
Diretor: Eugênio Victor' Schmöckel Jaraguá do Sul, quinta-feira; 3 de agosto de 2000
I

Ano 82 - W �.323 - R$ 1,00

estofados e colchões

Administração
alega que o hospital
acumulou prejuízos

FINANÇAS

Hospital pode
ser fechado

Candidatos doPPS recorremao

TRE para evitar impugnação
Os candidatos a vereador pelo PPS de

Jaraguá do Sul José Maria Nunes e Walter

BatistaFalcone estiveramna tarde da última

terça-feira no TRE, em Florianópolis, para
apresentar defesa oral contra o processo de

. impugnação das candidaturas, decretadapela

Justiça Eleitoral doMunicípio.
Eles são acusados de dupla filiação. Não

desfiliaram-se do PPB. Os candidatos, no
entanto, rebatem a acusação e garantem que
têmdocumentos comprovando a desfiliação.
'Págína q

EdsonJunkeslCP Reconhecimento:
título é homenagem
pelas. obras sociais

PREMIO

Wandér Weege
recebe título

o industrial WandérWeege
(Malwee Malhas) recebe

amanhã o títul6 deEmpresário
de Ação Social, conferido pela
Facisc (Federação das Asso

ciações Comerciais e Indus
triais de Santa Catarina). A
entrega da outorga acontece às
20 horas, durante a abertura da
111 a reunião plenária do
conselho diretor da Facisc.

Produtores de leite do Rio da Luz reclamam do preço pago pelo produto..Página 7 Página 5

A farm1ia do médico Silvio

Lennert não temmais interesse
em administrar o Hospital e
Maternidade São Francisco, de
Corupá. O futuro da instituição
será decidido em reunião do
conselho administrativo, na

próxima semana. Página 9 EdsonJunkeslCP

ALIMENTOS

(47) 370-7000/635-0705

Agora você, tem uma

linha díreta com a

redação do
CORREIO DO POVO

cpredacao@netuno.com.br

O piloto da equipe Malwee
de Bicicross Dorival Grutzma

eher, 51 anos, participou do

Mundial, disputado dos dias 27

a 29 de julho, na Argentina, e

conquistou o 4° lugar na cate

goria acima de 45 anos.

Página 12

Coligação faz
comício sábado

A coligação Mais Corupá
(PSDBIPPB) faz neste sábado,
às 20 horas, na Sociedade Ano

Bom, o comício de lançamente
das candidaturas às eleições
municipais. Página 3AFord apresenta o seu

esportivo, FiestaSport,em
-

.

�

novaversao, que tera

. edição limitada demil
.unídades

Piloto fica em

4° no Bicicross

Classi Auto

Pesquisa revela

perfil do turista
A maioria dos visitantes que

vem a Jaraguá do Sul é para visi
tar parentes e amigos ou a negó
cios, de acordo com o resultado
dapesquisa de demanda turística,
revelado ontem. Página 9

Assaltantes roubam

aparelhos da Notre
A casa noturna Notre, lo

calizada no centro da cidade, foi
arrombada na madrugada de

domingo. Os assaltantes entra
ram pela garagem e levaram
todos os equipamentos de som

e; aproximadamente, 500 CDs.

Página 10
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Conspiração branca

A decisão de partidos e coligações de desenvolver campanha
eleitoral ética, "limpa" e sem agressões é louvável. Entretanto, é
preciso ter bem-claro o conteúdo programático daproposta. Não
é concebívelque, em nome do pacto de não-agressão, as

irregularidades administrativas e o abuso econômico sejam
varridos para debaixo do tapete,
impunemente. Os parlamentares
não podem relegar a função
primordial de fiscalizar e de

denunciar, correndo o risco de
transformar o pacto em complô a '

favor dailegalidade.
A julgar pelo marasmo dos

últimos meses, quando a in

diferençapara com a coisapública
foi a tona na Câmara de Ve-

'A maioria
.

das mazelas

do País é

decorrente
readores, no que diz respeito aos

da política
, compromissos assumidos com a

população, pouco ou nenhum

irresponsável avanço nas relações entre os

poderes será sentido até o final do

período eleitoral. Avanço nas

,
relações significacumprimento das

atribuições definidas pelas constituições, indepehdente das
afinidades político-partidário e dos interesses eleitorais. É agir,
com a dignidade que os cargos exigem.

Todavia, a indústria do denuncismo inconsistente, apenas com
intenções ocultas e interesseiras, tão característica do período,
em nada contribui para o desenvolvimento doMunicípio e para

'

o fortalecimento da democracia. Não obstante, se há indícios de
irregularidades na administração pública - e aí inclui os três

poderes e suas repartições - cabe aos agentes políticos
responsáveis pela fiscalização investigar cam total isenção, tendo
como objetivo a salvaguarda dos cofres públicos,

Omissão pão rima com ética. Apesar de estar ligado
diretamente à formação e à cultura, ética éum conjunto de valores
indispensáveis a qualquer cidadão. Principalmente se esse é
remunerado com recursos públicos, Nesta atual legislação,
nenhuma denúncia de irregularidade prosperou, sequer foi
discutida. Todas as propostas de instalação de comissões de

inquérito foram abortadas, revelando uma confusão inaceitável
entre fidelidadepartidária e apoio político com compromisso com
a justiça e com amoralidade.
A maioria das mazelas do País é decorrente da política

irresponsável. Falta aos partidos a preocupação com a

capacitação dos filiados para exercer as funções para as quais se

propõem no teatro político. Limitam-se a filiar pessoas para o

crescimento quantitativo da legenda e não pelo critério da

qualidade do quadro, com o intuito de desenvolvê-lo. Com isso,
perdem-se no processo burocrático e não conseguem exercer a

cidadania, muitomenos incentivar a participação popular nas
decisões governamentais.
A pretexto de desenvolver uma campanha sem agressões,

prometem esquecer, ainda que temporariamente, asmaracutaias;
como se fosse possível encobrir.com o véu da hipocrisia os

conchavos de bastidores. Como o candidato vai se apresentar
ao eleitorado,prometendo trabalhar para o desenvolvimento do
Município, se os princípios elementàres da função estão relegados
a segundo' plano? É preciso ter' clareza da situação e da

responsabilidade em representar toda uma cidade, evitando
transformar-se emmarionete.

o príncipe e seus cupinchas
* FernandoMarrey Ferreira

o desemprego gera todo tipo de

doença social e o presidente intenta
armar até os dentes a polícia, para
controlar a "fúria" do povo. É omaior

violador dos direitos humanos dos
últimos tempos, o faz de cara lavada,
respaldado por sua democracia,mas
travestida de autoritarismo. Os índios
e os sem-terra foram impedidos pelos
fardados de participar da festa

hipócrita dos 500 anos do des
cobrimento.

O governador de São Paulo joga
a polícia em cima dos professores e

pensa que vai passar impune! Os

impostos surrupiados da saúde

relegam ao povo o pior sistema do ,

mundo, apesar do empenho do
ministro na aprovação da emenda

que vincula recursos para a área, e
leva "ovada" injustamente. Pedro
Malan, o capanga da economia,
passa ileso, pois o povo não tem

educação para compreender como a

âncora cambial desmantelou o

parque industrial brasileiro, esse

merece muito mais do que ovos.
O tucanato começa a delirar,

naufragando na própria incompe
tência. Os subalternos do príncipe
terão dificuldades para continuar a

destruição do País, resta a este J?an
ter-se no poder trucando sua

democracia. Covas e Malan, com
críticas infundadas, atacam a

proposta de Serra na aprovação de
verbas para saúde. A politicalha dos
graúdos gananciosos por poder
pessoal não leva em consideração o

povo doente deste País.
A diplomacia brasileira sai em

defesa do terceiro mandato do
ditador peruano, a idéia do tucanato
é viabilizar aFEC o terceiromandato.
O povo paga a conta, a promiscui
dade nas barganhas com os congres
sistas assalta o bolso dos excluídos,
mas as instituições democráticas

garantem a impunidade, nem sequer
cogitam em investigar; as compras de
votos entre estes políticos desaver

gonhados.
Apesar do povo respeitar a

cultura deFEC, não podemos esque
cer a destruição que este homem
vem implementando no País. Sua li
gação com banqueiros é estreita, in
jeta dinheiro público para salvar insti
tuições falidas. As estatais foram

doadas, principalmente para estran
geiros. Não estão reinvestindo os lu

cros, pobre da balança de pagamen
tos deste País falido. Se urn levou

bandeirada, outro urna injusta "ova
da", outro merece escarrada, o que
fazer com nosso presidente? Cada

,

um terá sua opinião e vamos lá!
A população está indignada com

o empobrecimento da maioria,
poderia elencar diversos motivos

que estão contribuindo para o

acentuamento da coricentração de

renda no país e no mundo, mas seria
de difícil compreensão popular, e

estes não podem mais esperar ações
concretas dos líderes palacianos
paraminimizar a pobreza. É passada
a hora damaioriaditar as regras, para
isto, sem violar as regras desta

democracia hipócrita deve-se operar
através de ações contra os candi
datos a prefeito e vereadores parti
dários dos políticos graúdos e situa
cionistas do Brasil. Se o povo quer
"ovada" no presidente daRepública,
que faça nos seus partidários,
candidatos por todo o País,

Uma 'Vez esfacelada a base do

tucanato, as penas acabam caindo e

o topete empinado, murcha. O povo'
pode agir na sua localidade e contri
buir para umamudança de rumo na

condução .deste Pais. Este é o mo

mento, a militância destemida deve

sair da toca. O príncipe e seus cupin
chas não podem passar impunes!

* Advogado

Artigos para Carta do Leitor, 'devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, l . ],80, As cartas devem conter

no máximo 30 linhas, o endereço ou telefone para contato. O jornal se r.eserva o direito de sintetizar o texto

e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias,

CORREIO DO POVO
Gráfica eEditora CPLtda. - CGC 00,1 05,755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e Oficinas
Rua Walter Marquardt, 1,180 - CEP 89259-700- Caixa Postal 19 - CEP 89251-970 • Jaraguá do Sul - SC - Fones/Fax

(047) 370-7919 • 370-8654 - 370-8649, E-mail: correiodopovo@netuno.cóm.br/cpredacao@netuno.com.br
Os textos e colunas assinados são de responsabilidade� ,exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinilio do jornal
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"Aquele que é capaz de comprar seu voto, quando eleito
não tem vergonha de vender a si mesmo para levar

vantagem." (Professor João Arnoldo Gascho lembrando os

eleitores das negociações espúrias dos candidatos para obter votos)

"O sistema capitalista é bom para produzir,mas péssimo
para distribuir." (Professor da UFSC - Universidade Federal

de SantaCatarina - Jacó Anderle sobre a crescente diferença entre
os mais ricos e os mais pobres)

PMDB confmna candidatura de

vice-prefeito em Guaramirim
Guaramirim - o vice

prefeito Francisco Luiz de Souza
(PMDB), o Chiquinho, confir
mou esta semana a candidatura à

Câmara de Vereadores. Durante

a semana, o secretário do partido,
Antônio Carlos da Luz, en

caminhou à Justiça Eleitoral a

documentação referente à

substituição de Gilberto Junckes

por Souza, na lista dos candidatos

peemedebistas ao Legislativo.
PSDB - O ex-prefeitoVictor

Kleine está encarregado de fazer

toda a coordenação da campanha
política do PSDB, em Guara

mirim, e de representar a sigla
também nos assuntos pertinentes
à coligação firmada com o PMDB

para as eleições municipais. A
posição foi tomada pelo Diretório
do PSDB, em reunião realizada

terça-feira à noite. O tucano

Marcos Mannes informou que
permanecerá na presidência do

partido, embora toda a articulação
política tenha ficado entregue a

Kleine.
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CABELEIREIRO UNISSEX

FONE: 370-0606

Especializada em cabelo afro,
alongamento, entrelaçamento,
relaxamento, fio a fio, mega bair

Rua Reinoldo Rau, 63 sala 4

•
/\

•EMERGENCIA
.

ODONTOLÓGICA
j

DISQUE: 9981 8000
91044311

Dr. RafaelLuiz Pamplona
eRO-Se5117

Dr. Kleber LisboaAraújo
eRO-Se5270

Uha da Figueira • Centro • Czerniewicz

CASA DO COBRE

- Fios de cobre;
-CapaCitares de partida e permanentes;
-Cabo de ligação;
- Rolamentos; ,

-Espaguete;
- Ventiladores demotores;
-Selo mecãnico;
-Verniz;

Compramos
SUcata
de cobre

Rua BerthaWeege, 2094
Barra do Rio Cerro

Fone: (0xX47) 376-0193

Partidos lançam candidatos e

aceleram campanha eleitoral
Comícios nosdias
devem
movimentar
acidade

Corupá - A coligação Mais
Corupá (PSDB/PPB) programou
para sábado, com início às 20,

, horas, na Sociedade Ano Bom

(Salão Novo), o comício de

lançamento dos candidatos a

prefeito e vice, Carlos Dieter

Werner e Oto Weber, e Câmara

de Vereadores. Para a Câmara são

18 nomes que a coligação estará

apresentando. A concentração
deverá marcar a arrancada dos

tucanos e pepebistas na cam

panha eleitoral, diz o presidente
do PSDB, Donato Seidel. Já o

PMDB e o PFL, lançarão os

candidatos Luiz Carlos Tamanini
eAdelino Hauffe e 19 nomes para
o Legislativo, no dia 13 de Seidel: atenção aos preparativos para o comício

agosto, às 17 horas, no mesmo

local.

Conforme Seidel, todos os

preparativos foram feitos durante

a semana para tornar o

acontecimento político deste final
de semana, um evento de porte,
cO/TI a presença de uma, banda

musical, inclusive. Os adver

sários não deverão deixar por
menos. PMDB e PFL tambémjá
tem banda de música confirmada

para o comício, a mesma que
esteve fazendo a animação da

festa de aniversário doMunicípio.
Tucanos e pepebistas es

peram contar com as parti
cipações de algumas das prin
cipais lideranças partidárias,
como o deputado federal Vicente

Caropreso (PSDB) e do vice
governador Paulo Bauer (PFL).
Já o PMDB e PFL estão anun

ciando as presenças do deputado
estadual Ivo Konell (PMDB) e do
prefeito de Joinville, Luiz

Henrique da Silveira (PMDB).
SUBSTITUTO - Conforme

Seidel, o PSDB deverá apresentar
no comício o nome do substituto

de Wilson Jean Gessner, na lista
de candidatos do partido ao

Legislativo. Gessner desistiu de

concorrer na semana retrasada,
protagonizando, inclusive, uma
série de acusações com os

adversários, no rastro de uma

denúncia de que ele havia sido
subornado para que deixasse de

ser candidato. O caso foi parar
na Justiça Eleitoral, em Jaraguá
do Sul, onde será julgado.

Na avaliação de Seidel, o

PSDB e o PPB saberão explorar
durante a campanha eleitoral

aqueles que estão sendo con

siderados os "pontos fracos" do

prefeito Tamanini, como a aliança
política que o PMDB fez com o

PFL para as eleições municipais,
articulada através do líder

pefelistaErnesto FilipeBlunk, que
estaria sendo "bastante criticada".

Segundo ele, o apoio do PFL
"ainda vai custar muito caro ao

PMDB". Seidel não quis entrar

em detalhes.

(MILTON RAASCH)

EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Trabalhamos com venda de produtos para
rebobinamento e conserto de motores elétricos.

Casa da Amizade promove tradicional

noite de Queijos e Vinhos

Na próxima sexta-feira (04), a Casa da Amizade de

Jaraguá do Sul promove a tradicional l-l" Noite de Queijos e

Vinhos. A noite tem por objetivo levantar fundos para os

diversos programas assistenciais realizados por aquela
entidade, tais como o auxílio a doentes com remédios, roupas
emantimentos, elaborações de enxovais para bebês carentes,
manutenção do banco de cadeiras de rodas e muletas, Natal
da criança pobre e Natal do idoso.

A entidade completará 40 anos de. fundação em 2001,
tendo acompanhado o crescimento da cidade e auxiliado

aqueles mais necessitados que fizeram a História de Jaraguá
do Sul nestes últimos 40 anos. Local: Recreativa Duas

Rodas, a partir das 21:00. Convites antecipados: F.371-
3581.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4- POLíTICA CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 3 DE AGOSTO DE 2000

Edson Junkes/CP

Na berlinda: Nunes (E) e Falcone tiveram as candidaturas impugnadas

Candidatos apresentam defesa
.' \

contra impugnação no TRE
Justiça alega
que socialistas
têm dupla
filiação

Jaraguá do Sul - Os
candidatos a vereador pelo PPS

que tiveram as candidaturas

impugnadas pela JustiçaEleitoral
do Município, José Maria Nunes
e Walter Batista Falcone,
apresentaram na tarde da última

terça-feira, no TRE (Tribunal
Region�l Eleitoral), em Floria

nópolis, a defesa com susten

tação oral. De acordo com o pre
sidente do Diretório local, Edson
Müller; na oportunidade, apre
sentaram a certidão fornecida

pelo Cartório Eleitoral que
comprova que os dois têm ape
nas a filiação no PPS. Agora, o
partido aguarda a decisão do

tribunal, que não tem prazo
definido para acontecer.

