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estofados eco/chões

Polícia prende
três homens

envolvidos com tráfico

CRIME

Polícia intercepta
veículo com droga
Olímpio Pinto Júnior, 23

anos, Roberto Eduardo Leal,
20, e IgorRibeiro de Lima, 19,
foram presos acusados de
tráfico de drogas, ontem, por
voltadas 3 horas naBR-280, ,

próximo ao Posto Rudnick.
Página 10
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Impasse na compra de imóvel
atrasa ampliação da Casan

Lula vem aJS
dar apoio ao PT

Jaraguá do Sul foiincluída
na agenda do presidente de

honra do PT, Luís Inácio Lula
da Silva, que vem ao Estado

naterça-feira. Ele chega em

Jaraguá do Sul por volta de

12h40. Página 4

Para ampliar o sistema de tratamento de água
deGuaramirim, aCasanprecisa adquirir imóvel,
mas não entrou em acordo com o proprietário
do terreno que deve ser anexado ao projeto. A
empresa ofereceR$ 50mil pela área, commais

de 6 mil metros quadrados, avaliada em R$
115 mil. Enquanto a obra não sai, cerca de

quatromilmoradores dos bairros Corticeira e
Bananal do Sul continuam sem água tratada.
Página9
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Blunk encaminha

recurso ao TRE

Edson Junkes/CP

o presidente da Câmara de
Vereadores de Corupá, Er
nestoFilipeBlunk, encaminhou
recurso para tentar evitar a

impugnação da candidatura.

Ele não se desligou do cargo
no prazo previsto. Página 3

I

Jaraguaenses
no Interescolar
A 3a etapa do Campeonato

Interescolar de Bicicross, pe
núltima etapa da competição.,
aconteceu sábado, no Parque
Malwee. A equipe local con

quistou amaioria dos troféus e

sagrou-se campeã geral.
Página12

Genro do proprietário, o empresário Adolar Eggert, defende valorização do imóvel

Besc entra com

mandado contra
a lei das filas
Página 7

Apae programa
açoes na semana

doportador
Página 7

Fly One Version
r 150movimenta
Blumenau
Página 8

IRINEUCOM--LINHAS NOVAS, O
ECLIPSE CHEGA AO

BRASIL COM MOTOR DE
203 CAVALOS E CÂMBIO

SPORTRONIC

Classi Auto
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Poltronas a quem quer lei
A lei municipal que dispõe sobre as filas dos bancos -

aprovada graças à pressão do período eleitoral e à necessidade
de agradar o povo, peculiar a cada quatro anos' -. sequer
começou a funcionar e um banco já entrou com recurso para
impedi-la de vigorar. Curioso que sejajustamente o Besc (Banco
do Estado de Santa Catarina), o campeão de reclamações, onde

é comum as pessoas passarem até
duas horas esperando por
atendimento, principalmente em

início e final de mês.
Os principais alvos das críticas

dos usuários são os bancos

públicos, porque concentram o

maior volume de serviços e de

clientes. Mas é demagogia usar o
discurso de que é público, por isso
não funciona. Esse chavão só serve

o quadro
juncional dos
bancos vem sendo

enxugado, nos
últimos anos.

Como consolo, os
clientes

ganharam
poltronas e

aos interessados na privatização e

fosse assim, o Bradesco, que é

privado, não teria filas. O processo
é outro. O quadro funcional dos
bancos vem sendo enxugado, nos
últimos anos. Funcionários foram

ninguém ouve

falar em concurso

público faz
tempo

substituídos por wáquinas, que
não fazem tudo e que amaioria dos

clientes não sabe utilizar, coisa natural num país de analfabetos.
Como consolo, os clientes ganharam poltronas e ninguém ouve

falar em concurso público para bancos faz tempo.
A iniciativa daCâmara jaraguaense, de estabelecer em 15

minutos o tempomáximo de espera nas filas, já funciona em outras

cidades, onde também houve resistência. EmCuritiba, aPrefeitura
perdeu ação para aCaixa Econômica Federal, mas emBlumenau,
pelomenos três agências recorrerame o Judiciário deu ganho de
causa ao Município. Resultados que variam de acordo com a

interpretação que o Judiciário dá ao caso. Quem legisla sobre os

bancos é aUnião, através do Banco Central, mas os municípios
têm autonomia para legislar sobre matéria de interesse local.

Seguindo esse raciocínio, Jaraguá do Sul tem autonomia para
definir critérios de atuação às agências (ou não).

'

Outro argumento que o Município vai utilizar é a relação de
consumo, esfera �i;n que pode legislar, desde que não fira a

Constituição.
.

As coisas no Brasil só funcionam sob pena de multa. Quando
ameaçadas de perder dinheiro, as engrenagens se auto-regulam.
O Procon de Blumenau atesta que, depois ele aplicadas as

primeiras multas, -os bancos melhoraram sensivelmente o

atendimentoàpopulação e as reclamações reduziram. A lei deles
é até mais rígida que a jaraguaense. Se reincidir na contravenção
por duas vezes, a instituição tem o alvará de licença cassado. Ern
Jaraguá do Sul, S9 naquartanotificação o banco corre risco de

suspensão do alvará ...
A Câmara definiu bem quando qualificou essa lei c0II1-0 a de

maior alcan:ç€; soéj'al.aprovada pelo Legislativo. Afinal, qual o
alcance social de nomear ruas, distribuir caçambas de terra e

aumentar os própriossalários", atividades corriqueiras do

Legislativo. Existem coisas mais importantes a serem feitas; mas
essa lei pelo menos beneficia um volume considerável de
p�u��.

