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estofados eco/chões

Regis (E) faz
campanha para

arrecadação de fundos

DEPENDENTES

Construção do centro
já tem prazo definido
o Centro de Recuperação

deDrogados "Desafio Jovem"
deve ser iniciado em dois
meses. Aprevisão é deEdilson
Regis, um dos coordenadores
da instituição, que será situada
na localidade de Ano Bom em

Corupá. Página 8
'

ALIMENTOS

(47) 370-7000/635-0705

NESTA EDIÇÃO,
ENCARTE

CPEconomia

Epagri lança sementes de
arroz em Massaranduba

Duas novas cultivares de arroz,

desenvolvidas na Estação Experimental da
Epagri, em Itajaí, foram lançadas ontem à

tarde em Massaranduba, no Pavilhão B da

Fecarroz. A cidade foi escolhida devido à

importância que representa para o Estado,
no setor. As duas novas variedades,

resultado de um trabalho de seis anos,

significam avanço técnico na melhoria da

qualidade dos grãos, para efeito de

industrialização. O plantio experimental está
sendo feito pelo departamento de

Agricultura em duas áreas de 1,5milmetros

quadrados. Página 9

Edson Junkes/CP opesquisador JoséAlberto Noldin (D) mostra as novas variedades a agricultor

Edson Junkes/CP Estudantes

Juíza contesta

suspeição para

julgar candidato
Página3

Petrobras perde
monopólio do
nafta

Handebol

conquista
título inédito

ensaiam para o

Concurso de Declamação

MOVIMENTO

Feira do Livro

começa hoje
Com a expectativa de atrair dezmil

. pessoas em três dias, a sa Feira do
Livro conta com dez livrarias e atrações
culturais como o Concurso de

Declamação, Festival Infantil da
Canção e Encontro de Corais.

Página9

Câmara aprova contas

dos fundos municipais
A Câmara de Jaraguá do Sul

aprovou, em votação única e secreta,
na segunda-feira, nove projetos de

.

decretos legislativos referentes às
contas de 1998 dos fundosmunicipais.
Página4PáginaS Página12

IRINEÜ

Classi Auto

\

11.657
Vereador
ANOBÊRJO

Renault Kangoo
invade o mercado

dos populares
com motor 1.0

e muito

espaço interno
a oferecer

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2�OPINIÃO tORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 10 DE AGOSTO DE 2000

Apenas bom senso

Os constantes e insistentes casos de corrupção
administrativa, de malversação e desvio de dinheiro

público colocam em xeque a existência dos tribunais de

contas. Órgãos auxiliares do Legislativo federal, estadual
emunicipal para a fiscalização
e orientação dos recursos'

públicos têm desviado das

funções constitucionais e

enveredado pelos caminhos·

políticos, obedecendo a lógica
perversa da autoridade tem

poraI.
Sem poder decisório,

funcionam como apêndices
dos respectivos legislativos,
que têm a palavra final sobre, o
destino dos governantes.
Criados para avaliar e emitir

pareceres sobre a prestação de
contas dos administradores de

,

Bprecisa
outro

Â

parâmetro
aos tribunais'

para
oxigená-los,
e justificar
as existências

dinheiro, bens e valores dos

órgãos públicos, inclusive de fundações e entidades
mantidas por verbas estatais, tem se perdido nosmeandros

, políticos, julgando as ações política � não tecnicamente.
Na realidade, os tribunais de contas sofrem de duas

enfermidades graves: vinculação à política dominante e

"gratidão" aos governantes que indicaram os conselheiros.

Há casos clássicos de aberrações dos tribunais em relação
ao julgamento das contas.Entretanto, os absurdos maiores
são cometidos pelos legislativos, que agem de acordo com
as conexões de forças políticas e interesses de grupos ou

partidos.
No ano passado, aCâmara de Jaraguá do Sul aprovou as

contas do ex-prefeito Durval Vasel, referentes ao exercício
de 1997, apesar do Tribunal de Contas do Estado ter

ap<?ntado mais de 50 restrições e prejuízo acima de R$ 1

milhão aos cofres públicos. Os vereadores, numa
manifestação de incoerência e falta de compromisso com
a coisapública, ignoraram o parecer do TCE e confirmaram
a decisão de absolver o ex-prefeito.

O gesto dos.vereadores reforça os questionamentos
sobre a existência dos tribunais de contas. Se a decisão

final é dos parlamentares, qual a razão para os conselheiros
analisar as contas, recomendar a rejeição e ganhardinheiro
público, se o trabalho é ignorado? Talvez a inépcia esteja
calcada na concepção do órgão, que não tem poder para
punir os administradores públicos corruptos e levianos.

Por outro lado, há o perigo do massacre ideológico.
Em sua grandemaioria, os conselheiros estão atrelados a

partidos tradicionais e julgam as contas segundo sua ótica.
Neste caso; o governante de uma legenda pequena estaria
previamente condenado. Aliás, essa prática é aplicada
usualmente, comprometendo todo o processo e as

instituições envolvidas. É preciso outro parâmetro aos

tribunais para oxigená-los e justificar as existências.

... ,.:·'W

JoãoGilberto, o Sesc e a Sear.na luta pela cultura

COIlIIIArtigos parai Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua WalterMarquardt, 1.180. As cartas devem
):tl

no máximo 30 linhas, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o te

e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
,

*OsmarGünther

Meus conspurcados ouvi
dos e de mais alguns privile
giados que estiveram na noite
de sábado 28 de julho no pe
queno auditório do novo teatro
da Scar (Sociedade Cultura

Artística) agradecem. Sanean
do amediocridade musical que
enfiam cotidianamente pelos
sete buracos da nossa cabeça,
tivemos a graça de levar uma
verdadeira duchamusical.
,

.

Nem só de banqueiros,juí-
zes, assessores presidenciais,
pagodeiros, sertanejos. pa
dres-pop, tchans e afins vive o
homem. Vez ou outra surge um

espaçozinho para um ótimo

Quarteto Iguaçu, por exemplo,
com show'"Cordas brasileiras",
dentro do Projeto Sonora
Brasil - Século 21 -, uma

elogiável idéia do Sesc (Serviço
Social do Comércio) de divul
gar não só a música erudita

contemporânea, mas também
brasileira (e somente a R$ 5,00
o ingresso). Afinal, a música

dita erudita não é exclusiva de

estrangeiros e também não pa-
,

rou no longínquo passado de

Bach, Chopin ou Brahms. Ela
está viva entre nós e temos

excelentes nomes a cultuar em
nosso dia-a-dia.

E chega de colonialismo cul
tural. Esse Brasilzão tem mú

sicos maravilhosos e músicas

riquíssima. O Sesc nunca foi tão
brasileiro e exemplar ao exigir
repertório de compositores
nacionais. O dito primeiro
mundo curva-se aEgberto Gis
monti, Hermeto Paschoal,
Baden Powell, Naná, Tom
Jobim, João Gilberto, irmãos
Assad, Marlos Nobre e de
tantos outos que gravam,
moram, fazendo shows e são

conceituadíssimos lá fora,
menos aqui. ,

Nessas horas vem a tona

aquele sentimento de orgulho
pátrio, de nação, de amor à

terra. O teatro da SCM também

desperta isso. É emocionante

vê-lo quase concluído; e tão

bem acabado e belo.

Agora é preciso recheá-lo
com espetáculos de qualidade,
quer populares ou eruditos,
como foi com oQuarteto Igua·
çu. E dança, teatro, exposições,
congressos, festivais, etc.

O show do dia 28 tambéa
serviu de teste. Espaçol
musicais devem, acima de tudo,

privilegiar a acústica e o

tratamento térmico, e não só;

estética. E nisso o auditório foi

aprovado, com louvor. O

concerto foi até gravado pelO!
integrantes do quarteto, pel�
qualidade acústica do locw
que, inclusive, tocaram sem

microfone.

Lembrei-me do episódion�
inauguração do Credicard H�
e imaginei que, com certeza,�
genialidade e o perfeccioniSJ)10
de João Gilberto preferisseJ)1�
Scar..

* Engenheiro
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. +- "Risível mesmo é a

afirmação de que a cor azul,
usada na campanha da

coligaçãoMais Jaraguá do
Sul, representa a hones

tidade." (Presidente do

Diretório do PT de Jaraguá do

Sul, Silvino Volz, sobre a

explicação da escolha das cores

da aliança adversária)

FOTOLITO & CRIAÇÃO

.MPANYSOME
. ACESSÓRIOS LTDA.'

Toda linha de som automotiva,
plug's e transformadores

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

�

II � EMERGÊNCIA t!I\
� � ODONTOLÓGICA W
r DISQU_= 9981 8000
, 91044311
I Dr. Rafael Luiz Pamp/ona

(RO-SC 5117
.

CASA DO COBRE
Trabalhamos com venda de produtos poro

rebobinamento e conserto de motores elétricos.

-Fios de cobre'
-cop'

'

_
aCltores de partida e permanentes;Cabo de ligação' .

-Rolamentos,
'

-Espaguete·
'

-Ventil
'

.

adores demotores'-Selo mecãnico'
'

-Verniz;
,

Compramos
SUcata

de cobre

Rua BerthaWeege, 2094
Barra do Rio Cerro

Fone: (Oxx47) 376-0193

Juíza contesta a suspeição
para julgar impugnação

Defesafoi'
encaminhada
ontemao
TRE

Edson Junkes/CP

cipando de um congresso e em

licença para tratamento de saúde,
não tendo sido concedido ne-nhum

atendimento individual para
qualquer partido, candidato ou

jornalista, nesse período.
- Não tenho nenhum vínculo

com nenhuma pessoa em

Guararnirim que me impeça de
atuar nesse caso -, falou a juíza,
acrescentando que mandou in
clusive abrir inquérito policial para
melhor apurar os fatos. Uma das

pessoas na averiguação policial é
o secretário de Saúde, Antônio
Carlos da Luz, citado na imprensa
e nas alegações do advogado, como
autor da informação ao "Jornal do
Vale",

Segundo Sônia, o pedido de

suspeição visa prejudicá-la. No
documento enviado ao TRE, ela
afirma notarcom surpresa que o

tabelião da Comarca, Osnildo
Bartel, consta entre as teste

munhas arroladas no pedido para
afastá-la desse caso. Para Sônia, é
de total parcialidade a presença do

tabeliãoOsnildo Bartel como teste

munha, pelo fato de que pelo
menos três processos já foram

enviados para análise na Cor

regedoria de Justiça, sobre a

presença do mesmo na condução
do Tabelionato de Guaramirim,
além da· instauração de inquérito
policial referente a um outro

processo.
IMPUGNAÇÕES - O

prefeito Antonio Carlos Zimmer
mann terá cinco dias de prazo, a

partir da citação, para sei mani
festar sobre a acusação de ter feito
propaganda irregular de atos da

administração municipal na

imprensa. A informação foi dada
terça-feira pela juíza Sônia Maria
Mazzetto Moroso. Ela informou
também que já diligenciou para que
a Coordenadoria Regional de
Ensino verifique as anotações dos
cartões-ponto, no caso dos

pedidos de impugnação contra as

candidaturas de Cláudia Mara

Lemke, pelo PSDB e de Lucila

Micheluzzi, pelo PPS.

EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Guaramirim - A juíza da 60"
Zona Eleitoral, Sônia Maria
Mazzetto Moroso, encaminhou
ontem ao TRE (Tribunal Regional
Eleitoral) defesa contestando a

condição de suspeição para julgar
o pedido de impugnação da

candidatura do prefeito Antonio
Carlos Zimmermann (PMDB),
feito pela coligação do PFL e PPB.

De acordo com a juíza, em

nenhum momento manteve a Contestação: juíza diz não ter impedimento parajulgar Zimmermann
conversa com o repórter Flávio
José Brugnago, do "Jornal do Vale",
que o advogado Adelino Sávio
Atanásio dos Santos interpretou
como razão suficiente para propor
a "suspeição de parcialidade" e

solicitar o impedimento da ma

gistrada para julgar o caso.

A juíza lembra que o único
contato feito com a imprensa foi a
reunião mantida com os can

didatos às eleições municipais e

dirigentes dos partidos políticos,
na Câmara de Vereadores, para
dirimir dúvidas sobre a legislação
eleitoral. A coligação do PFL e

PPB, deu entrada com o pedido
da impugnação contra o prefeito,
que está concorrendo à reeleição,
no final do mês passado, basean
do-se em matéria publicada pelo
"Jornal do Vale", que os dois par
tidos interpretaram como pro

paganda explícita dos atos admi
nistrativos do prefeito.

Conforme a juíza, após a

reunião realizada na Câmara de

Vereadores, ela esteve inclusive

ausente por alguns dias, parti-

"O pior num governo é

quando, além de não ouvir

o clamor das ruas, não vê
nem sabe o que está acon

tecendo na sala ao lado da sua." (Jornalista e escritor Carlos

Heitor Cony numa referência aos governantes que se escondem

atrás do cargo e ignoram o que acontece a sua volta)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Câmara de Vereadores aprova
,

contas dos fundös municipais
TCE rejeitou
ascontasda
Prefeitura
de 1998

Jaraguá doSul-A Câmara
de Vereadores aprovou, em vo

tação única e secreta, na noite da

última segunda-feira, nove pro

jetos de decretos legislativos re

ferentes às contas de 1998 dos
fundosmunicipais. A votação em
separado das contas da Prefeitura
é porque os fundos têm or

çamento próprio e contabilidade

independente. No início do ano,
o TCE (Tribunal de Contas do

Estado) encaminhou ao Muni

cípio parecer sobre as contas da
Prefeitura no exercício de 1998,
ainda sob o comando do prefeito
Geraldo Werninghaus (PFL), às

quais recomendava à Câmara
.
rejeição por conter restrições.

As contas aprovadas são do
FundoMunicipal de Incentivo ab

Desenvolvimento Rural, de

Turismo, de Assistência Social,
de Saúde, da Fundação Cultural,
dos-Direitos da Criança _e do

Adolescente, da FME (Fundação
Municipal de Esportes), do Sa
mae (Serviço Autônomo Munici
pal de Água e Esgoto) e do Frohab
(FundoRotativo Habitacional). O
Sindicato dos Servidores enviou
ao TCE denúncias centra a

contratação de 68 pessoas, em

cargo de comissão, pela FME, no

Edson Junkes/CP

Crítica: Idinei diz ter havido favorecimento na secretaria

ano passado, e contra a Secretaria
de Saúde por pagamentos irre

gulares. A presidenta do sindica
to, Idinei Petry, informou que a

entidade aguarda o parecer do

TCE sobre as denúncias para dar
o encaminhamento necessário.

"Esperamos que o tribunal analise
as denúncias e nos remeta o

parecer ainda este mês", afirmou. I

Sobre as contas da Prefeitura,
o TCE apontou restrições de

aspectos contábil e orçamentário;
questionou despesas do Fundec

(Fundo de Manutenção e De

senvolvimento de Ensino Fun

damental e Valorização do Ma

gistério), processos licitatórios;
registros em dívidas ativas do

Município e falta da contribuição
previdenciária da Prefeitura ao

FMPS (Fundo Municipal de
Previdência Social). A Prefeitura
solicitou reexame, que deverá.

(

retornar ao Município ainda este

mês. O Legislativo aguarda o

parecer do TCE para votação da

contas relativas ao ano de 1998.

Coligação nega perdão das dívidas
Jaraguá do Sul - O coor

denador-geral da aliança Reno
vando com o Povo (PMDBIPPS),
deputado estadual Ivo Konell

(PMDB), rebateu com irritação as

críticas feitas pelos adversários de
que o programa da coligação prevê
o perdão das dívidas ativas. Se

gundo '(;le, a proposta é "uma

renegociação dos débitos para que
os inadimplentes possam quitar
suas dívidas e gozar dos benefícios
e das obras 'da Prefeitura".

- Em nenhummomento fala
mos em perdão das dívidas, como
está sendo divulgado pelos nossos
adversários. Nossa proposta é

renegociá-las, reduzindo ou elimi
nando os juros e as multas, seguin
do os exemplos dos governos
estadual e federal, como aconteceu
recentemente com o Refis -,

explicou Konen, afirmando que o

objetivo da medida é resgatar os

munícipes inadimplentes e aumen
tar a arrecadação de Jaraguá do

Sul.
A candidata a prefeita pela

coligação, ex-secretária de Bem

Estar Social Cecília Konen, disse
que;caso a aliança vença as elei

ções, a administração vai analisar
caso a caso todas as dívidas.
"Nossa intenção é buscar a justiça.

O perdão simplesmente é injusto
para com aqueles que estão em dia
com as obrigações tributárias, por
isso não vamos adotá-lo", re
forçou, informando que vai rever
as taxas de juros e as multas apli
cadas ao montanté. "Não podem
inviabilizar o pagamento das dí
vidas que, muitas vezes, o

munícipe quer pagá-la, mas não

tem cori-dições", completou

/\111\ Escritório de,Advocacia
'�,:L:)""\ Dr. Arão dos Santos

OAB/SC9760

* Civil * Comercial

*Tributário * Bancário
ir 372-0582

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

I

Constantemente, a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer envia
aos jornais material de propaganda das fundações de Cultura e de

Esporte e Lazer. Até aí tudo bem, é preciso divulgar mesmo os

eventos promovidos e as realizações.
O problema é que à secretaria envia um exemplar, em pasta de

capa dura com logotipo, para cada um dos repórteres, um
desperdício claro de dinheiro público, até porque a mesma

mensagem chega às redações também pela Internet.
Realmente a propaganda do governo sobre o equilíbrio das

contas e as sobras de caixa é verdadeira.

Campanha I
A coligação Renovando com o

Povo (PMDBIPPS) pretende
realizar cerca de 28 comícios
em Jaraguá do Sul. O primeiro
acontece no dia 19, às 19h30,
na Sociedade Recreativa

Aliança, no Rio Cerro.
O último está previsto para
acontecer no dia 28 de

setembro, provavelmente no

Chopp & Club, na Água
Verde.

Campanhall
O PT, por sua vez, decidiu

não realizar comícios,
mas intensificar as reuniões

nos bairros e o trabalho
de corpo a corpo

com o eleitor. ,
Está confirmada a vinda do ,

presidente de honra ,
do partido, Luiz Inácio Lula da , '

Silva, no dia 22 de agosto, ,[
quando será realizada passeata

pelo Centro.

Campanha III
A coligação Mais Jaraguá do Sul (PSDBIPPBIPFLIPTBIPLIPTN)
mantém as reuniões com as comunidades para a elaboração do

programa de governo, que será distribuído à população no final do

mês.
Esta semana, a aliança vai ouvir as sugestões e reivindicações dos

taxistas, Associação Comercial e Industrial de Jaráguá do Sul,
Câmara de Dirigentes Lojistas e clubes.

LdApós a coleta das informações; a proposta é dividi-las em grupos
temáticos: saúde, educação, transporte coletivo, assistência soci�,

segurança, desenvolvimento econômico, obras e gestão
administrativa.

d

Debate
A Rádio Studio FM promos

nos dias 19 e 26 de agosto e j

de setembro, às 7h30, o

programa "Palavra do

candidato", que pretende o,uvir,
por 30 minutos, as propostill
dos candidatos a prefeito pOl

.

Jaraguá do Sul.
Os candidatos responderão
perguntas dos adversáriOS,

representantes dß

entidades de classe e jornalista'
convidadO'

Arquivo
O TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) arquivou a ação
impetrada pelo gerenteda
Celesc de Jaraguá do Sul, Luiz
Melro de Freitas Neto, contra
o deputado estadual Ivo Konen

(PMDB) e, por unanimidade,
acatou o recurso da assesso

ria do parlamentar contra o

pedido de cassação do

mandato feito pelo procura
dor-eleitoral, Antônio
Fernandes.

Sabe o que está chegandot
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I
O As inscrições para os cursos de eletrotécnica, Eletrônica, I
Mecânica e Mecatrônica, oferecidos pelo Centro Weg, I
terminam amanhã, às 16h30, no Setor de Recrutamento e I
Seleção, no Parque Fabril II. . I
Os interessados devem ter entre 14 e 15 anos, ter concluído I
ou estar cursando a 83 série do primeiro grau, residir na I
microrregião há um ano. .