O ex-prefeito da Capital
Sérgio Grando e o deputado esta
dual Jaime Duarte, além dos

advogados da legenda e da

coligação, Antenor Galvão,
acompanharam os candidatos ao

TRE. Müller atribuiu a impug
nação das candidaturas à má-fé

.dos dirigentes do PPB, partido do
qual os candidatos se desfiliaram
em outubro de 1997, depois do
"racha" interno. "Quando houve
a desfiliação de cerca de 120

pessoas do PPB, nós todos
estávamos na lista. No ano

passado, reforçamos a desfi

liação", garantiu.
Müller informou que, em

dezembro passado, o Cartório
Eleitoral convocou os presidentes
dos partidos para receberem a

relação dos filiados que estavam
ou estão sub judice, e na lístagem
não aparecem os nomes dos dois
candidatos do PPS. "Por que
somente estes dois estão irregular
se tanto a desfiliação do PPB

quanto a filiação ao PPS foram
feitas em conjunto"? , indagou,
demonstrando certa irritação. "Se
os adversários estão preocu
pados com as candidaturas é

porque devem estar incomo

dando", completou.
Os candidatos garantem que

cumpriram os trâmites exigidos
pela legislação eleitoral e que têm
documentos para provar que
estão "perfeitamente aptos para
concorrer às eleições". "A única
dificuldade que tivemos na época
da'desfiliação do PPB foi entre

gar os pedidos de desligamentos,
já que o partido não tem sede

própria. Entretanto, os requeri
mentos foram entregues direta
mente ao presidente Wigando
Meier", reforçou Müller, refor
çando as críticas feitas por Nunes
a Meier, ao qual atribuiu toda a

responsabilidade pela confusão.
DESÂNIMO - Apesar da

ansiedade, os candidatos aguar
dam com tranqüilidade a decisão
do TRE. Segundo eles, a doeu

mentação apresentada ao tribunal
dirime as dúvidas e comprova
que todos os trâmites foram

cumpridos. "Seja qual for a deci
são, vamos respeitá-la", reafir
rnaram.

. Mesmo assim, enquant? o

TRE não apresentar a decisão

final, se mostram desanimados

com a campanha, já que estão

inseguros pela possibilidade do
tribunal confirmar a impugnação.

- O PPS não vai medir

esforços para J defender os

candidatos, até porque, acredita
que a verdade e a justiça
sobressairão -, discursou
Müller. (MAURíLIO DE CARVALHO)

Escritório deAdvocacia
Dr. Arão dos Santos

OAB/SC9760

* Comercial

li12h
d',�....x

* Civil

*Tributário * Bancário
ir 372-0582

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

A ausência do PPS no encontro dos partidos de oposição para
discutir sobre a instalação de uma CPI para o caso Eduardo

Jorge, na semana passada, foi traduzida como uma possível
aproximação entre o partido com o tucanato. Segundo
avaliações, o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PPS)

estaria costurando um futuro apoio do PSDB a sua

candidatura, em 2002. No ano passado, o presidenciável do
PPS esteve reunido com o. governador de São Paulo, Mário
Covas, na tentativa de negociar uma futura aliança entre as

legendas.
Se depender do ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul
Jungmann, a chapa majoritária para 2002 será Ciro Gomes e

Mário Covas.
A proposta, no entanto, foi negada por Covas e desmentida

pela cúpula do partido.

Aliás
O presidente de honra do PT,
Luiz Inácio Lula da Silva,
sempre criticou a postura
"oposicionista" do ex

governador Ciro Gomes, a

quem classifica como

dissidente, e não como
.

oposição.
A se confirmar a aproximação
entre PPS e PSDB na esfera

federal, será uma reviravolta
nas relações estaduais e

municipais. A ciumeira poderá
catapultar de vez o governo.

Perigo eletrônico
Nenhum partido é louco o

.

suficiente para duvidar,
oficialmente, da Justiça Eleitoral

no que se refere às umas

eletrônicas. Entretanto, nos
bastidores, líderes demonstram

preocupação com a

possibilidade de interferência
externa no programa para as

eleições.
- Como garantir que não

haverá invasão de hackers,
cujas ações não têm fronteiras?

-, indaga um político

Sem informação
Por diversas vezes o Jornal CORREIO DO POVO tentou obter

informações do comitê da coligação Mais Jaraguá do Sul.

Sem sucesso, tentou ouvir o candidato a vice-prefeito, que não

pôde atender. Os presidentes das legendas que integram a aliança
afirmaram que não têm "nenhuma novidade".

Lançamento I
A aliança Renovando com o

Povo (PMBDIPPS),
encabeçada pela ex-secretária
de Bem-estar Social Cecília

Konell, realiza amanhã, ao
meio-dia, no Hotel Itajara, o
lançamento dó programa de
governo.
De acordo com a

coordenação, o projeto
procurou atender todas Os

setores, priorizando a área
social.

Lançamento II
Também na sexta-feita, o PT

apresenta seu programa de

governo. O lançamento está

marcado para as 20 horas, no
Sindicato do Vestuário. Às

17h30, o partido faz

passeata pelo Centro. Às 19,
está prevista coletiva com a

imprensa.
Democratização e

transparência no serviço
público são as ênfases do

partido.

.MPANYSOME.

.' ACESSÓRIOS LTDA.

Toda linha de som automotiva,
plug's e transformadores

Fone/Fax (047) 275-3978
Rua Reinoldo Rau, 116 - Centro - Jaraguá do Sul
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I O A Acijs· (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do

I Sul) reivindica do Banco Central revisão da cobrança de tarifas

I bancárias quando do depósito de cheques sem provisão de

I fundos. A tarifa é cobrada do emitente, como também do credor.

I Isto significa que as empresas, além de arcar com os prejuízos

I
monetários dos cheques sem fundos, ainda pagam uma taxa

para o banco. .

: A associação defende um maior controle dos bancos na

abertura de contas para evitar o estelionato.

O Umamoção apresentada na reunião regional da Facisc (Federação
das Associações Comerciais e Industriais de Santa Catarina), na
semana passada, em Joinville, a Acijs defende a livre escolha, pelas
empresas, da agência bancária para pagamento das contas públicas
estaduais (impostos e taxas). Atualmente isto é possível somente
no Besc (Banco do Estado de Santa Catarina), onde avolumam-se

as filas, com perda de tempo.

O Duzentas e vinte e três empresas foram· constituíd�s de

janeiro a junho em Jaraguä do Sul, através do posto da Junta
Comercial do Estado, que funciona anexo à Acijs. No mês de

junho, foram 47 empresas novas na área industrial, de peças
pré-moldadas, confecção, peças fundidas em aço, moldes e

matrizes e biscoitos e bolachas. Mensalmente a Jucesc faz o

levantamento estatístico do seu movimento.
O número de empresas pode ser maior, conquanto estão

computadas somente aquelas cujos processos foram I
encaminhados via posto local. I

I
O A Abih (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis) promove, I
de 10 a 12 de agosto, no Centro de Convenções Auto Cine, em I
Balneário Camboriú, a 12a Exprotel (Feira de equipamentos, produtos I
e serviços para hotéis, bares, restaurantes e similares),

O A Estofados Mannes participa, de 7 a 12 de agosto, no
Pavilhão da Promosul, em São Bento do Sul, da 3aMóvel Brasil

(Feira do Mobiliário de Santa Catarina).
A feira é promovida pelo Sindusmobil (Sindicato das Indústrias
da Construção e do Môbiliário de São Bento do Sul).

O A Menegotti Industrial comprou a Empresa Têxtil Colcci, de

Brusque, que tem aproximadamente cem franqueados no Brasil,
emprega 250 funcionários e fatura R$ 2,5 milhões por mês.
Com a aquisição da empresa, aMenegotti deve faturar algo em tomo

de R$ 13 milhões por mês, R$ 150 milhões por ano. Em fevereiro, a
I Menegotti vendeu a divisão de embalagens para a Crayovac.
L �

WandérWeege recebe o título
de Empresário deAção Social
Indicação premia
dedicação do
industrial às
, . .

areas sociais

Jaraguá do Sul - o indus
trial Wandér Weege (Malwee
Malhas) recebe amanhã o título

de Empresário de Ação Social,
conferido pela Facisc (Federação
das Associações Comerciais e In

dustriais de Santa Catarina). ,A
entrega da outorga acontece às
20 horas, durante a abertura da
111 a reunião plenária do conselho
diretor da Facisc, nas depen
dências do Beta Carrero World.

Em maio, Wandér foi agra
ciado com a Ordem do mérito

industrial, concedido pela CNI

(Confederação Nacional da

Indústria), maior honraria da

confederação.
De acordo com o presidente

da Facisc, Roberto Breithaupt, a
indicação do título é um prêmio
do setor produtivo ao empresário

-

que, além da projeção empresarial
e do sucesso do produto que a

.

Malwee fabrica, destaca-se pelas
ações em favor da comunidade.
O industrial mantém uma agenda
de "compromissos" com as

instituições assistenciais, desta
cando-se os hospitais da região e

-

a Ajadefi (Associação Jara

guaense dos Deficientes Físicos).
No ano passado, a Malwee

Na opinião da presidenta da

Acijs (Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul),
Christiane Hufenüssler, a in

dicação do industrial para receber
o prêmio deixa oMunicípio "cada
vez mais orgulhoso de poder
contar com empresários de alrga
visão social". "No momento em

que se fala de -responsabilidade
social, os empresários jara
guaenses dão demonstração de
estar sintonizados com o

compromisso há tempo", de

clarou.

Prêmio: Wandér recebe título pelos investimentos no social

infrator, se o Ministério Público
entender como crime culposo,
detenção de seis meses a um ano

de prisão, mais multa que varia
de R$ 1 mil a R$ 50 milhões",
alertou.

Ele lembrou que a lei exige
também implementação de

medidas de precaução para evitar
danos ambientais, "Produzir,
processar, embalar, importar,
exportar, comercializar, fornecer,
transportar, armazenar, guardar,
ter em depósito ou usar produto
ou substância tóxica, perigosa ou
nociva à saúde humana ou ao

meio ambiente, em desacordo
com as exigências estabelecidas
em leis ou nos seus regulamen
tos, resulta ein multa e pena de

um a quatro anos de reclusão",
diz o Artigo 56, reforçando que,

Weg Química promove palestra sobre lei de crimes ambientais
atentando para a segurança nos

transportes de cargas tóxicas. As
normas que regem a certificação
ISO 14000 exigem que toda a

operação seja adequada ao

processo, obedecendo as reco

mendações de segurança, con

trole e preservação ambiental.
- Estamos fazendo o dever

de casa para que possamos
ganhar a certificação ISO 14000
no próximo ano. A palestra de

hoje faz parte do processo de

gestão ambiental implantado pela
empresa, já que as transpor
tadoras são co-responsáveis.
Transportando matéria-prima e

produtos químicos, são polui
dores em potencial, daí a neces

sidade de se estar preocupado
com a segurança -, explicou
Richter, informando queo parque

fabril 3 foi o primeiro do Grupo
Weg a implantar o sistema de

gestão ambiental.
O encontro, que terminou

com uma visita à nova estação
de tratamento .de efluentes da

Weg Química, apresentou ainda

o sistema de gestão ambiental da
. empresa e as condições ideais
necessárias para o transporte
seguro.

Piai abordou a poluição e

outros crimes ambientais, en
focando as punições previstas na
Lei 9.605, que trata da quastão
ambiental. "Causar poluição de

qualquer natureza em níveis tais

que resultem ou possam resultar
danos à saúde humana, ou que
provoquem a mortandade de
animais ou a destruição signi
ficativa da flora, pode custar ao

Malhas custeou a instalação da

UTI (Unidade de Terapia
Intensiva) Infantil do Hospital
Jaraguá. As ações sociais incluem
ainda apoio a grupos folclóricos,
diversas associações, ONGs e

investimentos maciço em projetos
ambientais. O Parque Malwee,
com 1,5 milhão de hectares de

MataAtlântica, é considerado um
exemplo de dedicação e respeito
ambiental. "A Malwee investe no
meio ambiente desde quando o

tema não estava na moda",
reforçou Wandér.

"se o produto ou substância for
nuclear ou radioativa, a pena é
aumentada de um sexto a um

terço".
De acordo com o Artigo 54, se

a poluição tomar uma área, urbana
ou rural, imprópria para ocupação
humana; causar poluição at

mosférica que provoque a retirada
dos habitantes ou que causem danos
diretos à saúde da população, que
causempoluiçãohídricaque tomem
necessária a interrupção do
abastecimento público de água de
urna co-munidade, que dificulta ou
im-peça o uso público de praias,
além de ocorrer por lançamento de
resíduos em desacordo com as

exigências estabelecidas, o

responsável está sujeito a pena de
urn a cinco anos de reclusão.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Guaramirim - A Weg
Química, produtora de tintas e

vernizes industriais, promoveu na

tarde da última terça-feira, no

auditório da empresa, palestra
-

sobre a lei de crimes ambientais.
Ministrada pelo representante da
SOS Cotec, Osmair Piai, o even
to, apresentado para proprietários
e executivos das transportadoras
que prestam serviço à Weg, faz
parte do processo de. gestão
ambiental, implantado pela
empresa no ano passado, visando
a certificação ISO 14000.

De acordo com o diretor-su

perintendente da Weg Química,
. Jaime Richter, o objetivo do' en
contro, que reuniu cerca de 18

empresas transportadoras, foi
conscientizá-los para a importân
cia da preocupação ambiental,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I

PROGRAME-SE

.... A Boate Notre vai de Noite da

Fantasia, neste sábado, a partir das
23 horas, Garn alegria, descontração e

'

muita gente bonita. Ingressos
antecipados na Hobby Vídeo, O
Boticário (Calçadão) e Naguchi, do
Shopping Center Breithaupt
.... A festa do 7° aniversário do Chopp
& Club começa hoje à noite, com a

gravação do programa "Show da

Estrada", dos Nativos, com a presença
de 22 das melhores bandas do Sul do
Brasil, entre elas Garotos de Ouro, 3"
Dimensão, Vox 3, Fogo de Chão, Os
Montanari e Grupo Momento. Início
19 horas.

'

.... Para homenagear os pais] o

Departamento da Mulher do ·STI
Vestuário promove uma tarde especial,
a partir das 14h30 deste dia de 5 agosto.
Na programação, palestra com a

médica-geriatra Karen da Silva, com o

tema: "Aspectos do Envelhecimento" .

.... Neste sábado, dia 5, Vale-tudo no

Café e Confusão. Telão com os

melhores clipes e as performances com

os melhores DJ s residentes e

convidados. Quem toma uma, ganha
outra, até ameia-noite emeia.

.... O Jaraguá Motor Clube promove
neste fim de semana a 2a etapa Norte
de Automobilismo. Os treinos iniciam
no sábado pela manhã e as provas

. domingo, às 9 horas. Ingressos
antecipados: Postos Mime, da Rei
naldo Rau, Walter Marquardt e nos

postos Cidade .

.... Neste sábado, das 8 às 12 horas,
será realizadamais uma Feira Festiva
de Artesanato, na Praça Ângelo
Piazera. Os consumidores poderão
encontrar no local diversos produtos
com preços especiais ..
""" Acontece nos dias 4, 5 e 6 de agosto
a l" Feira Internacional de Filhotes e

Pequenos Animais, no 3· piso do
estacionamento G3 do Shopping
Center Breithaupt. A feira exibirá
animais exóticos e raros. As crianças
que visitarem a feira ganham um

peixinho de presente.

.... Será neste [mal de semana a festa do

cinqüentenário daParóquia Bom Jesus,
de Guaramirim. Sábado, às 17 horas,
está programado procissão e bênção
dos veículos e início das festividades.

Domingo, às lOharas, missa e home

nagens especiais. Haverá serviço
completo de bar e cozinha, bingo,
videokê, dança e música ao vivo
durante toda a festa.

.... A Secretaria de Cultura, Esporte e

Lazer, em parceria com o CTG Laço
Jaraguaerise e o CTG Do Trote ao

Galope, realiza, a partir das lO horas
do próximo dia 6, na Praça Ângelo
Piazera, o Domingo Gal1cho. O grupo
GurizadaCampeira se apresenta às 19

horas, no palco da praça.

1& Rotary Club e Casa da Amizade

promovem a 14a Noite de Queijos e

Vinhos, na Recreativa Duas Rodas,
amanhã, às 20 horas. Os cartões estão
sendo vendidos a R$ 35,00. Informa
ções comZeli Salles, 275-1673

JARAGUÁ DO SUL, 3 DE AGOSTO DE 2000

aflores@netuno.com.br
ArteJB

A simpática Clarice Zanella, ao lado do marido, Livio, aniversariou no

último dia 31, cercàda pelos carinhos dele e da filha, Francisleine.
Parabéns!

RocheIe Wehrmeister, com a música Innocence, de
Deborah Blando, venceu dia 23 de julho o Festival
Sesiano da Canção, na versão popular

BAILES

5 e 6/8 - Baile de Aniversário e

torneio de tiro na Sociedade

Vitória, de Rio da Luz Vitória.
5/8 - Baile de Rainha na

Sociedade Alvorada.

PARABÉNS!
Aniversariou no último dia 29,

a queridaMaurilia da Silva Kreis,
diretora-financeira da Raumak e

recebe os cumprimentos dos fa
miliares e colegas de trabalho

VOTE CERTO

A afirmação pouco convin
cente: "Não gosto de política, tô
fora!", geralmente parte de

pessoas que deveriam estar

afirmando justamente o con

trário. O espaço que as pessoas
honestas e competentes deixam
em aberto é ocupado por esper
talhões e malandros de plantão.
Eles estão por aí novamente; com
a adrenalina a mil e em plena
campanha. Eleitor, fique de olho!