'
.

,

Quem espera nas filas não é o empresário, nem o cliente que
movimenta grandes somas de dinheiro, a esses existe atendimento .'
especial. Quem perde tempo nas filas é a população em geral,
que depende do banco para pagar títulos emovimentar pequenas
quantias. Mas boa fatia do lucro das instituições bancárias vem
desses clientes, senão, que vantagem haveria em atendê-los?

Individualização da globalização

Houve um período em que
as pessoas saíam de' seus lares

, e calmamente iam para seus

iocais de trabalho. Faziam o que
era de sua responsabilidade e

competência fazer. Após o ex

pediente, calmamente voltavam
para seus lares, e suas famílias.
Viviam, para a: época e os pa
drões da mesma, dentro de um

'

processo de normalidade. Pra
ticamente de acordo com o

esperado.
Há bem pouco tempo, esse

ritmo mudou. Tudo ficou muito
acelerado. Vivendo o dia-a-dia

globalizado, não' se pode mais

.

dizer que calmamente se vai ao

trabalho, faz o que tem que ser

feito e volta no mesmo ritmo

para casa. Não. Não. é assim.

O estresse e a depressão toma
ram conta das pessoas. Pode

se até generalizar, dizendo ser

este o ritmo comum às pessoas
nos dias de hoje. Seja nas gran
des, médias ou pequenas em

presas, ou mesmo qualquer
instituição, organização ou co

munidade, é difícil encontrar

* Odenite Cardeal de Magalhães

alguém que não esteja sofrendo
com o estresse e/ou a depressão
como um processo de nor

malidade, em se comparando ao

ritmo vivenciado no momento

atual.

Na era da Internet, onde tu

do dura milésimos de segundo,
está muito difícil e complicado
as pessoas saírem de seus lares
calmamente e ao seu ritmo (bio
física-psicossocial) fazerem
com responsabilidade e com-·

petência o que tem que ser feito
,

e voltarem para seus lares, que
não sej a também de forma

acelerada; e não mais uma só '

preocupação se não muitas
outras também ao mesmo tem

po; tal qual quando se está na

frente de um computador e si
multaneamente envolvido com

vários programas e detalhes
I

para um só projeto.
Em meio a tudo isso, as

pessoas estão buscando dentro

de si o seu autovalor. Estão vol
tando seus padrões de vida mais
a si mesmos e indo em direção
à melhoria da coletividade. Ou

seja, estão se despertando e uni,
.

ficando seus trabalhos em prol
de uma grande comunidade,
Para se chegar neste nível, é de

suma importância o autoce

nhecimento. 'Procuram elas se

conhecer, se desenvolver e se

aperfeiçoarem cada vez maís e

melhor.

Nesse sentido, as clínicas e

consultórios de psicoterapia el

ou de terapias de auto-ajuda
estão com seus espaços garan,
tidos para o próximo milênio,
Serão os lugares onde as

pessoas poderão vir a APREN·
DER a lidar com este novorit·
mo de SER e FAZER seIJ1

dimin'uir a sua produção, mas

melhorando sensivelmente asua

qualidade de vida. Como con'

seqüência dessa melhora
individual, o seu trabalho, o seu

lar e, é claro, a comunidade
como um todo e de forma geral,
tambémmelhora.

* Psicóloga
'.

. �W
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Coligação recorte de decisão
,

judicial sobre impugnação
Guaramirim - A coligação

do PFL e PPB está ingressando
com recurso, através do advogado
Adelino Sávio Atanásio dos

Santos, contra a sentença da juíza
Sônia MariaMazzettoMoroso, da
fJjZonaEleitoral, que julgo impro
cedente o pedido de impugnação
da candidatura à reeleição do

prefeito Antonio Carlos Zimmer

mann (PMDB).
No recurso que está sendo

enviado ao IRE (TribunalRegional
Eleitoral), o advogado deverá

contestar a "ilegitimidade de parte"
em que a juíza baseou a decisão:
sob o argumento de que a re

clamação não havia ingressado

, !

com a denominação correta, ou

seja, em, nome da coligação Acer
taGuaramirim.

Santos disse que também vai

questionar no Tribunal o fato de a

juíza ter julgado a matéria, afir
mando que Sônia Maria estaria

impedida de apreciar o caso,

enquanto o TRE não semanifestar

sobre a "exceção de suspeição de

parcialidade", que existe contra a

juíza. O instrumento referente a

. suspeição foi encaminhado dias
atrás pelo mesmo advogado, que
cita o Artigo 265, inciso Ill, para
reforçar o argumento. O artigo diz:
"Suspende-se o processo quando
for exceção de suspeição de juiz".

Síndicatodos Trabalhadores nas Indústrias de

Alimentação
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS

INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL,
GUARAMIRIM EMASSARANDDBA, com sede na rua José Emmendoerfer,
240, em Jaraguá doSul- SC, por suaDiretoria Executiva, neste ato representada
por seu presidente, abaixo assinado, convoca todos os integrantes da categoria
profissional, para a Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia

26.08.2000, "Sábado", às 08:00 horas em primeira convocação com o quorum

ie legal, ou às 09:00 horas em segunda convocação com qualquer número de

integrantes presentes, na sede do Sindicato, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: -,

te I. Discussão e Aprovação da pauta de reivindicações a ser apresentada para
e negociação com os Sindicatos Patronais, Empresas não representadas e Federação
e Patronal; .

