores

Jaraguá do Sul - o
atleta Márcio André da Con

ceição, da FME, quebrou o

recorde na prova de ar

remesso de martelo. O re

corde foi batido no Campeo
nato Estadual de Atletismo

para menores, até 17 anos,

disputado em Criciúma, no

último fim de semana. Ele ob
teve a marca de 50,34m,
contra os 47,12m, que era de
Marcos Reusing, de Flo

rianópolis, desde 1986. Com
este resultado, Conceíção ga
rantiu vaga para a seleção de

'

Santa Catarina, que parti
cipará do Campeonato Bra

sileiro para menores, em

agosto, em local ainda não

definido. Márcio Conceição
também é recordista do ar

remesso de martelo e medalha

de ouro dos Joguinhos Aber
tos do Estado, ano passado.

Outras duas medalhas'
foram conquistadas durante
'as disputas do Estadual de

Atletismo, em Criciúma. Mi

riely Cristina, dos Santos foi
a primeira no Heptatlo, ga
nhando a medalha de ouro, en

quanto André Damasceno
Barreto ficou em segundo,
recebendo a medalha de prata,
no arremesso de peso.

Os atletas jaraguaenses
voltam a Criciúma dias 11 e

12 de agosto para as disputas
do Camp�onato Estadual

Juvenil. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

Equipes finalistas do Campeonato Integração
r

serão conhecidas no próximo final de semana
Jaraguá do Sul - Os

finalistas do Campeonato
Integração, or�anízado pela
LJF - Liga Jaraguaense de

Futebol -, serão conhecidos
no dia 29 de julho. Na primeira
rodada das semifinais ocor

ridas no sábado passado, na

categoria aspirantes, os re

sultados foram os seguintes:
Alvorada 4 x 1 Flamengo e

Guarani O x 1 Vitória. Na

próxima rodada, Alvorada e

Vitóriajogam pelo empate para
decidirem o título da categoria.
O presidente da LJF, Rogério
Tomazelli, informou que em

caso de empate no .ternp o
normal, as vagas para a final
serão decididas nos pênaltis,

"

nos aspirantes. Nesta categoria
não terá prorrogação.

Na categoria titulares, os

resultados foram os seguintes:
Vitória 4 x 1 Alvorada e Cruz
de Malta 4 x O Guarani. Os

vencedores jogam pelo empate
no tempo normal na próxima
rodada. "A situação do Vitória,
de Rio da Luz, é. mais
tranqüila, pois tem a melhor

campanha da primeira fase, se
for derrotado no' tempo
normal, joga pelo empate na

prorrogação. O Alvorada

precisa vencer no tempo nor-

, mal e prorrogação", informou
Tomazelli. Na outra partida, o '

Guarani precisa vencer o Cruz

de Malta no tempo normal para

jogar pelo empate na pror

rogação; porque tem a melhor

campanha na primeira fase.
Vitória e Cruz de Malta,

com empate nó tempo normal,
estarão classificados para a
final, nos titulares. Os jogos
que decidirão os finalistas
estão programados pela Liga
para o próximo domingo, no
Estádio do Alvorada, são:

Alvorada x Flamengo, no

aspirante, e Alvorada x Vitória,
nos titulares. No Estádio do

Guarani, em Rio da Luz, jogam
Guarani x Vitória, nos

aspirantes, e Guarani x Cruz

de Malta, nos titulares. Os

jogos terão início às 13h30.

(AO)

Final do Campeonato Varzeano de Guaramirim
acontece sábado, no campo do Seleto

Guaramirim - A final do

Campeonato Varzeano de
Guarami r im será neste

sábado, a partir das 15h30,
no campo do Seleto. Cruzeiro
e Poço Grande são os

finalistas. O, vencedor vai
levar a Taça "Ronaldo Miron
da Silva". As semifinais que
apontaram as, duas equipes
para esta final foram muito

disputadas. A equipe de Poço
Grande empatou no ternp'o
normal com o Beira-Rio, em
1 aI, e na prorrogação,'
.ernpate em O a O. A vitória só

veio nos pênaltis, 4 a 3. A

equipe do Cruzeiro, que chega
invicta à final, teve, muitas
dificuldades para passar pela
equipe do Bekos, 2 a 2 no