Casal Rosane e Osmar Vailatti
em Honolulu, Hawaí (EUA),

onde elafoi
empossada governadora do

Distrito LD 5 do Lions

Clube, no início
de julho

14 Anos de Bons Servicos
, I

SERViÇOS PREDIAIS E RESIDENCIAIS

Rua Prefeito José Bauer, 5�3 • Vila Rau
F o n e: (O 4 7) 973·9947 • 37.2·35 O O
UP: 89254·100 • Jaraguá do Sul· sc

A bonita Cláudia
Adriana Koehn estréia
idade nova, hoje .

Parabéns!

Casal Vilma e Marco Antônio,
proprietário da Academia

Galpão Saúde, na inauguração
da sala de dança no Clube
Atlético Baependi

('J
LUNELLI
Milii'iiii "'''i1:iii.'M
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Um esportivo na linha Ford
o Ford Fiesta, que no
começo do ano passou
do motor Zetec para o

Zetec Rocan, ganhou
mais em torque e

potência. Neste mês,
outra novidade na

linha Fiesta.
Denominada Sport, a
nova versão, que terá

edição limitada em mil

unidades, apresenta
.

características jovens e

linhas mais exclusivas

ao modelo. Realmente
a esportividade tomou

conta do Fiesta;
entrada de ar cromada,
pára-choques mais
robustos pelo spoilers
instalados (dianteiro e

traseiro), saias laterais,
frisos, rodas esportivas
de 14 polegadas e de

perfil baixo, ponteira
do escape esportiva,
além do aerofólio

traseiro, entre outros.

Essa série é disponível
em duas motorizações,
1.0 e 1.6 de 65 cavalos e

95, respec-
tivamente. No
interior

pode-se observar as
cores cinza em

alguns lugares
no painel,
dando um

toque de

espor
tividade,
que é

r. realçado
pelo
conta

giros e

ponteiros
na cor

vermelha. O conforto
interno é maior pela
colocação de vidros e

travas das portas com

acionamento elétrico,
direção hidráulica,
limpador, lavador e
desembaçador do vidro
traseiro. Ar
condicionado é o único

opcional.
Detalhes pequenos
como a maçaneta das

portas e o revestimento
dos espelhos

Automundo

retrovisores externos na

cor do veículo, o friso
lateral e à coluna
central no tom preto,
realçam ainda mais a

esportividade.
A cor dessa versão é
uma só, o vermelho
Flórida. O Fiesta
tornou-se

uma opção para os

jovens, graças ao motor

de bom desempenho e o

estilo esportivo
oferecido.

Chegou este mês no Brasil a nova perua Volvo V70 com duas
versões, 2.4T e T5 (top de linha). As linhas exteriores
foram baseadas a partir do modelo 580, sem
esquecer o maior tamanho. As duas versões
vêm de série com bancos de couro e

regulagem de banco e volante, podem
proporcionar a melhor posição para o

motorista dirigir. Os motores são
turbinados de 200 e 250 cavalos, sendo que
desenvolvem 210 e 243km/h, respectiva
mente. O consumo é razoável, em média 7

.

km/l. A segurança, marca registrada da montadora sueca,

continua em destaque, air bag duplo e 5IP5bag,
air bag lateral instalados no encosto do banco
dianteiro. O câmbio é automático com opção
de ser Geartronic. Outros itens comuns
dentro do veículo são ar-condicionado
automático, bancos dianteiros com

aquecimento, computador de bordo, piloto
automático, teto solar, entre outros. Os

valores estão em média de R$ 130 mil, tanto
de uma ou de outra perua. Apesar dos valores

estimados, a opção é muito boa para qualquer
família que goste de viajar muito .

r

E só [unter os pontos
/'

e trocar por prêmios!
I'

_-

R$l,OO
em cupom fiscal
-

-

1 ponto
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MODELO ANO COMBo

Corsa Wind 04 pts 99 G
020 Custon L 90 O
Fusca 1300 82 G
Gol 16V 04 pts (G3) 00 G
Gol16V 04 pts 99 G
Goi CL 1.8 94 G
Gol CL 89 A
Gol CL 88 A
Kadett GL 96 G
Monza SL 4 pts 93 G
Palio EOX 4 pts 96 G
Tempra Ouro 94 G
Uno Mille IE 96 G
Uno Mille 94 G
Uno S 93 A
Vectra GLS 97' G
Verona LX 90 G
Sundow 50c 97 G
Titán 125 97 G
Gol Mi 8V 04 pts 98. G
Goi CL 92 G

COR

Prata
Branca
Verde
Branca
Branca
Branca
Cinza
Prata
Prata
Branca
Verde
Azul
Vermelho
Verde
Azul
Branca
Bege
Preta
Azul
Azul
Verde

Rod. BR 280 - Km 60 - Guaramirim - SC

)Daliar
V-EíC"""-U-L-'-O"""-S--:"LT=O-A

. COMPRA· VENDE· TROCA· FINANCIA

MODELO ANO COR VALOR

Gol 1.0 16V, 4p 99 Branco R$ 15.000,00
Uno Mille 92 Prata R$ 6.000,00
Kadett SLjE 93 Verde R$ 9.000,00
Voyage GL 1.8· 92 Prata R$ 7.400,00
Uno EX 99 Vermelho R$ 10.800,00
Logus CLI 1.8 95 Cinza R$ 10.000,00
Caravan Diplomata 4.1 88 Preta R$ 5.500,00
Goi CL 1.6 92 Branco R$ 6.500,00
Corsa Super 4p 97 Azul R$ 12.200,00
Monza SL 1.8 93 Azul R$ 7.800,00
'Santana CL 1.8 93 Azul R$ 9.500,00
Goi CL 1.6 89 Vermelho R$ 5.500,00
Uno EX 4p 00 Branco R$ 12.200,0
Vectra GLS 97 Cinza R$ 25.800,0
Escort Hobby 1. ° 94 Azul R$ 6.800,0
Pálio ED 1.0 98 Vermelho R$ 12.500,0

_._.�- !!J=:::!;_ .... �- ....__...

Rua Presidente Epitácio Pessóa, 1170· Centro· Jaraguá do Sul· SC

MODELO ANO COR OMEGACDAUl

SANTANA GLSI· COMPl. PERS.OO BRANCO GlOGUSGl

S·lO 4.3 DElUXE COMPLETA 98 BRANCA UNO ELX4P

F·lOOO· COMPLETA DIESEL 97 AZUL CALIBRA COMPLETO

MONDEOCLX 97 VERDE MEl. MONZASl

�ECTRAGLS 97 VERMELHO fEMPRA COMP.

5-10 97 CINZA APOLO

GOL BOLA 1000 I 96 VERDE VERONA LX 1.8

KOMBI 96 BRANCA APOLO Gl 1.8

MODELO' COR COMBo ANO

Gol 1.0 16V, 4p Prata G 99

Gol 1.6 CU 2p Prata G 96

Gol 2.0 GTI 2p Azul G 89

Gol 1.8 CLi 2p Branco G 94
I

Gol 1.8 GL 2p Vermelho G 91

Santana GL 1.8, 2p Azul A 85

Santana CL 1.8, 2p Bege A 85

Vectra 2.0 GLS 4p Prata G 98

Corsa 1.0 Super 2p Branco G 97

Uno 1.3 CS 2p Prata G 91

Palio 1.0 EX: 4p Bege G 98

Corcel II, 1.6 Bege A 86

Fusca 1.3 2p Branco A 74

Rua Reinoldo Rau, 794 . Centro

Jaraguá do Sul

96 PRETO JEEP JAVALI 90 AZUL

94 VERMELHO FIORINO FURGÃO 88 BRANCA

94 BRANCO PRÊMIO· FINANC 88 BRANCO

94 BRANCO ESCORT XR3 CONVERSo 88 VERMELHO

93 AZUL D·20 87 VERDE

93 PRATA CARAVAN COMODORO 87 PRETO

92 CINZA PICK up· FIAT 87 VERMELHA

91 PRATA D-lO • DIESEL 82 MARROM

91 BOROÔ VOYAGE 82 BRANCO

Nome _'_'_'_'_'_'_'_'_._'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'
Endereço _'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_I_'_'_'_'_'_'
_,_o'_'_'_'_.,_,_,_, N°_'_'_'_' Apto._'_'_'_'
Bairro _1_'_'_1_'_'_',_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,
CEP .:':_,_,_._,_ __,_,_

Cidade_·_'_'_._'_.,_,_'_,__, '_'_'_'_'_'_'_'1_'_l_'_'_'
Tel�fone_'_'_'_'_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,
Célular '/- , ., lI' , , , , , I , , , , ,
--_-.-..

-_-_----_

E-mail_'_'_'_'_·_,_,_,_,_._,_,_,_,_,_,_,_,_,_,
Data de Nascimento

__
'
__

1
__

Você possui automóvel? Qual? _,_o_'_'_'_.,_,_,_,_,_,_,
'videokê ralf eieIronies modo VMP·2500

_III

som aIannes baterias - vidros e travas elétricas (Ç

'nnnn.n.n._n_ nnn ... nnn'nnn.n nnnnnnn\ Rua Bernardo' Dornbusch, 111.1 Vila lalau Jaraguá do Sul J-......._
�------------------------------------------------------------------------�=---------------�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 3 DE AGOSTO DE 2000 CORREIO DO POVO Classi Auto �'3

VEíCULO ANO COR COMBo Compra- Venda -Troca
Pick·AP F·1000 (Dupla)

Motos e automóveis novos e usados

Completa, Turbo Interc. 90 .

Cinza O CARRO ANO COR PREÇO
Pick·AP 0·20 89 Branca O Corsa Sedan 8V OKm 00 Bordô 16.50000
Saveiro Completa 1.6 (Preço R$ 10.500,00 e Corsa Sedan 16V OKm 00 Branco 17.45000

assumir prestações de 33 x R$ 480,00 Corsa Sedan GLS com12leto 99 Prata 21.000;00
Escort GLX, Completa 2p Corsa SU[lel 4 [lortas 9B Prata 12.900,pO
ar, dir., trava, alarme 95 Cinza G Corsa Super 96 Branco 10.500,0"0--

Escort L 2.p 93 Prata G
Corsa Wind 98 Prata 11.00000.
Ipanema GL 4 portas 94 Vermelha 9.500,00

Del Rey Ghia, compl, 2p 87 Azul A BlazerDLX 98 Verde 31.000,00
Del Rey GL, 2p 87 Cinza A Vectra GL com12leto. 98 Azul 25.000,00

.

Belin.a GLX 1.8, 2p 90·
.

Verde G Vectra GI comQlelo 98 Branco 25.000,00.. ,
Gol Mi, 2p 1.0 97 Branca G Omega CD 94 Borejô t6.00Ö:OC)'
Goi CL 1.6. 2p 96 Branca G Fl000 HSD XL comQleta 97 .Brànca 33.500,00

Goi CL 1.6. 2p B9 Branca A Fl000 HSD XL COmi2leta· _ 97 �....i Vélí11elh.a 31.000.00 •.

_ .

Si2rinter (Pick,Ui2) 97 !3ranc;a. 31·.0.00".00" �
'. Brasilia. 2p 81 Branca G

�1' .�

Gol CLI 1.6 cl ar • 9B _. -.-ßràrico 11.00000
.

Brasilia, 2p 80 Bege .G Palio ED 4 i20rtas 98 Azul 12.000.00
Corsa W MPFI.l.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 2LWOOQ'�_
Chevete SE 1.6. 2p 87 Prata A Pampa

.'

97 B@hcà' 8,5_0QJ)D��' .t
.

Fiat Uno 1.0, 2p 00 Prata G Fiorino 91, Bege . 5.000.00'

Corsa MPFI. 1.0. 4p 99 Preto G Fiesta 98 Verde 12.000.00
Ka 99 Prata 11.800.00

ZECA Automóveís
Novos': Usaées de Todas as Marcas

,275 ·5507
VEÍCULOS MODELO ANO COMBo COR

Vectra GLS Okm Gas Branca
Gol 1.0 16V Okm Gas ßeqe/Júpiter
Uno Mille EX Okrn . Gas Branca
Gol 1.08V Okm Gas Branca

Corsa Sedan 99/00 Gas Branca

Santana GU 98/99 Gas Verde
Kombi STD 98/99 Gas ·Branca

Parati 1.0 16V 98/99 Gas Branca

Tigra Coupe 98/98 Gas Vermelha
Ford Ka 1.0 98/98 Gas .Vermelha
Gol 1.08V 98/98 Gas Branca

Siena EL 1.6 97/98 Gas Verde
Escort GL16V 97/97 Gas Branca
Palio EL'1.5 97/97 Gas Branca
véctra GL2.0 96/97 Gas Cinza

Uno Mille 4p 95/96 Gas Azul
Palio EDX4p 96/96 Gas Bordo

Santana GU 94/94 Gas Cinza

D-20 Completa 93/94 Diesel Beje
Verona LX 1.6 91/91 Gas Branca
Escort GL 88/88 Ale Prata

Escort L 87/88 Gas Venmelho
. Elba S 87/87 Ale Branca
MOJ1za SI./E 84/84 Gas Vermelha
Go�' LS 83/83 Gas Cinza

Passat LS 83/83 Gas Branca

*Vende-se·Capota para Pampa

Rua Ädélia Fischer, 747 - Centro - .Jaraquá do Sul - SC

371 -4233 371 -9333
Rua Reinaldo Rau, 395 . Oentro . Jaraguá do Sul

VEicULOS COR ANO PREÇO
Corsa. 2pts Prata 98 R$ 12.000.00
Vectra GL 2.2 compl. Azul 98 R$ 25.000.00
Gol Mi Branco 97 R$ 11.300.00
Pálio EDX. 4pts cornpl, Córdoba 97 R$ 13.300.00
Palio EL. 1.5. 4 pts cl ar cond. Preto 95 R$ 13.300,00
0-20 OJnquesl Tum Diesel. dh. ABS. Branco 96 R$ 30.000,00
Gol CU 1.6. vdr, trva, couro, som Vermelho 96 R$ 14.500,00
Golf GL 1.8 4pts cornp. Branco 95 R$ 13.500,OÔ
Corsa 2pts cl opicionais Bordô 95 R$ 9.700.00
Goi CL 1.8 gas. Prata 93 R$ 7.000,00

Tempra 4pts, 8val. ccmp. séreoiro Chumbo 93 R$ 10.000,00

Diplomata 4.1 Compl. Prata 85 R$ 3.800,00
Belina II Bege 84 R$ 3.400,00
Corcel Luxo Branco 76 R$ 3.300,00
Fusca 1500 Branco 75 R$ 2.300,00

Ruo CeI- Procópio Gomes de Oliveira
Centro _ Joroquó do Sul

ANO COR COMO.
99 . Verde (j
95 Prolo G
95 Azul G
94 Azul G
94 Cinza G
94 Vermelho G
94 ,Azul G

_

:,)\:� ;'" }��.,:.:". :' ;'_".:.� _ �. :-.:"-
<

•• _

�, ":" 87
_

Ve�de A
• .;. ;�,-.'

B6' Dauroda
. .

A
86 Bronco A
85 Vermelho G
84 Vermelha G

. 8lJe..; ,.,:>,Ner�e G
76'"

.

".Bege 'G
76 Vermelho D
73 AzuL D
00 ProtO D

CARRO
Veclro Gl5
GoI1000

Omego Gl'5
Gol Gl1.8
Iernpro.
Unb ElX 4p
Verona
Escart Hobby
Uno Mille' j"; r'

'.- Es(�rtC·. >,'

Dei Rey er
fimino

.'

Una 5X
Porali.GLS'·" .

,Voyoge GlS,
Bràsilio

.

Chevrolel
MBM8
5-10 Cabine Duplo

0373 371
Av. Pref. Waldemor Grubba, 2755 _ Joraguó do Sul

275·3711
MODELO ANO

Fiesta 4p, opcionais + som original 98

Uno 4p, completo· ar 98

Palio com opcionais + som original 97

Gol MI, rodas esp. 97

CBX 200 Strada 97

Tempra 16V camp. + banco de couro 95

Ti 04 95

Corsa Wind c/ opcionais + som original 95

Kombi envidraçada 95

Ipanema GL 4 portas a trio elétr. 95

Verona LX 1.8i 4p, cl trlo elétr. 94

Saveiro oocionais prata + rodas 92

Prêmio' CSL complet. 4 portas 91

kadet SL 90

'.Gol cl rodas esp. 88

Escort L 87

CBX 750F Hollywood 87

Chevy 85

Belina Ghia Escala

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CARAGUÁSobem as facilidades de ter um Volkswagen novinho na sua garagem.
1Q Sobe e Desce Caraguá. Uma Megapromoção para todos os modelos.

Somente neste final de semana. Esta você não pode perder.Banco Volkswagen ® Rua Bernardo Dornbusch, 800
Fone: (47) 371-4000
Joragu6 do Sul
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JARAGUÁ DO SUL, 3 Dt AGOSTO DE 2000 CORREIO DO POVO
,

Classi Auto - 5

-

- ull,IIIIIIIlIS
- *.tllld••i./,1J181fi1liS'

Consulte-nos

AUTO CENTER

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 HÖBBY
94, prata - R$' 6.800,00

Tratar: 373-0504

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

Trata.r: 373-0504

VENDE-SE 0-20 C;USTON, '5,
93, preta, 2° dono, diesel.