2. Autorização à Diretoria do Sindicato Profissional negociar com os

Sindicatos Patronais, Empresas não representadas e Federação Patronal, a pauta
e dereivindicações, reajuste salarial, além de outras vantagens à categoria.
W 3. Autorização para instauração, de dissídio coletivo, caso os Sindicatos

la Patronais, empresas não representadas e Federação Patronal das Empresas se

recusarem a negociar ou malogrem as negociações; e,
.

4. Autorização para o sindicato contratar advogado para instauração do
dissídio coletivo.

Jaraguá do Sul (SC), 16 de agosto de 2000
Valdir Stein - Presidente

Para Automóveis· Caminhões·
Iretores-Serviços em Geral

99B1-�049
Rua José Theodoro Ribeiro, 971 ·lIha da· Fi ueira

Edson Junkes/CP

preparada para a defesa. Ele incluiu
uma certidão fornecida pela
Prefeitura para comprovar de que
o afastamento aconteceu dentro do

prazo.
Blimk admitiu que pode ter

havido falha de parte do comitê

responsável pelo encaminhamento
dos documentos de registro dos
candidatos da aliança do PMDB e

do PFL, e até dele próprio. "Eu
deveria ter conferido os docu

mentos, mas não o fiz porque não

vi necessidade russo. Afinal, é um -

procedimento simples, de fornecer
os documentos que a lei requer",
comentou. Ele temeque o episódio
venha a ser explorado pelos
adversários políticos, na comu

nidade. "Sabe como é, numa cam
panha eleitoral não passa nada",
lamentou.

O presidente do PFL foi o

principal articulador da aliança
formada com o PMDB para as

eleições municipais de Corupá.
(MILTON RAASCH)

conhecimento da impugnação da

candidaturapelo juiz Luiz Antônio
Zanini Fomerolli, na quinta-feira da
semana passada, quando foi
chamado ao cartório eleitoral para
ser informado do acontecido. De
acordo com a interpretação da

Justiça Eleitoral, o vereador só se

desincompatibilizou do serviço
públicomunicipal no dia 3 de julho,
portanto, fora do prazo legal. Blunk
é técnico contábil-e respondia pela
gerência do Parque Ecológico
Emílio Fiorentino Battistella,
função que assumiu alguns meses,
com a aprovação do prefeito Luiz
Carlos Tamanini (PMDB).

Ele insiste que desligou-se da

função no dia 30 de junho, como
exige a legislação, e espera poder
reverter a situação apelando ao

TRE.
- Nada do que houve teve

qualquer intenção de má-fé de

minha parte -, defende-se o

vereador, confiante de que a Justiça
Eleitoral iráavaliar a argumentação

Expectativa: presidente do Legislativo joga a última cartada no recurso junto ao Tribunal Eleitoral

Blunk encaminha recurso ao

TRE para evitar impugnação

EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Vereador diz que
houve confusão
na entrega
de documentôs

Corupá - o presidente da

Câmara de Vereadores e presidente
do PFL, Ernesto Filipe Blunk, já
encaminhou recurso ao TRE

(Tribunal Regional Eleitoral) para
tentar evitar a impugnação da

candidatura ao novo mandato.

Blunk atribui a dificuldade para
fazer o registro da candidatura na

87" Zona Eleitoral a um erro

cometido. Segundo ele, teria sido
colocada uma cópia de um pedido
de licença remunerada com data
de 3 de julho, junto com os

.

documentos exigidos de praxe, o

que teria virado obstáculo. Blunk
é ex-prefeito e concorre ao quarto
mandato no Legislativo.

O vereador disse que tomou

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Lula chega na terça-feira para
III prestigiar a campanha do Pr

Roteiro do líder
petista no Estado
deve iniciar por
Jaraguá do Sul

,

I

Jaraguá do Sul - o pre
sidente de honra do Partido dos

Trabalhadores, Luís Inácio Lula
da Silva, estará terça-feira na

cidade, para cumprir agenda
com mais de três horas de du

ração, prestigiando a cam

panha do partido às eleições
municipais. A chegada do líder
petista deverá ocorrer por volta
de 12h40, e ele permánece na

cidade até por volta de 16 horas.
Lula inicia por Jaraguá do Sul o
roteiro de visitas previsto no

Estado, que incluirá visitas a

Itajaí e Joinville. O deslo
camento desde Florianópolis

/

precisará ser feito de heli-

cóptero, para que seja possível
incluir Jaraguá do Sul no roteiro.

O candidato a prefeito
Dionei da Silva solicitou ontem

a colaboração da Malwee

Malhas para a cedência do he

licóptero da empresa, nesse

sentido.
Conforme o roteiro, que

ainda está sendo preparado pelo
PT, logo após o desembarque,
Lula seguirá em caravana até o

restaurante da Recreativa da

Marisol, onde participa de um

almoço e concede entrevista
.

coletiva à imprensa. O contato

direto com o público virá em

seguida, quando ele irá ao centro

da cidade, devendo percorrer o
Calçadão e participa:r de con

centração na Praça Ângelo
Piazera.

O PT começou a mobilizar
ontem os correligionários dos

municípios da microrregião do

1,1'
II

Jornal
CORREIODOPOVO

370-7919

I

Campanha: Lula deverá percorrer quatro cidades no Estado

Vale do Itapocu (( de São Bento

do Sul para o acontecimento.