I
O A inflação de julho, medida pela Fipe (Fundação Instituto de I
Pesquisa Econômica), ficou em 1,4%, o maior índice desde I
novembro do ano passado, quando o instituto apurou 1,48%. I
Os principais fatores para a elevação do índice partiram dos reajustes I
das tarifas públicas e em decorrência da geada, que provocou I
prejuízos nas lavouras. I

O O CUB (Custo Unitário Básico) de agosto teve alta de I

0,62%, elevando o índice para R$ 506,51. Os itens que
I

contribuíram para o reajuste do CUB foram basculante de :alumínio e o vidro de 'três milímetros,
,

IDA Secretaria Estadual de Fazenda descartou a antecipação da

I pesquisa de preços para fixar a base de cálculo do ICMS (Imposto
I sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre os combustíveis,
I em decorrência dos aumentos autorizados esta semana.

.

lO O conselho curador do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo

: de Serviço) deve aprovar na próxima teunião, marcada para a

última semana do mês, a proposta que possibilita o saque do
I dinheiro do fundo para abatimento da prestação da casa própria
I e do saldo devedor de todos os contratos fora do SFH (Sistema
I Financeiro Habitacional).
I
IDAmedida beneficiará principalmente os financiamentos de Carta I
I de �rédito da CEF (Caixa Econômica Federal) para a classe média, I
I assmados desde 1995 -150mil-, e os concedidos pelos fundos I
I de pensão e seus participantes, cujas condições se assemelham às IJoSFH. .

--------------------�

Petrobras perde monopólio
da .naftae mantém preço

São Paulo - Como um

"Dia D" que pontua o término
de uma guerra, esta é a data que
marca o fim do monopólio da
Petrobras sobre a venda da
nafta no mercado interno

principal insumo da indústria

petroquímica, cujas importações
estão liberadas a partir de hoje.
Mas, as negociações entre a

estatal e as centrais petro
químicas Copene, Petroquímica
União e Copesul em torno do

preço interno da nafta (US$
295), que deveria vigorar agora,
concorrendo com a-cotação do

produto no exterior (menos de

US$ 250), ainda não acabaram.
A Petrobras continua infor

mando, por meio. de sua asses

soria de comunicação, que não

falará no assunto antes do fim

das negociações.
A indústriapetroquímica está

disposta a utilizar todas as armas

possíveis em busca de um preço
interno igual a cotação interna
cional ARA (nafta que sai dos

portos de Amsterdã, Roterdã e

Antuérpia), cuja variação
mínima da banda em 4 de agosto
era de US$ 242 e a máxima de

US$ 248, sem impostos nem

frete. A Petrobras insiste em

fechar negócio no preço
máximo ARA mais US$ 15,5,
explicando que o adicional fica

por conta do imposto de

importação de 6% sobre o

produto. Esse imposto deveria

ter sido zerado emjaneiro deste

ano, e só não foi (porque a crise

cambial do início de 1999 fez

com que o governo não abirsse
mão dessa arrecadação.

Fontes da indústria petro
química avisam que, se o preço
ficar no patamar pensado pela
Petrobras, o setor poderá ajuizar
ação contra a estatal por quebra
de contrato de fornecimento.

É que, nesses contratos, a

Petrobrás se compromete a

vender a nafta no mercado

interno por um preço que não

prejudique a competitividade da
indústria brasileira frente ao

mercado internacional. Desde

primeiro de julho, a tonelada da
nafta é vendida por US$ 295 no
mercado interno, não importan
do a variação da cotação da

commodity no exterior.
A Petrobras produz cerca de

.76% dos derivados de petróleo
que o Brasil consome (inclusive
a nafta), a um custo tês vezes

menor do que a cotação do

barril de petróleo no exterior.
( ,

Mas vende todo o produto no

mercado interno, como se 100%

do petróleo fosse-importado.
O resultado disso, além do

reajuste da gasolina (cujo preço
não baixa, quando a cotação do

barril lá fora cai), é que vale

mais a pena importar resinas e

produtos acabados (de consumo
final e intermediários) do que

comprá-los no mercado interno.
As importações das matérias

primas aumentaram 58% em

volume e 90% em valor

(dólares), no primeiro semestre

deste ano em comparação com

igual período do ano passado.
(AE)

Jornal

CO'RREIO DO POVO
Jaraguaense há 81 ano»

PABX: (Oxx47)
Comercial:

At. Assinante:
Teleassinatura:

370-7919
370-8654

371-1919
370-0816
275-0105

E-mail: correiodopovo@netuno.com.br
cpredacao@netuno.com.Ílr

�

AQUI VOCE'ENCONTRA

Jornal CORREIO DO POVO

- Banca do Zeca Uda. - Papelaria Pena e Pauta
- Banca Lesenhaus - HO Papelaria - Papelaria São Luís
- Banca News - Hott Distribuidora de Re- - Posto Cicjade 2
- Banca Vapt Vupt vistas Ltda. - Posto Mime 5 Ltda.
- Banca Vitamina Real - Locadora Habeas Corpus

.

- Posto Mime 7
- Barão I - Videolocadora - Mada Presentes - Posto Mime 3
- Barão II - Videolocadora - Panificadora Pão Brasil - Posto Mime 6.
- Bazar Linete -\ Panificadora Ribeiro - Tecnopan Padaria e Conf.
- Comércio Milênio - Panificadora Rio Branco Ltda.
- Delizia de Pane Panifica- Ltda. - Verdureira da Raquel
dora - Papelaria A Banquinha - Verdureira Figueira
- Flash Vídeolocadora - Papelaria Cultural - Verdureira Procópio
- Floricultura Recanto das - Papelaria Grafipel - Verdureira Sacolão
Flores - Papelaria Hott Paper - Posto Milênio

- Pink Shop Presentes - Papelaria Manipel Ltda. - Panificadora Pão e Vinho

BANCAS EM GUARAMIRIM

*Papelaria Denan * Banca Papelaria e Charutaria Pfeiffer
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Divulgação

PROGRAME-SE

co» O Rotary Club Jaraguá do Sul
arrecadou R$ 4.500,00 na Feira
da Ponta de Estoque, realizada
dias 29 e 30 de julho, no Parque
de Eventos. A coordenadora da

promoção e presidente do

Rotary, Isabel Kikue Maul,
informa que este montante vai
ser aplicado na campanha Natal
da criança carente. A promoção
'tem custo estimado de R$
13.000,00. O restante dos re

cursos o clube espera arrecadar
no Almoço das Nações, dia 12
de novembro.

� O concerto do tenor Guinter
Giese será hoje à noite no Centro '

Cultural, às 20 horas, O músico
é jaraguaense, mas reside há 15
anos em Berlim, na Alemanha.

� Uma festa diferente e com

muitas novidades está progra
mada para esta sexta-feira, no
estacionamento G3 do Shopping
Center Breithaupt. É a Fes
ta.com, DJ Erick Caramelo vem
direto de São Paulo para coman
dar o embalo,

� Nesta sexta-feira, a partir das
19 horas, no Pavilhão A do Par

que de Eventos, acontece 'O 1°
Encontro Jaraguaense de Corais.
O evento reúne os corais do
Círculo Italiano, Fundação Du

quesa de Chartres, Ferj, Marisol;
Musarte, Scar, Anna Töwe

Nagel e das igrejas Evangélica
Luterana do Brasil; Evangélica de
Confissão Luterana Cristo Bom
Pastor e Igreja Nossa Senhora
das Graças, Cada coral vai

apresentar três músicas

� A Academia Impulso come

mora hoje o 1 ° aniversário, com
muito ritmo e animação, a partir
das 23 horas, na Boate. O público
vai conferir apresentações es

peciais e concorrer ao sorteio de
muitos brindes.

o grupo de pagode
Jeito Louco é a atração
deste domingo, às 20
horas, na Praça Ângelo
Piazera

Franco FB

"co» Jaraguá do Sul estará

representada em 16 modalidades
nos Joguinhos Abertos de Santa

Catarina, entre os dias 18 a 27
deste mês, em Florianópolis.Casal Victorio e Adele

Lazzaris completou,
em julho, 57 anos de

união conjugal.
" Parabéns!

CO» A loja Game Land, do

Shopping Center Breithaupt, vai
realizar o 1 ° Campeonato de

Videogame, modelos Plays
tation - Tekken 3 e Winning
Eleven 4, nos dias 26 e 27 deste

mês, ofertando aos vencedores

premiação de R$ 600,00 em

vales-compra na Game Land

Brinquedos.
Horst Baünle

CO» Dia 17 de agosto, no Centro

Cultural, será aberta a esperada
mostra "Brasil Brasileiros",
sucesso absoluto em Floria

nópolis, onde já recebeu a visita
de mais de 30 mil pessoas. De
talhe: o projeto foi todo realizado
em Jaraguá do Sul, pela Assa'

ciação Fraternitas, sob a coor·

denacão da professora Alcioni
Canuto. Ficará aberta até o final
de setembro, com cobrança de

ingresso de R$ 1,00.

Casal Edelberto e Irmhild
Schwanz, em companhia da

cirurgiã-dentistaMarilze
Marquardt, o namorado,
Victor Danich, e a gatinha
Barbara, na inauguração do

espaço, cultural da Caraguá
Veículos

� A Sociedade Amizade realiza
neste final de semana, dias 12 e

13, a 5" Freundschaftfest (Festa
da Amizade). A programação
inicia no sábado, às 15 horas,
com competições de tiro e torneio
de bocha; às 19 horas, jantar
típico alemão; 22 horas, dança
folclórica; 23 horas, Baile" com
a Orquestra "Clarins de Prata".
No domingo, 8h30, início das

festividades, seguido de desfile,
almoço típico, danças folclóri
cas e tarde dançante com Os
Verticais.

JEEP RAID

Será no Posto Mime, da Rua
Walter Marquardt, às 7h30 de

sábado, a largada do 10° Jeep
Raid de Jaraguá do SulvTrilha
da Pólvora". "A previsão é que
mais de 90 veículos participem
das trilhas este ano", informa o

diretor de promoções do Jeep
Club, Sandro Lessmann. Par

ticipam jipes ou 4x4 nas

categorias Graduado, Júnior e

Estreante.

CO» O Rotary Club Pérola In'

dustrial está convidando a cornu'

nidade jaraguaense para saborear
uma deliciosa feijoada, no dia 19

de agosto, na Sociedade Re'

creativa União, a partir da�
Ilh30. A renda será destinadaa
Ajadefi (Associação Jaraguaense
dos Deficientes Físicos). Preço:
R$ 5,00

Chico Schwammbach
"

� O Clube Atlético Baependi
promove neste sábado, às 20

horas, jantar dançante em

homenagem ao Dia dos Pais.

Animação Manchester Band.

� De hoje até sábado, acontece
no ParqueMunicipal de Eventos
a 5a Feira do Livro e o 10°
Concurso de Declamação. A
realização é da Prefeitura de

Jaraguá do Sul e da Fundação
Logosófica, e estará aberta das
8h30 às �1 horas. Neste ano,
uma das novidades é o 1 °

Festival da Canção Infantil, no
dia 12 às 17 horas. Terá 20 par
ticipantes, representando as

escolas do ensino fundamental.

('J 14 Anos de Bons ServiÇO!
LUNELLI
_"Iii.ii.ii iii"iU"'.

SERViÇOS PREDIAIS E
----------�------�-------

Rua Prefeito José Bauer, 593 • VilG
Fone: (047) 973-9'9H • �72-3:0'O (CEP: 89254-100. Jaragua do Sul-

RichardPeter eMagaliBarbiHermann 110 coquetel da Academia
Galp.ão Saúde
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Kangoo é mais uma opção entre os 1.0
Renault Kangoo é a mais

nova opção entre os

modelos populares. Com
amplo espaço, prático e de

motor 1.0, o Kangoo se

tornou uma boa opção
para as famílias. O
carrinho é disponível em
duas motorizações, 1.0 e

1.6, de 4 cilindros e 8

válvulas, podendo chegar
a potência máxima de 59 a

90 cavalos,
respectivamente. A
velocidade máxima que a

versão 1.0 alcançou foi de

13Skm/h, enquanto a

versão 1.6 marcou 160km/
h. O cpnsumo é de

excelentes 12,72km/1 na

cidade e 16,67km/1 na

estrada, na versão 1.0. A

segurança é bastante

reforçada, desde a versão

básica, onde são

oferecidos barras de

proteção lateral e air bag
duplo, também, pára por
aí. Corno tem amplo
espaço interno, vários

porta-objetos foram

espalhados pelo veículo,
tendo destaque para a

prateleira acima dos

ocupantes da dianteira. O
desenho é ao mesmo

tempo envolvente, mas
diferente, com as

lanternas traseiras em

sentido vertical e de
tamanho anormal, assim
também como os detalhes
na lateral, maçanetas e

protetores laterais. A
dianteira é de estilo

infantil, com desenho

engraçado. São oferecidos
também dois níveis de

acabamento, RL e RN,
sendo que a versão rnais

completa do Kangoo é o

·1.6 RN,. que dispõe de ar

'condicionado, direção
hidráulica, lanterna
traseira de neblina, rádio
toca-fitas com comando
satélite, rodas de 14

polegadas, vidros elétricos
; e travamento das portas
com controle. Outra
versão desse Renault é a

Express, onde este

carrinho familiar se

transforma em um veículo
de transporte de cargas. O

que muda é a porta
traseira, que é assimétrica

e possibilita a abertura em

espaço reduzido.
A possibilidade de
dobrar o assento do

passageiro para a frente,
formando uma

continuação do plano do

assoalho, podendo
transporrar objetos de até

2,46m. A carga útil é de
até 760kg, num volume
total de 3m3. Os principais
equipamentos oferecidos
na versão básica são rodas
de aço de 14 'polegadas,
relógio digital, regulagem
elétrica dos faróis e

desembaçador do vidro da

Automundo

porta esquerda traseira,
entre outros.

O air bag duplo nessa

versão é opcional.
O preço do Kangoo gira
em torno dos
R$ 20 mil, a versão básica,
podendo se enquadrar
entre os populares
brasileiros.
O rádio toca-fitas com

comando satélite é

quando pode-se aumentar

o volume ou trocar a

estação de rádio pelos
botões disponíveis no
volante.

Mais uma fera dos alemães
O BMW X5 vai ser o próximo lançamento esportivo da marca alemã.
Isso mesmo, o X5 é um utilitário fora-de-estrada, mas nem mesmo ele

consegue ficar sem uma versão esportiva. O motor que deve incorporar
o veículo é um V8 de 400 cavalos, mesmo motor do sedã M5. Mas as

características vão mais além. Rodas e pneus
de maiores polegadas, suspensão

recalibrada, saias, pintura exclusiva e

pára-choques de maior volume.
O detalhe ficou no capô, que
ganhou uma "pequena"
saliência para incorporar o

novo motor.

Silvia, só para japonês
A Níssan lançou no Japão a Silvia Varietta, um
roadstar de quatro lugares, com capota rígi-
da. Diferente do normal. O teto

escamoteável é que faz a diferença, escon
'de-se dentro do porta-malas em apenas
20 segundos, mesmo tempo que o

lvlercedes SLK. O inter.essante é que su

porta quatro passageiros, sendo que o na

tural é apenas dois. O motor é apenas um 2.0 aspirado de 165 cv.

Esse veículo da Nissan está disponível apenas pára os japoneses, nem
mesmo a Europa recebeu. Uma versão nova devé estar para chegar
para 2002, para "todo o mundo", com motor mais potente.

, .
"

E só juntor os pontos
e trocar por prêmios!

R$l,OO
em cupom fiscal
-

-

l ponto
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CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, lODE AGOSTO DE 20002 " Clossi Auto

Daliar
---�---------------

VEICULaS LTDA

COMPRA· VENDE· TROCA· FINANCIA
ANO

Gol, 1.0 16V, 4p Prata 99

Gol 1.6 CU 2p Branca G 96

Gol1.6 CL 2p Branco G 92

Gol 2.0 GTI 2p Azul G 89

Gol 1.8 CLi 2p Branco G 94

Gol1.8 GL 2p Vermelho G 91

Santana GL, 4p Azul A 85

Santana GL, 2p Bege A 85

Ve9tra 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 2p Bege A 85

. Fusca 1.3 2p Branco A 76

Rua Reinaldo Rau, 794 . CentrI

Jaraguâ do Sul

MODELO ANO .COR VALOR

Uno Mille 92 Prata R$ 6.000,00
Uno EX 99 Vermelho R$ 10.800,00
Logus CLI 1.8 95 Cinza R$ 10.000,00 .

Goi CL 1.6 92
-

Branco R$ 6.500,00
Monza SL 1.8 93 Azul R$ 7.800,00
Uno EX 4p 00 Branco R$ 12.200,00
Vectra GLS 97 Cinza R$ 25.800,00
Escort Hobby 1.0 94 Azul R$ 6.800,00
Pálio ED 1.0 98 Vermelho R$ 12.500,00
Uno Mille 1.0 91 Vermelho R� 5.700,00
Palio EL 1.5 97 Prata R$ 13.000,00
Parati 1.6 completa 00 Cinza R$ 29.000,00
Monza Classic 92 Cinza R$ 9.300,00
Kadett GL 1.8 94 Branco R$ 9.500,00
Verona GLX 1.8 91 Vermelho R$ 7.200,00
Goi CL 1.6 96 Verde R$ 10.900;00
Jeep 70 Amarelo R$ 8.800,00

MODELO

Corsa Wind 04 pts
020 Custon L
Del Rey GL
Fusca 1300
Gol 16V 04 pts
Goi CL 1.6.
Gol Mi 8v 4 pts
Goi CL 1.8
Goi CL
Goi CL
Kadett GL
Monza SL 4 pts
Palio EDX 4 pts
Uno Mille IE
Uno Mille
Uno S
Vectra GLS
Verona LX
Verona GLX
Sundow 50c
Titan 125

ANO COMBo

99 G
90 O
88 A
82 G '

99 G
92 G
98 G
94 G
89 G
88 A
96 A
93 G
96 G
96 G
94 G
93 G
97 G
90 G
90 G
97 G
97 G

COR

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

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1170 • Centro· Jaraguá do Sul· SCRod. BR 280 - Km 60 - Guaramirim - SC

''7}) o» Im /7 r;w'-;:;;(rn MODELO ANO COR POINTER Gl 1.8 COMP. 9S AZUL VERONA lX 1.6 91 PRATA
.....,,,�, !} J t".,;j >, > BORDÔU15 t i..././ Lr"�·I .. �7U Ud./ CORSAWIND 9S VERMELHO APOlOGll.8 91

VéiculO$ SANTANA GlSI - COMPl. PERS. co BRANCO ESCORT Gl 1.6 SI BORDO FIORINO ABERTA 00 BRANCA

S-10 4.3 DElUXE COMPLETA 98 BRANCA FIORINO FURGÃO SI BRANCO· JEEPJAVALI 00 AZUL

F-l O�P - COMPLETA DIESEL 97 AZUL ESCORT HOBBY 1.0 SI BEGE ESCORTGl 89 BEGE

MONDEOClX 97 VERDE MET. TIP04P SI AZUL FIORINO FURGÃO 89 BRANCA

VECTRAGlS 97 VERMELHO
SANTANA QUANTUM GlS SI BRANCA PRÊMIO- FINANC. 89 BRANCO

S-10 97 CINZA
lOGUS Gl SI BORDO ESCORT XR3 CONVERSo 89 VERMELHO

UNO ElX 4P SI BRANCO 0-20 87 VERDE
SANTANA M12.000 COMPLETO 98 PRETO

CALIBRA COMPLETO SI BRANCO CARAVAN COMODORO 87 PRETO
GOL BOLA 1000 I 98 VERDE

UNO 1.04P 93 PRATA PICK UP - FIAT 87 VERMELHA
KOMBI 96 BRANCA MONZASl 93 AZUL 0-10- DIESEL 82 MARROM
OMEGA CD AUT. 96 PRETO APOLO 91 CINZA VOYAGE 82 BRANCO

Nome _'_'_'_'_'_"'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_I_'_'
Endereço _,-o.i:_,_,_,_,_,_,_,_'_,_,_,_,_,_,_,_,_,
_,_,_,_,_,_,_,,_,_, N°_'_'_'_' Apto._'_'_'_'
Bairro _,_,_,_,_,_,_,_,_,_._,_,_,_,_,_,_,_,_,_,
CEP _,_,_,_,_ _,_,,_
Cidade_,_,_,_"_'_'_'_'_l_'_'_'_'_'_'_'_'_'
Telefone_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_,_,_,_,
Celular_'_'_'_I_I_'_I_I_._'_I_I_I_I_I_I_I_'_'_'
E-mail_I_I_'_'_'_'_'_I_'_I_I_I_'_I_I_'_'_'_'
Data de Nascimento