Tratar: 373-0610
,

VENDE-SE GOL 16V, 4
portas, 99, cinza, gasolina.

Tratar: 373-0610

VENDE-SE F-l000', 95,
branca, diesel.

Tratar: 373-0610

VENDE-SE Courier ClX, 16V,
98, gasolina, branca.
Tratar: 373-0610

VENDE-SE Pálio 1.6 MPI, ano
99, completo, trio, ar.idíreção,
pintura metálica, rodas de liga

leve. Tratar: 373-1206

VE,NDE-SE GOL PLUS MI,
. 97, gasolina, azul.

Tratar: 373-0.610

VENDE-SE FIAT UNO MIllE
EXi 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

I
I
I

.

f

R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, 865 · VUa lenli
,"-� .Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 - Classi Auto CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 3 DE AGOSTO DE 2000

Vende-se Corcel II, ano 79, cor Tratar: 373-0610. Vende-se Pampa, ano 94, cor de consórcio, R$ 4.500,00 + 31 Vende-se Kadett 2.0, 97/98,
bege, todo reformado, estado de verde. Valor R$ 7.000,00. de R$ 315,00. Tratar: 373-0123 gasolina, branco.

zero. Valor a combinar. Vende-se Gol 16V, 4 portas, 99, Tratar: 9973-5158. R$ 15.900,00. Tratar: 371-4000
Tratar: 275-2634. cinza, gasolina. Vendo ou troco DT 180 ano 87

Tratar: 373-0610 Vende-se Vectra CD, ano 94/95. preparada para trilha, troco por Vende-se Marea, 99/98,
Vende-se Moto XT 600, cor azul, R$ 19.600,00, relíquia CG. R$ 1.000,00 gasolina, verde.

com 20.000km. Vende-se F-1000, 95, branca, Tratar: 9979-0492, horário Tratar: (47)372-4434 R$ 27.900,00. Tratar: 371-4000
Valor R$ 6:000,00. diesel, Tratar: 373-0610 comercial.
Tratar: 9973-8955. Vendo moto cg 125 ano e Vende-se Neon, 00, gasolina.

Vende-se Courie ClX, 16V, Vende-se Omega 93 CD, cor modelo 2000 com 2300km ... R$ 22.500;00. Tratar: 371-4000
Vende-se Pampa 1.6, gasolina, 98, gasolina, branca. bordô metálico. valor R$1.800 mais 21 parcelas

cor verde, ano 94. Tratar: 373-0610 Valor R$ 17.800,00. fixas de R$148.00. Vende-se pálio 16V, gasolina,
Valor R$ 7.600,00. Tratar: 9973-5770 Tratar: Venicio Valmor Tomaselli azul, 97/97. R$ 12.900,00.
Tratar: 9973-5158. Vende-se Goi Plus Mi, 97, Telefone: 373-1878 Tratar: 371-4000

gasolina azul. .

Vende-se jogo de rodas
Vende-se Escort XR3, ano 88, Tratar: 373-0610 esportivas 15. \ Vende-se Uno. es. 90 Tempra Ouro, 94/95,
completo, conversível, cor Valor a combinar. Carro impecável, com aro,black gasolina, branco.

vermelho. Valor R$ 6.500,00. Vende-se fiat Uno Mille FX, 4 Contato: 9975-2158 teil, motor impecável (o Carro se R$ 13.800,00.
Tratar: 9973-5770. portas, 97 - R$ 7.800,00. encontra na lusa Auto Mecânica Tratar: 371-4000

Tratar: 373-0806 Vende-se Escort Hobby 94, em frente a Marcatto Chapéus)
Vende-sé Verona LX, cor prata, prata. R$ 6.800,00. Tratar: 9975-2164 Vende�se UNO MillE 95
ano 91. Valor R$ 6.800,00. Vende-se Fiat Tempra 94, 1,6V, Tratar: 373-0504 Carro em ótimo estado, cor

Tratar: 9973-5770. . completo - R$ 10.200,00. Vende-se Palio EDX 1998 branca, vidros fumês,
Tratar: 373-0806 Vende-se Dél Rey 89 Guia 1.6 Completo (-) Ar. Único dono. Cor R$ 7.200,00 aceito troca por

Vende-se Fiorino Furgão, ano Vidros Verdes, Trio Elêricc, Cinza Steel. R$ 13.000,00 popular a partir de 1999
88, gasolina, cor branca. Vende-se Chevette Sl, 83 - Direção, ar quente, Tratar: 47 371-6466 Tratar: 47-9997-7640

Valor R$ 5.500,00. R$ 2.000,00 - Tratar: 373-0806 Desembaçadór, 115.OOOkm
Tratar: 9973-5770. original terceiro dono. Vende-se Palio 4 portas, Compra-se S10 - DIESEL

Vende-se Verona LX, 1.6, 90 - Tratar: 370-7771 vermelho, ano 98. 9.000,00 + 12 Compro S 10 - diesel - acima dê
Vende-se Pálio 1.6, MPI, ano 99, R$ 5.500,00. - Tratar: 373-0806 de 224,00 fixas 1998. Tratar: 9975-1392

completo, trio, ar, direção, Vende-se CORSA WAGON 99 Tratar: 275-0056
pintura met., rodas de liga leve. Vende-se 0-20, 90 c/ ar completo, ar, vidro, direção, Vende-se GOL Cl 1.8 IMP. 94

Tratar: 373-1206. condicionado - R$ 20.600,00. trava, alarme carro impecável. Troco fiat Tipo 93/94 COR VERDE MET., DIREÇÃO
Tratar: 373-0806 VALOR R$ 18.500,00. completo(dir.hidr./ar cond./roda HIDH.,VIDRO lETRICO,TRAVA

Vende-se Chevette Hatch, Tratar: 47 9973-51.58 liga leva/vidro eletr./alarme/4 ElE.,DESEMBA.TRASEIRO,AR
ano 83. R$ 1.800,00. Vendo consórcio sorteado, 36 portas) cor azul por outro carro QUENTE.BANCORECARO.

o' Tratar: 276-0190 .. parcelas pagas de R$ 237,00, Vende-se GOL 97 1.0 MI -PRATA completo ano 96 a 98. Tratar: 99739452
crédito R$ 14.590,00. - 36.000 Km rodados, com todos Tratar: 9975-0670

Vendo ou troco Escort 84, Tratar: 373-0253. os acessórios principais: AR Compra-se Gol 16V
valor R$ 2.500,00. Aceito carro QUENTE, VIDROS VERDES, Compra-se CORSA 1999, 2000 Compro Gol 16V 98. 2 ou 4

de maior italor. Vende-se ou troca-se Tenerê LlMP/DESEMB. TRASEIRO .... ou 2001 - Tratar: 47-9997-7640 portas. Tratar: 9993-0867
Volto até R$ 5.000,00. super impecável ano 90. 10.500,00 ou 8.500,00 +

Tratar: 370-8271. Tratar: 373-0253. 15x(Fixas) de 195,00. Vende-se Santana CU 2.0, 95/ Compra-se Compro Motinho
Tratar: Alexandre ou Claudia 95, gasolina, cor cinza. Compro uma Montinho (Jog ou

Vende-se Verona 92, bordô .. Vendo Moto CBX 200,' ano 2000. Telefone: 370-0288 R$ 14.800,00.Tratar: 371-4000 Honda Biz). Paga-se a vista.
Valor: R$ 6.500,00. R$ 4.500,00. tratar: 373-0253. Tratar: 3704344
Tratar: 9993-0867. Vende-se Del Rey 1.8 Guia, Vende-se Santana MI, 98/98,

Compro Consórcio. completo,com som CD, D/H,V/ gasolina, azul.R$ 18.900,00. Vendo Verona lX 1992 bordô.
Vende-se Uno CS, 1.3, gasolina, Tratar: 373-0253. E,A/C, trio elétrico, lindíssimo, Tratar: 371-4000 Álcool. R$6.800,OO (Consulte-
com roda liga leve, vidro fumê, baixa KM, R$ 5.500,00 me sobre financiamento) -

spoiler lateral, carro em ótimo Vende-se Elba 88, alarme, cor Tratar: 276-0294 Vende-se Quantum 2.0 MI Tratar: 9993-0867
estado. Valor à combinar. Tratar: branca. Tratar: 371-7584. Eviden, 96/96, gasolina, azul.

9975-2164 com Júnior. Vende-se Tipo ie 1.6, 4 portas R$ 15.400,00. Tratar 371-4000. Vende-se Pálio, 1.6, MPI,
vende-se Gol 1000, 96, cor completo aros de liga leve, rodas de liga leve, ar condicio-

Compro Fiat Prêmio ou fiat Elba branca. Valor a combinar. personalizado prata metálico, Vende-se Gol 2p, gol 1000, nado, direção hidráulica,
CSl ou IE, ano 93, 94 pgto à Tratar: 372-3958 R$ 6.000,00 mais 27 parcelas 96/96, gasolina, branco. trio-elétrico, 'pintura metálica.
vista. Tratar: 376-0630 com de R$ 169,18 (Regata), troco por R$ 8.900,00. Tratar 371-4000. R$ 17-500,00.

Sandro. Vende-se Gol 1000, ano 96, cor carro de maior valor sendo Tratar: 373-1602 / 373-0775.
branca. Valor a combinar. condiçoes de pagto em Vende-se Gol 2p, Gol GI,

Vende-se Monza Classic, 93. a Tratar: 372-3958 consórcio no valor até. R$ 280,00 96/96, gasolina, branco. Vende-se Courie 2000, 1.3.
álcool, completo, cor grafite,

-

Tratar: 99654255/3716614 R$ 8.900,00. Tratar: 371-4000. R$ 14.300,00.
perolizado. Carro super inteiro. Vende-se Corsa Wagon, Tratar: 373-0504 ..
Valor a combinar. Tratar com completo, ano 99, cor preta, Vende-se Jwingo 99 da Renault Vende-se Gol 2p, Gol Star,

Alexand re 9103-6151. vidros elétricos, direção, ar (Motor 1,2) C/Air-Bag/ 98/98, gasolina, vermelho. Vende-se Corsa Wind, ano 95,
condicionado, trava e alarrne. Desembaçador/Ar-quente/ R$ 13.800,00. cor bordô. Valor R$ 9.500,00.

Vende-se Goi 96, 1 ;6, gasolina, Valor H$ 18.500,00. Preparação para Som/ R$ Tratar: 371-4000. Tratar: 373-0504.

prata. R$ 11.500,00. Tratar: 9973-5158 8.500,00 + 9 prestações restan-
Tratar: 373-0504. tes! Tratar: 353-1251 . Gol 2p, 1.6, .96/96, prata, gasoli- . Vende-se Gol 99, 16V, 4 portas.

Vende-se Gol. MI, ano 99, na - R$ 11.800,00. Tratar: 373-2020.
Vende-se Corsa 1000, 95, cor prata, 2 portas. Vendo Fusca 59 todo origirial Tratar: 371-4000.

bordô. R$ 9.500,00. Valor R$ 12.500,00. para colecionador, pagamento Vende-se Corsa' Super 97, 4p,
Tratar: 373-0504. Tratar: 9973-5158 avista, bege com lateral, Vende-se Astra GlS, 98/99, cinza. Tratar: 373-2020.

branca - R$ 5,300 - gasolina, verde. R$ 24.900,00.
Vende-se Sedan 1.6, Gl, Azul - Vende-se Parati 16V, ano 99, cor Tratar: 9993-0629 Tratar: 371-4000. Vende-se Astra 99, branco,
R$ 14.200,00. Tratar: 373-0504. branca. Valor R$ 17.500,00.' 'com acessórios,

Tratar: 9973-5158. Vendo gol ano e modelo(1988) Vende-se Audi S6 plus 4.2,
.

Tratar: 373-2020.
Vende-se Gol 98, 4 portas, impecável. Entrada e assumir 96/97, gasolina, preta -

branco. R$ 13:800,00. Vende-se Monza SlE, ano 91, 09 parcelas.Vendo urgente. R$ 85.000,00 - Tratar: 371-4000 Vende-se Fiesta 96, básico, cor,
Tratar: 373-0504. cor azul, com ar condicionado, Tratar: 9975-1299 laranja. Tratar: 373-2020.

vidros, trava, alarme. Vende-se Escort l, 94/94,
Vende-se 0-20 custon, S, 93, Valor R$ 7.800,00. Vende-se Palio EDX 98/98 gasolina, branco. Vende-se Gol Cl, 91, prata.

preta, 2º dono, diesel. Tratar: 9973-5158. Completo (- ar e direção), carro R$ 8.600,00. Tratar: 371-4000 Tratar: 373-2020.
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RCJ INTERATIVA

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Resultado da integração oficial de 59 entidades

dos mais diversos segmentos representativos dos
setores público e privado, o Fórum Catarinense de
Desenvolvimento (Fonimcat), criado em 1996, depois
de incentivar a cultura de desenvolvimento regional
pelo-estado instalando 16 fóruns regionais legalmen
te constituídos e outros cinco em fase de gestão atra
vés de comitês provisórios, abrangendo todas as 21

microrregiões çle Santa Catarina, começá a partirpara
a efetiva criação do que chama de Agências Regio
nais de Desenvolvimento(�RD).

A missão das ARD 's, estruturas enxutas de

integração inteitneutucionet, será a
-

de articular e

gi(renciarprojetos com vários parceiros determinados
a partir das decisões tomadaspelos fóruns regionais.
O modelo tem origens européias, principalmente da

Itália; e, mesmo antes de estar consolidado, já cha

mou para Santa Catarina a atenção do Ministério do

Desenvolvimento. O objetivo é multiplicar a cultura
I.do desenvolvimento ieqionel através de ações ..._ -----...

microrregionais integradas para todo o Brasil.
Sob a nova coordenação da Fedeteçeo dàs Indús- . * Com Planejamento Estratégico

uies do Estado de Santa Catarina (Fiese), o Forumcat
está gestionanda junto ao BancoInterameriçano (BID) um aporte de US$ 3 milhões para a estruturação das 21

agências, para, então, passar à próxima estratégia: criarbancos reglonais de tinciociedito e umfundo de avalpara

agarantia das futuras tómadas de capital.
Para o presidente do conselho superior do Fotumcet e diretor de planejamento do ERDE, Vasco Furlan, cresceu

também no último ano a interação do governo do estado com as ações do fórum. Segundo o secretário deDesenvolvimento Econômico e Integração ao

Mercosul, Antônio Ceran, o governo está estudando as orientações levantadàspelos fóruns regionais que já elaboraram planejamentos estieieçuxx: e inicia,
até o final do ano, uma ação de interação dasmetas propo�tas pelo Fórum Regional de Desenvolvimento doPlanalto Norte com o plano de governo.

Para a região das 20 cidades iineçientes da Associação dosMumcipios do Oeste (ArrlOsc), que iuiciou um processo de planejamento microrregional desde
,
93, foi precursora da instalação dos fóruns regionais em 95 e criou uma agência de desenvolVimento em 96, a definição de politicas microrregionais é o

caminho correto para autodesenvolvimento econômico e social dos ttnmicipios:

Fóruns

Comitês Provisórios

Fóruns

Regionais de

C'atalizador de interesses e potencialidades
Entidade coordenadora

do Forumcat desde 98, Cl

BRDE, segundo Vasco Furlan,
diretor de planejamento do
banco e atual presidente do
conselho superior do fórum
estadual, passa a desenvol
ver, daqui para a frente,
uma função mais de articu
lação institucional para via-

.

bilizar a instalação total dos
21 fóruns regionais, a cria
ção das agências de desen-

.All·O'R.1st,
. .

volvimento e os bancos regi
onais de microcrédito.

De acordo com o presi
dente, desde a instalação do
Forumcat em 96, o BRDE tem

"participado ativamente de
todos os encontros, seminári
os, debates e atividades pro
movidas pelos fóruns regio
nais, seja na orientação de es

truturação, implantação e

gestão, como no encaminha
mento e articulação de deci-

J.ORNAIS
-QUE

INTEGRAM:,
A'RCJ

sões tomadas no âmbito dos de 99 para cá". cas integradas de desenvolvi- mente, o papel de difundir e
fóruns regionais". Ou tra mudança do ano mente que otimizem esforços, disseminar pelo estado uma

Furlan destaca que, embo- passado para cá, q.ue Furlan . racionalizem recursos, defi- nova cultura de crescimento
ra o fórum estadual exista hã- considerade grande impor- namvocações econômicas, econômico em que a partici
quatro anos, foi apartir de 99, íância, é a maior interação do identifiquem carências e ne- pação da própria comunidade
com a gestão do atual governo governo do estado com a cul- cessidades, projetem potenci- na busca de um desenvolvi
e do BRDEfrente ao Forumcal. tura da estratégia de desen- alidades e definam caminhos, mente sustentado éocaminho

que tomou impulso a instala- volvimento regional: "O fórum de curto, médio e longo pra- para manter e reforçar o per
ção efetiva dos fóruns regio- regional funciona como um zos", define. fil de equilíbrio econômico ca
nais: "Quando assumimos, catalizador das várias entida- Furlan avalia que, na ver- racterístico de Santa Catarina:

apenas 4 estavam instalados. des públicas e privadas de dade, o Forumcat é ainda re- "Temos, agora, que viabilizar

.