Esta é aprimeira visita que Lula
fará a Jaraguá do Sul durante

toda a vida pública. Segundo
Dionei, a vinda do dirigente de

verá reforçar a intenção do

partido de discutir com a comu

nidade as grandes questões
nacionais durante a campanha
eleitoral, utilizando-se dos

programas dos horários gra
tuitos no rádio e das reuniões
com as comunidades.

Dionei entende que existem

questões que não podem ser

dissociadas da discussão dos

problemas locais.
- Muitas das dificuldades

que oprimem a população ja
raguaense são decorrentes des

se projeto ineficiente do gover-

no federal-, critica o candidato
do PT, citando a situação de mi

séria de muitas famílias brasi
leiras e os preços dos medica-
mentos.

ARTICULAÇÃO - O

tesoureiro da Executiva Esta
dual do Partido dos Traba

lhadores, José Claudenor Wer

mohlen, esteve ontem à tarde

em Jaraguá do Sul, tratando dos
detalhes da visita de Luís Inácio
Lula da Silva. Ele informou que
Lula deverá desembarcar em

Florianópolis por volta de 9

horas, e que o roteiro está sendo

elaborado para que a chegada
a Joinville aconteça até às

19h30. Lula terá atividade na- .

quela cidade também na quarta
feira, pela manhã.

(MILTON RAASCH)

Escritório de Advocacia
- Dr. Arão dos Santos

OAB/SC9760

*Tributário * Bancário
ir 372-0582

R: Carlos Hafermann.Yx - Centro - Jaraguá do Sul

* Civil *
.

Comercial

JARAGUÁ DO SUL, 17 DE AGOSTO DE 2000

A Escola Diocesana de Fé e Política, da Diocese de Joinville,
. promoverá três debates com os candidatos a prefeito, em

Guaramirim. Os debates serão realizados nos dias 25 de agosto,
na comunidade São José, no Bairro Rio Branco; 1 de setembro,
no Salão São Pedro, de Guainiranga, e 17 de setembro, na Matriz

dá Paróquia Senhor Bom Jesus, na sede do Município. A
organização dos debates está sendo feita por um grupo de dez

pessoas de Guaramirim, que participa das atividades da escola.
Maria Salete Spezin, integrante do grupo, antecipa que os debates

tratarão das propostas dos candidatos e outros assuntos que
interessam à população, sem dissociar, entretanto, os temas

relacionados com a questão da fé e espiritualidade.

Definido

O PMDB de Guaramirim

definiu a sede social da

Sociedade Atiradores Diana

como local da concentração
política que o partido realizará
nesta sexta-feira (18), com
início às 19h30, com a finali

dade de fazer o lançamento
dos candidatos da coligação
PMDB e PSDB. Estão

confirmadas as' presenças dos

deputados federal Vicente
Caropreso e estadual Ivo

Konell e de outras lideranças
dos dois partidos na região.

Presença
Já o PfL e o PPB estarão

realizando carreata sábado (19),
às 9h30, com o mesmo

objetivo, destacar o grupo de

candidatos da coligação e

marcar o início de uma etapa de

mais atividade-na campanha
eleitoral.

. Estão sendo anunciadas as

presenças do vice-governador
do Estado, Paulo Bauer, e dos

deputados federal José Carlos
Vieira e estadual Nilson

Gonçalves, além de

correligionários e simpatizantes
dos dois partidos

Precursor

José Cladenor Vermohlen, integrante da Executiva Estadual do
Partido dos Trabalhadores, está desde ontem, em Jaraguá do Sul,
tratando da preparação da visita do presidente de honra do partido
ao Município, Luís Inácio Lula da Silva. Vermolehn tem a tarefa
de compatibilizar todos os detalhes do roteiro da visita de Lula a

Santa Catarina, nos próximos dias 22 e 23 de agosto.

Braços abertos I
O candidato da coligação do

PMDB, PPB e PSDB em

Schroeder, Osvaldo Jurck,
espera de "braços abertos" pelo
apoio e participação do

prefeito Gregório Tietz (PFL),
que deve definir durarte esta

semana a posição que adotará

em relação às eleições
•

municipais.

Braços abertos Il

Jurck vive a expectativa do

reforço, que poderá não se

confirmar. Tietz estuda com

muito cuidado os próximos
passos, que decidirão o seu

próprio futuro político. A
opção também poderá ser

para o candidato do pFL,
Hilmar Hertel, apesar das

divergências entre eles.

AVANÇA EDUCAÇÃO

CPServiço

Não

Esqueça
Vacine

seu

filho

inenorde

5 anos
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www.aduaneiras.com.br

DESPACHANDO DIVISAS
Com os esforços crescentes para bios comerciais em nível interna

aumentar as exportações brasi- cional. O despachante aduaneiro

leiras por parte do governo e de atua hoje como uma espécie de

entidades de classe. a figura do consultor que orienta tecnicamen

despachante aduaneiro deixa de te sobre as melhores opções para
ser UI/! mero coadju- �-------�

as atividades de co-

vante facultativo nas mércio exterior, sern-
transações internacio- pre de acordo com a

nais para se tOrJ1Ç1r legislação aduaneira.

UIII elemento-chave Ele é um operador
ua otimitação da re- logístico integrado,
loção custo x benefi- porque detém o co-

cio para as empresas. nhecimenro das áreas
Em depoimento e.r- de importação, expor-
clusivo, Valdir San- ração, projetos, regi-
tos. presidente do Sin- mes aduaneiros, trans-Valdir Santos
dicato do s Despa-
chantes Aduaneiros de São Pau
lo. Campinas e Guarulhos

(Sindasp/CG) - Tel.: (1/) 289-
6522 - www.sinda.sDcg.com.br.
fala sobre a tendência cada vez

mais acentuada da terceirizaçäo
desses serviços e dos requisitos
necessários à formação de 'um
profissional competente nessa

área.