__
1
__

1
__

Você possui automóvel? Qual? _'_I_I_'_I_'_I_'_'_'_I
'videokê ralf eieironies modo VMP.2500

som alarmes baterias - vidros e travas elétricas (Ç)

Vila lalau .,'" Jdraguá do SulRua Bernardo Dornbusch, 1111 ·ih
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II a.fflJ4-� de <Ue4 moeo,
� �", , '" �,��,,� , "

ZECA Aubnnóveis
Novos· Usados de Todas as Marcas

275 5507
VEÍCULOS MODELO ANO COMBo COR

Vectrá GL5 Okrn Gas Branca
Gol 1.0 16V Okm Gas Bege(Júpiter
Uno Mille EX Okm 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
Ford .Ka 1.0 98(98 . Gas Vermelha
Gol 1.08i1 98(98 .Gas Branca
Siena EL1.6 97(9� Gas Verde
�scort GL16V 97(97 Gas Branca
Palio EL1.5 97(97 Gas Branca
Vectra GL2.0 96(97 Gas Cinza
Uno Mille 4p 95(96 Gas Azul
Palio EDX 4p 96(96 Gas Bordo
�antana GU 94(94 Gas Cinza
D·20 Completa 93(94 Diesel Beje
Verona LX 1.6 91(91 Gas Branca
Escort GL 88(88 Alc Prata
Escort L 87(88 Gas Vermelho
Elba S 87(87 Ale Branca
Monza Sl/E 84(84 Gas Vermelha
Gol L5 83(83 Gas Cinza
Passat L5 83(83 Ale. ' Branca
Belina Ldo 82(82 Gas. Branca

*Vende-se Capota para Pampa

délia Fischer, 747· centro- Jarag'uá do Sul . �C

ANO COR COMBo Vectra Verde

Pick,uQ D·20. 89 Branca D Vectra CD 97 Preto G

Corsa SURer Sedan, 412 1.0 99 Prata G Kombi 95 Branca G

Corsa W MPFI 1.0, 2(2 96 Bordô G Omega GLS 95 Azul G

Chevete SE 1.6, 2(2 87 Prata A
Santana CL 1.8 95 Azul G
SR Deserter 95, Vermelho D

Chevete 82 Branca G Calibra 94 Vermelha G

OQala Comodoro 212· (remod,88) 81 Amarela G Tempra 94 Cinza G
Fiat Uno 1.0, 412 00 Prata G Uno ELX 4p 94 Vermelho G

Gol Mi 1.02p 97 Branca 'G Verona 94 Azul G

Goi CL 1.6, 2p 96 Branca G Escort Hobby 93 Azul G

Goi CL 1.6, 2(2 89 Branca A Parati CL 93 Azul A

Parati LS 1,6 2(2. 86 Branca A Escort -L 87 Verde A

Brasilia 1.600 2p. 81 Branca G Del Rey GL 86 Prata G

Saveiro ComQleta 1.6 (Ar, direção) 00 Branca G
Parati CL 85 B'eq e G

Pampa 83 Vermelha A
GolGTS 93 Vermelho G

Voyage GLS 83 Verde G
Escort GLX 1.8 comleto 2p. (ar, direção, vidros elétr., trava, alarme) Fusca 77 Branca G

95 Cinza G Brasília 76 Bege G
Escort L 1.6 (ar Quente) 212. 93 Prata G

,

Del Re:i GL, comQI, 212 87 Azul A

Pampa- L 1,6 (capota de fibra) 97 Prata G
Corcel II 1.6 83 Verde A

Corcel II 1,6 85 Prata A

Audi 80 completo 94 Prata G

0301371 371

275·371 1
VEíCULOS COR ANO PREÇO MODELO ANO

Corsa, 2pts Prata 98 R$ 12,000,00 Fiesta 4p, opcionais + som original' 98

Diplomata 4,1 Cornpl. \
Prata 85 R$ 3.800,00 Uno 4p, completo' ar 98

Belina '11 Bege 84 R$ 3.400,00 Palio com opcionais + som original 97

Fusca 1500 Branco 75 R$ 2.300,00 Gol MI. rodas esp. 97

Gol Mi Branco 97 R$ 11.300,00
CBX 200 Strada 97

Golf GL 1.8 4pts cornp. Branco 95 R$ 13.500,00 Tempra 16V camp. + banco de couro 95
Ti 04 95

Gol CU 1.6, vdr, trva, couro, som Vermelho 96 R$ 12,900,00 Corsa Wind e( opcionais + som original 95
Corcel Luxo Branco 76 R$ 3.300,00 Kombi envidraCada 95
Pálio EDX, 4pts compl. Córdoba 97 R$ 13,300,00 Ipanema GL 4 portas c( trio elétr. 95

Goi CL 1,8 gas. Prata 93 R$ 7,000,00 Verona LX 1.8i 4p, e( trio elétr. 94

Tempra4pts,8vaI.oomp/.sérieourcJ Chumbo 93 R$ 10.000,00 Saveiro. opcionais. prata + rodas 92

Palio E�, 1.5, 4 pts c( ar cone. Preto 95 R$ 13.300,00 Prêmio C5L complet. 4 portas 91

Vectra GL 2.2 ccrnpl. Azul 98 R$ 25000,00 kadet SL 90

0-20 Conquest TuJOO Diesel, dh, ABS, Branco 96 R$ 30.000,00
Gol e( rodas esp. 88

Escort L 87
CBX 750F Hollywood 87

Ruo CeI. Procópio Gomes de Oliveira
Chev 85
Belina Ghia Escala

Centro - Jaraguá do Sul
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Banco Volkswagen

CARAGUÁ
Rua Bernardo Dornbusch. 800
Fone: (47) 3n-4000
Jaragu6 do Sul

ARRANQUE ESTA
PÁGINA ANTES

QUE MAIS ALGUÉM
LEIA O JORNAL.

Corra para a Caraguá e garanta já o seu Volkswagen novo a preço promocional.
Afinal, sobraram alguns carros, mas se você não andar logo, a única coisa que

vai sobrar é arrependimento.

\
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JARAGUÁ DO SUL, lODE AGOSTO DE 2000 CORREIO DO POVO .

Classi Auto - 5

Vende-se Saveiro 1.6, ano 96, branco
Valor R$ 8.900,00. Fone 9973-5770 Vende-se Uno Mille, IE, ano 96,

gasolina, vermelho. Valor R$ 7.800,00
Vende-se Fiat Uno 1.5, ano 92, branco Fone 373-1881
Valor R$ 5.800,00. Fone 9973-5770

-

Consulte-nos

Vende-se Caravan, ano 87, preto
Valor R$ 3.800,00
Fone 9973-8955

Vende-se Corsa, ano 97, roxo
Valor R$ 10.500,00
Fone 9973-8955

Vende-se Moto XT 600, azul
Valor R$ 6.000,00
Fone 9973-8955

Vende-se Brasília, ano 80, branca
Valor R$ 1.800,00
Fone 9973-8955

Vende-se Fusca, ano 66, motor 1.600,
verrmelho.R$1.300,00

Fone 373-1486

Vende-se Vectra CD, ano 94, bordô
R$15.700,OO. Fone 373-1881

Vende-se Chevett, ano 87, cinza,
álcool. Valor 2.900,00

Fone 373-1486

Vende-se Verona LX, 1.6, ano 90, Bege
Valor R$ 5.500,00. Fone 373-0806

Vendo ou troco CBX 200, 2000/2000
R$ 4.600,00. Fone 373-0253

Vende-se Del Rey Gl, ano 88, álcool,
cinza. Valor R$ 4.200,00

Falle 373-1881

Vende-se Gol 16V, 4 pts clopcionais,
ano 99, branco. Valor R$ 15.500,00

Fone 373-0806

Vende-se Gol Gli, ano 95, 1.6, branco cl
rodas esportivas. R$ 11.000,00

Fone 373-1881

Vende-se Gol Cl, 1.6, GS, verde
Valor R$ 7.000,00
Fone 373-0806

Uno SX, 4 pts, ano 97, cinza
Valor R$ 7.500,00
Fone 373-0806

Vende-se Kadet GS, ano 90, completo,
vermelho. Valor R$ 7.000,00 mais 14

prestações de R$ 98,00. Aceito Moto ou

carro de menor valor. Fone 373-1387

Vende-se CG Titan, ano 97, azul
Valor R$ 2.400,00.Fone 373-1881

Vende-se Titan, ano 97, verde
Valor R$ 2.300,00. Fone 373-� 486

Vende-se Cl, 1.8, gasolina, branco
Valor R$ 7.200,00. Fone 373-1881
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6 - Classi Auto CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, lODE AGOSTO DE 2000

Vendo Consórcio sorteado, 36 Vende-se Vectra CD ano 94, a TRASEIRO, TRAVAS Vende-se CHEVETTE ANO 85 popular a partir de 1999.
meses pagos de R$ 287,00 gasolina, corvermelha. Tratar' ELETRICAS, PELíCULA NOS VENDE-SE OU TROCA-SE Tratar: 47-99977640

Fone 373-0253 373-1881. VIDROS CICERTIFICADO E: . POR MATERIAL DE
LICENCIADO 2000. CONTRUÇÃO VALOR 2.800,00 Compro S1 O - diesel- acima de

Vende-se Palio LX 1.6 ano 99, Vende-Se Fusca, ano 73, VALOR R$ 8.900.00. (CONTATO E-MAIL 1998. Tratar: 9975-1392
rodas liga leve, arcondicionado, excelente estado, cor azul Tratar: 275-0651 1371-0363 WILSONROD@BOL.COM.BR)
direção hidráulica, trio elétrico báutico. Valor R$2.000,00 -

Vende-se GOL CL 1.8IMP. 94
Valor 16.800,00.Fone 373-1206 Fone 275-0771 clOliveira Vende-se OPALA 89 alcool Vende-se Twingo 99 COR VERDE MET., DIREÇÃO

,
OPALA COMODORO 89 AL Twingo 99 da Renault (Motor HIDR.,VIDRO ELETRICO,

Vende-se Fiat Uno S, 1.5, Vende-se F 1000 S, 91/91, COMPLETO-AR. VALOR 1.2) C/Air-Bag/Desembaçadorl TRAVA ELE., DESEMBA.
álcool.R$ 6.500,00 turbinada, hidráulica cl baú 4.500,00 A VISTA SEM Ar-quente/ Preparação para TRASEIRO, AR
Fone 373-0806 Fone 9979-1437 TROCA. OTIMO ESTADO. Soml R$ 8.500,00 + 9 QUENTE.BANCO RECARO.

Tratar: 276-0168 prestações restantes! Tratar: 99739452
Vende-se Gol Mi, ano 98, Palio ED, quatro portas, ano ,

Tratar: Oxx49-3531251
vermelho. Valor 11.500,00 97, a gasolina, corvermelha. Vende-se Vendo Corsa 97 Compro Gol 16V 98. 2 ou 4

Fone 91 04-8179 Tratar 373-0806. Corsa 97/97 1 Q dono, básico, Vende-se FUSCA 1. 959 portas.Tratar: 9993-0.867
com ar quente,ótimo estado, ORIGINAL. TODO ORIGINAL

Compro e vendo Consórcio Vende-se Fusca, ano 78, com troco por carro de menor valor. PARACOLECIONADOR, Compro uma Montinho (Jog ou

sorteado ou não.
pneus novos, todo original Tratar: 47 9991 0827 � PAGAMENTO SÓ AVISTA, Honda Biz). Paga-se a vista.

Fone 373-0253 Fone 376-0630 ou 9102·6711 cl BEGE C/LATERALBRANCA Tratar: 370-4344

Sandro. Valor á combinar VENDE-SE UNO MILLE ANO Tratar: 9993-0629
Vende-se Gol, ano 92, CU 91 COR PRETA À GASOLINA Vendo Verona LX 1992 bordô.

gasolina, branco. Valor Vende-se ou troca-se por carro,
COM 4 PNEUS NOVOS, Vendo gol ano e modelo(1988), Álcool. R$6.800,00 (Consulte-

R$ 7.00,00. Fone 373-0785 equipamentos para mercado e MOTOR 92.000 KM ORIGINAL, impecável. Entrada e assumir me sobre financiamento)
- aluga sala comercial- Tratar CARRO IMPECÁVEL. VALOR 09 parcelas.Vendo urg!ente. Tratar: 9993-0867
Vende-se Palio 97. Valor R$ Bairro Avaí- Grim R$ 5.800 NEGOCIÁVEIS. Tratar: 99751299
5.500,00 mais 23 vezes de Fone 373-1853 çl Luis TRATAR COM ANDERSON Vende-se BUGGY
R$ 312,00: Fone 9979-4500 PELQ FON E 371-1290 Vende-se Palio EDX 98/98 Vende-se Buggy amarelo ano

Vende-se Monza, ano 84, RESIDENSIAL, 370-2279 R Completo (- ar e direção), 87, em ótimo estado, motor
Vende-se Moto CG, ano 89, gasolina, preto, vidro e trava 115. Tratar: 371-1290 carro de consórcio, 1300 super econômico.

prata, ótimo estado elétrica. Valor R$ 4.000,00 OU 370-2279 R$ 4.500,00 + 31 de Fone: (47)275-1182
Valor R$ 1.550:00 Fone 371-5588 R$315,00.

Fone 370-1478 ou 999-5814 Vende-se Del Rey 89 Guia 1.6 Tratar: 373-0123 Compra-se CORSA 1999,

Vende-se Parati, ano 86, cinza Vidros Verdes, Trio Elérico, 2000 ou 2001.
Vende-se Fiat 147, ano 79, R$ 4.000,00. Fone 371-5588 Direção, ar quente, Vendoou troco DT 180 ano 87 Tratar: 47-9997-7640

branca, ótimo estado Desembaçador, 115.000km preparada para trilha, troco por
R$1.200,00 Vende-se Del Rey ouro, ano original terceiro dono. CG. R$1.000,00 VENDE-SE GOL 96, 1.6,

Fone 370-1478 ou 9992-5814 82, vidro elétrico. Valor Tratar: 370-7771 Tratar: (47) 372-4434 gasolina, prata - R$ 11.500,00

R$ 2.300,00. Fone 371-5588 Tratar: 373-0504
Vende-se Jipe, ano 61, ótimo Vende-se CORSA WAGON 99 Vendo moto cg 125 ano e

estado, branco, aceito carro de Vende-se Fusca, ano 77, COMPLETO AR, VIDRO, modelo 2000 com 2300km ...

,
VENDE-SE CORSA 95, bordô,

maior ou mimar valor na troca DIREÇAO, TRAVA, ALARME
\

'brancõ':Valor R$ 1.800,00 valer R$1.800 mais 21 parcelas 1000 - R$ 9.500,00
Fone 370-1478 ou 9992-5814

\ .

Fone 371-5588. CARRO IMPECAVEL. VALOR fixas de R$148.00. Tratar: 373-0504
R$ 18.500,00. Tratar: 373-1878

Vende-se Fusca, ano 72, super Gol CLi, ano 95, gasolina, cor Tratar: 47 9973-5158 VENDE-SE ESCORT HOBBY

inteiro, azul branca. Tratar pelo Vende-se Uno Cs 90 94, prata - R$ 6.800,00
Fone 370-1478 ou 9992-5814 Tel. 373-1881. \IVende-se GOL 971.0 MI- Carro impecável, com aro,black Tratar: 373-0504

PRATA - 36.000 Km rodados, teil, motor impecável (o carro
Vende-se Santana, ano 89, Compra-se Motinho ou Honda com todos os acessórios se encontra na Lusa Auto VENDE-SE CORSA SEDAN

gasolina, impecável, cor preto Biz, 50 ou 90 cc ou Honda Biz, principais: AR QUENTE, Mecânica em frente a Marcatto 1.6,GL Azul! - R$ 14200,00
Valor R$ 5.800,00. ano 97 em diante. Pago à vista. VIDROS VERDES, L1MPI Chapéus). Tratar: 9.975-2164 Tratar: 373-0504
Fone 275-2634 Tratar: 370-8299 OESEMB. TRASEIRO ....

10.500,00 ou 8.500,00 + Vende-se Palio EDX 1998 VENDE-SE GOL 98, 4 portas,
Vende-se Lada, ano 93, todo Compra-se Toyota Jeep ano 86 15x(Fixas) de 195,00. Completo (-) Ar. Único dono. branco - R$ 13.800,00
revisado, cor branco. Valor .

para cima. Tratar: 275-0056
Tratar: 370-0288 Cor Cinza Steel. R$ 13.000,00 Tratar: 373-0504

R$ 3.000,00. Fone 275-2634 Tratar: 47371-6466

Vende-se Moto DT 180 Vende-se Del Rey 1.8 Guià VENDE-SE D-20 CUSTON, S,
Vende-se Corcelll, ano 79, cor Ano 83. Adaptada pl 96 com 6 Del Rey 1.8 Guia, Vende-se Palio 4 portas, 93, preta, 2Q dono, diesel.

,
,

.

bege, todo reformado, estado marchas para trilha. completo,com som CD, D/H,VI vermelho, ano 98. 9.000,00 + Tratar: 373-0610
de zero. Valor a combinar Tratar: 275-1260 E,AIC, trio elétrico, lindíssimo, 12 de 224,00 fixas.

Fone 275-2634 baixa KM, R$ 5.500,00 Tratar: 275-0056 VENDE-SE GOL 16V,4 portas,
Vendo Corsa Sedan ano 2000 Tratar: 2760294 99, cinza, gasolina.

Vende-se moto XT 600, cor" modelo 2000, cor prata, com Troco fiat Tipo 93/94 completo Tratar: 373�061 O

azul cl 20.000Km( Valor 7.500 km. VALOR R$ Vendo Tipo ie 1.64 portas (dir.hidr./ar cond./roda liga
R$ 6.000,00. Fone 9973-8955 13.000,00 + 20 vezes de R$ completo ar9s de liga leve, leva/vidro eletr/alarme/a portas) VENDE-SE F-1 000,95,

267,00. Aceita-se carro no
-

personalizado prata metálico, cor azul por outro carro \ branca, diesel.
Vende-se Chevette Hatch, ano negocio até R$ 13.000,00 .

R$ 6.000,00 mais 27 parcelas completo ano 96 a 98. Tratar: 373-0610

83. R$ 1.800,00.Fone 276-0190 Tratar: 370-8299 I 9997-5561 de R$169, 18 (Regata), Tratar: 9975-0670
troco por carro de maior VENDE-SE Pálio 1.6 MPI,

Vendo ou troco Escort, ano 84 Vende-se CORSAWIND 95 valor sendo condiçoes de Vende-se UNO MILLE 95 ano 99, completo, trio,
Valor 2.500,00. Aceito carro de COR BORDÔ CI AR QUENTE, pagto em consórcio no Carro em ótimo estado, cor ar, direção, pintura metálica,

maioF'JaloF, 'Jolto até LIMPADOR E -valGf-até-R$-28Q,GQ. bránca, vidros fumês, R$ rodas de liga leve.

R$ 5.000,00. Fone 370-8271 DESEMBAÇADOR Tratar 9965-4255 - 371-6614 7.200,00 aceito troca por Tratar: 373-1206

x.,

,._',. ----
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Cassuli

Advogados
Associados

.......

S/CLtda. ACIJSC
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

Jara uá dó Sul, a osto de 2000

auvu.doEmpreendedor
.

põe financiamento
A partir do dia 16 de agosto,'
em tiver interesse em dispor
crédito, entre R$ 200,00 e R$
mil, para dar início ou ala
car os negócios poderá contar

m o projeto Casa do Empre
dedor. Página 4

Tombada como

patrimônio
histórico, obra é

réplica fiel da
estrutura

existente em

Stettin, principal
cidade da região
de Pommerland,
e será novo

ponto turístico
de Pomerode

resce procura por
médios genéricos
Gerente da Farmácia Sueli,
rgio Luiz Ferraza, fala que a

iferença de preços entre re

édios de referência e os ge
'ricos pode chegar a 100%, e a

alidade é a mesma.