Os demais foram legalinente cada microrregião. A partir cente e cumpriu, nesses pri- a criação das Agências Regio
constituídos e formalizados dele, é possível traçar políti- meiros quatro anos principal- nais de Desenvolvimento",

.

,
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Folha da Cidade/Caçador; n Planalto/Canoinhas; O Tempo/Capinzal: O Fato/Catanduvas;' O Jàrna1/ConcÓ�di�:;:�;S������
Curitibanos; Jornal da Fronteira/Dionísio Cerqueira; Jornal do Vale/Guaramirim; Nosso Povo!Imhitllba;,O,At1ân�i�oA!<l.Re��;:�
Força D'Oeste/Itapiranga; Jornal Volta Grande/Jacinto Machado; Correio do Povo/Jaraguá do Sul; OMomento/ :Lages;,Expres�o,"
D'Oeste/Palmitos; Jornal do Comércio/Piçarras: Nova Era/Rio do Sul; Teia Cultural/Santo Amaro da Imperatríz: Infôhri'açâ(i'
Säo Bento do Sul; Folha do Oeste/São Miguel do Oeste: O Seareiro/Seara; Jornal do Médio Vale/Timbó; Corre.j'o/Videira� e

Folha do Alto Irani/Xanxerê, �

,
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Plenária
A Federação das Associações

Comerciais e Industriais de Santa
Catarina (Facisc) e a Associação
Comercial e Industrial de Penha

(Acipeni) estão promovendo a llla
Plenária da Facisc de 4 a 6 de agos
to, nas dependências do Beta Car
reroWorld, nomunicípio dePenha.
Com abertura oficial programada
para o dia 4, a plenária entrega, du
rante jantar solene, o TroféuEmpre
sário de AçãoSocial Ano 2000 e o

Troféu Empreender.
No sábado, os trabalhos de ple

nária prevêem destaque para a pa
lestra do presidente daComissão de
Reforma Tributária da Cãmara Fe

deral, deputadoGermano Rigotto.

e
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A FCDL cumpre ajuste de
conduta firmado com oMinistério
Público (MP) e entrega os veícu
los de dois'dos 34 consumidores
contemplados na promoção Com
pre com Sorte 99, que não recebe
ram os prêmios estipulados den
tro do prazo previsto. A entrega foi
formalizada pela federação com o

repasse à coordenadoria Criminal
doMP do comprovante de depósi
to bancário em favor da concessi
onária Renault de Florianópolis
para aquisição de um Twingo Pack
e umMegane. Os dois consumido
res beneficiados pelaeçäo doMf

O Encontro do Jovem Empresário,
Encontro da Mulher Empresária e

Encontro do Projeto Empreender
acontecem como eventos paralelos
à programação daplenária da Facisc.

O Troféu Empresário de Ação
Social é uma iniciativa da federa

ção em reconhecimento aos empre
'sários que, além da competência
técnica e sucesso de mercado, de
monstrem também envolvimento
com ações interinstitucionais e

comunitárias. OsvaldoDouat, Beta
Carrero, Rodolfo Hufenüssler,
Aury Bodanese, Cídío Sandri e Vi
centeDonini são alguns dos empre
sários homenageados em edições
anteriores.

FCDL
conforme ordem cronológica dos

sorteios, são dos municípios de
Ibicarée Lacerdópolis.

Este é o cumprimento da pri
meira etapa do acordo firmado, no
dia 20 com o Ministério Público,
que prevê a entrega, a partir de ju
lho, de dois veículos pormês, com
prazo de entrega até o dia 30. RIra

cumprir o termo de ajustamento, a
entidade tem que entregarmais 32
automóveis nos próximos 16 me

ses.Amulta fixada, emcaso de não

cumprimento do acordo, é de R$
100,00 ao dia por veículo não en-e

tregue no prazo previsto.
I

Legislativo
ANova Imagem do Legislati

vo é o tema oficial do 3° Seminário

Regional- Regiãó Sul que vai reu
nir senadores, deputados federais e
estaduais e vereadores dos estados
do RS, PR, MS e SC na,Assembléia
Legislativa de Santa Catarina, no
dia 14 de a�osto. Este seminário
encerra uma série de cinco encon
tros desenvolvidos em todo o país
durante este ano, dentro do Progra
ma Interlegis, executado pelo Cen
tro de Informática eProcessamen
to de Dados do Senado(Prodasen),
financiado pelo Banco Interameri-

cano de Desenvolvimentci(BID) e
promovido pelo Senado Federal.

O programa busca o aumento
da eficiência e da representativi
dade do Legislativo, utilizando a

tecnologia da informação e a te

lecomunicação para implantação
. da Comunidade Virtual do Poder

Legislativo. A expectativa é am

pliar os canais de comunicação
entre o Legislativo e também com

a população em geral, interconec
tando através da Internet, no mí
nimo 2.500 casas legislativas à
rede Interlegis.

Dívida
De acordo com o governador

Esperidião Amin, considerada a

dívida do governo anterior, se o

Refis/SC incrementar por mês R$
10 milhões dos R$1,9 bilhão do
montante de débito para com o

ICMS, "já será uma festa". Para
Amin, a dívida herdada pode atra
sar as assinaturas dos contratos de
financiamento para a execução do

Programa Microbacias II e do Bid
IV, que prevêinvestimentos em

infra-estrutura de rodovias. O total
de recursos necessários para os dois

projetas é de US$ 500mi, dos quais
deUS$ 250mi são de responsabí
lidade de investimento do governo
do estado: "Dificilmente assinare
mos os contratos este ano", avalia
o governador,

Idosos
A partir de setembro, as 66

entidades em funcionamento ofíci
al que abrigam idosos em Santa
Catarina terão fiscalizadas as con

dições físicas de acesso e higiene,
atendimento, segurança e de

edificação, conforme. estabelece
portaria doministério da Saúde. A

ação será promovida através de
convênio firmado entre oMinisté
rio Público (MP), Polícia Militar,
Conselho Estadual do Idoso e Con
selho deAssistência Social. O Con
selho Regional de Engenharia, Ar
quitetura eAgronomia e aVígilân-

cia Sanitária vão também, através
da continuidade de trabalho no sen
tido de garantir bem-estar aos ido
sos abrigados em instituições filan
trópicas iniciado em 98, agregar
esforços à ação provocada pelo MP.

RIra imprimir agilidade e su

cesso à empreitada, oMP estruturou
um programa que garante d bem-es
tar de idosos nessa condiçáo, a ser

.

implementado sob a responsabili
dade da coordenadoria deDefesa dos
Direitos Humanos, da Cidadania e

das Fundações, do Centro das Pro
motorias da Coletividade (CPC).

RCJ PESQUISA FIESC

Um semestre de mais

exporeações e maior
faturamento'

Pesquisa da Fiesc revela consideraram que a economia, ções, 78,9% das grandes cor- indústrias, sendo quemelho-
que empresários de SantaCa- de uma forma geral, não se al- porações e 65% das pequenas rau para 31,5%. Já para as pe-
tarina esperam um aumento no lerou. Quanto às expectativas e médias esperam que o nú- quenas e médias empresas,
faturamento para o próximo em relaçào à economia brasi- mero de empregados se esta- 29,2% informam melhora,
semestre de 57,8%, nas gran- leira, ao setor de atividade e à bilize. O aumento nas contra- 51,2% inalterabilidade e 18,2%
des indústrias, e 60,9%, nas de própria empresa para os próxi- tações é esperado para 26,5% piora na situação financeira.
pequeno e médio porte. As in- mos seis meses, os dados tarn- das pequenas e médias indús- A liquidez revelou-se inaltera-
formações são da pesquisa tri- bém são otimistas, demonstran- trias e para 15,72% das gran- da na maioria das indústrias.
mestral Sondagem Industrial, do que há confiança por parte des organizações. Houve redução para 5% e au-

que o SistemaFIESC realiza em elos empresários de Sanla Ca- mento para 15,79% das gran-
conjunto com a Confederação larina, segundo avaliação ela

Estabilidade
des indústrias-pesquisadas.

Nacional da Indústria (CNI). Fiese e da CNI.
Os empresários consultados As perspectivas para o se- Sobre o segundo trimestre

Tributosrevelaram que, no segundo tri- gundo semestre de 2000 são de deste àno, as grandes índús-
mestre do ano 2000, o volume aumento das exportações para trias calarinenses informam Outra conclusão importan-
de produção e o faturamento 62,5% das grandes empresas e um comportamento de estabi- te do estudo da FIESC diz res-
aumentaram para as pequenas para 50% das pequenas e mé- lidade na produção em 63,1% peito à elevada carga tributá-
emédias indústrias e semanti- dias. Os empresários também dos casos e aumento de 43,3% ria, que continuou como o

varam estáveis nas grandes. De estão otimistas com relação à entreas pequenas e médias, principal problema para as

acordo com 57,8% das graudes empresa e ao mercado, sendo sendo que o faturamento au- indústrias, principalmente as

empresas catarinenses, as con- que 78,9% elos dirigentes de . mentou para�8,7%nasempre- de pequeno emédio porte. Os
diçöes gerais da economia bra- grandes empresas e 73,4% dos sas de pequeno e médio por- empresários listaram também
sileira melhoraram em relação pequenos e médios empresa- tes e manteve-se estável para comoproblemas as reduzidas
aos últimos seis meses. riosmostram-se confiantes face 47,37% das grandes. A situa- margens de lucros, taxas de

, Para as pequenas e médias ao próprio setor de atividade çäo financeira das indústrias juros elevadas, a falta de ca-

.empresas, a melhora foi senti- no próximo semestre, \ catarinenses permaneceu inal- pital de giro e os altos custos
da por 39,5%, sendo que 43,2% Com relação a contrata- lerada para 63,1% das grandes dasmatérias-primas:

RCJ RENEGOCIAÇÃO DE DíVIDAS

Governo federal amplia
prazo de adesão ao PESA

que só vai continuar pagando
os juros incidentes sobre o

principal da dívida, corrigidos
pelo IGP-M. Ao final dos 20

anos, os títulos públicos adqui
ridos serão usados para cobrir
o valor securilizado, quitando
a dívida com os agentes finan
ceiros.

A opção pelo PESA nor

maliza a situação dos produ
tores na listade mutuários

inadimplentes dos bancos, evi
tando a inscrição em cadastros
como o CADIN ou SERASA,
além de evitar execuções ju
diciais.

Embora o governo tenha

autorizado as inslitniçóes ban
cárias a financiar a aquisição
dos 10% do valor da dívida em
títulos, as associações de clas
se e sindicatos não estão reco
mendando a seus filiados to
marmais este empréstimo de
vido às altas taxas, caracterís
ticas de operações de curto

prazo. De acordo com o BRDE,
a Associação Catarinense dos
Criadores de Suínos (ACCS) é
uma das entidades que reco
menda aos suinocultores asso

ciados que adquiram os títu

los com recursos próprios.
"Esta é uma excelente

oportunidade para que o pro-

dutor rural alongue suas dívi
das e evite ser executado pe
los bancos credores", argu
menta o diretor de Planeja
mento do BRDE, VascoFurlan
"O BRDE sempre esteve ao lado
dos produtores rurais no que
se refere à regularização de
dívidas. Mas neste caso, para
possibilitar a prorrogação dos
débitos até o ano 2020, é fun
damenlal a participação dos
mutuários no processo, através
da aquisição dos títulos do le

souro. Assim, eles poderão
também se credenciar a novos
financiamentos no futuro",
completa.

Páa;na • 2

Os produtores rurais que
perderam o prazo de 20 de

junho para adesão ao plano que
renegocia débitos federais em
até 20 anos ganharam urna
nova oportunidade. O governo
federal prorrogou a data limi
te de inscrição no Plano Espe
cial de Saneamento de Ativos

(PESA) para o dia 30 de no
vembro de 2000.

Para ter direito ao benefí
cio, o mutuário terá que ad

quirir pelo menos 10% do va
lor total de sua dívida em títu
los do Tesouro Nacional. O
débito será alongado por 20
anos, desafogando o produtor,

Rede Catarinense de JCJrnaís
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RCJ MEIO AMBIENTE

Empresas vão recolher
baterias de celular usadas

o Ministério Público de terias recolhidas aos fabri- são jogadas, junto com o lixo década em lodo o mundo.
Santa Catarina sai na frente, cantes ou importadores. doméstico, em alerros sani- Em março de 1990, a Agên- .

dá exemplo para todo o país, As duas empresas têm o tários, contribuindo com a cia Ambienlal dos Estados
e fecha acordo com a Tim Te- prazo de um mês, a contar degradação do meio ambien- Unidos definiu-as como tóxi-
lesc Celular e a Global Tele- desla semana, para fornecer le e colocando em risco a vida cas, o que incentivou diver-
com para o recolhimento das às revendas instaladas em das pessoas. sas·iniciativas no sentido de
balerias usadas nos celulares. Santa Catarina o material Segundo especialislas, a tratá-las como resíduo do-

Pelo acordo, a Tim e a básico para a coleta das ba- maior preocupação é com as méslico perigoso.
Global comprometem-se a terias. No mesmo prazo, o balerias que conlêm níquel- O artigo 9° da resolução
orientar as revendas do esta- Ministério Público de Santa cádmico (NiCa), combinação do Conama obriga, também,
do sobre a necessidade do re- Catarina deve receber a re- prejudicial ao meio ambiente a divulgação, em malérias pu-
colhimento e acondiciona- lação de todos os revende- e à saúde do homem. O cád- - blicilárias, embalagens ou

menlo adequado das bateri- dores da Tim e da Global. mio pode afetar o sistema ner- nas próprias balerias, de for-
as, de acordo com as leis am- Desde o último dia 22, a voso cenlral, fígado, rins e ma visível, das advertências
bienlais vigentes, a fazer resolução 257/2000 do Conse- pulmões e acumula-se no am- sobre os riscos à saúde huma-

campanhas educativas peri- lho Nacional do Meio Ambi- bien te ao longo do tempo, na e aomeio ambiente e ii ne-
ódicas através dos meios de ente (CONAMA) obriga os es- além de ser agenle carcinó- cessidade de devolução do

comunicação, para esclarecer tabelecimentos que comerei- geno, podendo provocar tumo- produlo, depois de usado, aos
os consumidores sobre os alizam baterias e a rede de res cancerígenos. revendedores ou à rede de

perigos que o material ofere- assistência lécnica autoriza- A preocupação com o des- assistência lécnica aulorizada

ce, e repassar, com os cuida- da a recolherem as baterias tino de baterias de níquel-cá- para repasse aos fabricantes
dos necessários, todas as ba- usadas. Atualmente, muitas dmio exisle há mais de uma e imporladores.

PAllA VENCER
�

ELEIÇOES
Eu recoß1endo

Ta�t< e(Jlf(e�1'a.CCo

Obra - Título Preço R$ Quantidade

1 - Vídeo - Inteliaência Política: Estratéaias Eleitorais 60,00

?:_v.(º�º � P.B�f§IIº:Çºr:DºY�nç�rl,lr:DªE'lIE'li.çªº mm..................... .. .... §Q,QQ
3 - Vídeo - VEREADOR: Como vencer uma eleição, 60 00

4 - Manual PrátIco - A camoanha de PREFEITO 50 00

5 - Manual Prático - A campanha de VEREADOR 40 00

8 - Livro - Servidor Público - Uma Luz no fim QQ._TúQL 1 ?,_QQ_l _

9 - PROMOÇÃO KIT COM AS 8 OBRAS 195,00--1

FAÇA SEU PEDIDO AGORA
..�.?�� ..... " ...

Cidade CEP UF

Aastnature

Forma de pagamento:
Sedex a cobrar:

Fax: (48) 246-7939
Fone: (48) 246-0951
www.ed.itoraperfil.com.br

A Associação Catarinense de
Imprensa - Casa do [ornalísta, o
Grande Oriente de Santa Catarina,
oGrandeOriente do Estado de San
ta Catarina e aGrande Loja de San
ta Catarina reúnem maçons, jor
nalistas, autoridades e personali
dades catarinenses e comemoram

o 1690 aniversário de fundação da

imprensa e da maçonaria de Santa

RCJ NAS PONTAS

Prevenção
(!tajaí)A secretaria municipal

da Saúde de Itajaí e o Centro de
Treinamento de ReclUSOS Huma
nos em DST, Aids eDrogas (Cetrhu)
da Univali comemoram o dia do
caminhoneiro, 24 de julho, repas
sando à categoria informações so
bre prevenção e tratamento de do

enças sexualmente transmissíveis

(DST), Aids e drogas.
O Porto de !tajai, onde diaria

mente circula tun grande número de
caminhoneirosmovimentandomer
cadorias de importação e exportação,
foi o principallocal escolhido para a
campanha comemorativa.Uma equí
pe formada poracadêmicos, volun
tários e professores esteve durante

todo o clia no terminal portuário.
Além do porto, as atividades

foram estenclidas pelos postos de
combustívellocalizados nas proxi
midades do trevo Itajai-Blumenau,
região que abriga uma agência do
Serviço Social deTransportes (Sest),
entidade integrada aoServiçoNaci
onal deAprendizagememTranspor
tes (Senat), que atende diariamente
acerca de 150 caminhoneiros.