Operador logístico
"Nos últimos três anos, nós con
seguimos mostrar que o despa
chante aduanei ro é essenci ai ao
comércio exterior, constituindo
pane integrante do processo.
Aconteceram fatos novos que re

volucionaram todo o segmento,
fazendo com que passássemos do
modelo artesanal para o aurorna

uzado. Nós trabal hamos agora
Com ferram en tas de primei 1'0
mundo e contamos com 97% do

e�lpresariado, tanto de importa
çao quanto de exportação, segun
do pesquisa realizada pelo
Datafolha, util izando os serviços
do despachante em vez de man

tel' uma estrutura dentro da em

presa Com técnicos especial izados

�a�� ess� fim, partindo para a ter-
�lnzaçaQ em razão da comple
xIdade que envolve os intercâm-

porte, armazenagem,
ou seja, oferece uma gama de ope
rações que podem ser realizadas
com os rnais diversos mercados
mundiais."

Exportação
"Somos quase 15 mil despa

chantes aduanei ros em nível na

cional, e o Sindasp, além de ter

lima estrutura em termos de es

critório, fornece todo o suporte
para os seus 1,5 mil associados.
Para isso, realizamos cursos in
tensivos, seminários e treinamos,
em média, de 1,5 mil a 2 mil pro
fissionais nessa área por ano.

Estamos também observando que
o crescimento do comércio de ex

portação já começou a dar o re

torno que o próprio governo es

perava e o despachante está evo

luindo muito nesse, sentido. A

agilidade com que o despachan
te deve assimilar as mudanças do
comércio exterior em relação aos

procedimentos legais, que mudam
constantemente, tem que ser

muito grande. Acreditamos que
no segundo semestre deste ano

vai haver uma explosão total das
atividades exportadoras, capaz
de levar o País a atingir a meta

de 100 bilhões até 2005, caso não

aconteça algum fato novo que

modifique o cenário econômico
mundial."

Competência
"Até pouco tempo atrás. havia

uma cultura no Brasil de que o

despachante aduaneiro ficava
rico do dia para a noite, o que
não corresponde à realidade. Ele
tem é que ser bom, estar sempre
atualizado com as regras do co

mércio exterior e também con

tentar-se em ganhar pouco. Para
ser um despachante aduanei 1'0, é

preciso ter o segundo grau com

pleto, inscrever-se na Receita Fe
deral e atuar primei 1'0,' durante
dois anos, como ajudante de des- I
pachante, pois a lei exige isso.
Ou seja, trata-sé de uma ativi
dade democrática igual às outras
em termos de acesso, ao contrá
rio do que muitos pensam, que
requer conheci rnento técnico ad

quirido na prática e muito cui
dado para não errar no cálculo
das alíquotas de impostos, o que
pode causar prejuízos altíssimos,
com os quais o próprio despa
chante terá que arcar. Por isso,
o custo dos serviços de um des

pachante hoje, tanto para expor
tadores quanto para importado
res, está muito abaixo dos riscos

que ele assume nas atividades de
comércio exterior. É muito im- I
portante que o empresário faça
essa avaliação antes de decidir
entre contratar um profissional
de fora ou montar essa estrutura

dentro da sua empresa, utilizan
do um Funcionário COIll vínculo

empregatício."
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Bingo Beneficente
Em prol da saúde de Daiane Devigili

Dia 20 de agosto, às '14 horas.
Salão da Capela Rainha da Paz, Vila

\

Nova

BrasilTelecom convocaacionistas
Brasília - A Brasil Telecom

está publicando hoje, no DiárioOfi
cial, edital convocando seus acio

nistas para assembléia geral extraor
dinária (AGE) em sua sede, em Bra

sília; no próximo dia 31, às 9 horas,
para eleição do novo presidente do

Conselho de Administração e de um

outro membro do conselho, sem

designação específica, em substi

tuição ao atual presidente, Modes
to Carvalhosa, e ao conselheiro
Carlos Augusto Coelho Salles, que

apresentaram renúncia a seus

cargos. Este edital é assinado pelo
próprio Modesto Carvalhosa. Em

outro edital, também publicado hoje
no D.O., porém assinado pelos
conselheiros da Brasil Telecom
Eduardo Sintra Santos e Özmen
Sedat, é convocada também uma

AGE dos acionistas da companhia,
porém para I de setembro, às 16

horas, e somente para eleição do

presidente do Conselho de

Administração (AE).

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de

Alimentação
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE

ALIMENTAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, GUARAMIRIM E

MASSARANDUBA, convoca todos os integrantes da categoria profissional.
para a Assembléia Gerai Extraordinária, a ser realizada no dia 26/08/2000.
sábado. às 09:00 horas. em primeira convocação com o quorum legai ou às

i 0:00 horas em segunda convocação com qualquer número de integrantes
presentes. em sua sede social. à Rua José Emmendoerfer, 240, em Jaraguá do
Sui (SC). na forma estatutária ..para deiiberarem sobre a seguinte ordem do dia:

l ) Fixação do vaiar a ser descontado de cada trabalhador da categoria abrangida,
de acordo com a letra "e" do artigo 5i3 da CLT e artigo 8° Inciso IV da

Constituição Federal.