'gina 5

Pórtico será inaugurado sábadoeto Carrero analisa
. .

ismo )araguaense
Durante reunião da Acijs,
alizada no dia 31 de julho,
to Carrero fala que o turismo

a das melhores alternativas
investimento e que Jaraguá
Sul possui vários atrativos.
'gina 6 \

No dia 12 de agosto, a partir alemã do País, o pórtico é mais entre poder público e Malwee
das 9h30, será realizada a uma estrutura alusiva à cultura Malhas Pomerode, além de ser

inauguração domais novo ponto germânica. O prefeito em uma homenagem a todos os

turístico de Pomerode, o Pórtico. exercício, Reimund Viebrantz, imigrantes e famílias que vieram
Considerada a cidade mais fala que o projeto é uma parceria da Pomerânia. Página 12 '

Associados da

Ajadefi adquirem
espaço de trabalho

Página 9

vicultores adotam
ás a granel
A Aacovi (Associação dos
vicultores e Consumidores do
ale do Itapocu) incentiva os

sociados a utilizar gás a granel
ra abastecer os aviários e

duzir custos. Página 7

Empresa recicla
cones para uso
no setor têxtil
Página 10

Epagri orienta
produtores sobre
controle de pragas
Página 11

o presidente da CACB e sete representantes de federações
participaram da reunião da Acijs, quinta-feira passada, com
intuito de conhecer e divulgar o Projeto Empreender. Página 3

SESC
ISTEMA FECOMÉRCIO

SESC - Serviço Social do Comércio, de Jaraguá do Sul

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273 - Centro :- Jaraguá do, Sul-SC
!

Tel: (4'7)37:1-8930 - Tel/Fax: 371-9177
/
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Calendário dos
núcleos setoriais

\
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COMENTÁRIO

Primeiro emprego

Mais um dia acaba de passar e à grande maioria dos jovens
do Brasil tem um desafio em comum: conseguir o primeiro
emprego. É chato, deprimente e desestimulador ver garotos,
independente da classe social, procurando emprego e defrontar
com o excesso de exigências pedidas pelas empresas,
contrastando com a inexperiência que muitas pessoas nessa

idade possuem.
É engraçado, mas é verdade. Nossos pais fazem cobranças

a respeito do emprego, da possibilidade de sermos mais

responsáveis em relação ao nosso cotidiano e ao nosso futuro.
Eles dizem que na época deles trabalhavam por volta dos 14

anos, para pagar os estudos, já que os pais não tinham condições
para custeá-los. Mas, hoje, a coisa muda de figura, 9 mercado
de trabalho, é tão concorrido que a chance de ter urn emprego
são mínimas para todos. Inclusive para aqueles,que aspiram a

urna chance nesse disputado combate por urn trabalho.
Tenho muitos amigos que já trabalham. Muitos usam o

dinheiro do ordenado para pagar a faculdade. Fico feliz por
eles, mas ao mesmo tempo sinto urn pouco de inveja. Não que
eu queira rogar praga ou pôrmau-olhado, mas acho que posso
sermais eficiente naquilo que eu poderia fazer e no que poderià
ganhar com isso.

Eu me revolto quando ouço as mesmas palavras das bocas
de diferentes pessoas. Parece que dá eco. Isso aborrece e chateia
muito. Fazem com que eles percam o senso de perseverança,
levando muitas vezes a conseqüências graves, como

vandalismo. E de quem é a culpa? Dos empresários que nã,Q
dão chance, ou dos jovens que não se preocupam em ter urna

'

ocupação. Muito se diz, mas pouco se faz em relação a isso.
Há soluções para este problema. No Brasil há urna boamão

de-obra disponível para vários tipos de serviço. Muitos desse

jovens, inclusive de classe economicamente menos favorecidas,
podem ser aproveitados. Basta apenas que os empresários dêem
uma chance de começar, e do poder público dar condições
para que os estudantes tenham maior infra-estrutura física,

, formação de qualidade a ser usada não apenas no emprego,
mas também na faculdade e no restante da vida.

Vontade, ânsia de vencer e força, nóstemos, Basta somente
urna luzlA luzda concessão.

," Fabrício. Enre Cardozo - Estudante

Diretor- presidente:
Eugênio Victor Schmäckel
Diretor-administrativo:
Francisco Alves

Reportagens: Fabiane Ribas/
Milton Raasch
Diagramação: Vinicius Scháne/
Bianca Deretlli
Fotos: Edson Junkes
Comercialização:
Enderson Zimmer e Luciane Apolinari

Jornal

CORREIODOPOVO'

Fones: (47) 370-7919
370-8649

correiodopovo@netuno.com.br
cpredacao@netuno.com.br

Impressão: Gráfica e Editora

CORRElOOOPOVO

Calendário da Aciac

.IEstão abertas as inscrições,
.porc o curso "Orientando
para o crédito", do Programa
Brasil Empreendedor.

Calendário da Apevi
.IA feira Exp02000, realizada
entre' os dias 19 e 23 de julho,
superou as expectativas da
comissão organizadora. O
evento movimentou e opor
tunizou negócios com valores
estimados em R$ 5 milhões.
Cerca de 60% dos expositores
realizaram negócios na feira,
85% classificaram-na como

ótima, 77% demonstraram
.interesse em participar das
próximas edições, sendo que
alguns já fizeram reservas de
estandes. Em média, mais de
26 mil pessoas prestigiaram o

evento. Antônio Cândido
Carneiro, da Cunha, um dos

integrantes da comissão

orqcnizodorc , fala que a

Exp02000 rendeu dez vezes

mais que a 4° Multifeira,
realizada ano passado. "A

qualidade de instalações dos
estandes, limpeza e segurança
foram muito bem-feitas", diz.
.I No dia 1 7 de agosto acon

tece seminário especial
"Motivando todos para a

quclidode". O ministrante é
Alfredo Rocha, apontado pelo
meio empresarial como um

dos melhores confererí�istas

AGENDA
da atualidade" na área
motivacional. O seminário tem
início às 19h30, no Clube
Atlético Baependi, em Jaraguá
do Sul. O valor das inscrições
para associados é R$ 30,00, e
não sócios pagam R$ 37,00.
Acima de dez partidpantes,
desconto de 10%. Informações
pelo telefone 275-3571.

.I A Central de Outdoor El
dorado Mídia,� Emplac Painéis
e Scata Painéis está orga
nizando palestra "Magia do

Marketing", a ser realizada no

dio 9 de agosto, às 20 horas,
na Sociedade Harmonia Lyra,
de Joinville. O ministreute é o

consultor norte-americano
Jonothorn Jentow, pós-doutor
pela Universidade do Estado
de Nova York. Investimento é

gratuito. Informações pelo
telefone 370-0000

Calendário da Aciag
.IAinda existem vagas para o

curso de Oratória, que
acontece entre os dies 7 e 11

de agbsto, das 19 às 23 horas,
no auditório da Aciag. O
instrutor é Luiz Ivan Schil -'

mestre Orador pela Academia
Madrilenha de Oratória (Madri
- Espanha). Valor do inves
timento: Associados: R$
115,00. Não sócios: R$
130,00. Informações e inscri

ções através do telefone 373-

0037, com Glauciele.

INfOTAS
,

Tecnologia Gráfica. 9
polesfronte é o engenheiro
químico, pós-graduado no RIT
- Rochester Institute of

Technoloqy -, Sério Rossi
Filho. O painel iniciou ontem

e seque até o dia 11 de agosto,
no auditório do Senac, em

Blumenau. Entrada franca

para associados é R$ 80,00
para não sócios.

.I O 7° Conqresso Nacional

Calendário da Aciis
.I No dia 14, o diretor-sus,
rintendente do Sebrae-Se
Antônio Carlos Kieling, vem�
Jaraguá do, Sul falar sobre a

nova estrutura implantada
pelo Sebrae. A Acijs também
aguarda a confirmação dos
convites que fez ao secretário
do Desenvolvimento Econôm,
co e Integração do Mercosul,
Antônio Ceron, e ao secretário
dos Transportes e Obras,
Leodegar Tiscoski.

.I Dia 10 de agosto havere
reunião para definir o núcleo
dos Transportes Especiais, às

19h30, no Centro Cultural
Scar.

.I Está agendado para o dia
17 de agosto, õs 19h30, pa·
lestra com o tema "Estruturo

çöo e Ações Comerciais",
Leonardo Zip - diretor do

.

Duas Rodas Industria 1- sera
o palestrante. Está aberto

para todos os integrantes do �
núcleo e fu ncioná rios do
àrea.

.10 núcleo está elaborando
um projeto visando a cors

cientizoçöo e a valorização do
atividade física.Para isso,

esperam contar com o apoio r

dos empresários.

de Tecnologia em ConfecçãO
[Co ntec}, realizado pelo
Centro de' Tecnologia do

Vestiário do Senai/SC,
acontece entre os dias 16 a 18

de agosto. O estilisto
Alexandre Herchcovitch, ui11

dos maiores profissionais do

moda brasileira, vai falar sopre
"A importância da criatividade

,
" O

para quem faz moda.
I

evento é no Grande Hote
Blumenau.

.IDevido à venda do prédio
para Câmara Municipal, a

CDL/S,PC informa que, a partir
do dia 17 de julho, está

atendendo em novo endereço,
na Rua Jorge Czerniewicz,
160, 4° piso, Bairro
Czerniewicz. Prédio do novo

Centro Cultural' - Scar.

.I O Sindicato das Indústrias
Gráficas, de Blumenau, está

organizando painel de

"eI. (0**47) 371-0088/

37'-0787/ 37'-03'7

'ax: (0**47) 37'- "997

Rua lolnvllle, ",' 7. - larafll1á do Stil .. ,e

hHp://www.trllpp.com.br -E-mail: trapp@trapp._"'"
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Projeto Empreender vai integrar empresários
Núcleos setoriais

pretendem
, quebrar
isolamento entre

, .

empresarios

Jaraguá do Sul - o ró
tulo do empresário-concor
rente-adversário está por um
fio. Com intenção de des
mitificar esse preconceito, os
núcleos setoriais vão quebrar
o isolamento entre eles,
iniciarmelhoramentos e abrir
caminhos para novos know
how. O núcleo é um grupo
de trabalho dentro das ACIs
- Associações Comerciais e

lndustriais -, formado por
empresários domesmo ramo,
ouramos diferentes,mas com
problemas semelhantes. A
consultora Márcia Alberton
fala que os integrantes dos

grupos buscam identificar os
problemas e necessidades
dentro de seus negócios.
"Dessa maneira eles trocam

experiências, buscam solu

ções para resolver os pontos
falhos, desenvolvem ativi

dades de treinamento e con

sultoria", explica. Ela acres

centa que os participantes
negociam com fornecedores
e clientes sobre bens e ser

viços. "Antes, o outro era

considerado um inimigo,
agora é visto como colega do
mesmo ramo", conta a con

sultora.No total, a Acijs conta
com 21 núcleos setoriais.

_ O fortalecimento dos
núcleos faz parte da 4a fase
do Projeto Empreender,
organizado pelo Sebrae-SC e

Facisc - Federação das

Associações Comercias e

Industriais de Santa Cata
rina. "É um projeto de uma

entidade alemã, a HWK -

Câmara de Artes e Ofícios de

Munique e Alta Baviera-,
que foi adaptado para a

realidade de Santa Cata-
rina".

Márcia diz que o projeto
teve início em Brusque, em
1987, e em 1991 já havia sido

Núcleos Setoriais criados
, até 20/12/99

'EvoluçãO do Número de Núcleos
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Meses

implantado em Blumenau e

Joinville. "Até o fim do ano, o

projeto 'Pretende fazer parte
de 104 ACIs", conta.

Para dar suporte para as

ACIs e Ampes - Associação
das Micro e pequenas Em-

presas -, acontecem visitas
de consultores regionais,
agentes. articuladores do
Sebrae-SC e reuniões perió
dicas com presidentes para
fortalecer a rede das enti

dades, aproximar as pessoas

envolvidas, pensar em ativi
dades futuras comopalestras,
apresentação de produtos,
linhas de créditos, discussão
de novas leis, debates com

outras entidades .de apoio,
entre outros.

para aliado, dessa manei

ra, poderão trocar expe
riências e efetuar negócios
juntos e reduzir custos,
como compra de matéria

prima", explica.
O presidente da Fede

ração de Associações Co
merciais e Industriais da
Bahia e presidente da As

sociação' Comercial de
Feira de Santana, Claves
Cedraz, destaca que tem

noção do que representa o

projeto e pretende levá-lo

para a Bahia. "Com o Pro

jeto Empreender, ten

taremos alavancar a eco

nomia dos municípios",
diz.

Trabalho será apresentado em associações comerciais de todo o Brasil

Jaraguá do Sul - O po
tencial dos empreendedo
res é indiscutíveL Com o

Projeto Empreender, re
presentantes de micro e

pequenas empresas encon
tram apoio para solidificar
o.s, negócios, trocar expe
flencias e contribuem para
o desenvolvimento so

cioeconômico do Muni
cípio. O presidente da
CACB - Confederação
d.a� Associações Comer:
ClalS do Brasil -, Joaquim
QUintiliano da Fonseca,
durante reunião realiza

!a ..

na quinta-feira, na

cus, diz que pretende
Inostra.r o potencial da ci-

dade para outras ACIs.
,"Eu já conheci diversas
associações do todo o

Brasil, mas nunca encon

trei uma ACI tão atuante

quanto a de Jaraguá do

Sul", conta. Ele -fala que
não basta inventar projetos
e programas de incentivo,
porque é preciso ter per
cepção empresarial.

O coordenador-geral do
Projeto Empreender, Ro
nald de Carvalho, fala que
a intenção é a união dos

empresários para o desen
volvimento de cada setor.

"Nós pretendemos trans

formar aquele rótulo de
adversário e concorrente

Presidente da Confederação de Associações Comerciais do

Brasil, Joaquim Fonseca, admira atuação da Acijs

AGROPECUARIA

R.ua Reinoldo Rau, 380 -laraguá do Su'l - sc

li.
"

Pelo sexto ano consecutivo recebeu o

reconhecimento como melhor empresa em produtos
Agropecuários

A razão deste sucesso é a grande variedade e qualidade dos

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

principal razão do sucesso!

I

J,
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Maria Tereza Nora fala que a intenção é fazer com que as pessoas
tenham acesso ao microcrédito e iniciem atividade econômica

I
MATERIAIS DE CONSTRUCÃO

_" '-

CORREIO DO POVO

CasadoEmpreendedordispõe
de financiamento para região
Projeto vai

disponibilizar
crédito e

alavancar os

negócios dos
empresários da

. . -

mlcrorreglao

Jaraguá do Sul- A par
tir do dia 16 de agosto, quem
tiver interesse em dispor de
crédito para dar início ou

alavancar os negócios pode
procurar o agente de mi

crocrédito, na CDL (Câmara
de Dirigentes Lojistas), no
Centro Cultural. O Projeto
Casa do Empreendedor
pretende disponibilizar verba
para realização de finan
ciamento para pessoas físicas
e jurídicas, com valores entre

R$ 200,00 a R$ 10 mil. "A

intenção é facilitar, fazer com
que as pessoas tenham acesso

aomicrocrédito e dêem início
ou continuidade a alguma
atividade econômica", ex
plica urna das integrantesdo
conselho administrativo da
Casa do Empreendedor,
Maria Tereza Nora. Ela

explica que o agente de
crédito é uma pessoa ca

pacitada, com conhecimento
administrativo e financeiro,
que vai avaliar e amparar
aqueles que adquirirem o

empréstimo.
A Casa do Empreendedor

é urn projeto do governo do
Estado. O Badesc dispôs
verba inicial de R$ 800 mil,
que deverá ser aplicado nos

16 municípios, sendo sete do
Vale do Itapocu e nove do.
Nordeste do Estado da. "O

objetivo é facilitar, mas existe

um critério para saber se a

pessoa tem condições pan
administrar o dinheiro, e sea

verba vai ser bem investida",
fala Maria Tereza. Para'

conseguir o empréstimo é ne.

cessário ter mais de 21 anos,
residir na microrregião, no

I

mínimo dois anos, e de
monstrar que a atividade que
pretende ou está desenvel
vendo é lícita, tem conss
tência. "Agora nós vamo

nos reunir com as prefeituras
de cada cidade para solicitar

contribuição do poder pú
blico".

O conselho administrativo
é composto por 12 pessoas,
representantes da Fampesc, I

FCDL, Badesc, Amunesc,
Univille, Amvali, Sebrae - SC,
Centro Universitário de

Jaraguá do Sul, Associação
de Moradores e clube de
mães da Amvali e Arrumes

Televendas (O�*47) 371·9198
Site: www.anjocasa.com.br -

E-mail: anjo@anjocasà.com.br _

s

TI

FORMA DE COMERCIALIZAÇÃO
Planos de pagamento:

VANTAGENS:
# Tecnologia do futuro: :

# Elimina o desperdício na

obra;: v

# O tamanho e modelo da
casa serão desenvolvidos
de acordo com a

necessidade e condições
de pagamento do cliente;
# A casa fica preparada
para ampliaçãofutura, se
o cliente desejar;

# Projeto gratuito com

encaminhamento para
análise

,1 - Preço à vista é dividido em 4x

(1+3);

2 - Crediário em até 12x, com
entrada mínima de 40%;

3 - Pela Caixa Econômica Federal
em até 60 meses (sob consulta);

4 - Aceitamos veículos como parte
do pagamento (após análise do
estado do mesmo).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cresce procura de remédios genéricos e similares
Farmacêutica diz

que fornece
genéricos
quando o médico

prescreve

Jaraguá do Sul- Como
os preços dos remédios es

tão cada vez mais inacessí

veis ao bolso dos consumi

dores, a moda do genérico
vai oportunizar o tratamen

to e cuidado da saúde de
muitas pessoas. O gerente da
Farmácia Sueli, Sérgio Luiz

Ferrazza, fala que existem

pessoas que procuram, mas
ainda falta consciência e es

clarecimento sobre a eficácia
dos genéricos e similares.
"Da lista dos 90 remédios

genéricos, nós dispomos de

apenas dez produtos, por
que são remédios que não
têmmuita saída, ficam mui
to tempo no estoque". Fer-

Preço entre remédios de referência e genéricos pode ter diferença de 100%, Farmacêutico diz

que os genéricos possuem a mesma composição, concentração e efeitos no organismo
razza explica que os genéri- centração e resultados são os rença de preços entre o ori

cos são aqueles produtos que mesmos, porque não passa- ginal e o genérico é grande,
possuem a mesma composi- ram por teste final. O proble- podendo chegar até 100%.

ção e concentração de droga ma e que tem gente venden- "O antibiótico Rocefin,
no organismo. "Os similares do similar por genérico", original, é vendido por R$
possuem a mesma compo- fala o gerente. 60,00, e o genérico, por R$
sição, só não se sabe se a con- Ferrazza diz que a dife- '12,4. A marca acaba o tor-

Bolsas européias em alta; petróleo recua

São Paulo - As Bolsas

européias estão em alta, li
beradas pelas ações de pe
tróleo e de bancos. O setor
de tecnologia operava de
lado por causa do duvidoso
desempenho do Nasdaq na

sexta-feira.
Às 9h12 (de Brasília), o

índice FT-lOO de Londres,
subia 0,24%; o índice Xetra

DAX, de Frankfurt, avança
va 1,22%; e o CAC-40, de
Paris, operava em alta de
0,62%. Traders disseram
que os papéis de compa-_
nhias da chamada "velha
eConomia" subiam com

compras nas mínimas. O

vol:une de negócios perma
necIa reduzido na Europa,
como nos últimos dias, por
causa das férias de verão.

B .�m Londres, as ações da
fltish Airways registraramalta de 1,5% mais cedo, com

� anúncio de ganho dentro

o. esperado pela companhia. A BA informou lucro
operacional de 97 libras es-

terlinas " .

tr
no primeiro trimes-

,e, 3% acima do mesmo pe-n d
.

o o do ano passado. A
Companhia confirmou tarn-

bém que mantém negocia
ções de fusão com a KLM,
cujas ações chegaram a su

bir mais de 6% na Bolsa de
Amsterdã. As ações da Tele
west subiram mais de 7%
com informações publica
das na imprensa durante o

fim de semana de que po
deria ser alvo de oferta de

compra de US$ 9 bilhões do

grupo holandês UPC.
.

Em Frankfurt, as ações
da AdidasSalomon caíram,
com o anúncio de resultado
no primeiro trimestre den
tro do estimado.

O dólar opera em leve
alta frente ao iene e baixa
em relação ao euro. A moe

da européia segue a direção
da última sexta-feira, quan
do os dados favoráveis so

bre o desemprego em julho
nos EUA desestimularam
investidores a posicionar-se
na moeda norte-americana.