Os caminhoneiros receberam
material informativo impresso,
preservativos, além de terem a

oportunidade de conversar com os

profissionais de saúde, expondo
dúvidas sobreAids, DST e consu

mo de drogasQC).

Calcário

Fruticultura

Turismo

Fundação

Inaugurado em Caçador o pe
núltimo terminal de calcário de
uma rede de seis terminais
construídos pelo governo do esta
do através da Cidasc. Com exceção
do terminal de Concórclia, aindaem
construção, já estão em operação
também os terminais de SãoMiguel
do Oeste, Chapecó, Erval Velho e

São Cristóvão do SuL
O Terminal de Calcário de Ca

çador, localizado na linha Cará, sa
ída para BR -153, será administra
do pela Cidasc e operado pela
Copervil de Videira. Já foi autori-

O ministro da Agricultura e

da Produção da Província de
Missiones, Argentina, Luiz Al
bert Roy, e o governo do estado
de Santa Catarina firmam com

promisso de intercâmbio e coo

peração técnica durante o III
ÉNFRUTE - EncontroNacional de

Fruticultores, em Fraiburgo. O
objetivo da parceria é desenvol
ver ações de apoio a pequenos e

médios fruticultores, através de
cursos e seminários, a fim de re

ciclar e ampliar a capacitaçàotéc
. nica e profissional de agriculto
res dos dois países, principal-

Acontece em loinville, de 15 a

18 de novembro, o IVEncontro Na
cional deTurismo com Base Leeale
a IExposição deProdutos, Serviços
e Equipamentos Turísticos; evento
anual itinerante, cuja última ediçào
aconteceu em Manaus, AM, e tem,
nesta versão catarinense, o conteú
do Redescobrindo a Ecologia no Tu
rismo como tema cen tral.

A iniciativa é do IELUSC, Ins-

zado pelo secretário daAgricultu
ra, Odacir Zonta, o depósito, para
esta primeira fase, de 3mil tonela
das de calcário que vão atender aos

municípios de Caçador,Macieira,
Matos Costa, Caimão, Rio das
Antas, e Lebon Régis.

Os agricultores que desejarem
participar do Programa deCalcário
dessas regiões, deverão procurar a
Epagri do seumunicípio, ou a uni
dade da Copervil mais próxima,
ondereceberão instruções sobre o

funcionamento do programa esta

dual de calcário.

mente na área da fruticultura.
O III ENFRUTE, organizado

pela Epagri em parceria com a

prefeitura de Fraiburgo, realiza
do de 25 a 27 de julho, reuniu
1.000 produtores e técnicos
numa programação de palestras
de especialistas na área de nutri

ção de pomares, manejo, fitossa
nidade, pós-colheita, produção
integrada, cultivares e biotecno

logia aplicada às fruteiras:Além
das palestras, foi realizada uma

exposição de produtos e equipa
mentos utilizados na atividade
frutícola.

tituto SuperiorLuteranoríe Educa
ção de Santa Catarina, quemantém
o curso Superior de Turismo, com
ênfase em meio ambiente. Ao
sediar o encontro, o Instituto pre
tende reafirmar, aprofundar refle
xões e buscar soluções para proble
mas relacionados ao turismo e ao

meio ambiente da região. Maiores
informações podem ser obtidas

pelo fone 47422-1133.

Catarina, transcorrido no dia 28.

O Laguna Tourist Hotel, de Lagu
na, sediou as solenidades come
morativas que contaram com ho

menagem junto ao busto de .

Jerônimo Francisco Coelho e pa
lestra, do jornalista e conselheiro
Salomão Ribas Júnior, sobre o

tema O Futuro da Imprensa, entre
outras homenagens especiais.
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RCJ INTERATIVA

Governo parceiro _Agências de
desenvolvimento

Com os 16 fóruns instalados,
o Forumcat passa, agora, para
as etapas seguintes da sua es

tràtégia de ação: a criação das

agências regionais de desenvol
vimento, de pequenos bancos de
fomento orientados para omi
crocrédito e de um fundo de aval

que dê suporte a futuros apor
tes de recursos que venham a

ser disponibilizados para linhas
de financiamento que garantam
a implementação das decisões
dos fóruns regionais,

O presidente do conselho

superior do Forumcat, Vasco
Furlan, informa que a Fiese, nâ
função de nova coordenadora
dos trabalhos do fórum estadu
al, está negociando junto ao

Banco Interamericano deDesen
volvimento (BID) a possibilida
de de alavancar um montante

estimadoemUS$ 3milhões, que
seriam utilizados para a im

plantação das agências:
"AARD '

como imaginamos terá uma es

trutura enxuta no que diz res

peito à infra-estrutura física e

de recursos humanos e a fun

ção de fazer a interface ópera-
'cional entre ,os municípios, o

./ fórum regional e o Forumcat.
Temos buscado sensibilizar os
demais parceiros de que, ago
ra, temos que avançar a ação do

fórum estadual com a ímple
mentação das agências,

Embora ainda sem prazos
dimensionados, a cúpula do
Forumcat sabe que em algu
mas regiões ii prioridade dos
fóruns regionais é a implanta
'çäo da agência: "Nas micror-.
regiões que envolvem os mu

nicípios de Criciúma, Blume
nau e Chapecó, onde os traba
lhos dos fóruns regionais está
bastante adiantado, a implan
tação das ADR's é uma neces

sidade urgente",
O BRDEainda não tem es

timado também o montante

quevai disponibilizar para
aporte junto aos bancos micror

regionais, Vasco Furlan, aluai
diretor de planejamento do
banco, argumenta que o apor
te será parceirizado também

por outras instituições dos se

tores público e privado e ava

lia que o BRDE, além de não
ter cultura de microcrédito,
tem um histórico de inadim

plência com o financiamento de

pequenos produtores de suínos:
"O banco já tem emmãos e está

analisando a proposta de um

programa de microcrédito en

caminhada pelo Iorumcat",

O secretário de Desenvolvi
mentoEconômico e Integração ao
Mercosul,AntônioCeron, afinn�
a secretaria como um dos gran
des parceiros da articulação, es
truturação e encaminhamento
das açôes do Forumcat e dos fó
runs regionais até porque a Ii

nha de ação estratégica vem ao

encontro do plano de governo e

do pensamento da secretaria.
Ceron argumenta que "a

carência de recursos públicos é
uma realidade. É preciso prio
rizar os que existem e otimizar
as parcerias já identificadas.
Quando você chega numa des
sas reuniões, o fórum já tem

delineadas as prioridades das

prioridades da região. E a ori-

entação do governador Esperi
dião Amin, desde o início, é a

da elaboração de um planeja"
mento de baixo para cima".

O secretário acrescenta que,
desla forma, ficamais fácil a ação
do governo, além de que o pro
cesso de realização de fóruns
evita que idéias isoladas acabem
se sobrepondo aos interesses da
comunidade: "Já levamos ao go
vernador um relatório do que os
seminários realizados no âmbito
dos fóruns regionais das regiôes
do planalto serrano, sul e pla
nalto norte identificaram no ano

passado. Algumas soluções e

ações pontuais já estão sendo
encaminhadas. Uma resposta
integral vamos dar ao planalto

RCJ SOlUÇÃO

Pioneiro na cultura do ,desenvolvimento operadas DEMA), integrando os 20mu- sariais e de mecanismos de in- Fórum Regional de Desenvol- principalmente, de 99. c

desenvolvimento regional, pela França, Holanda e, em nicípios que fazem parte da centivo para a atividade empre- vimento do Oeste: "Ainda te- Ernbora pesem alguns
o oeste! através de convê- especial, Alemanha e Itália. AMOSC e, em projetos especí- sarial, com a implantação, por mos dificuldades operado- questionamentos quanto à )

nio da Associação dos Mu- Em contato com os.resultados ficos, outros 7 que fazem par- exemplo, do Consórcio de Coo- naís, financeiras, de disponi- demorada implementação
nicípios do Oeste de Santa do IstítutoNomisma na Itália, te da Associação dos Municí- perativas de Garantia de Cré- bilidade de recursos humanos,

. dé decisões e orientações do
Catarina (AMOSC) com' o os integrantes da missão reter- pios do Alto Irani (ANfAI). dito; projetos de capacitação mas estamos convictos de que Fórum Regional, Márciaar-
governo do estado, iniciou naram conscientizados de era De acordo com a secretá- profissional; grupos de apro- este é ö caminho correto, A gurnenta que a agilidad� e

um processo de planeja- preciso ampliar a visão de pia- ria executiva da AMbsc, fundamento dos estudos do Pla- perspectiva de desenvolvimen- eficácia de respostas será
mento estratégico mícror- nejamento do âmbitomunici- Márcia Damo, resultaram des- no Básico de 93 e grupos de ob- to individual dos municípios maior quanto maior for a

regional em 93 ..A equipe pai para o microrregional. sa interação o Projeto Iberê! » servação do comportamento não existe do ponto de vista integração das entidades
multidisciplinar contrata- Em dezembro de 95 é ins- Programa da Água, orientado econõmico da região oeste. concreto: ou a região de de- regionais ao Fórum: "No
da pela AN10SC, depois de ; talado o Fórum Regional de para preservar e monitorar a Márcia explica que, carac- senvolve, ou não existe desen- início, tivemos dificuldades
2 anos, apresentou em se- Desenvolvimento do Oeste e, qualidade dos recursos hídri- terizado como uma instância volvimento possível". para não cristalizar a ideia
minário aberto à comuni- emmârço de 96, contratado o ces da região; o Consórcio In- de reunião de agentes de de- Quanto à contribuição do de que O Fórum era da
dade o Plano Básico de-De: Nomisma para reverter um terrnunicipal de Saúde; oCon- senvolvimento com estatuto e Forumcat, implantado a partir AMOSC. É cl'll região 4.a
senvol:vimentoEcológico e quadro de estagnação econô- sórcio de Valorização dos'Pro- regimento, o Fórum necessita- de 96, Márcia argumentá que AMOSC. Hoje, temos a gran-
Econômico. �ica; centrado na agroindús- dutos Agroindustriais, com o va de-um braço jurídico para

' tem sido importante a troca de de maioria das entidades
Ainda em 95, atendendo 'tria e de.crescente êxodo ru- desenvolvimento de umamar- viabilizar convênios, contrata- experiências com as dernais públicas e privadas integra-

a orientações do Plano; pre- ral. Foi criado, então, o Con- ca regional para os produtos da çöes e projetos. A solução foi regiões que hoje têm fóruns das aos trabalhos, mas ain-
feitos e técnicos em plane- selho Intermunicipal de De- agroindústria: o desenvolvi- , criar o Instituto de Desenvol- instalados e o incremento da da existem entidades que
jamento foram à Europa óo- senvolvimento Econômico So- mento de políticas de estímulo vimento Regional (SAGA), a articulação do Forumcat com têm se colocado à margem
nhecer as tecnologias de cial e de Meio Ambiente (CI" à criação de associações empre- agência de desenvolvimento do o governo do estado, a partir, do processo", declara.

'No rume certo

norte como implemento de açõés
objetivas até Cl final do ano".

Integrando as ações dos fó
runs à orientação do governo do
estado de dar um tratamento

diferenciado às regiões conside
radas como economicamente

deprimidas, a secretaria vai ope
rar no planalto norte o projeto
piloto de interação do plano de
governo com as determínações
estratégicas definidas pelos fó
runs regionais, envolvendo para
isso todas as secretarias de esta
do: "Oito dos fóruns microrregi
onais já têm seus planejamen
tos. Após a experiência piloto no
planalto norte, vamos estender .

este encaixe das necessidades,
elencadas pelos fóruns ao plano
de governo para o planalto ser

rano e demais regiões onde os

trabalhos dos fóruns regionais
estiveremmais adiantados".

A proposta é a de estimular
que as regiões sejam promotoras
do seu próprio desenvolvimento
e não fiquem dependentes de

agentes externos: "Ã secretaria

compete identificar as parcerias
necessárias dentro e fora do go
verno que forma que os projetos
não tenham a gaveta como desti
no. É também da nossa compe
tência estimular e contribuir na

manutenção do equilíbrio demo
gráfico, econõmico e social, mas
dentro deUlna postura de gover
no parceiro, de fazer junto, sem
assistencialismos", amarraCeron.

Rede'Catarinense- de Jornais
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ServiçOS1d.'e. 'laWl()Jão�
. e nDrma çao

Em

-

ENlMENDöRFe�íC.jiifs_:
:

.

Fone: 371·3655
'

••

or er
·Comércio

de Veículos

Mecânica
. 'funilaria

epmtura

Atendimento
,

' 2a a 6a feira
das 7:30 às 1� horas

e' das 13:30 às 18 horas

sábados
das 8'às 12 horas

Tel371 3655
Av. Mal. Deododo da Fonseco, 557,

emmendörfer@netuno.com.hr

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se Pálio ELX 1.6

MPI, rodas liga leve, ar
. condicionado, direção

.•'i ;ffdrarciilfê�tiri'Ó,;'é\J'ér:rí:(f6', "c
pinturämetállca.
R$'lV.500,OO.

Tratar: 373- i 602 ou
373�0775

Vende�se Courier 2000,
1.3, faixa R$ 14.300,00.

Tratar: 373-0504

MOTOR

Vende-se Gol· 96 CLl1.6,
prata. R$ 11.500,00.
Tratar: 373-0504

Vende-se Corsa Wind
1000, ano 95, bordô.

R$ 9.5:00;00 ...
Tratar: 313-0504

Vende-se Gol 90, 1.6,
branco. R$ 6.200,00.
Tratar: 373-0504

370-7922

11��de4-U4�
r�-'=-"f :;; -w �p- �-,,��'" '''' - """ � -

". -" "---- - -�"" �" m

Revisão geralHonda 125 c/troca de óleo �.R$ 29,00
Revisão geral Yemeh» até IBO R$ 35,00
Cilindro bengala CG

, R$ 15,90
Kit relação compl. Ref. Honda 125 colocede .R$ 25,00
Bateria CG 12V .R$ 14,50
Pneu diant. Rinaldi IT!Gd Orig ; R$ 34,90
Pneu traz. Rinaldi mod. 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

lInó:à,p,lI.
.

.

.., .......
'

•••1117:'.
II•••

Rua Ângelo Rubini, 350 - Barra do Rio Cerro

Vende.sg�.9t:§'9;· fBV, 4
portas. Úat�r�373'�2D2Ö

'oi -

Tratar: 373-2020

Vende-se Fiesta 96,
.

básico, cor laranja.
. .Tratar: 373:2lJ20

-

Vêricl�:sf:e'(írS'àSupsr-.
-_

'_.-
...

�::�.
s-. ,,,,,""O -:- .. ,.,.,"�:'1;.."'. "'.;: .éy�nde-se Jeep 62, cor
Vénde-se 01 .�L:91,

- .

verde, capota camurçada
prata. Tratar: 373-2020 . tipo exército, 4x4, reduzi

do em excelente estado.
Vende-se Astra 99, Valor a combinar. Contato:

branco, cl acessórios. 370-4214 com Hérculis

A

AUTOMECANICA
DA BARRA LTOA.

Atendemos linha geral:

INJEÇÃO. ELETRÔNICA

'.
.

. I
1!eJea���'

Telefone:

.
(047) 376-0251

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

Vende-se Super Fusca,
ótimo estado, cor azul"

ano 72. Tratar: 9992-5814

f.

Vende-se tusca, 72,
ótimo estado. Trí:f.tar:

370-1478 ou 9992-5814

Vende-se Verona, ano
92, cor bordô.

Valor R$ 6.500,00.
Tratar: 9993-0867

Vende-se Jipe,
ano 61 , cor branco em

ótimo estado.
Aceito troca de maior

ou menor valor.
Tratar: 9962-5439

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

combinar.
Tratar: 9979-1437

Vende-se Corcel LDG,
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

Vende-se Santana
ano 89, gasolina,

impecável, cor preta.
Valor R$ 5.800,00.
Tratar: 275-2634

-

Vende-se Lada,
ano 93, todo revisado,
cor branca. Valor
R$3.000,00

Tratar: 275-2634

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

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 Marajó,
ano 87, cor vermelha.
ValorR$ 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

r

'&
�

Consórcio
"

.", Regata�BOMIlA. ,Motos

Adquira sua moto com 20% de entrada

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

D�'·C'··U" ··EE:N'T"'A·""·Ã'o···. �lrI!»lA""'U':I·....'A.� '

..
_.:-'

"

..... ,

=" ••�,,) ..

: '-�y ...
:: .. '�'. :

..... ,
...'.�� It: .:

.... .X.;: .t�.

Confira as vantagens
de comprar rva

Regata Motos
E mais: Planos de consórcio com parcelas

a partir de R$ 64,11

r

j

Alcir, Salvador, Josi:

371 2999 · 371 3040
Rua Adélia Fischer, 239 - Jaraguá do Sul371.2999 Promoção válido poro o mês 07/2000

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, ,

A7GlGANHQU .

A PINTUlGA?

vuco BEM.

A ÇENTE
CONSUTA.