tempo normal, O a O na

prorrogação, e 5 a 4 nos

pênaltis.
Nesta semana, a equipe do

Beko's entrou com um

protesto junto. à Secretaria de

Esportes, alegando que quatro
jogadores do Cruzeiro
estariam atuando de forma

irregular. Os dirigentes do
clube alegam que os atletas

não preenchem os requisitos
conforme o regulamento da

competição. O julgamento
deste pr o te s to acontecerá

hoje, pela Junta de Justiça
Desportiva. Do lado do

Cruzeiro, seus dirigentes
dizem que estão tranqüilos e

que dificilmente estarão fora

desta decisão. "Temos

documentos que provam que
os atletas não estão ir

regulares" diz o técnico Pa

ludo. Em caso de derrota, o

Cruzeiro deverá recorrer.

(ILTON PIRAN)

Campeonato de Interestilos
As disputas da 23 etapa do Campeonato Estadual de Caratê
Interestilos aconteceram no sábado passado, na AABB. De
Jaraguá do Sul, participaram Associação Fênix, Associação
Yamabushi, dos professores Paulo e Tatiane, localizado na

Barra do Rio Cerro, e a Academia Formigari, da Vila Nova.

Formigari no Interestilos
A Academia Formigari, de Arnoldo Forrnigari, conquistou 01°
e 2° lugares na categoria Juvenil do Kumitê, e o primeiro lugar

no Infantil, Com o atleta Rafael Rodriguez, 14 anos.

Jogos transferidos
Os jogos da FME de Futsal
na Divisão Especial tem
novas datas. Dias 2 e 5 de

agosto, acontece jogo com
,

Taschibra, no Ginásio de

Esportes ArthurMüller, e
Unisul, em Florianópolis. A
partida da Tuper com a

Agroeste, que seria sábado,
também foi transferida para
o dia 5, pois os resultados de

Jaraguá do Sul e

Florianópolis decidirão o
campeão da fase.

Semifinais em Schroeder

Segundas-feras x EC Barão

do Rio Branco, Papelaria
Miglas x União Esporte
Clube decidem nesta sexta

feira, em Schroeder, as
vagas para a final do

CampeonatoMunicipal de
Futsal Master. Os jogos
acontecerão a partir das
19h30, no Ginásio de

Esportes Alfredo Pasold.

Tuper perto do título
O time de São Bento do Sul
está perto do título da fase.

Para isto basta vencer a

Agroeste, dia 5, em Palmitos,
Um resultado absolutamente
normal pela diferença técnica
das equipes. Para a FME, os

únicos resultados são as

vitórias sobre
Taschibra e Unisul. Sobre

equipe de Blumenau, os três

pontos devem se

conquistados, agora contra

Unisu!...

As competições dos Jiti

Jogos da Terceira Idade
continuam no próxim

sábado. A partir das 9 horas,

acontecerão as disputas d

Atletismo, no Clube Atlétic

Baependi. As provas serão
caminhadas de 200m, 400m,

revezamento 4 X 400m e

arremesso de pelota, com a

presença de 250 inscritos.

-

FMElWi�ard fica em segundo
no Estadual deMinibasquete
Jaraguá do Sul- A equipe

FME/Wizard/São Luís ficou em

segundo lugar no Encoritro

Catarinense de Minisbasquete,
idade até 12 anos. A única
derrota na competição foi

justamente na final, quando os

jaraguaenses foram derrotados

pelo Colégio Born Jesus, de
. Joinville, que sediou o encontro.

A equipe de Joinville venceu por
49 a 45. "Foi um jogo difícil e
a diferença de apenas quatro
pontos mostrou o que .foi o

jogo", .disse o técnico Airton
Luiz Schiochet.

Para chegar a final do cam-

peonato, a FME havia vencido
o Sepan, 54 a 22,' São José, 43

a 38, e o Curitibano, por 68 a

36. Os três representantes do

Paraná. Na mesma fase, nova

vitória sobre o Gasparense, por
56 a 46.

. de"Os trabalhos, a partir
agora, visam as disputas do Ca-

detarinense, de setembro a

zembro". Um combinado SãO

L
/

ID'
. . .

ou do
urs ivrn a partlCl�, b'

mesmo campeonato. O?
jetivo é manter todos em atIVI

dade e, principalmente,
dar

experiência e ritmo de compe-
. tição", frisou Schiochet- (AO)
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