Os números divulgados esta
manhã sobre a produção
industrial na Alemanha pe
saram levemente sobre o eu
ro. A produção alemã regis
trou a primeira queda em

seis meses, de :3 5% em

nando bem mais caro, mas

o efeito é o mesmo", explica.
Ele fala queos remédios, que
não têm na hora que o clien
te solicita, são encomenda
dos e, no dia seguinte, já
estão disponíveis. "Acredito
que essa onda de genérico e

similar vai funcionar"espera.
A farmacêutica respon

sável pela Farmácia do
Sindicato, Simone Behrens
Soares, fala que só forne
cem o genérico quando o

médico prescreve. "Não po
demos indicar, pois se o mé
dico não apontou o genérico,
significa que não confia nos

resultados". Ela comenta

que a procura tem aumenta

do consideravelmente e os

valores são quase 30% mais
baratos. "Os preços são infe
riores porque os genéricos
não têm propaganda médi
ca, o ideal é o paciente solici
tar o genérico para o médico
antes de comprar o de refe

rência", diz a farmacêutica.

Produção industrial alemã '

teve amaior queda em 5 anos
governo alemão atribuiu

parte do declínio ao menor

número de dias trabalhados
em junho do que em maio e

a uma correção técnica após
o forte desempenho das
indústrias em maio. Os da
das de junho ficaram abaixo
das previsões dos analistas,
que estimavam um declínio
de 0,6% no mês e um au

mento de 6,7%, em termos

ajustados, no ano. O Minis
tério das Finanças destacou,
no entanto, que a produção
industrial alemã apresentou
um crescimento de 5,1% no

primeiro semestre deste ano,
na comparação com o ano

passado. (AElDow Jones)

junho. Analistas estimavam
. recuo de 0,6%. No mesmo

horário acima, o euro valia

US$ 0,9086, de US$ 0,9074
na sexta-feira. O dólar subia
a 108,88 ienes,. de 108,63
ienes na sexta-feira.

Os títulos do Tesouro
norte-americano estão de
lado. Em Tóquio, os ganhos
foram limitados pela con

dição extremamente com

prada do mercado.
Investidores evitaram

tomar posição também por
causa da expectativa dos
leilões de US$ 25 bilhões

para refinancirrrento do
Tesouro dos EUA e de
emissões por companhias
previstos para a semana. Há

pouco, o juro dos T-bonds
de 30 anos estava em

5,714%; o do notes de 10

anos em 5,907%.
Os contratos do petróleo

brent com vencimento em

setembro operavam em

baixa de US$ 0,44, em US$
28,93 o barril, na Bolsa
Internacional de Petróleo,
em Londres, pressionado
por operações técnicas.

(AE/Dow Jones)

São Paulo - A Alema
nha registrou em junho a

maior queda em sua produ
ção industrial em 5 anos, com
todos os setores mos-rando

retração em seu ritmo de
atividade. As fábricas, cons
trutoras, energéticas e

mineradoras alemãs redu
ziram sua produção em

3,5%, após os ajustes sazo

nais, na comparação com

maio, quando houve expan
são de 2,8% do ritmo de ati

vidade dessas empresas. O
Ministério de Finanças in

formou ainda que a produ
ção caiu 3,1% em junho, em
relação a igual mês de 1999,
em termos não ajustados. O

UTTI
8"E$TAURANTE
&LANCHONETE

371-7133 I 9992-2164

BUFFET LIVRE

R$ 3,00 mulher
R$ 3,50 homem

Feijoada todos os sáb�dos
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 666 - Centro -laraguá doSul- (ao lado do Divina)
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Beto Carrero analisa turismo de Jaraguá do Sul
Santa Catarina
fatura
aproximadamente
R$ 365 milhões
ao ano, com o

desenvolvimento
do turismo

Jaraguá do Sul- Dados
estatísticos apontam o tu

rismo como uma das princi
pais indústrias de emprego do
país. Durante reunião da

Acijs (Associação Comercial
e Industrial de Jaraguá do

Sul), ocorrida no dia 31 de

julho, João Batista Sérgio
Murad, mais conhecido
como Beta Carrero, fala que
a região onde concentra-se o

parqué Beta Carrero World
é considerada a Flórida
brasileira. "Eu investi no tu

rismo porque tinha certeza

que teria retorno, hoje, o

investimento é imenso,
•

r

aproximadamente R$ 100
milhões". Ele comenta que
antes da implantação do

parque no Balneário de

Penha, o Município tinha

apenas um hotel, agora,
conta com mais de 20, entre

\ '

o empresário Beta Carrero participou da reunião da Associação Comercial e Industrial de
',- [araguá do Sul e diz acreditar no potencial turístico da cidade

hotéis e pousadas. "A co

munidade tem outro padrão
de "vida, a maioria tem

emprego", contá.
NUma área de 14 milhões

de metros quadrados, o

Feira Ponta'de Estoque
é considerada sucesso

Iaraguá do Sul - A pri
meira versão da Feira Ponta
de Estoque, realizada nos dias
29 e 30 de julho, pelo Rotary
Club Jaraguá do Sul, superou
as expectativas dos organiza
dores. Cerca de dez mil pes�
soas compareceram no Parque
Municipal de Eventos para
aproveitar os preços especiais
dos �5 expositores. A presi
denta do Rotary, Isabel Maul,
fala que o resultado da feira

agradou a todos. "Os comer
dantes ficaram tão contentes

com as vendas que solicitaram
a realização de uma feira com

artigos de verão". Ela fala que
estão pensando em fazer o

evento em fevereiro de ,200l.
O lucro do evento chegou

a aproximadamenteR$ 4,5mil.
Isabel fala que o dinheiro

.

arrecadado será destinado ao

Natal das Crianças Carentes.

"Já estamos pensando em

outros projetos, mas esses

recursos são para ajudar
entidades filantrópicas".

O proprietário da loja
Calçados Maluta, Edgar
Maluta, fala que a feira é válida

'f'or s-er uma iniciativa dife
rente e nova alternativa para
a comunidade. "Espero que o

público se acostume com essa

idéia, porque o Rotary já está

pensando em outros eventos

como este". Ele conta que
estavam um pouco desor

ganizados, por ter sido a

primeira vez que expuseram 9S

produtos.' "É difícil organizar
os calçados em um espaço
pequeno, mas valeu a pena",
conta Maluta. Ele informa que
possui uma loja em Gua
ramirim com produtos de

qualidade e preços seme

lhantes aos da feira.

parque já recebeu mais de
sete milhões de visitantes do
mundo inteiro. Gera quase
1,3mil empregos diretos e 3�2
mil indiretos. "Há algum
tempo, fizeram um cálculo'

para saber aproximadamen
te quantos cambistas traba
lhavam ao redor do parque,
e chegaram no número oito

mil", diz o empresário.
O turismo gera no mun-

do faturamento de U$ 4A
trilhões e concentra 231
milhões de empregos. No
Brasil, o faturamento é de �
31,9 bilhões, R$ 7 bilhões de
impostos e cincó milhões de

empregos. Mais especifio.
mente em Santa Catarina, o

faturamento é de R$ 361
milhões. "Investir no turismo
é ter certeza que está apli
cando o dinheiro em um

setor que vai ter bom ren

dimento. Em dois anos é

possível conseguir todo
dinheiro investido". Beto
Carrero fala que Jaraguá do
Sul tem forte potencial turs
tico por ter posição geo·
gráfica estratégica. "A cida
de já possui um parque
muito atrativo, com comida

típica muito boa (marreco).
Agora basta explórar mas
esses pontos e acreditar em

coisas novas, como hotéis
fazerida e pousadas", co

menta.

A presidenta da Adjs,
Christiane Hufenüssler, fala

que a intenção é intensificar
cada vez mais o turismo eJIl

Jaraguá do Sul. "Nós pre·
cisamos crescer para não

ficarmos atrás, pretendemos
criar e arrojar o setor tu·

rístico", finaliza.

Primeira versão da Feira Ponta de Estoque superou as expectativas da comissão
organizadora. Cerca de dez mil pessoas prestigiaram o evento
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ICMS - Alterações da Lei Kandir

As recentes modificações à Lei Kandir (LC,87/96),
advindas através da Lei Complementar n° 102, de 11 de

julho de 2000, embora anunciadas e já esperadas, não
trouxeram conseqüências menos funestas, já que restringiu
direitos de utilização de créditos pelos contribuintes.
Entretanto, ao dispor sobre o ICMS, a Constituição de

1988 foi clara em desenhar suas regras de incidência,
disciplinando com precisão, os casos de vedação à utilização
de créditos. Inexiste no texto, qualquer impedimento que se

utilize os créditos de ICMS, provenientes dacompra de bens,
sejam eles destinados ao ativo imobilizado, reposição
(produtos intermediários) ou até mesmo, material de
consumo. Está muito claro que o ICMS é tributo não

cumulativo, e que a compensação se dará por operações e

não por mercadoria ou produto, como na legislação
constitucional anterior.

Dessa forma, todas as entradas geram crédito, salvo as

expressamente relacionadas no art. 155, § 2°, II, "a", da
Constituição, inexistindo qualquer restrição quanto à origem
ou destinação das mercadorias.
Corroborando esse posicionamento, o próprio Supremo

Tribunal Federal, que já reconheceu o direito ao crédito de
ICMS advindo da aquisição de bens destinados ao ativo

permanente (mesmo antes da LC 87/96), afirmando não
serem lícitas, quaisquer restrições.
No entanto, a "obrigação" de realizar o crédito como

agora preconiza a modificação da Lei Kandir veiculada pela
Lei Complementar .102/2000, de forma parcelada (1/48 ao

mês) e pelo valor nominal (sem correção monetária), é mais
uma tentativa de boicotar o direito ao crédito pleno, que
adquiriu o contribuinte, com o advento da atualConstituição
e que havia sido explicitado pela LC 87/96.

Isto porque, s.m.j., diferir no tempo a apropriação de um
direito, significa instituir, às avessas, um empréstimo
compulsório, sem os requisitos constitucionais de necessidade
por despesas extraordinárias (calamidade ou guerra), ou em
razão de urgente investimento público de interesse nacional;
e, vedar que haja aproveitamento com correção monetária,
ou mesmo do principal após 48 meses, além de negar a

existência da inflação, significa um confisco ao patrimônio
da empresa, vilipendiando o seu direito de propriedade.

Desta forma, esta situação criada pela Lei Kandir gerará
muitas discussões junto ao Judiciário, que, espera-se, deverá
ao final resguardar o direito constitucionalmente garantido
ao contribuinte.

JoãoCarlosCassuliJúnior-Advogado

Estrangeiros emprestam
US$ 425mi a PF brasileira
São Paulo - Os bancos

BNP Paribas, da França, e o

�:mão Kreditanstalt für
lederaufbau (KFW) con

cederam um empréstimo de
DS$ 425 milhões ao Brasil
dest' '

.mado ao reforço dos

�qUlpam:entos da Polícia
ederal brasileira. .

Os recursos serão apli-cados 'I
.

em aboratórios, sis-

temas de comunicação por
rádio, aviões de vigilância
costeira e helicópteros, de
acordo com o comunicado
distribuído pelo BNP

Paribas, em Paris. A uti

lização da verba será coor

denada pela Sociedade
Francesa de Exportação de

Materiais, Sistemas e Ser

viços. (AE)

José Valdecir Ranghetti diz que os avicultores da região esperam reduzir custos

adquirindo o combustível em grande quantidade

Avicultores adotam o gás a
granel para reduzir custos

A Aacovi
incentiva os

associados a

uti lizar o gás
para abastecer
os aviários,
visando a

redução de
custos

Massaranduba - A
Aacovi (Associação dos
Avicultores e Consumidores
do Vale do Itapocu) está
incentivando os associados
a utilizar o gás a granel para
abastecer os aviários. A
entidade firmou acordo com
uma empresa fornecedora
de gás para adotar o

sistema. A empresa fornece
os equipamentos em como

dato, dois tanques de 190

quilos e a tubulação, para
cada aviário de cem metros.

A associação está buscando
o maior engajamento pos
sível' de avicultores, visando

a redução de custos no

consumo do combustível.
- Quanto mais gás for

'adquirido, maior será a

diferença de preço a ser ofe
recida pela ernprésa -,
explica o presidente da
Aacovi, José Valdecir Ran

ghetti, que, na sexta-feira,
reuniu os associados no

Parque da Fecarroz, em

Massaranduba, para discu
tir o assunto.

Conforme Ranghetti,
com o uso do sistema, o pro
dutor consegue reduzir em
40% os gastos do consumo

de gás liquefeito, indispen
sável para fazer o aqueci
mento dos aviários. En

quanto a aquisição do gás no
mercado não sai por menos
de R$ 1,00 o quilo, através
da parceria com a empresa
o custo desce para R$ 0,87.
Ele destacou que a Aacovi
está levando a p.roposta a

todos os produtores interes
sados, mesmo os que não

são associados. Dessa forma,
a entidade indiretamente
também aproveita para
ampliar o número de sócios,
exigindo o vínculo para

conceder o benefício.

Ranghetti aponta várias
outras vantagens na utili

zação do sistema, como a

eliminação de gastos com o

transporte do gás, maior
economia no consumo,
menor utilização de mão
de-obra e mais segurança
no manejo. O controle do

consumo, regulado por
manômetro, é feito mensal
mente pela empresa for
necedora, no reabas-teci
mento.

NEGOCIAÇÃO - Du
rante a reunião em Massa
randuba, a Aacovi decidiu
também iniciar negociação
com a Seara Industrial, para
apontar alternativas à

exigência da empresa de
manter, como integrados,
somente aqueles produtores
com produção de, no

mínimo, 12 mil aves por
galpão, excluindo os que
não alcançarem esse nível.
Conforme Ranghetti, a

associação deverá sair em
defesa dos pequenos avicul
tores, que dificilmente terão

condições de atender a essa

expectativa.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PasoldJab oferece resultados
rigorosospara a cornurtidacie

Jaraguá do Sul - Quando precisam fazer

exames de laboratório, as pessoas procuram o que
há de mais confiável em termos de análises clínicas.

Pensando nisso a direção do PASOLDLAB -

Laboratório de Análises Clínicas - montou uma

estrutura de atendimento buscando e oferecendo
confiabilidade nos resultados. Estruturou-se com

uma equipe de profissionais com experiência para

poder atender a comunidade com excelência e

confiabilidade.
Os equipamentos são de última linha e estão

interligados aos computadores pelo sistema de
-

interfaceamento BDI que é bidirecional. Funciona

assim: O paciente ê atendido iniciando pelo s�u
cadastramento, sua identificação é transformada em

código de barra que é utilizado para identificar os
materiais para serem analisados. Os equipamentos
recebem os materiais coletados e os identificam

pelo código de barras iniciando automaticamente
os exames requisitados e, informados no momento

do cadastramento pois, pelo sistema =de

interfaceamento BDI, as informações já estão no

equipamento que fará o exame. Esse exame

realizado tem resultado remetido diretamente ao

computador central que faz a emissão (impressão)
do resultado não havendo mais necessidades de

digitar estes resultados - o que eramotivo de erros

involuntários emmuitos laboratório). .'

FabianeMara Pasold, bioquímica responsável e
diretora do Pasoldlab, informa ainda que seu

laboratório é o pioneiro e por enquanto o único
laboratório da microrregião a ter esta modalidade
de tratamento para 'identificar materiais e emitir
resultados evitando os erros que poderiam acontecer

nesta fase da realização dos exames de análises
clínicas.

Há mais de dois anos em Jaraguá do Sul, o

PASOLDLAB atende na Rua Bernardo Dornbusch,
300, e com posto de coleta na RuaJoão Pícolli, 94,
com telefone 371-7646 ou 370-1256.

Todos os planos de saúde que atendem a região
são atendidos pelo laboratório além d� atender ao

SUS.
Coletas domiciliares podem ser agendadas pelo

telefone acima citado. "Nosso Laboratório está
aberto para que nossos clientes possam visitar e

ver como fazemos análises clínicas com excelência"
afirma Fabiane fala que são os únicos que trabalham
com o BDI (sistema interfaceamento bidirecional),
primeiro software do Brasil que, além de

disponibilizar dados interfaceados através de

arquivos, permite a edição, complementação e

impressão, o que aumenta a produtividade e

minimiza a incidência de erros. "O paciente é

cadastrado, recebe um código de barras e, quando
vem ao laboratório, a coleta é realizada diretamente

no tubo, com sistema a vácuo". A bioquímica explica
que esse mé�odo evita troca de material, é mais

seguro e previne contaminações, pois o sangue não

émanipulado.

,

,4

PASOLDLAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.

Rua Bernardo Dornbusch, 300 - salas 01 a 06 - Fone/Fax: (0**47) 371-7646 - Bairro Baependi - Jaraguá do Sul - SC
Posto de coleta também na Rua João Picolli, 94 - em frente União Saúde
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Cerca de 25 deficientes físicos da Ajadefi são funcionários
registrados e administram estacionamentos

AssociadosdaAjadefi têm
novo espaço de trabalho

Entidade
pretende
adquirir cadeira
de rodas que o

deficiente possa
ficar em pé

Jaraguá do Sul - Três
deficientes físicos associados
à Ajadefi - Associação
Jaraguaense de Deficientes
Físicos foram contratados
para administrar o es-
t .

aCIOnamento do Parque
Municipal de Eventos,
durant@ a realização da
Expo2000. O presidente da

�ssociação, Afonso José Petri,
ala que foi cobrado R$ 3,00 e

�ue o'dinheiro arrecadado
Irão comprar cadeiras de
r?das e remédios. "Nós
hzemos A •

f
converuo com a

arm' .

Br .

acia do Shopping
eIthaupt, agora com

pramos com descontos mai
Ore II

t '

s ,conta o presidente. Os

tes receberam lanche e R$

dO,OO por dia, pela realização
o trabalho.
'0

h
s estacionamentos dos

OSpitais Jaraguá e São José

também são administrados

pelos associados da Ajadefi.
No total, são 25 funcionários

registrados, sendo que a

entidade paga os encargos
sociais. "Ainda não foi ofi
cializado nada, mas prova
velmente vamos cuidar tam
bém do estacionamento do

Supermercado Breithaupt e

da Loja Ravelli", conta Petri.
O Rotary Club Pérola

Industrial também destinou

parte do dinheiro arrecadado
na Noite Brasileira para a

entidade. Petri conta que
receberam mais de R$ 3 mil e

pretendem adquirir o modelo
novo de cadeira de rodas,
onde o deficiente pode man

ter-se na posição vertical. "A

cadeira custa aproxima
damente R$ 1,6 mil, o

restante do dinheiro fica na

conta".
A Ajadefi conta com 206

associados. O presidente fala

que a entidade compra os

materiais e equipamentos que
.

os associados solicitam, como
colchão d'água. "É um

empréstimo na verdade,
porque o deficiente físico
devolve quando não utiliza
mais ,e passa para outro",
conta.
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continente africano. É muito cô- I
modo exaurir um continente e de-

Ipois culpá-lo pela incompetência
da sua diversidade étnica, e eu não I
quero que isso venha a ocorrer I
com o Brasil amanhã." I

I
"Para ser empresário, é preciso I

competência, honestidade e, aci- I
ma de tudo, humildade, porque é Iisso que une os homens, enquan-
to a vaidade os separa. Durante I
o meu período de campanha para I
governador vi tanta miséria, tan- I
to discurso vazio, que resolvi es- Icrever uma peça de teatro para
mostrar as dificuldades, que as I
pessoas enfrentam. Ser empresa- I
rio no Brasil é uma coisa terrí- Ivel. O Brasil é um país de buro
cratas, trabalha-se para eles, in- I
felizmente. Aqui, castiga-semui- I
to quem trabalha a sério, quem I
produz e facilita-se muito a vida
do especulador. Eu sou favorável I
ao capital estrangeiro que vem I
aqui para investir, e não para es- I
pecular, pois especulação nós já Itemos demais. Nós precisamos

Ide gente que venha nos ensinar
como produzir, como ser corre- I
tos, para que o Brasil possa di- I
zer presente a esse mundo cha-

Imado globalizado. Temos que
ser um país onde exista orgulho I
do trabalho, da correção, da I
competência dos seus cida- Idãos, e não da riqueza que eles

Ipossuem em seus bolsos. Eu

quero um Brasil que possa ser I
reconhecido lá fora pelo caráter I
dos seus homens."