Jaraguá do Sui (SC), i6 de agosto de 2000.
VALDIR STEIN - Presidente

•

a�Ç9Dl�s.�DQ,"Ç2mgrÇl

-Solicitando reassentamento da pavimentação da Rua

Robert Ziemann, a partir da lateral a Rua Adolfho A. Ziemann,
bairro Amizade.

- Denominando a viapública n° 912, RuaRotary, e a via

pública n° 772, Rua João Agustinho Fabiano.
- Ratificando convênio entre o estado, através da

Secretaria do Desenvolvimento Social e. da Família e o

Município.
- Solicitando envio de oficio de pesar a Sra. Ester

Kochella.

- Solicitando envio de oficio pedindo a retomada dos

estudos sobre a implantação do regime de previdência aos

funcionáriosmunicipais .•
- Solicitando trabalhos de recuperação do pontilhão ao

final da Rua Wolfgang Weege, lateral com a Rua Alvin Mayer,
em frente a casa do Sr. Mario Laiton.

- Solicitando a realização dos trabalhos de

pavimentação asfáltica da rua de acesso ao ParqueMalwee.
- Esteve presente à sessão a Sra. Alcioni Canuto

discorrendo sobre a exposição "500 Anos doBrasil".

N as sessões ordinárias dos dias 10/08/2000 e 14/08/2000

foram aprovados as seguintes indicações e projetos:

- Solicitando recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua

João Januário Ayroso, bairro JaraguáEsquerdo.
-Solicitando pavimentação da complementação da Rua

Carlos Schulz, bem como, das ruas lIdo Formigari e 460, bairro
Czemiewicz.

- Solicitando substituição das luminárias da Rua

Antônio Francisco Diemon, no bairro Vila Nova, por de maior

potência.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PROGRAME-SE

.... Será aberta hoje a exposiçãb dos
500 anos do "Brasil Brasileiro".
Vale a pena fazer esta viagem
histórica através deste trabalho da

Associação Fraternitas, sob a co

ordenação da professora Alcioni

Canuto.

.... A Caravana da Alegria da

Secretaria de Cultura, Esporte, e
Lazer, com todas suas atrações,
arma sua tenda neste sábado, dia
19, no Colégio Es!adual Giardini
Lenzi, às 15 horas .

.... Domingo é o Dia da Integração
Folclórica do Grupo Neue Heimat
e tarde cultural, na Socidade

Vieirense, a partir das 16 horas

.... Acontece neste sábado, às 21

horas, no Parque Municipal de
Eventos, baile de escolha da Rai
nha das Associações de Bairros.
Dezessete candidatas disputam o

título. A animação ficará por conta
da Banda Danúbio Azul, do Rio
Grande do Sul, a partir das 22

horas ..

.... A equipe Steves, que promove
o show Volkswagen Espetacular;
estará em Jaraguá do Sul neste dia
31, para, a partir das 20 horas,
realizar acrobacias, manobras em
duas rodas, saltos entre rampas e

derrapagens. O convite é do

superintendente da Caraguá
Veículos, Inrri Moscheto.

I

.... O grupo de teatro Bagagem
Cênica, de Itajaí, apresenta neste

final de semana, sábado e do

mingo, às 20 horas, no Centro

Cultural, a peça: "Pessoa em

pessoas". A peça, sob a direção
de Valentim Schmoeler, vai enfocar
a obra do renomado poeta
Fernando Pessoa, criador da cé

lebre frase: "Tudo vale a pena se

a alma não é pequena".

.... Nesta sexta-feira, uma

promoção dos comunicadores da

,

Studio FM, em parceria com a

Connection Escola de Informática,
vai estremecer a Notre: show com

amelhor banda cover dos Rolling
Stones do Brasil, direto de São

Paulo, para exclusiva apresentação
na região. Imperdível!!!

Apevi divulga resultado da

Expo2000

.

A meiga Fernanda Lea de Souza estréia idade nova na '

próxima segunda-feira, dia 21, Cercada pelo carinho
dos amigos e familiares. Parabéns!

o resultado final da Expo2000 foi um dos mais positivos
dos últimos anos para a entidade promotora, a Apevi -

Associação das Pequenas Empresas do Vale do Itapocu. Os
números foram apresentados na reunião semanal da Acijs.

Segundo os organizadores, o evento gerou lucro de

R$ 40.000,00 para a entidade.
Horst Baümle

Paulo Bauer; Roberto Breithaupt, Everaldo Batista de Oliveira e Luiz
Carlos Floriani na Expo2000

Fotos: Diyulgação

Talita Iiana Raduenz,
filha do casal Leanir e

Luiz Carlos Raduenz,
atualmente residindo em

Florianâpolis, realizará
neste domingo, dia 20,
cerimônia religiosa de

Confirmação na Igreja
Evangélica
Luterana

O simpático Ernesto
Theilacker completa 80 anos

dia 2018. Felicidades!

Fabiane Rox e Aleir Porath trocaram aliança no dia 15

de julho, em cerimônia na Igreja Apóstolo Paulo, elll

Rio da Luz II. Os convidados foram recepcionados no
I

Restaurante do Parque Malwee. Parabéns e felicúfoi]es.