OFICINA DE LA10ARIA E PINTURA

,

Fone: (47) 371-5057

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



1 O - Clossl Auto CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL 3 DE AGOSTO DE 2000

AMÉRICALATINA �. I�I�
COMPANHIA DE SEGUROS • J,; ,... r-]1 ! 1-�

CORRETORA DE SEGUROS

, R. CeI. Procópio Gomes, 481 - Fone: (Oxx47) 3T1'-3633 -, Jaragua'do SúllSC -.e-mail: cassius@cas�ius.'com,br- http://www.ca.sslus.com.br. '

<'

EMAGOSTO
Adquirindo uma Cota do Consórcio 706, 707 ou 708

você concorre ao sorteio do

Plano Totalmente

QUITADO
,

.

5 Carros por Grupo
1 por Sorteio / 1 Lance Mínimo ( 10% ) 3 por Lance Livre

ASSEMBLÉIA DIA 08 DE AGOSTO DE 2000

Dicave
BLUMENAU IITAJAII JOINVILLE

Visite nosso

.SHOW ROOM

REDE RENAULT

Avenidà Prefeito
Valdemar Grubba, 3449

Fones: 370-2601 e 370-2413

REDE RENAULT - 104 CONCESSIONÁRIAS NO BRASIL

0)3715057
Ruo Maior Júlio Ferreiro, 244 Vila tolou Jo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Produtores de leite procuram
alternativas para superar crise
Preço é inferior
aoqueo
produtor recebia
há três anos

Jaraguá do Sul-:- Há cerca

de três anos, o produtor Curt
Rahn recebia R$ 0,32 pelo litro
de leite entregue na porteira da

propriedade. Hoje, consegue R$
0,30, preço privilegiado porque
vende em grande quantidade
(cerca de QOO litros por dia). Na
condição dele, está amaioria dos

produtores do Rio da Luz, região
responsável por 90% da produ
ção leiteira de Jaraguá do Sul. A

desvalorização do setor está fa
zendo com que os produtores c�
mecem a pensar em outras ativi

dades, ou busquem alternativas

para alcançar preços melhores.
A Fleischmann Royal é a

principal compradora de leite na

região. Ao pequeno produtor,
paga entre R$ 0,18 e R$ 0,20 o

litro. "Depois descontam o frete.
Aí a pessoa paga R$ 3,00 de
ônibus para ir até o centro buscar
o dinheiro. No final, não sobra

nada", explica Willi Paulo Hen

ning. Ele não se enquadra nesse
caso, é um dos maiores pro
dutores da região. Vende cercade
750 litros a cada dois dias. Mas

Henning tem testemunhado a

derrocada de produtores vi

zinhos. Ele próprio já pensou em

desistir das vacas e partir para
outra atividade. "Tudo aumenta,
a ração, os antibióticos, o custo

da inseminação, menos o ganho
do produtor", lamenta.

Quem produz até cem litros
de leite por dia tem procurado
outras alternativas, para ganhar
mais que R$ 0,18. Alguns têm

vendido o leite para produtor de
queijo de Pomerode, que duas

vezes por semana negocia na

região, e outros têm repassado a

produção às duas usinas de bene
ficiamento instaladas em Jaraguá
do Sul. MárioKoch é um dos que

optou por essa solução. "Vendo
para a usina porque eles me

pagam R$ 0,27", contenta-se.
Aos grandes produtores, a'

alternativa não serve. "Para nós,
a melhor saída ainda é vender

para a Fleischmann, porque os

outros não dão garantia de que
vão ficar com todo o produto",
explica Rahn.

CUSTOS - No supermerca
do, o leite sofreu aumento de cer

ca de 40%. As caixas de leite lon

ga vida, que antes eram com

pradas pelo consumidor por R$
1,00, custam agora de R$ 1,30 a

R$ 1,60, dependendo da marca.

"Ficamos sabendo que seria

repassado aumento de 50% ao

produtor, a partir de 1 de julho, mas
não sabemos se é boato. Essas

decisões vêm lá de cima", diz
Henning. Ele se refere aos grandes
produtores do Sudeste e doCentro
Oeste, que'negociam o valor do
leite no Brasil. "EmMinas Gerais,
estão pagando R$ 0,45 o litro",
compara. (LiSANDREA COSTA) Atividade: Henning, um dosmaioresprodutores, jápensou em desistir

ldéla: Koch mostra o estatuto da associação, que precisa apenas de financiamento para sair do papel

Construção deminiusina será adiada-
A Associação de Prestação de

Serviços e Assistência Técnica
do Rio da Luz, registrada em 22
de junho de 1998, surgiu para
viabilizar a construção de uma

-miniusina de leite, projeto muni
cipaL Com essa: estrutura, os

rodutores poderiam pasteurizar,
embalar e vender o próprio leite,
evitando os atravessadores e

ebtendo preço melhor. Também
stá no projeto produzir iogurte
queijo. Para isso, os associados

'á visitaram produtores de outras
egiões; conhecendo a estrotura

e os modelos de fabricação.
- Queríamos terminar a

usinaeste ano, mas não encontra"

mos nenhuma forma de financia
mento que fosse viável -,
informa o presidente da associa

ção, Mário Koch. Os produtores
não podem se comprometer com
bancos, fazendo financiamentos
a curto prazo, e os programas
governamentais já estavam com

os créditos encerrados.
A associação tem dez produ

tores credenciados, mas seria
aberta a outros interessados. "Pe-

las contas que fizemos, à época,
poderíamos colocar o leite no

mercado por R$ 0,55, quando
ele era vendido aR$ 0,70", revela
Koch. Para viabilizar a usina, é

necessário, além da estrutura,

adequar-se às normas dos servi

ços de saúde, o que encarece o

projeto. Há um terreno, também
situado no Rio da Luz, já apro
vado pela Cidasc, que pode servir
à construção.A previsão inicial
era começar as obras em agosto. \

Dada a falta de recursos, o

projeto será adiado. (LC)

Estiagem e.geadas aumentaram
os custos da produção leiteira
Os produtores de leite que não

tinham silagem têm mais uma

dificuldade depois do período de

estiagem e geadas, a falta de

pastagem. "Eu tive sorte, parte
da pastagem não foi queimada
pela geada, mas a maior parte do

capim está seca", aponta Hen

ning. Isso aumenta os custos de

produção porque os obriga a

investir mais em ração. Uma vaca
que produz 30 litros de leite por
dia diminui para 10, se não for

tratada com ração.
- Nas grandes fazendas

brasileiras, o leite é produzido
praticamente só do pasto, porque
existe muito espaço. O nosso

produtor tem que dar ração
concentrada, fazer silagem e

cortar capim. Ele tem custo mais
elevado e recebe menos porque

quem determina o preço é quem
tem poder econômico"-, explica
o veterinário da Epagri, Daniel
Luiz Ampessan.

Para vender o leite a empre
sas grandes, como a Fleisch
mann Royal, os produtores estão
sujeitos a testes freqüentes de

qualidade. "Quando aplicamos
antibióticos, tem um prazo em

que não se pode tirar o leite e se

houver acidez, a gente perde tudo
que ordenhou", diz Henning.
Essas dificuldades o fazem

pensar que o produtor de leite é
o mais sofrido no campo e

acredita que uma forma de

superar as dificuldades é através
da união. "Se a gente se unisse
em cooperativa, ou se a mini
usina saísse do papel, seria mais
fácil". (LC)

o grupo-de OASE Terças-Feirinas - Centro -

promove seu tradicional CAFÉ BINGO

BENEFICENTE, no próximo dia 8 de

agosto, com início às 14:00h, no Clube
Atlético Baependi. Valor do cartão a

RS10,00, com uma cartela grátis.
Colabore e divirta-se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Agradecimento e Convite
para Missa de 7

o

Dia

A familia enlutada de

IZIDIO CARLOS PEIXER
1932 - 2000

Ainda profundamente consternada com seu falecimento no

dia 27/07/2000, agradecem a todos parentes, amigos,
vizinhos, aos que enviaram coroas de flores, cartões,

telegramas e a todos que o acompanharam até sua última
morada. Agradece em especial a Ora Lúcia, Ora Valquiria,

a equipe do Centro de Hemodialise do Hospital e.
Maternidade São José de Jaraguá do Sul.

Convida para a Missa de r Dia que será realizada dia

03/08/2000, às 19:30 horas, na Igreja Senhor Bom Jesus,
em Guaramirim.

Rotary agradece
o Rotary Club de Jaraguá do Sul e a Casa da

'Amizade agradecem as autoridades e ao povo em '

geral, a participação ativa na Feira da Ponta de
Estoque, no ParqueMunicipal de Eventos, com a

renda revertendo em favor do
Natal da criança carente

/

Cordilheira dos Andes, centro de esqui Termas
de Chillán

Mercado Central de Santiago

Portillo, numa temperatura
de 14°C (negativo) e

esquiando nas Termas de
Chillân: Os alunos encon

traram no Chile lugares e pai
sagens maravilhosas; frutas e

comidas diferentes e saboro
sas. Mas, acima de tudo,
trouxeram no coração a

simpatia, o calor humano e a

hospitalidade dos chilenos.

. .
,

Alunos do Divina viajarampara o Chile
Um grupo de alunos de

espanhol do Colégio Divina
Providência esteve, entre Os
dias 19 e 29 de julho,
visitando o Chile, em viagem
de estudo e intercâmbio

cultural.

Em Santiago, os alunos
visitaram a Universidade

Católica, a Universidade do

Chile, o Palácio Cousiho,

Museus e outros pontos
turísticos. Outras cidades

importantes do Chile foram
visitadas: Vina del Mar,
Valparaíso, Constitución e

Talca.

O grupo desfrutou a melhor

temporada de neve,

conhecendo desde a Cordilhei
ra dos Andes até o Oceano

Pacifico, passando por

....

PORTALGAUCHO
Dia· 11/8, às 23:00h,
no Parque Aquático

Krause.
Beneficente a

Dayna Juceli de
Souza. '

Ingressos a RS 5,00
antecipado.

Vendas: Icro Bordados

Leopoldo Spezia
Familiares de Leopoldo Spezia agradecem aos que
acompanharam o seu sepultamento no Cemitério

Municipal de Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Futuro do hospital deCorupá
será discutido quarta-feira

Proprietários
têm interesse em
se desfazer da

instituição

Corupá - o presidente do
Conselho Pró-Saúde, pastor OUo
Porzel Filho, marcou para a

próxima quarta-feira reunião
com a comunidade, para discutir
o futuro do Hospital e Ma
ternidade São Francisco. Os

proprietários, médico Silvio
Lennert e familiares, anunciaram
durante assembléia geral ex
traordinária do consellio, rea
lizada na semana passada, o

interesse em não controlar mais

instituição, alegando os

rejuízos acumulados pelo
ospital nos últimos quatro anos.

O Hospital e Maternidade São
rancisco está operando com
éficit, de acordo com os balanços

apresentados pelos proprietários,
mesmo com o auxílio fmanceiro
no valor de R$ 2,5 mil repassado
mensalmente pela Prefeitura ao

pronto-socorro da instituição e a

campanha de apoio desenvolvida

pelo Conselho Pró-Saúde, com a

coleta de contribuições em dinheiro
da população, através de auto

rizações feitas junto com as faturas
de consumo de energia elétrica da

. Celesc.
De acordo com a explanação

dos proprietários, desde 1996 o

estabelecimento acumula pre
juízos, mesmo com a família não

fazendo a retirada de qualquer
quantia. A única exceção teria
acontecido em 1997, quando os

Lennert se desfizeram de um

imóvel para dar conta do pre-juízo.
Conforme o pastor Porzel Filho,
na reunião que está sendo con

vocada para a' semana que vem,

será tratado sobre quais as alter
nativas à situação, tendo em vista

que a comunidade depende dos

serviços prestados pelo hospital.

Ele ainda não sabe prever qual
será o desfecho do caso, se, de

alguma forma, a comunidade

corupaense poderá assumir
definitivamente o controle, ou se

o hospital será negociado. Sabe
se que existem médicos em

Jaraguá do Sul que já teriam
demonstrado interesse pela
compra do mesmo. Sobre a

possibilidade de o Conselho Pró
Saúde assumir o hospital, é uma
hipótese, aparentemente com

plicada, destaca o pastor, ex
plicando que uma decisão dessas

exigiria re�ursos humanos

capacitados para gerenciar e

administrar o hospital.
O conselho foi criado há pou

co mais de dois anos, com o ob

jetivo de viabilizar o repassemen
sal de auxílio financeiro para o

pronto-socorro do hospital, co
rno a verba mensal concedida

pela Prefeitura. O repasse não po
de ser feito diretamente, por se

tratar de instituição particular.
(MILTON RAASCH)

eJ PRESENTEPER/FIT(?
PARA AQUELEQUE V(?CÊAMA

Sapato em couro
a partir R$ 19,90

Sapato em camurça
a partir R$ 29,90

ESTIL(?

QUALIDADE Sap'ato em couro
Keffor R$ 49,90

VARIEDADE

Calçados li Esportes

tudo em até
6 vezes
sem entrada

Mal. Deodoro, 88 e 890 - Centro - Jaraguá do Sul
Fones: (47) 275-3.585 - 275-3214 - 275-3985

www.lo·aobeber.com.br

J

Edson Junkes/CP

Hagedorn: "Ojaraguaense desconhece ospontos de belezas naturais"

Pesquisa de demanda turística
mostra o perfil do visitante

Pretendem retomar à cidade 96%
das pessoas entrevistadas.

De posse desses dados, Hage
dorn acredita que será possível
perceber os pontos deficientes e

melhorar a estrutura, para cativar
o turista e fazer com que venha a

Jaraguá do Sul nos finais de

semana, quando a média de

ocupação hoteleira baixa. As
alternativas poderiam ser incen
tivar a vida noturna, organizar pa
cotes e passeios, melhorar a

divulgação interna. "O próprio
jaraguaense desconhece os pontos
de belezas naturais. Pre-cisamos

superar essas deficiências",
observa o coordenador. Ele defen
de que a cidade já tem estrutura

turística, pois dispõe de rede de
restaurantes e estrutura hoteleira
com 700 leitos.

As consultas foram realizadas
em três períodos do ano, nos

meses de janeiro e fevereiro, no
mês de julho e durante as festas
de outubro, nos principais pontos
de saída da cidade. Os recursos

técnicos e de metodologia são

fornecidos pela Santur e os

pesquisadores são alunos de 3°
Grau ou 2° Grau profissiona
lizante, contratados para a tarefa.

(LiSANDREA COSTA)

Jaraguá do Sul- O visitan
te que chega 'na cidade é cata

rinense ou paranaense, hospeda
se na casa de amigos ou parentes,
quando vem .a passeio, ou utiliza
se da rede hoteleira, se vem a

negócios. Em linhas gerais, esse é
o perfil do turista que visita Jaraguá
do Sul, de acordo com os dados
obtidos nas pesquisas de demanda
turística realizadas em 1999. Os
índices foram revelados ontem à

tarde, no Hotel Etalan, pela
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e técnicos da Santur,
órgão que dá o suporte técnico a

esses levantamentos, no Estado.
A pesquisa revela que 197 mil

pessoas visitaram Jaraguá do Sul
em 1999, quando a taxa de

ocupação hoteleira ficou em 38%
e amédia de permanênciaem 1,9/
dia. Desses visitantes, 38% são de
Santa Catarina; 41% do Paraná;
13% de São Paulo, 10% do Rio
Grande do Sul e 3% do Rio de
Janeiro. "A porcentagem de estran

geiros não obteve índice represen
tativo", informa o coordenador da
Divisão de Turismo, Loreno Hage
dorn. A porcentagem dos turistas

que vieram a negócios representa
46% do total; 53% vieram a lazer,
para visitar parentes e amigos.
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·Boate Notre é arrombada no domingo
Ladrões
entraram

pela porta da
garagem

Edson Junkes/CP

Jaraguá do Sul - Todo

equipamento de som da Boate

Notre, localizada naRuaEmílio
Carlos Jourdan, centro da

cidade, foi furtado na madru

gada de domingo passado.
Segundo informações que o

empresário Luiz César da.Silva,
46 anos, repassou à Delegacia
de Polícia, adentraram na boate

pela porta da garagem. Rou

baram praticamente todo o som
da danceteria, dois CDs Players,
uma mesa MDJ 500 duas

potências 5X26ooTurboAttack,
uma potência de 800 Watts

Parasound, ummonitor, quatro
auto-falantes de 15 polegadas
Selenium, quatro cornetas

Selenium, dois super twiter e

aproximadamente 500 CDs.
O arrombamento aconteceu

.

às 4 horas de domingo. Os
ladrões entraram pela porta da
garagem, que tem controle
remoto. (AGOSTINHO OLIVEIRA) Desfalque: arrombadores levaram todo equipamento de som e aproximadamente 500 CDs

Duas pessoas foram vítimas de assalto em JS
.