ANO XIV - NR '435

Prioridades
"É muito fácil criticar, mas, se

não fizermos a nossa parcela, não
adianta cobrar nada do governo.
Se nós acreditamos no País, na

capacidade do brasileiro, temos
que competir. Devemos não só

pagar os impostos corretamente
mas também avaliar se podemos
fazer alguma coisa além disso,
principalmente no que diz respei
to à educação e à saúde, que são
as duas grandes prioridades na

cionais. Se tivéssemos investido
em educação o que foi investi
do no programa nuclear, sería
mos bem mais competitivos des
de a década de 90. É preciso fa
zer com que as universidades
ensinem a pensar, a pesquisar, e
criar um maior número de esco
las profissionalizantes para de
senvolver o País. Bons eletricis-
tas, mecânicos ferramenteiros e

moldadores são homens necessá
rios e nunca estão desemprega
dos. Se nós prestarmos atenção a

esse aspecto educacional como
um todo, certamente o Brasil vai

responder positivo em breve. Isso
deve ser feito para que não acon

teça aqui que o aconteceu com o

INFORMAçAO SEM FRONTElIlAS

Wv'vW,aduaneiras.com.br

PRÊMIO À VOCAÇÃO EMPREENDEDORA
I Até mesmo na visão do empre- cordo plenamente que a distribui

I
sário e um dos homens mais con- ção de renda no Brasil é lamentá-
ceituados do Brasil, a grande ri- vel, como dizem os noticiários,
I queza de umpaís está naspeque- mas temosquenosconscientizarde
I nas empresas que, incógnitas no que, se não tomarmos providên
I dia-a-dia, são as res-

�------� cias, a tendência da si-

I ponsâveis pela gera- tuação é piorar, pois,
ção do maior número com a globalização,
I de empregos à socie- vai sobrar muito pou-

I dade. Esse reconheci- ca gente. No passado,

I menta do valor e da a dominação e a ex-

importância social ploração dos países
I, dos empreendimentos mais poderosos eram

I de menor porte veio feitas com armas.Hoje
I deAntonio Ermírio de é diferente, não tem

I
Moraes, agraciado Antonio Ermírio de Moraes briga, tudo é feito

pelo ConselhoRegio- com um simples to

I nal deAdministração de São Pau- que no computador."
Ilo com o título de Administrador

I Emérito, ein cerimônia realizada
no dia 29 de junho de 2000, na

I Mansão Cidade Jardim, em São
. I Paulo. Durante seu discurso de

I agradecimento pela homenagem

I concedida, ele falou, com sua'

franqueza habitual, sobre os ru

I mos da globalização em nível na

I cional e internacional, bem como

I da necessidade de competir com

I
ética e de acreditar na capacida
de do cidadão brasileiro.

I
I

"A globalização, que é necessäI ria e irreversível, é ao mesmo tem
I po cruel, porque cria o desempre
I go, fazendo com que o mundo se

I transforme rapidamente. Nós te-
rnos que estar atentos a essa

, I transformação, acompanhando-a
I da melhor maneira possível. Só

I para dar uma idéia da dimensão

I
do problema, em 1960, 20% da

parcela mais rica do mundo con

I trolava 70% dos recursos do PIa

I neta, enquanto 20% da parcela
I mais pobre controlava apenas

I
2,34%, resultando numa relação
de 30 para 1. Em 1984, ainda an

I tes da globalização, essa mesma

I relação passou de 60 para 1. Con-

I .�
I .S�
I i!12�
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Olostech recebe prêmio
'Excelência tecnológica'

Jaraguá do Sul - o soft
ware "Sistema saúde", desen
volvido pela empresa Oloste
eh, recebeu o troféu "Expres
são de excelência em tecnolo

gia", concedido pela Finep (Pi
nanciadora de . Estudos' e

Projetos), dentro do 30 Prêmio

Finep de Inovação Tecnológi
ca, na etapa regionaL O siste
ma ficou em 40 lugarna catego
ria produto tecnológico. O soft
é urna ferramenta para admi

nistração da saúde pública,
integrando todas as unidades
de saúde à secretaria.

Recentemente, .a empresa
recebeu o certificado de exce

lência de trabalho de desen
volvimento de soluções em

plataforma Microsoft, ficando
entre as dez melhores soluções
apresentadas ntlll). universo de
1,4 mil concorrentes da cam

panha.' "Sua solução de su

cesso vale ouro". Há 8 anos no

mercado, a Olostech vem se

firmando como empresa es

pecializada no desenvolvi
mento de softs, integrando o

seleto grupo de empresas que
,

se destacam por investir em

pesquisas e desenvolvimento,
adotando processo e criando

produtos que empregam
tecnologia de ponta.

A Olostech foi convidada

pela Secretaria de Saúde para
desenvolver um soft especial

capaz de atender as exgências
do Ministério da Saúde, cujo
objetivo é informatizar o

sistema de saúde do Munid
pio, dando agilidade em todo
processo. "Em princípio, tive
mos uma certa dificuldade
porque entendemos de softs,
mas não de saúde pública. En·
tão a secretaria propôs uma

parceria, onde entraria coma

consultoria e infra-estrutura
suficiente para a implantação
do sistema e nós desenvolve
ríamos o soft", contou o

diretor da Olostech, Alfredo
Roeder Júnior.

O sistema hoje está implan
tado em escolas, creches,
gabinetes odontológicos, inte
grando todos os postos de
atendimento de saúde, além
de outros municípios do Esta

do, como Blurnenau e [oinvi
le, Paraná e Minas Gerais. "0
sistema saúde trabalha dentro
das normas e filosofias do SU�
de forma integrada, reduze
do os custos operacionais e

permitindo o acesso instantâ·
neo à informação das ações da

secretaria, facilitando a gestão
dos recursos e da saúde da

população", explicou Roeder,
lembrando que, em 1997, a

empresa desenvolveu o "Pr�

tico", urn soft para gerencia·
mento pessoal, que foi "muiW
bem-aceito pelo mercado".

Brascones recolhe os cones nas malharias e recondiciona o material, mediante o processo
que consiste em três etapas. Após o trabalho, o cone está pronto para ser reutilizado

Empresa recicla conespara
reutilização no setor têxtil

Mais de 300 mil
cones de
fiação são

recuperados,
A

por mes, para
reutilização
indústrial

A Brascones recolhe os

cones nas malharias, me
diante pagamento, e recon

diciona à material, mediante
um processo que consiste em
três etapas. Primeiro as

unidades são classificadas

para a separação das que
estão bem conservadas,
daquelas sem condições de

aproveitamento. Em segui
da, é feita a limpeza' do
material para a retirada de
resíduos e selos das fábricas
de fiação. Finalmente, o

material é selecionado, con
forme a cor e o tamanho, e
enviado para o acabamento,
onde é lixado e pintado,
ficarldo pronto para ser

usado novamente.

O proprietário, Nelson
Antônio Araújo, diz que a

empresa só faz o reprocessa
mento daquele material que
está emperfeito estado. Nesse
aspecto, a empresa leva em

consideração, a importância
de oferecer o produto com

qualidade. Segundo Araújo,
que adquiriu o negócio de
terceiro, em 1986, e tem pla
nos de expandir a atividade,
o maior volume de trabalho
consiste no reprocessamento
de cones, mas, em menor

escala, também recupera
tubos de papelão.

- No Chile, as empresas
pagam para que os cones

sejam' retirados das fábricas

-, conta Araújo, entu

siasmado com a contri

buição do próprio negócio no
melhor aproveitamento de

materiais, gerando empregos
e renda, evitando o des

perdício.
Ele conta que o negócio só

se tomou viável depois que as
indústrias de fiação per
ceberam que optar entre

comprar cones ou novos ou

o material reciclado, fazia
diferença nos custos. O cone

reciclado pode ser obtido pela
metade do preço de uma

unidade nova.

Guaramirim - A Br�s
cones, localizada no Bairro

Avaí, recupera para a reu

tilização industrial, emmédia
300 mil cones de fiação por
mês. A empresa está no ramo
desde 1987 e emprega 12
funcionários. O aspecto sin

guIar na Brascones é o tipo
de atividade da empresa, fa
zendo o reaproveitamento de
um material que antes, aca
bava relegado pelas in

dústrias têxteis da região, que
tinham dificuldades nara se

desfazer das grandes quan
tidades de cones de papelão
que acumulavam.
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Epagri orientaprodutores sobre controle de pragas
Percevejo e

Bicheira \

são as pragas
, .

responsavels
pelas perdas
na rizicultura!'

Guaramirim - o enge
nheiro agrônomo Honório
Francisco Prando e a bió

loga Áurea Schmitt, da

Estação Experimental da
Epagri (Empresa de Pes

quisa Agropecuária e Ex

tensão Rural de Santa

Catarina) de Itajaí, pro
feriram palestras no Parque
de Exposições, terça-feira
(1), orientando os produ
tores de arroz de Guarami
rim e Araquari, sobre as

formas de controle do Per

cevejo e da Bicheira da.Raiz,
pragas responsáveis por
perdas consideráveis na

rizicultura da região.
'

,

A infestação da Bicheira
da Raiz pode acarretar, em
casosmais extremos, perdas
de produtividade de 15 a

18%, diz Prando, enfati-

Engenheiro Agônomo e Bióloga da Estação Experimental da Epagri ministraram, palestra, no
parque de exposições, orientende os produtores de arroz sobre as formas -de controle de pragas

zando que se trata da praga cheira do arroz ataca tanto O Percevejo doCrão e do
de efeitosmais nocivos sobre na forma de larva, descendo Colmo é outro inimigo da
as lavouras de arroz em pela lâmina d'água e che- produtividade. Nos municí
Santa Catarina, atacando gando até a raiz da planta, pios da Microrregião do
em todas as regiões e com na fase adulta (Gorgulho Vale do Itapocu, constata
os prejuízos mais elevados. Aquático), prejudicando a se que o inseto prefere ata

o inseto que provoca a bi- semente germinada, car os grãos, e se não chega,

,BALCÃO DE NEGÓCIOS

FONES: (0**47) 371-0424
(0**47) 436-3481

Rua Reinoldo Rau, 21 -

p,óx, Est" de Ferro - Ja,aguá do Sul- SC

@'l"CHAVEIROSSÃOPEDRO,."\ - Chaves 01 minuto
.

- Inst. Fechaduras Segurança
- Vendas de fechaduras de

Plantão resiências e automóveis
24 horas - Chaves nacionais e

Fones: 9m�2'tflí'�0-1125/275-2467
Atendimento à domicilio a qualquer hora.

Cursos de formação de
MASSOTERAPIA - NATUROLOGIA E ESTÉTICA

Venha Prevenir, Solucionar e
Recuperar seu Cabelo

Carpleto Sali'Io de Beleza

Joinville (0"47) 455-1286
Timbó (0**47) 382-2365

Jaraguá do Sul (0**47) 370-8585Rua Henrique Piazeira, 137 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

""""'"-

aJny
370-7919
370-8654

a representar o mesmo risco
de perdas das causadas pe
la Bicheira do Arroz, tam
bém não pode ser despre
zado. Na palestra, a bióloga
da Epagri orientou os agri
cultores para que eles pro
curem conhecer os hábitos
do inseto, para conseguir
melhores resultados no

combate. Áurea recomenda
o uso de inseticidas compa
tíveis e a aplicação na época
certa (na incidência de dois

percevejos adultos por
metro quadrado) e com as

dosagens corretas, evitando
problemas de contamina

ção.
'CONTROLE BIOLÓGI

oCO - A novidade da

Estação Experimental da
Epagri para o combate a

incidência tanto de per
cevejos quanto do inseto da
Bicheira da Raiz é o controle

biológico, através de fungos.
O processo biológico ainda
está em estudo e ficará

pronto em 2 anos. Os pes
quisadores da Epagri já
realizaram trabalhos de

laboratório, mas falta de
finir ametodologia para uso
no campo.

SAPATARIA
CANHOßNHO

RUA REINOLDO RAU, 69 -

SALA 2 - CENTRO -

JARAGuÁ DO SUL - SC

Brasélio Com. e Ind. De Máquinas Ltda.

D�I'
INSTALADORA

ELÉTRICA

m

OSVALDO LTDA

ImÊl:MólJtiS t\t Gl'ltmat\o Ê
Padrão e Sob Medida - Artesanato

Toda linha em cama - mesa - banho

CONFECÇÃO EM GERAL

FONE 370-8307
Rua Walter Marquardt, 623 - Sala 13-

Centro Comercial Vasel

Procópio Gomes de Oliveira, 330 - Fone: 370-0001 - Jaraguá do Sul

Serviços Residenciais. lndusuiais c Prediais
t'onõcs I:lclr{lnil'os c Di.!<':OfiU.;ÜCS Natalina

370-7711
RuaWatlerMafQJardl. 860· Bana ch Aio Molha· Jarawá do S�· SC

Rod. SC 413 - Km 14 - Bloco C - Fundos
Área Industrial - Massaranduba - SC

Fone: (47) 379-1429
E-mail: hemmer@uol.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IndustrialWandérWeege recebe título
Empresário de Ação Social da Facisc

Entrega da

outorga ,

aconteceu dia
4- -de agosto,
no Beto
Carrero World

Jaraguá do Sul -

Dentre aprogramação
da LI l a Reunião Ple
nária da Facisc -

Federação das Asso

ciações Comerciais e

Industriais de Santa
Catarina -, realizada
entre os dias 3 e 6 de

agosto, no Beto Car
rero World, estava a

homenagem e entrega

do Troféu Empresário
de Ação Social Ano
2000 para o industrial
Wandér Weege. "Sin- .

to-me enaltecido com

o título,pois é um prê
mio específico, fruto
do reconhecimento
do'meu trabalho". O

empresário diz que a

representatividade do
troféunão é apenas de

Jaraguá do Sul, mas
de todas as cidades do
Planalto Norte Catari
nense.

•
1

,�

WandérWeegeco-
menta sobre o trabalho
da Facisc e sobre o

apoio que a entidade

proporciona para os
I

empresários. "Há Indicação premia dedicação de Weege às áreas sociais

Pomerode inaugura Pórtico'
[araguá do Sul - Á

partir do dia 12 de agosto
as pessoas que forem pa
ra Pomerode, sentido

Norte, vão passar pelo
novo ponto turístico da

cidade, o Pórtico. Às 9h30
de sábado será a inaugu
ração da obra, já tombada
como patrimônio histó
rico. O prefeito em exer

cício, Reimund Viebrantz,
fala que a estrutura é uma

homenagem a todos os

imigrantes que vieram da
Pomerânia. "Éuma réplica
fiel do pórtico de Stettin,
cidade da região de Pom-

merland" , conta.
Ele diz que Pomerode

.é a cidade mais alemã do
Pais. São quase 300 casas

construídas em estilo
enxaimel. "O pórtico é
mais um monumento

alusivo à cultura alemã",
comenta.

O projeto foi feito com
a parceria entre a Pre
feitura e. a Malwee Ma
lhas. O diretor-presidente,

da indústria, Wandér

Weege, fala'que esse pro
jeto serve para informar
mais o turista e os mo

radores da cidades. "As

pessoas quepassarempelo
Pórtico receberão folder
informativo sobre oMuni

cípio", conta Weege, pri
meiro a receber o título de
Cidadão Honorário de
Pomerode.

O responsável pela
Divisão de Cultura da

Prefeitura, lrineu Voigt
laender, fala que a es

trutura servirá como fonte
de informação, inclusive
para estudantes. "Os pro
fessores novos, que vêm
de outras cidades, po-,
derão saber um pouco
mais sobre a região", diz.

Ponto turístico: estrutura é réplica fiel do pórtico de Stettin

aproximadamente 32

anos, eu estava come

çando, também era

pequeno e não tinha o
mesmo acompanha
mento que as pessoas
-têm hoje, a iniciativa
desses projetos só
vem a somar e con

tribuir com o sucesso

.
da classe empresa
rial", analisa o in

dustrial.
A presidenta da

Associação Comercial
de Jaraguá do Sul,
Christiane Hufenüs

sler, fala que a home

nagem prestada ao

empresário jaragua
ense é mérito do bom
trabalho desempe-

nhado, "Eu considen
esse troféu o mais im

portante na carreira de

Weege, pois a classe
empresarial também
tem responsabilidade
social", considera a

presidenta.
O vice-governador

do Estado de Santa

Catarina,Paulo Bauer,
reconhece o trabalhoe
o talento do empre
sário. "Ele é um ho
mem demuita visãoe

contribui, em muito,
na demonstração de

espírito comunitário

para empresários e

futuros empreende·
dores ", diz o vice

governador.

Conheça esteproduto na loja defúbrica
em Guaramirim - Fone 313-0288

estofados e colchões

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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or er
Comércio

de Veículos

Mecânica
. funilaria

e píntura
'

Serviçoside la\lfaç.ãO '""..
, e UDn uraçao
PROMOÇÃO DE ANIVERSÁRIO

Nos 50 anos da Emmendörfer, o presente é para nosso cliente.
A partir do pia 7 (8(00 até 3(9(00
praticamos preço especial em:

.

Serviço - Valor Hora.R$ 20,00
Peças - Desconto de 200/0

A Emmendörfer agradece a todos os clientes
e amigos, pela preferência.

) tendimento
2a a 6a feira

das 7:30 às 12 horas
e das 13:30 às 18 horas

sábados
das 8 às 12 horas

Tel

Av. Mol. Deododo da Fonseca, 557
emmeDdörfer@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se Gol 99, 16V, 4 Tratar: 373-2020 Vende-se Super Fusca, Vende-se-Santana
portas. Tratar: 373-2020 ótimo estado, cor azul, . ano 89, gasolina,

Vende-se Fiesta 96, I ano 72. Tratar: 9992-5814 impecável, cor preta.
Vende-se Corsa Super básico, cor laranja. ; Valor R$ 5.800,00.
97, 4 portas, cinza. Tratar: 373-2020 j Vende-se fusca, 72, Tratar: 275-2634
Tratar: 373-2020 i. ótimo estado. Tratar:

Vende-se Jeep 62, cor 370-1478 ou 9992-5814 Vende-se Lada,
Vende-se Gol CL, 91, verde, capota I

ano 93, todo revisado,,

prata. Tratar: 373-2020 camurçada tipo. exército, Vende-se Verona, ano cor branca. Valor
4x4, reduzi-do em i 92, cor bordô. R$3.000,00

Vende-se Astra 99, excelente estado. Valor a Valor R$ 6.500,00. Tratar: 275-2634
branco, cl acessórios. combinar. Contato: 370- Tratar: 9993-0867I

Vende-se Corcel II, ano
4214 com Hérculis :Tratar: 373-1206. I Vende-se Jipe, Vende-se Belina 85,

79, cor bege, todo Vende-se Chevette \
ano 61, cor branco em em bom estado.

reformado, estado de Hatch, ano 83. ótimo estado. Valor R$ 2.800,00.
zero. Valor a combinar. R$ 1.800,00. Aceito troca de maior Tratar: 375-1712

Tratar: 275-2634. Tratar: 276-0190.
.

, ou menor valor.
Tratar: 9962-5439 Vende-se F-1 000

Vende-se Moto XT 600, Vendo ou troco Escort completa, ano 97,
cor azul, com 84, valor R$ 2.500,00. Vende-se MB 710, cor vermelha.
20.000km. Aceito carro de maiqr ano 97/97, carroceria Tratar: 9973-5158

Valor R$ 6.000,00. valor. Volto até •

42.000Km, originais,
Tratar: 9973-8955. R$ 5.000,00. particular. Valor a Vende-se Parati,

Tratar: 370-8271. i combinar. 16V, ano 99, 4 portas,
Vende-se Pampa 1.6,

Vende-se V�rona I
Tratar: 9979-1437 corbranca.

gasolina, cor verde, ano Tratar: 9973-5158
94. Valor R$ 7.600,00. 92, bordo. i Vende-se Corcel LOO,
Tratar: 9973-5158. Valor: R$ 6.500,00.1 ano 77, em perfeito Vende-se Brasília,

Tratar: 9993-0867.1 estado, cor bege. ano 80, cor branca.
Vende-se Verona LX, I Valor R$ 1.200,00. Valor R$ 1 ,800,00.
cor prata, ano 91. Vende-se Uno CS, 1.13, Tratar: 9962-5439 Tratar: 9973-8955
Valor R$ 6.800,00. gasolina, com roda liba
Tratar: 9973-5770. leve, vidro fumê, i Vende-se Pálio EO, Vende-se Marajó,

spoiler lateral, carro em 97, cor branca, ano 97. ano 87, cor vermelha.
Vende-se Fiorino Furgão, ótimo estado. ! Valor R$ 5.500,00 + Valor R$ 3.800,00.
ano 88, gasolina, cor Valor à combinar. \ 24 x R$ 312,00. Tratar: 9973-8955I

branca. Valor R$ 5.500,00. Tratar: 9975-2164 \ Tratar: 9979-4500
Tratar: 9973-5770: . com Júnior. I

Vende-se um Fiat UnoI
,

. Vende-se Corsa 97,
Compro Fiat Prêmio ibu EX, modelo 2000,

Vende-se Pálio 1.6,
I

completo, 4 portas ou"cor roxa.