Parabéns 'a você
13/8 - Ivone Schmidt
Maria 'r. de Ávila Bispo
Alex Henke

Selma Maria Rosa
14/8 - Norberto Antonio

,

Marangoni
Giselle Mesch

_ (

16/8 - Marcia Henke

tft\ EMERGÊNCIA ""
� ODONTOLÓGICA W

DISQUE: 9981 8000
9104 4311

17/8 - Iracema, Sasse
Michel Eduardo Skola
Elton Jaco Weite

Ivone Franzner
Antonio R. Gors
Rosvita Reich Oribka

18/8 - Adernar Schwarz

Antonio Normário Bona
Anova Geffert

,

Elaine Krisanski
Mareio Baader

Eduardo Emilio Baada

19/8 - Evenita Siewerdt

Tiago Rafael Perin

Dr. Rafael Luis Pamplona
CRO-SC 5117

Dr. Kleber LisboaAraújo
CRO-SC5270
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AMitsubishimudou o

esportivo Eclipse,mas
mudou tudo, só restou o
nome.Uma nova
versão que vai

prolongar a boa
imagem que omodelo

antigo deixou. As
mudançascomeçam
pelomotor, que deixou
de ser turbinado, mais
em compensação virou
um3.0V6de
24

•

assi uto
CORREIODOPOVO

válvulas com potência
de 203 cavalos. E essa

potência toda faz rodar
de O à 100km/h em
apenas7segundose
alcançar uma
velocidade final de

225km/h. Ocâmbio é

automático, podendo
sermanual, de estilo
Sportronic, onde
pequenos toques

Jaraguá doSul. 17 de agosto de 2000

para frente ou para trás

garantem asmudanças
de marcha. O câmbio
mecânico também pode
ser adotado pela marca.
A aparência externa
mudoumuito, desenhos
vazados no pára
choque dianteiro
prolongam-se em
pequenas
ondulações nas
portas. Os vincos no

capô acompa
nhamos

faróis,
que
estão

em

for
mato

de

trapézio.O
aerofólio pode ser

uma das poucas
características que veio

da antiga versão. As
rodas de 17 polegadas
compneusde
perfil baixo

realçam a

esportividade do
veículo.Mudando para
o interior, o pacote de
equipamentos é feito na
medida, piloto
automático, teto solar
elétrico, regulagem
elétrica do banco do
condutor, CD e ar-con-

Mitsúbishi muda o esportivo Eclipse

Controle de tração,
freios ABS e quatro air
bags garantemmuita

segurança aos

ocupantes. Esse
esportivo é ideal para
pessoas que querem um

. esportivo sem gastar
muito dinheiro.

Automundo

Para as maiores famílias é uma das melhores

�p�ões neste segmento. Essa perua tem três
fileIras de bancos, sendo que a terceira fila
Pode ser retirada, podendo acomodar até
sete passageiros. O carro vem com nível
de acabamento único, mas não conta
com air bag nem como opcional. Ela
v:m equipada com motor 2.4 de 4
Valvulas por cilindro e potência de
127 cavalos.

A velocidade máxima alcançada é de
165km/h. O câmbio é automático e

inteligente, depois de 15 minutos
'de utilização a marcha se ajusta
conforme o motorista, esticando
as relações. Uma das maiores

imperfeições do veículo seria o

preço, que pode ser equivalente a

carros de melhor conforto, mas
de menor tamanho.

SpaceWagon GLX

r

E só [unter os pontos
e trocar por prêmios!

R$l,OO
em cupom fiscal
-

-

1 ponto
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se Fusca ano 73,
excelente estado, cor azul
báutico. Fone 275-0771,

cl Oliveira. Valor
R$ 2.000,00.

Vende-se Fusca 78, com
pneus novos, todo

original. Fone: 376-0630
ou 9102-6711, cl Sandra.

Valor a combinar.

Vende-se moto CG ano

89, cor prata, ótimo
estado. Valor R$ 800.00 +

9x R$ 165.00. Fone: .

9992-5814 ou 370-1478.

Vende-se super Fusca.
ótimo estado, cor azul.
ano 72. Fone: 9992-5814

Oll 370-1478.

Vende-se Palio EDX
1998, completo - ar.

único dono. cor cinza
steel. Valor R$

13.000.00. cl Emerson.
Fonc: 371-6466.

Vende-Se Jipe ano 61. óti
mo estado, aceito carro

de maior ou demenor va
lor na troca. 9992-5814

ou 370-1478.

Vende-se F-I 000 S, ano
91/91, turbinada,
hidráulica cl baú ..
Fone: 9979-1437.

Vende-se Escort XR3, 2.0,
ano 93. Valor R$

10.000,00, ótimo estado.
Fone: 371-2782, cl Rocha.

MODELO ANO COR
S-10 4.3 DELUXE COMPLETA ss BRANCA
F-l000 - COMPLETA DIESEL <:J1 AZUL
MONDEO CLX <:J1 VERDE MET.
VECTRAGLS <:J1 VERMELHO
S-10 <:J1 CINZA
SANTANA M12.000 COMPLETO 95 PI1ETO
GOL BOLA 1000 I 95 VERDE
KOMBI 95 BRANCA
OMEGA CD AUT 95 PRETO
UNO IE .95 VERDE
POINTER GL 1.8 COMP. 95 AZUL
CORSAWIND 95 VERMELHO
ESCORTGL 1.6 94 BORDÔ
FIORINO FURGÃO 94 BRANCO
ESCORT HOBBY 1.0 94 BEGE
TIPO 4P 94 AZUL
LOGUS GL 94 BORDÔ
CAL'lBRA COMPLETO 94 BRANCO
GOLCL 00 MARROM
UNO MILLE 00 VERDE
KADETT SL g;> CINZA
GOLCL g;> AZUL
APOLO 91 CINZA
VERONA LX 1.6 91 PRATA
UNO MILLE 91 BRANCO
FIORINO ABERTA 90 BRANCA
JEEPJAVALI 90 AZUL
PARATI GLE 00 AZUL
ESCORTGL 00 BEGE
FIORINO FURGÃO 88 BRANCA
PRÊMIO- FINANC. 88 BRANCO
ESCORT XR3 CONVERSo 88 VERMELHO
D-20 ff7 VERDE