Jaraguá doSul- No início
desta semana, duas pessoas
foram assaltadas. O primeiro
assalto aconteceu às 3h20, na
RuaAdélia Fischer, proximidades
daAABB --:-- Associação Atlética
do Banco do Brasil. Como fazia

diariamente, o cobrador Almir
Rosa Dias, 22 anos, dirigia-se
para a Empresa Viação Canari

nho' onde trabalha. 'Conforme
relatou na Delegacia de Polícia,
um Chevette, com dois homens,
parou ao seu lado. Um dos

ocupantes questionou sobre o

caminho de acesso paraJoinville.
Em cima da hora de começar o
trabalho e desconfiado das reais

intenções da dupla, Dias disse que
estava atrasado e não podia dar

informações. Repentinamente,
um homem pulou para fora do

GRANDIOSO BINGO BENEFICENTE
Em prol do tratamento de Dayana Juceli de Souza

Dia 6 de agosto, às 14 horas, na IgrejaNossa Senhora Rainha da
P�z, Bairro VilaNova

Serão 46 prêmios no vale-tudo e 10 bicicletas na rodada extra
OBS: Levarcaneta

veículo e arrancou a polchete do

cobrador, que ainda tentou

resgatá-la. No entanto, foi do
minado com um golpe de braço
e jogado no chão. Em seguida, a
dupla fugiu no veículo. Roubaram
R$ 141,50, crachá da Empresa
Canarinho, passes de circular e

Vales-Transporte.
Ainda na segunda-feira, a dona

de casa EdlaMaisen, 61 anos, foi
até a PrefeituraMunicipal retirar
o salário como merendeira.
"Estou encostada por invalidez,
pois tive um acidente de trabalho
no braço esquerdo", diz. Ao
contrário de pegar ônibus em um

ponto perto da Prefeitura, como
fazia, decidiu caminhar para fazer
exercício. "Também porque
pretendia comprar peixe próximo
à ponte da Ilha da Figueira, onde

Veículos furtados

Jaraguá do Sul - Dois

veículos foramroubados no início
da semana, um em Jaraguá do
Sul e outro em Guaramirim, O
primeiro veículo furtado foi do
bancário PauloCezarVieira. Ele
estacionou o' seu Ômega CD,
corbordô, ano 1993, placaKJE-
0001, de Jaraguá do Sul, em
frente a sua residência, na Rua
Coronel Procópio Gomes de

Oliveira. Às 22h30 de terça-fei
ra, percebeu que oÔmega havia
sido furtado. O veículo estava

no seguro.
O segundo veículo furtado é

de propriedade de José Claucir

Sardanha, que estacionou aFord
Fl'oOO, placaMCS-3360, de Ja
raguá do Sul, em frente à Agro
pecuária Sardanha, em Guara
mirim. Como aFlOOüpossuium
sistema de corte de combustível,
o ladrão a abandonou próximo
à Estrada Guarniranga, aberto
e sem os documentos do veículo

e do proprietário. Do interior da
FlOOO, foi furtado um talão de

cheques do Banco Besc, em
nome da vítima. (AO)

moro", comenta. Próximo da

ponte, na Rua Marina Frutuoso,
ouviu barulho demotocicleta. "O
carona encostou algo nas minhas

costas, acredito que era uma

arma, e pediu dinheiro, aí mostrei
R$ 30,00 que estavam no bolso",
contou Edla. "O homem disse

que era para entregár o restante,
pois sabiam que eu tinha mais

dinheiro, abri a bolsa e entreguei
os R$ 300,00 do meu salário, que
havia retirado, aí o ladrão disse

que era para falar para os 'ratos'

que era parte das multas", relata.
Segundo EdlaMaisen, ela tem um

filho e um neto que são policiais
militares; e acredita que o

assaltante se referia aos dois e,

portanto, conhece a vítima. O
assalto aconteceu entre 10h45 e

.
11 horas. (AO)

Oração a Santo Expedito
Meu Santo Expedito de Causas Justas e Urgentes.
Socorrei-me nesta Hora de Aflição e Desespero,

Intercedei por mim junto ao Nosso Senhor

JESUS CRISTO! Vós que sois um Santo
Guerreiro, Vós que sois o Santo dos Aflitos,

I _

Vós que sois o Santo dos Desesperados,
Vós que sois o Santo das Causas Urgentes,
Protegei-me, Ajudai-me. Dai-me Força,

Coragem e Serenidade. Atendei o meu pedido:
"Fazer o pedido". Ajudai-me a superar estas

Horas Difíceis, protegei-me de todos

os que me possam prejudicar, protegei-me a

Minha Família, atendei ao meu pedido
Com urgência. Devolvei-me a Paz e a

Tranqüilidade._Serei grato pelo resto de
minha vida e levarei seu nome a todos

que tem fé. Obrigado.
Rezar 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e fazer o

Sinal da.Cruz. Em agradecimento, mandei publicar e
Distribuir um milheiro desta oração, para propagar

os benefícios do grande Santo Expedito.
Mande você também publicar imediatamente

após o pedido. E.A.

� OFICINA MECÂNICA
BAUMANN

FORD' - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.
Dispomos dos seguintes serviços:

- Injeção Eletrônica - Freios - Suspensão - 'Direção
-Toda linha de reparo de motor - Caixas

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

- Geometria - Balanceamento
r

- Toda linha de escapamentos.

Rua Prefeito José Bauer, 826 • Vila Rau .. Jaraguá do Su(- SC
Fone (0**47) 275-3730 - Fon�/Fax (0**471275-3«;;05
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Rubens Barrichello diz. estar mais leve e aliviado
Bockenheim - Alívio, tirar

um peso das costas, deixar para
trás os 3.134 dias que separaram
o domingo de Hockenheim de um

distante 6 de outubro de 91, quando
ele ganhou sua última corrida

como piloto profissional, pela F-3
Inglesa, em Silverstone. Esse foi

o tom das declarações de Bar

richeUo depois da vitória na

Alemanha. Veja a seguir os prin
cipais trechos das entrevistas do

piloto brasileiro.

Pergunta - De quem foi. a
decisão de não colocar os pneus
de chuva?
Barrichello - Nós somos

um time, a Ferrari é uma grande
família. No momento de decisão,
o Ross Brawn me deu a chance

de escolher. E eu disse: olha, vou
ficar fora porque está muito seco

ainda em algumas partes da pista.
Eu queria ficar fora duas voltas

para ver o tempo que o Mika ia

fazer com pneus de chuva. E ele
falou: se você continuar nesses

tempos que você fez, e conseguir
manter o carro na pista, vai ganhar
a corrida. Foi o melhor momento
da minha vida aquela palavra dü

.Ross.

Pergunta - Quando você
soube que Schumacher estava
fora da prova?

Barrichello - Só vi que Mi
chael estava fora quando cheguei
no De La Rosa e nü Trulli. Eu es

tava muito ocupado naquele mo

mento ...

Pergunta - Você dedicou a

vitória a Senna•.•
Barrichello - Queria mesmo

dedicar esta prova ao Ayrton, que
fez muito por mim, e a todos

aqueles que acreditaram no que
eu podia fazer. A única coisa que
eu imaginava naquela última volta
era amusiquinha tocando. Me fez
muito mal a morte do Ayrton.
Talvez ela tenha me feito um

homem melhor, mais forte. Mas

sempre me fez muito mal, é um

peso que sempre carreguei e

que hoje foi embora, está voan
do por algum lugar e não está
mais em mim. Hoje, consegui
provar uma coisa grande para
mim. E dedico isso muito ao

time e à confiança que a gente
tem um no outro. É muito fácil
dizer que o time é feito para o

Schumacher. Mas hoje consigo
trabalhar junto deles e senti que
a equipe inteira estava contente,
estava comigo, é uma vitória
deles também. É excepcional
poder estar no pódio, olhar para
o céu e agradecer a Deus pela
chance que ele me deu de guiar.
uma Ferrari, dedicar ao Ayrton
e ao grande herói dessa tarde,
que é meu pai.

Pergunta - O que você'
sentiu na hora em que o

Schumacher te abraçou?
Barrichello - Um com

panheiro de equipe te dar um

abraço, às vezes, parece for

çado. Mas eu senti um sorriso
dele com carinho. Ele não sabe
o quanto de ruim eujá tive nesta
vida e nem eu sei o quanto de

ruim ele já teve. Mas quando
ele me viu chorando; me deu

um abraço carinhoso, e um

abraço bem dado às vezes vale
mais a pena do que qualquer
outra coisa nesse mundo.

Pergunta - Você sempre
foi vítima de muitas. brin
cadeiras no Brasil, pro
gramas de TV, músicas de
rádio. É uma resposta?1\

Barrichello - Esse mo-

mento foi não de vingança,
porque vingança é a coisa mais

.

feia que existe, mas de alívio,
de tirar esse peso de dentro, não
tenho rancor. Sou muito grato
a tudo que me acontece.

Consegui vencer porque sem

pre pensei positivo. Eu não

poderia passar este ano sem

vencer. Quando falei para o

Brasil "vamos lá, esse ano vai

ter", eu queria que o Brasil acre
ditasse. Hoje me sinto uma pes
soa realizada, sendo o primeiro
brasileiro a ganhar com. uma
Ferrari. Me sinto muito leve e

emocionado. Foi uma corrida
fantástica.

Pergunta - Quando você I

acordou, imaginava que po
deria ganhar, largando tão
atrás no grid?

Barrichello - Talvez esse

seja o grande segredo. Quando
acordei hoje, estava positivo
sobre um bom dia, mas sabia que
ganhar era quase impossível. Aí,
quando você vê, bumba! Ganha.
Talvez o negócio seja esse

mesmo, nem pensar muito, aí
acontece.

Pergunta - Você está a dez

pontos do líder do cam

peonato. Já começa a pensar
em-título?

Barrtehelle - Quero fes

tejar o dia de hoje, não quero nem
pensar quem deu marcha-à-ré no

crocodilo. Quero festejar esta
vitória, que é uma palavra tão

bonita. Eu queria que o povo
brasileiro soubesse que dedico

muito, muito mesmo às pessoas
que estiveram por trás disso tudo,
como minha esposa, Silvana, que
mudou minha vida; meu pai,
meus tios queme colocaram para
correr, meu avô, o (empresário)
Frederico ... Hoje não é dia de

pensar se vou ganhar o cam

peonato ou não.

Pergunta - E .0 que moda

no Barrichello a partir da

próxima corrida?
Barrichello - Não sei. É

uma questão que me faço ainda.

Estou mais leve, me sentindo
muito mais aliviado. Todas as

pessoas dizem que. acontece

alguma coisa na corrida seguinte.
O Mika disse que sim, que che

gou mais leve, que conseguiu em
placar mais. Não sei, só vou sa

ber na próxima. (FLÁVIO GOMES)

F-l: 'brasileiro da Ferrari fala que a equipe é uma grande familia

InvasorprotestacontraaMercedes
Hockenheim - O homem

que invadiu a pista na 25' volta do

GP da Alemanha foi identificado
como cidadão francês, de 47 anos,

mas não teve seu nome revelado

pela polícia alemã. Segundo os

organizadores, ao ser detido ele

disse que queria protestar contra a
Mercedes-Benz, que o licenciou do .

emprego depois de 20 anos tra

balhando para a montadora. "A

Mercedes conhecia meus pro
blemas de saúde e me propôs uma
função que eu não poderia exercer.
Então, me licenciou por inaptidão
física", teria declarado o homem.

Segundo apolícia, o invasor cortou
a grade de proteção a cerca de 500
metros da .chicance Jim Clark,
.entrando na pista. A Ho

ckenheimring GmbH, empresa

proprietária do circuito, vai mover
uma ação civil contra o francês por
violar o circuito e pretende pro
cessá-lo por todos prejuízos decor
rentes de sua ação.

O invasor foi preso e está sob
custódia da polícia de Mannheim,
cujo procurador determina hoje de
manhã os procedimentos legais
para o caso. Antes da volta de

apresentação, o mesmo francês"
invadiu a pista e foi filmado, no
fim do grid, sendo arrastado para
fora por um fiscal. A organização
não informou por que ele não foi

preso naquele momento.
O mesmo homem invadiu a

pista com uma faixa de protesto
em Magny-Cours, no início do

mês, pouco antes do começo do
GP da França. (FG)

No mundodos
,. r

negocios, e

fundamental contar
com um parceiro
ágil e experiente.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12 - ESPORTE CORREIO DO POVO

Hipismo
Realizou-se nos dias 28 a 30

de julho, em Joinville, no
Joinville Country Club, uma
das etapas do Campeonato

Estadual de Hipismo Clássico.
Onde Jaraguá do Sul foi

representada pela amazona

Melissa Hansen Vargas.
Que sagrou-se vice-campeã
da categoria intermediária.

Melissa é instrutora da Escola
de Equitação da Sociedade

Hípica Jaraguá

JARAGUÁ DO SUL, 3 DE AGOSTO DE 2000

Piloto jaraguaense fica em

quarto noMundial de Bicicross
Campeonato
foi disputado
em Córdoba, .

na Argentinà

Jaraguá do Sul- A equipe
Malwee de Bicicross participou
doMundial, disputado de 27 a 29
de julho, na cidade de Córdoba,
na Argentina. Santa Catarina
esteve representada por 17

pilotos, sendo dez de Jaraguá do
Sul. A melhor colocação entre os

pilotos jaraguaenses foi

conquistada por Dorival

Grutzmacher, 51 anos. Ele ficou
em quarto lugar" na categoria
acima de 45 anos. "Entrei no
Bicicross por insistência de meu

filho (Ricardo Grutzmacher, 11

anos, que também integrou a

equipe no Mundial), ele é o meu

maior incentivador", falou
Dórival. "Pelo fato de ter

disputado o primeiro mundial, o
quarto lugar foi muito im

portante, pois além da equipe
Malwee, estava representando o

meu País", falou.
O coordenador da equipe

Malwee, ValdirMoretti, afirmou
que foram percorridos 2,6 mil

quilômetros, ou 40 horas de

viagem de ônibus, de Jaraguá do
Sul até Córdoba. "Para nossa

equipe valeu a pena, pois o quarto
lugar, conquistado pelo Dorival,
foi um dos melhores dos pilotos
brasileiros, além disso, tivemos
também o sexto lugar de Robson

Divulgação

'"

Grutzmacher: piloto disputou na categoria acima de 45 anos

Telies, no cruiser (categoria 19 a

25 anos)", informou.' O piloto
Robson TeIles, que mora em Rio
do Sul, mas defendeu a equipe
jaraguaense. "Durante a disputa
do Mundial, divulgamos a

realização do Sul-americano, que
realizaremos no Parque Malwee,
em outubro do ano que vem",
informa Moretti. Além de Telles
e Grutzmacher, representaram a

equipe Malwee, na Argentina,

Ricardo Grutzmacher, Joyce
Moretti, Tielli Reichel, Fábio Pribe
Júnior, Marcelo e Márcio

Ludvichack, Bruno Reichel e

Diego Diógenes. No total, foram
1020 pilotos representando 22

países, distribuídos em 33

categorias. Apesar do Brasil

participar com 130 pilotos, o

campeonato foi dominado pelos
pilotos dos Estados Unidos,
França, Holanda e Argentina.

Torneio de Tênis de Mesa
Estão abertas, até o dia 8 deste mês, as inscrições para o

Torneio Municipal de Tênis de Mesa. A competição será
dividida nas categorias mirim, infantil, juvenil e adulta, no

masculino e feminino, com medalhas para os quatro melhores
classificados. Inscrições no CT de Tênis de Mesa, na Rua 13

de Maio, até o dia 12.

C
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SA'ampeonato emor

O Campeonato Sênior terá início neste sábado. Serão sete

times disputando a edição do Campeonato deste ano. Além do

clássico na final do Integração, Cruz de Malta e Vitória se

enfrentam na abertura do Sênior,

Kiferro e.ADJ/FME vencem

Oito equipes disputaram o

Campeonato Aberto de

Voleibol adulto, promovido
pela FME, de 14 a 30 de

julho. A competição reuniu,
no masculino, a Kiferro
(campeã), FMElDivina
Providência (vice) e Zanotti
Elásticos (terceira colocada).
No feminino, a campeã.foi a
ADJIFME, Geração 2000

_'

(vice), FME (terceiro),
Boticário e Ciluma.

Handebol em Concórdia
A equipe masculina de
Handebol da ADJIFME

jogou no sábado, dia 29 de

julho, com o Concórdia, pelo
Campeonato Estadual
Cadete. Vitóriazía equipe do

Oeste, por apenas dois
.

gols de diferença, 19 a 17. A

equipe de Jaraguá do Sul

permanece entre os três

melhores.

Dá-lhe Poço Grande
O time do Poço Grande é

campeão do 8° Campeonato
Varzeano de Futebol de

Guaramirim. Depois de empatar
em 1 a I no tempo normal e na

prorrogação, vitória nos pênaltis,
por 4 a 3: O vice-campeão,

Cruzeiro, terminou o

campeonato sem derrotas, no

tempo normal. Perdeu a fmal

somente nos pênaltis.

CAMPEONATO DO VALE DO ITAPOCU DE BOLÃO MASCULINO
-

. BOLA 23 - 2000

.Vitória .Derrota

, ,

CLUBES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL MÉDIA JOGOS Pontos

1 BAEPENDI 1.712 1.754 1.689 1.782 1.755 1.739 1.756 1.753 1.748 1.736 17.424 1.742 10 16

2 HANSA 1.725 1.717 1.699 1.723 1.723 1.682 1.735 1.741 1.677 1.698 17.120 1.712 10 12

3 VIEIRENSE 1.737 1.704 1.731 1.771 1.739 1.763 1.660 1.697 1.739 1.734 17.275 1.728 10 10

4 CB90 1.644 1.614 1.704 1.606 1.722 1.714 1.688 1.642 1.701 1.699 16.734 1.673 10 10

5 ALVORADA 1.774 1.706 1.768 1.776 1.760 1.673 1.753 1.720 1.706 1.657 17.293 1.729 10 8

6 VITÓRIA 1.693 1.673 1.726 1.757 1.658 1.747 1.734 1.764 1.672 1.733 17.157 1.716 10 4
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