MPI, ano 99, completo, fiat Elba CSL ou IE, ano Valor R$ 10.500,00. troca-se por carro de
trio, ar, direção, pintura 93, 94 pgto à vista. 50'.OOOkm, original. menor vaior.
met., rodas de liga leve. Tratar: 376-0630 com Tratar: '9973-8955 Tratar: 9962-0135

Sandro.

Vende-se Pálio 'ELX 1.6
MPI, rodas liga leve, ar
condicionado, direção
hidraulica, trio elétrico,

pintura metálica.
R$17.500,00.

Tratar: 373-'1602 ou
373-0775

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

Vende-se CorsaWind
1000, ano 95, bordô.

R$ 9.500,00.
Tratar: 373-0504

Vende-se Courier 2000,
1.3, faixa R$ 14.300,00'

Tratar: 373-0504

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

,..

AUTOMECANICA

DA BARRA LTDA.

Atendémos linha geral:

1J��H044Q4�!.
Telefone:

(047) 376-0251'

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

r s

r

�,
',1 ';11,' �,

L,

Consórcio

SI!Regi!!
Adquira sua inato com 20% de entrada

Para 30 e 60 dias. Saldo em 24x fixas

DOC.UMENTAÇÄO· Gf'ATUITA
Solicite a visita de um vendedor:

,
Alcir, Salvador, Josi:

371 2999 · 371 3040
.

Rua Adélia Fischer, 239 - Jaraguá do Sul

.

ns
Confira as vantage

.

de comprar rva

Regata Motos
E mais: Planos de consórcio com parcelas

a partir de R$ 64,1.1
371.2999 Promoção válido paro o mês 07/2000

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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OFICINA DE LATOARIA E PINTURA,

AlGlGANHOU

A PINTUlGA?

.,. "'.)�

, .,

TIA/DO BEM.

IA .ÇENTE
i

I

CONSERTA.

Fone: 147) 37,1·5057

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AMÉRICA LATINA �
COMPANHIA DE SEGUROS •

EMAGOSTO
Adquirindo uma Cota. do Consórcio 706, 707 ou 708

-

você concorre ao sorteio do

Plano Totalmente

Q I TA D O
5 Carros por Grupo

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

ASSEMBLÉIA DIA 08 DE AGOSTO DE 2000

Dicave
BLUMENAU IITAJAr I JOINVILLE

Visite nosso

SHOW ROOM

I�
CORRETORA DE SEGUROS

REDE RENAULT
co

Avenida' Prefeito I :
Valdemar Grubba, 13449 I

.

Fones: 370-2601 e 370 ..24131 !
,

-

I

�Não precisa ser autorizada,
tem que �ep especializada"

I
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Gapa recebe equipe deapoio
e aposta em conscientização
,

umero

rescente
soropositivos
eocupa

Jaraguá do Sul - o Gapa
á(Grupo de Apoio e Prevenção
Aids de Jaraguá do Sul) pre-

isa de pessoas que trabalhem

Ia causa do soropositivo. A

laração é do presidente Sílvio
uiz Pereira, justificando a

união de posse de novos rnem-

lOS, marcada para o dia 12. O

po, que começou assistindo

fi portador de aids, já atende

15 pessoas, com o apoio da

comunidade e do poder público.
as existem 215 casos

confirmados na microrregião.
Os números são obtidos.

'unto ao Programa DST/Aids

(Doenças Sexualmente Trans

missíveis), que faz -os exames.

e cada dez pessoas que rea

lizam o exame de HIV, três são

portadoras do vírus. Só nos úl

timos dois meses, dez novos

casos foram descobertos. "Com

esse índice crescente, não te

remos condições de atender a

todos", prevê o presidente do

Gapa. A entidade vem desen

volvendo trabalho assistencial,
doando cestas básicas e remédios

aos mais necessitados. "São pa

cientes em fase terminal, que já
não têm condições de trabalhar.

A maioria sequer tem família",

explica Pereira.
Dada a impossibilidade de

atender a todas as carências, o
, Gapa decidiu optar por outra
linha de trabalho. "Não vamos

mais simplesmente dar as coisas,
mas ensiná-los a conquistá-las",
promete Pereira. Ele se refere ao

trabalho de auto-estima e mo

tivação, desenvolvido em parceria
com a equipe do DST e à oficina

de artesanato, montada na sede

do Gapa, para ensinar atividade

que possibilite a obtenção de

renda.

APOIO - Além do reforço

de quatro novos membros, es

tudantes e pessoas da área de

saúde que assumem trabalho

voluntário na entidade, no pró
ximo sábado, o Gapa está inves

tindo em agentes multiplicadores.
São adolescentes, de 12 a 15

anos, convocados a participar do

Gapa-Júnior, grupo que dá

orientação aos jovens, fazendo o

trabalho de prevenção. "Fazemos

palestras nas escolas e reunimos

adolescentes, que ajudam a

espalhar a informação", diz o

presidente.
Projeto em trâmite na Câmara

de Vereadores pretende trans

formar o Gapa-Já em entidade de

util�dade pública, conquista que

permitiria a contratação de

funcionários pelaPrefeitura. Até

agora, todo o trabalho é feito de

forma voluntária, sem remune

ração, e a coordenação não dis

põe de carro para atender às

ocorrências. Pereira realiza o

trabalho - visita escolas,
doentes e distribuimaterial- de

bicicleta. (LiSANDREA COSTA)

Ladeira estreita émotivo de polêmica
Jaraguá do Sul - O mon

tador de motores Antônio

Paraboni reside no final da Rua

João Tibúrcio da Rocha, no

Bairro Jaráguá Esquerdo. A via,
uma ladeira sem saída, tem
menos de 200 metros de exten

são e cerca de 2,5 metros de

largura. Paraboni quer o alarga
mento da rua, por onde nem as

máquinas da Prefeitura passam,
mas alguns vizinhos são contra,
temem ficar prensados entre dois
barrancos.
- Quando vim morar nessa

rua não tinha rede de água, nem
energia elétrica, tudo é difícil de

ConsegUir. Em dia de chuva é
qUase impossível subir essa

lad'eira -, protesta. Ele diz que
perdeu as contas de quantas
�ezes já se dirigiu à Prefeitura e

aSecretaria deDesenvolvimento
Drbano 1" d idênci
"

so icitan o provi encias.

Alguns moradores não querem
o alargamento porque as casas e
Os can dOs e esgoto estão na rua,

�as eu sou cidadão e pago

��P,ostos, posso exigir meus

IreUos", lembra Paraboni.
.

Ele diz que a situação fica
atndam .

q
ais complicada no verão,

Uando as chuvas abrem bura
Cosna rua e trazem para a frente

Trânsito: nem as máquinas da Prefeitura passam pela rua

das casas toda a enxurrada. Uma

valeta na frente da casa tenta

impedir a ação da chuva. "Quan
do a gente solicita que a Prefei

tura coloque macadame, eles

dizem que as máquinas não pas

sam. Por que então não abrem a

rua?", questiona o morador.

Morro acima, os vizinhos são

contra as ações de Paraboni

porque temem que, com o

alargamento, ama sejarebaixada.
"Já tem um barranco nos furidos

das nossas casas onde tivemos

que plantar bambu pras casas

não caírem. Se rebaixarem a rua

vamos ficar prensados entre dois
barrancos", protesta moradora,

que não quis se identificar.

De acordo com Paraboni, a

secretaria não age no local

porque dizém que há obras mais

importantes a fazer. O secretário
de Desenvolvimento Urbano,

Jorge Hiendlmayer, não foi en

contrado pela redação. (LC)

Fotos: Edson Junkes/CP

Pereira: conscienüzarosjovens éumaformade evitarnovas contaminações

Festa celebra culturas européias
Jaraguá do Sul - Des

cendentes de italianos, alemães

e húngaros reúnem as diferenças
culturais e culinárias no dia 26

de agosto, na primeira edição da

Festa das Etnias. As três prin
cipais correntes imigratórias que
deram origem a Jaraguá do Sul

.
vão levar ao ParqueMunicipal de
Eventos, a partir das 19h30, bra
sileiros que fazem questão' de
preservar as tradições européias,
relembrando e valorizando as

origens.
A festa, que faz parte do

calendário oficial das come

morações dos 124 anos doMuni

cípio, tem promoção conjunta do
Centro de Cultura Alemã, Cír

culo Italiano de Jaraguá do Sul,

Associação Húngara de Jaraguá
do Sul, Associazione Belunesi nel
Mondo - Famiglia Jaraguá do

Sul - e Liga dos Grupos
Folclóricos do Vale do Itapocu.

As principais atrações cu

linárias serão o macarrão e a

polenta, italianos; o chucrute e o

einsbein (joelho de porco),
alemães; e o strudel, húngaro.
"Teremos nove pratos, três de

cada etnia, que serão colocados

à mesa com a bandeira do

respectivo País, o nome original

e o nome em português", explica
o coordenador do Coral do

Círculo Italiano, responsável pela
divisão culinária do grupo, Paulo

Floriani. Para beber, haverá

vinho, cerveja e refrigerantes.
Para o vinho, os organizadores
mandaram confeccionar caneco

de porcelana co� o timbre da

festa.

Os corais e os grupos de dan

ças folclóricas farão apresen

tações antes do início do baile,
marcado para as 22h30, com o

musical Os Verticais. "A banda

está ensaiando músicas italianas,
alemãs e húngaras, para agradar
a todos", explica Mara Bini

Prada, representante da Secel

(Secretaria de Cultura, Esporte
e Lazer), que responsabilizou-se
pela assessoria da festa.

- Quem quiser garantir o

ingresso terá que comprar com

antecedência -, avisa o vice

presidente do Centro de Cultura

Alemã, Adolar Lueder. Ele

acredita que os 900 ingressos
colocados à venda serão dispu
tados. "No dia, teremos apenas
uma reserva técnica de 50

ingressos", explica. A entrada

custa R$ 8,00 e dá direito a um

caneco de brinde. (LC)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Centro deRecuperação começará sua obraem doismeses 1
Projeto atenderá
dependentes de
drogasedo
álcool

Corupá - Dentro de 60 dias
deve iniciar a construção do Cen
tro de Recuperação de Drogados
"Desafio Jovem", na localidade

de Ano Bom, a quatro quilôme
tros do centro da cidade. A

previsão é de Edilson Regis, presi
dente de uma sociedade compos
ta por 11 pessoas, constituída
com a finalidade de viabilizar o

projeto. Conforme Regis, a pro
posta é implantar uma unidade
com todas as condições para a

recuperação de dependentes do

uso de drogas e pessoas envol

vidas com o alcoolismo.
'

A sociedade já conta com o

apoio de uma empresa do ramo

da construção de pré-moldados
que prontificou-se a executar as

instalações físicas do projeto,
duas casas no valor de R$ 8 mil
cada uma, mas isso também de

pende da contribuição financeira
de outras empresas. Regis iniciou
contatos com empresários em

Dependência: ReGis aponta o local onde o centro será construído, com recursos doados

Corupá e Jaraguá do Sul, em bus
ca do apoio necessário. A cons

trução do centro com pré-mol
dados deverá baratear e agilizar a

.

conclusão do projeto.
Pelo menos seis empresas já

confirmaram participação na

instalação do centro, informa

Regis.
Ele espera que à medida que

esse 'apoio for concedido, mais
empresários se sensibilizarão com

o projeto. A sociedade também

está aceitando donativos em

móveis, colchões e utensílios
domésticos. A capacidade inicial
do centro será para receber 30

pessoas dependentes, com idade

acima de 16 anos. Alguns
profissionais, psicóloga, as.

sistente social' e outros, se

prontificaram a prestar aten.
dimento voluntário aos inter.
nados.

O local é apropriado para essa

finalidade. O terreno com 25 mil
metros quadrados, doado pela
Prefeitura, possui extensa áreade
vegetação, com muitas árvores
frutíferas e abundância de água,
O tratamento' dos futuros
freqüentadores do centro deverá [I

incluir algumas tarefas na

agricultura e criação de animais,

A. entidade também pretende e

buscar parcerias Com órgãos e

entidades para oferecer cursos n

profissionalizantes para os

internos. "Nossa intenção é

prestara atendimento até que eles

possam ser plenamente
reintegrados à família e ao

mercado de trabalho", comenta

Regis.
Ele garante já ter recebido a

manifestações de pessoas in· S

teressadas no funcionamento do I

centro. A entidade vai propor
parcerias às prefeituras, no intuilO
de poder prestar serviços a todo (

os municípios da microrregião,

Comércio intensifica vendas para oDia dos Pais Multivacinação começa dia 14
Jaraguá do Sul - As ven

das no comércio para o Dia dos
Pais prometem ser melhores que

. nos anos anteriores. O gerente da

Loja Ravelli,"Alirio Martim de

Souza, fala que a movimentação
dos clientes está surpreendendo.
"Acho que as vendas estão bem
devido ao frio, mas acredito que

pode aumentar mais nesses três

dias, pois brasileiro. deixa sempre
para última hora". Souza fala que
estão baixando o estoque porque
estão com promoções, li

quidações de inverno até 40% e

na linha social-clássico, com 20%
de desconto. "Esse ano, as

vendas estão superando as do
ano passado, tivemos inclusive
que contratar mais dois fun
cionários". O gerente diz que a

loja vai funcionar sábado até às
17 horas.

O diretor-comercial' do

Breithaupt, Roberto Breithaupt,
fala que amovimentação maior é
no setor de produtos que pos
suam utilidade prática para o dia
a-dia. "As pessoas estão

procurando ferramentas elé

tricas, furadeiras, serras már

more, jogos de ferramentas,
máquinas de lavar de alta pressão,
'cadeira do papai', entre outros".

I

Comércio: lojistas apostam em número maior de vendas devido ao frio

O diretor-comercial informa que
as lojas do shopping ficarão
abertas até às 22 horas e o

mercado vai abrir, inclusive, no
domingo.

O presidente da CDL - Câ
mara de Dirigentes Lojistas -,

I .

Hilário Corrêa, espera que .as

vendas desse ano superem em

10% as do ano anterior. "O frio
colaborou com as vendas, agora
está prevista outr� frente fria que

vai movimentar ainda mais o

comércio". Corrêa informa que
a CDL, em parceria 'com o Sesc,
está organizando evento

"Brincando na praça", que será
realizado sábado, na Praça
Ângelo Piazera, das 9 às 17
horas. "Acontecerão muitas

brincadeiras, como cama-elástica
e videokê. É uma programação
para pais e crianças", explica.
(FABIANE RIBAS)

A Secretaria de Saúde pro
move a Campanha de Mul

tivacinação, entre os dias 14 e19
deste mês. A campanha pretende
atingir os atrasados e aplicar a

segunda dose da-vacina antipólio,
contra ii paralisia infantil. .A meta
da Secretaria de Saúde é vacinar
9.746 crianças no Município, até
5 anos. A multivacinação com

preende, além da antipólio, as

vacinas influenza (contra a

gripe), para menores de 2 anos;

a DPT (contra tétano)'e a de

hepatite, para crianças menores

de 5 anos; a de sarampo, para a

faixa etária de 9 meses a 2 anos;

e a tríplice viral, paramenores de
1 ano.

- Definimos locais des ti-

nados somente à aplicação da

antipólio, para evitar traumas

desnecessários às crianças que
precisam apenas tomar as

gotinhas, e outros locais para as

demais vacinas, que são injetáveis
.:_, informa o secretário de Saú'
de em exercício, Orlando Ber·

nardino da Silva. As vacinas con'

tra a poliomielite estarão dispo
níveis 1]os seguintes postos: PAM
(Avenida Getúlio Vargas); parna
I (Czemiewicz); VilaLalau; santa
Luzia; Ana Paula 2; Ilha da Fi·

gueira; Vila Lenzi; Amizade e Ne:
reu Ramos. Amultivacinação val

acontecer no Posto da Reinaldo
Rau; Cohab Vila Rau; Três RioS

do Norte; São Luís; João Pessoa;
Garibaldi e Pama 2.

370-7919/ 370-8649
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Epagri lança.novas cultivares de arroz emMassaranduba

Ato reuniu
e écnicos e

agricultores,
ontem

Massaranduba - A Epagri

a (Empresa de Pesquisa Agro

s pecuária e de Extensão Rural)
realizou ontem, em ato pro

movido no Pavilhão B do Parque

s. da Fecarroz, o lançamento

e estadual de duas novas cultivares

de arroz irrigado, desenvolvidas

s na Estação Experimental, em

os ltajaí. Trata-se das variedades

SCSIBRS-l11, destinada para o

es plantio de ciclo médio, e SCS

te 112, do ciclo longo, resultado de

o pesquisas desenvolvidas pelos
ta técnicos da Epagri durante os

últimos seis anos. O principal
öo avanço das novas cultivares,

n. segundo os técnicos, está na

00 melhoria da qualidade do grão,
101 para efeito de industrialização.

ItD Massaranduba foi escolhida para
OI

o lançamento devido à impor-
o.

Edson Junkes/CP

Avanço: evento atraiu agricultores e empresários, interessados nas novas cultivares

tância que representa para o Es
tado, no setor.

A incorporação das novas

cultivares no processo produtivo
deverá acontecer só a partir do
ano que vem, quando já houver

oferta suficiente desementes, O

Departamento Municipal de

Agricultura iniciou esta semana o

plantio experimental de duas áreas
com "1,5 mil metros quadrados
cada, com o aproveitamento das

sementes das novas cultivares,
com o objetivo de avaliar o

desempenho das mesmas, No

momento, a 'preferência gene-

o PRES'ENTE PERfEIT<9
PARA <9 SEU PAI

Sapato em couro
a partir R$ 19,90

OS

a;

Sapato em camurça
a partir R$ 29,90

ESTIL<9

QUALIDADE Sapato em couro

Keffor R$ 49,90

VARIEDADE

tudo em até

6 vezes
sem entrcdc

Calçados & EsportQs

Mal. Deodoro, 88 e 890 - Centro - Jaraguá do Sul

Fones: (47) 275-3585 - 275-3214, - 275-3985

www.loiaobeber.com.br

ralizada entre agricultores é pelas
variedades Epagri 108 e 109,

lançadas com sucesso há mais

de 3 anos, principalmente em

função dos ganhos de produ
tividade.

O técnico agrícola e vice

prefeitoAlfredo Vavassori disse

que o lançamento das novas

cultivares coincide com o

momento em que os produtores
estão empenhados em melhorar

os índices de produtividade em

Massaranduba. Na última safra,
concluída em maio, o Município
garantiu novamente uma colheita

superior a 1 milhão de sacas de

arroz, mantendo a' média dos

últimos anos. "Mas a intenção

hoje é elevar o nível de

produtividade", ressalta Vavas

sori.

Na opinião dele, os agri
cultores massarandubenses não

terão muitas dificuldades para

aumentar a produtividade do

arroz irrigado, hoje estimada em

140 sacas por hectare, emmédia,
desde que se empenhem na busca

de melhores resultados. Ele

acredita que a produtividade
média poderá subir rapidamente
para 170 a 180 sacas por hectare,
desde que os agricultores façam
um plantio só durante o ano,

abandonando a prática do duplo
cultivo, mais sujeito às perdas
decorrentes dos problemas
climáticos.

Feira do Livro aposta
no público infantil

Jaraguá do Sul- Cerca de

dez mil pessoas são esperadas
nos três dias da 5" Feira do Livro,

que inicia hoje, no Parque
Municipal deEventos. O principal
público-alvo da festa são as

crianças, mas as dez livrarias

selecionadas para o evento vão

apresentar livros de todos os

estilos, além de CDs multimídia

e brinquedos educativos. Promo

ção conjunta da Secretaria Muni

cipal de Cultura, Esporte e Lazer

e Fundação Logosófica de Jara

guá do Sul, a feira terá atrações
como o Canto do Conto, exposi
ção da 3" Maratona Fotográfica
e mostra de livros dos autores

jaraguaenses.
A expectativa de público pode

ser alcançada com a participação
das escolas. "A redemunicipal de
ensino' vai disponibilizar ônibus

para trazer as crianças", explica
uma das coordenadoras do

evento, MaraBini Prada. "No ano

passado, com apenas uma atração
cultural, o Concurso de Decla

mação, conseguimos atrair 6,2
mil pessoas. Este ano temos três

grandes atrações culturais", lem
bra outro realizador, BeliniMoser.

Ele se refere ao 10° Concurso de

Declamação, ao Encontro Jara-

guaense de Corais e ao Festival

Infantil da Canção, principais
atrações para o público escolar,
durante o período da feira, que
estará aberta das 8h30 às 21

horas.

Os visitantes poderão com

prar produtos expostos ou através

de consultas aos catálogos das li

vrarias, através de terminais. "Ge
ralmente os produtos que fazem

mais sucesso são os populares,
como livros e revistas usados ou

coleções de livros com preços
acessíveis porque as crianças
querem comprar o máximo de

coisas possível com o dinheiro que

trazem", explicaMara.
As livrarias devem aplicar

descontos de até 200/ô nos

produtos expostos. "Não po

demos garantir preços mais

baixos, mas foi isso que soli

citamos às livrarias, até porque,

senão houver descontos não há

sentido em se fazer uma feira",
avalia Moser. Como o evento não

tem fins lucrativos, não houve

taxa de cobrançapelo espaço dos
estandes, apenas contribuição
simbólica, no valor de R$ 50,00,

para cobrir as despesas com di

vulgação e limpeza.
(L1SANDREA COSTÀ)
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Mexitel eKi-Barato foram

arrombadas esta semana

Jaraguá do Sul - Na ma

drugada de terça-feira foram arrom

badas a Mexitel Comércio e

Conserto de Telefones e a Ki

Barato. NaMexitel.foram roubados
27 cartões de telefone Pronto, 19

cartões para telefone público, R$
160,00 em dinheiro e um telefone
celular no valor de R$ 299,00. O

proprietário da Mexitel, Remigio
Vicenzi, relatou que arrancaram a

grade de proteção de uma janela
lateral e ninguém escutou barulho.
"Mesmo tendo em frente a minha

empresa um ponto de táxi 24 horas,
.

um vigilante no prédio da Telesc,
que fica ao lado, e um morador no

apartamento sobre a loja, entrarám
e roubaram", lamenta. Vicenzi diz

que trabalha durante anos para
levantar capital, pagamos nossos

impostos e a segurança ..
Além de

roubarem a loja, bagunçaram tudo,

urinaram e defecaram no chão",
conta.

Já na Loja Ki-Barato, que fica
ao lado da Mexitel, para entrar,
arrancaram a fechadura de uma

porta. Furtaram R$ 695,00 em

dinheiro e rasgaram cheque de um

cliente, conforme relatou Lenira
Duarte Zapella, chefe da loja, em
boletim registrado naDelegacia de
Polícia. O arrombamento só foi

percebido por funcionários pela
manhã, quando encontraram a

porta apenas encostada.
"Pelas circunstâncias do

arrombamento e por ser uma ao

lado da outra acreditamos que
tenha sido o mesmo ladrão",
afirmou a delegada Fedra Luciana
Konell. A Mexitel e a Ki-Barato

estão localizadas na RuaMarechal
Floriano Peixoto, Centro da cidade.

/

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

CORREIO DO POVO

Quatro veículos são furtados
Jaraguá do Sul - Entre

segunda e terça-feira, quatro veí
culos foram furtados na microrre

gião. Em Guaramirim, furtaram a

motocicleta Honda CG Titan 125,
placaLYV-5243, deGuaramirim, cor
vermelha, ano 1997, de propriedade
do mecânico José Linderio Seal

vim, 37 anos. Amotocicleta estava
estacionada no pátio da tapeçaria
Utech Ltda., quando foi furtada
entre 18 e 22 horas. '

Ainda emGuaramirirn, furtaram
na mesma noite a caminhonete D-

20 Custom, cinza, ano 1995, placa
LXE-6268, deGuaramirim. O veícu

lo, de propriedade do empresário
Alencar Manoel Vasques, 48,
estava no estacionamento da

Associação Comercial Industrial e·
Agrícola de Guaramirim.

Em Jaraguá do Sul, mais dois
furtos. O primeiro aconteceu no

pátio da Ferj, entre 181 e 21 horas,
também de segunda-feira. Furtaram
a caminhonete D-20 Custom, cor
verde, ano 1994, placa LZX-3535,

de Corupá. Segundo relato do

proprietário da caminhonete, o

contador Sandro Rogério Glatz, 29
anos, foi visto um homem saindo

com o veículo da Ferj, às 20h15,
mas sem identificação. E namanhã

de ontem, furtaram aParati CL, ano
1991, cor prata, de Antônio Muel
ler. O veículo estava estacionado
em frente a sua residência, na es

quina.das ruas Reinoldo Rau com

Jorge' Lacerda. A motocicleta e a

Parati não estavam seguradas, ao
contrário das caminhonetes. (AO)

Homem usa facão
para assaltar,

POlÍCIA'1� �

Jaraguádo Sul-c-Eramßjj, ]de terça-feira, quando foi assal�
a Loja Stela Calçados, localizadam
RuaErwinoMenegotti, no Bairro Voo
Rau.Neste horário, encontravam·� ß
no local a vendedora Giseli Daiillll f(Pereira, 19 anos, e Solange Zezumo,
proprietáriae tiadeGiseli.Um homem é
trajando calçajeans preta desbo�
camisa branca manga curta e cabeh n
claros, e com aproximadamenlt
1,65m de-altura, entrou na loja. Elt
furtou R$ 450,00 e fugiu.

er
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MUDE VOCE TAMBEM.

As estrelas do SET nacional estão se transferindopara o canal.
17 Jaraguá do Sul.
É através dele que você a.partir de hoje assiste o Sílvio; a.Hebe,
o Gugu, 'O Nobrega, o Ratinho, o Hermano, as novelas da Tele
Visa, os filmes 'da Warner e da Disney.
Tudo isto ao lado do grande diferencial do SETSanta
Catarina. A programação 100% regional.
Serão duas horas diárias deprogramas feitos e gerados aqui,I

por gente daqui.
Programas que vão' defender os interesses da comunidade e

fortalecer a imagem de Jaraguá do Sul no cenário nacional, por
isto, apartir de hoje ligue no 17.
SETJaraguá do Sul a televisão que vai mostrar as caras deles e

a cara da cidade.

Canal·I7
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Jaraguá do Sul
100% regional
REDE SANTA CATA�INA J

DE COMUNICAÇAO
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Montezemolo diz que Rubens

: Barrichellonãovirou fenômeno
Iam

:.� Alemão da Ferrari
i� fala que brasileirolfu�
nem é o companheiro
: mais rápidO

São Paulo - Pela segunda vez
em duas semanas, o presidente da

Ferrari, Luca diMontezemolo, foi
a público para tentar estancar o

entusiasmo da imprensa italiana
com Rubens Barrichello. Depois
de vencer o GP da Alemanha, o
brasileiro caiu nas graças damídia
do país, que em geral não se dá
muito bem com o primeiro piloto

'

do time, Michael Schumacher.
"Barrichello não virou um

fenômeno de um dia para o

outro só por causa de uma

vitória. Ele está fazendo o que

esperávamos dele. Rubens está

aqui para servir à Ferrari, como
fez Schumacher na Malásia no

ano passado quando pedimos
isso a ele", falou o dirigente.

Para Montezemolo, quem
pensa que verá os dois pilotos
da Ferrari brigando entre si nas

próximas corridas "está vendo

o filme errado". "Enquanto eu

estiver à frente desta equipe,
nossos pilotos jamais vão

competir entre eles."

CORREIO DO POVO

, Barrichelloestã em quarto no

campeonato, dez pontos atrás de

Schumacher, que é o líder com

56. Com 54 estão David
Coulthard e Mika Hakkinen,
ambos da McLaren.

Nesta semana, o alemão

elogiou o brasileiro, dizendo

numa entrevista à Revista
"Focus" que Barrichello é o

"melhor e mais rápido" com

panheiro de equipe que já teve na

F-l. E acrescentou: "Pode soar

arrogante, mas ainda assim sou

mais veloz. Quando aparecer
alguém que eu considere mais

rápido que eu. paro de correr".

(FG)

Nasce na Europa a rival da Fórmula 1

l São Paulo - A partir de 2002,
a Fórmula 1 terá concorrênci:a.
Está nascendo ná Europa uma

nova categoria de monopostos
para rivalizar com os negócios de
Bernie Ecclestone & cia. Será um
"mix'' inédito: futebol e corridas
de automóvel.

A Premier 1 GP, nome da nova
liga, terá 12 provas e carros

pintados com as cores dos prin
cipais clubes europeus. Uma das
etapas do campeonato, de acordo
com os organizadores, será dis
putada na América do Sul. Talvez
no Brasil. "Queremos ser um

complemento da F-I. Nossas

C?rridas serão realizadas em dias
dIferentes", disse à Warm Up um

des responsáveis pelo projeto, o

britânico Graham Kelly - ex

chefe-executivo da English FA, a
Associação Inglesa de Futebol
(equivàlente à CBF no Reino
Unido).
..

De acordo com os pl�nos
In ..IClals, o campeonato terá 30
carros. Será uma competição

monomarca, com chassis
feitos pela italiana Dallara (que'
também fabrica carros para a

IRL e F-3, entre outras ca

tegorias) equipados com

motores Judd VI0 de quatro
litros, desenvolvidos pela En

gine Developments "Vai ser
uma categoria barata porque os

carros serão iguais", continua
Kelly. "Vamos valorizar o lado
humano das corridas. Que
remos, uma competição de

pilotos, não de máquinas, com
muitas ultrapassagens e emo

ção."
Os times que terão suas

cores pintadas nos carros da

Premier 1 serão de seis países:
Espanha, Itália, Fran'ça,'
Alemanha, Inglaterra e Ho-
landa.

.

- A receptividade dos
clubes tem sido muito boa -,
diz Kelly, que visitou 26 deles
nos últimos 18 meses. "A
reação é positiva porque eles
não terão de gastar dinheiro

nenhum, e ainda terão espaço no

corpo do carro para seus pa
trocinadores." A receita da liga
virá da publicidade global do
campeonato. Segundo Kelly, os

circuitos que serão utilizados não
fazem parte do calendário da F

I, mas serão todos autódromos

permanentes. Cada equipe terá
I

'

um carro apenas. Pilotos? "Claro

que não temos a pretensão de tirar
Michael Schumacher da F-l.

Mas há muitos pilotos bons na

,Europa que podem correr na

Premier 1."

O grupo que está montando
a Premier 1 fez pesquisas de

opinião na Europa e concluiu que
50% dos torcedores que vão aos

estádios assistir as partidas de

futebol acompanham também a
.

F-I. "É atrás desse público que
nós estamos", concluiu. Segundo
Kelly, os contratos com os clubes
estão sendo redigidos pelo
escritório de advocacia Nabarro

Nathanson, de Londres.
(FLAVIO GOMES)

ESPORTE - 11

E-L: piloto está em 4° no campeonato, dez pontos atrás do alemão

Liga despreza a tecnologia
São Paulo - A Premier 1 pneus.

Grand Prix não quer saber de A montagem da Premier 1

tecnologia. "Nossos carros' Grand Prix vem sendo feita há
nunca serão uma McLaren ou dois anos. Contatos com a FIA

uma Ferrari, com motores que (Federação Internacional de

giram a 18, mil rpm", djsse o Automobilismo)jáforamfeitos.
diretor de markering da liga, "Eles receberam bem a idéia.

Gary Crumpler. "O que dese- Não haverá problemas", diz
jamos é fazer um show emo- Graham Kelly,
cionante e atrair pilotos que se À frente do projeto estão o

sintam capazes de guiar nossos empresário Colin Sullivan, de

VlO de 750 hp no limite." Essex, 'Inglaterra, a milionária
Cada etapa -do campeonato Elizabeth Evans e o norte

terá duas corridas-de uma hora americano Ron Peterson.
de duração com um intervalo de Sullivan, velho conhecido de

15 minutos entre elas. Para Bernie Ecclestone, tentou

formar o grid, duas sessões de comprar o autódromo de

classificação, uma para cada Silverstone 3 anos aträs.rnas sua
corrida. Os pit stops serão oferta foi rechaçada pelos
permitidos apenas para troca de proprietários da pista. (FG)

Bingo beneficente
Em prol da saúde de Daiane Devigili

Dia 20 de agosto, às 14 horas
Salão da Capela Rainha da Paz, Vila Nova

negócios, é
fundamental contar
com um parcerro f

ágil e experiente.
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Determinação: equipe de Handebol treina e prepara-se parajogar na fase estadual dos lese

Handebol feminino conquista
vaga inédita para os Jesc

Fase Estadual
..

seraem

Rio do Sul,
emsetembro

Jaraguá do Sul - O Han
debol feminino conquistou o

título de campeão da fase

regional dos Jogos Escolares de
Santa Catarina. A competição foi
disputada de 3 a 6 deste mês, na
cidade de Mafra.

Para chegar a conquista do

primeiro lugar, as meninas derro
taram a equipe de Canoinhas, por
27 a 14; São Bento do Sul, por

25 a 13, e Joinville, 26 a 17. O
técnico do Handebol, Marcelo
Dias, fala que a "dedicação das
meninas nos treinos e nesta fase
dos Jesc, proporcionou a con

quista inédita". O Handebol

masculino t�mbém foi campeão
da fase regional de forma invicta,
derrotando Barra Velha por 35 a

12; Joinville, 27 a 17; São Bento
do Sul, 30 a 22, e a equipe da

casa, Mafra, por 33 a 11. Dias'
acredita na possibilidade de

conquistar os primeiros, lugares
na fase estadual;em Rio do Sul,
de 11 a 16 de setembro". Além
do Handebol masculino e

feminino, que passaram pela fase

regional, disputarão os jogos de
Rio do Sul: Atletismo, Tênis de

mesa e Xadrez masculino e

feminino. No Futsal e Basquete,
Jaraguá do Sul será representada
no masculino e no Vôlei

feminino.
O diretor-técnico da FME

FundaçãoMunicipal de Esportes
-,

-, Hercílio Mendonça da Rosa,
lembra que "apesar da boa

colocação do Vôlei masculino e

Basquete feminino em Mafra,
onde ficamos com a segunda
colocação, não alcançaram
classificação para ,a fase
estadual" .

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Futsal jaraguaense estréia contraBlumenau
Jaraguä do Sul -r-r- A Fe

deração Catarinense de Futsal

divulgou na terça-feira a tabela

da segunda fase do Campeonato
Catarinense Divisão Especial. A
equipe da FME/Breithaupt/
Caraguá estréia no sábado, dia
19, jogando com a Taschibra/.

/ Blumenau, no Ginásio de

Esportes Arthur Müller. Os

.

demais jogos do turno serão dia

26, com a AABB, em Chapecó,
e, após 20 dias de paralisação, a
FME enfrenta a Unoesc, em São

Miguel do Oeste. A paralisação
deve-se as disputas dos micro e

regionais Jogos Abertos de Santa
Catarina. Os jogos do returno

serão nos dias 7,14 e 21 de

outubro, invertendo-se o mando
de quadra. Classificam-se os dois

primeiros para as semifinais, que
decidirão as vagas para a final em
cruzamento olímpico.

A comissão técnica da FME
mantém contatos com clubes do
Rio de Janeiro para amistosos
neste intervalo. "Clubes como

Vasco da Gama, campeão da

Liga, eMetropolitano, do Rio de

Janeiro, e Flamengo estão sendo
contatados para o acerto de
amistoso", informou Augustinho
Ferrari, auxiliar técnico da

equipe.
Uma notícia abalou os jo-

gadores e comissão técnica da

equipe de Futsal. Patrick terá que
fazer cirurgia do ligamento da

perna esquerda. Depois de
entrevista ao CORREIO DO

POVO, na semana passada,
Patrick falava que não precisaria
da cirurgia e, em 20 dias, estaria
treinando com seus compa
nheiros.

Depois de passar por novo

exame, o âtleta recebeu a notícia
da cirurgia. "Agora vou fazer a

operação e me recuperar o mais

rápido possível para voltar às

competições", diz Patrick, que
só poderá trabalhar com bola no

ano que vem. (AO)

Jogos da Semana da Pátria
As\ inscrições para os Jogos da Semana da Pátria estão abertas
até o próximo dia 18. Elas deverão acontecer na FME, das 7h4l
às llh45, e das 13 às 17 horas. O evento é destino a estudanles
de 10 a 14 anos, nas modalidades de Atletismo, Basquete, futsal I

Handebol, Vôlei, Xadrez e Tênis de mesa .

Parabéns ao Handebol
As meninas do Handebol feminino estão de parabéns. Passama
fazer parte da história da modalidade em Jaraguá do Sul. O

Handebol, pela primei ra vez na sua história, está disputando o

Estadual.

Final no João Marcatto
Apesar de defender a idéia de .

que os jogos fmais de

campeonatos devem acontecer

no campo dos times

participantes, nada melhor do
que o Estádio João Marcatto

para sediar a finaldo

Campeonato Integração. Cruz
de Malta e Vitória, nos titulares,
e Vitória e Alvorada, nos
aspirantes, pisarão no gramado
no domingo.

.

Boas lembranças
Uma boa oportunidade parae
torcedor lembrar dos grands

jogos realizados no João
Marcatto, nos bons tempos do
Grêmio Esportivo Juventus.j
lógico, ver em campo os bom
valores das equipes. O ingresso

para os jogos finais selÍ

gratuito. Bela idéia de Rogério
Tomazelli, presidente da Liga

Jaraguaense de Futebol. E vem

aí a l" Divisão de Amadores,

Cerca de 15 equipes participam
do Futsal Adulto de Schroeder

Schroeder - A Isa edição
do Campeonato Municipal de
Futsal Adulto vai contar neste
ano com a participação de 15

equipes. No dia 15, às 19 horas,
será realizado o congresso técni
co que vai definir a fórmula.de
disputa. Os jogos deverão ser

realizados aos sábados.

Hoje, acontece a rodada do 5°

Campeonato Regional de Futsal
Menor, às 19 horas, no Ginásio
Alfredo Pasold. JangadalMarisol
e Hering, CME Schroeder/

Jangada e Hering B, jogam hoje.
Simultaneamente estarão aconte
cendo os jogos nas categorias
Infantil e Mirim.

No segundo Campeonato

Municipal de Futsallnfanto�juvenil
de Schroeder, acontecem jogo
neste sábado, a partir das 16 horas,

DragõesDourados xMóveis TaM
Aliança x Supermercado Téio,

Comercial x Loja Jaci.
E o primeiro Campeonato

Municipal de Futsal Master, que
encerrou na última sexta-feira,
teve como time campeão o

Segundas Feras, em segundo
ficou a equipe da Papelaria
Miglas, terceiro para União

Esporte Clube, quarto, Barão do

Rio B-ranco. O goleiro menos

vazado foi Gilberto Behling. cO!li
11 gols sofridos, já o artilheirO
foi Valdeci Reis, com 16 golS,
(I�TON PIRAN)

Jaraguá do Sul será representada
nos Joguinhospor 16modalidades

Jaraguá do Sul- A delega- '

ção jaraguaense deve contar com

180 integrantes, entre atletas, téc-

.

nicos, dirigentes e pessoal de
apoio, nos 13'" Joguinhos Abertos,
que acontecem de 18 a 27, em

Floria-nópolis.
A Fesporte realizou, na terça

feira, congresso técnico para a fase
Estadual dos Joguinhos Abertos de
SantaCatarina. Jaraguádo Sill estará

. � pelorepresentada na compet1çao
Xadrez, Natação, Judô, Atletismo,
Basquete e Tênis de mesa, nO

masculino e feminino. Além des�
modalidades, terá Futsal, BandebO,

.

li mo nO
Futebol de campo e CIc s. '

.. oquemasculino. OBasquete femiIJUl. '

na),
não obteveclassificação no RegI�d à
foi convidadapelaFesportedeVI �,
desistência de São.Miguel do oes
(AO)
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