CARAVAN COMODORO ff7 PRETO
PICK-UP - FIAT er VERMELHA
D-l0- DIESEL 82 MARROM
VOYAGE 82 BRANCO
RURAL4X4 73 VERDE

MOTOXT600 94 AZUL

�Daliar
V-EÍC-U-L-O-S--"'LT-D-A

COMPRA· VENDE· TROCA· FINANCIA
íN,ovos ,e Usados

Fones: ,373-0806 I 373-1881
MODELO ANO COMBo COR MODELO ANO COR VALOR

Del Rey GL 88 A Cinza Uno jviilie 92 Prata R$ 6.000,00
Escort Hobby 96 G Azul Uno EX 99 Vermelho R$ 10.800,00
Escort GL 89 G Verde Logus CLI 1.8 95 Cinza R$ 10.000,00
Fusca 1300 82 G Verde
Gol 16V 04 pts 99 G Branca Goi CL 1.6 92 Branco R$ 6.500,00
Goi CL 1.8 94 G Branca Monza SL 1.8 93 Azul R$ 7.800,00
Goi CL 1.6 92 G Verde Uno EX 4p 00 Branco R$ 12.200,00
GolCL 89 A Cinza Escort Hobby 1.0 94 Azul R$ 6.800,00
GolCL 88 A Prata
Kadett GL 96 A Prata Pálio ED 1.0 98 Vermelho R$ 12.500,00
KadeftGSI 95 G Prata Chevete 134 Branco R$ 3.000,00
Monza SL 4 pts 93 G Branca Palio EL 1.5 97 Prata R$ 13.000,00
Palio ED 4 pts 96 G Vermelho Parati 1.6 completa' 00 Cinza R$ 29.000,00
Uno Mille IE 96 G Vermelho
Uno Mille 94 G Verde Monza Classic 92 Cinza R$ 9.300,00

Uno Mille 94 G Vermelha Kadett GL 1.8 94 Branco R$ 9.500,00
Uno S 93 A Azul (>- Verona GLX 1.8 91 Vermelho R$ 7.200,00
Vectra GLS 97 G Branca Goi CL 1.6 96 Verde R$ 10.900,00
Vectra CD 94 G Vermelha
Verona GLX 90 G Cinza Jeep 70 Amarelo R$ 8.800,00

Sundow 50c 97 G Preta
Titan 125 97 G Azul

RUA PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, 3573Rod. SR 280 - Km 60 - Guaramirim - SC Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1170· Centro - Jaraguá do Sul - SC

Nome _,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_'_'_'_1_'_'_'_,_'
Endereço _,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,
_,_,_,_,_,_,_,_,_,. N°_'_'_'_' Aptoa_'_'_'_'
Bairro _,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,
CEP _,_,_.,_,_ _'_.,_
Cidade_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_,_,
Telefone_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_'_'_'_'_'_'_f
Ce Iu'lar_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'
E-mail_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'
Data de Nascimento

__

,
__

,
__

Você possui automóvel? Qual?_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'
"videokê reif eletronies modo VMP-2500

$ �J

som alarmes baterias,- vidros e travas elétricasG ') ii

L.......:.
�s-s,$

;

Jaraguá do Sulyi..... __ ._._-\. Rua Bernardo Dornbusch, 1111 Vila lalau
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MODELO
Go11.6 CL!

Go11.6 CL 2p
Gol 2.0 GTI 2p
Gol 1.8 CU 2p
Go11.8 GL 2p
Santana GL, 4p
Santana GL, 2p
Vectra 2.0 GlS 4p
Corsa 1.0 Super 2p
Uno 1.3 CS 2p
Palio 1.0 EX, 4p
Corcel II, 1.6 2p
Fusca 1.3

COR COMBo ANO

Branca G 96

Branco G

Azul G

Branco G

Vermelho A

Azul A

Bege A

Prata G

Branco G

Prata' G

Bege G

Bege A

Branco G

G

92

89

94

88

85

85

98

97

91

98

86

76

92 G

Classi Auto - 3

CARRO
S-10 2.2

Pick-up Corsa GL
SR Deserter
Tempra
Uno ELX 4p
Escort Hobby
Fiorino 1.5
Santana GL
Del aev Ghia
Fiorino

Pampa
Parati GLS

Pampa
Voyage GLS
Fusca
Brassilia
Chevrolet
F-600
Goi Special

371 0373

ANO
98
96
95
94
94
93
93
91
86
86
85
84
83
83
77
76
76
76
00

COR
Cinza
Verde
Vermelho
Cinza
Vermelho
Azul
Branca
Cinza
Vermelho
Branco
Marrom
Vermelha
Vermelha
Verde
Branca

Bege
Vermelho
Azul
Vermelha

371

COMBo
G
G
D
G
G
G
G
G
A

A

A
G
A
G
G
G
D
D
G

Escort Guaruja 1.8 4p Vermelho

Rua Reinoldo Rau, 794·· Centro
Jaraguá do Sul

��mmmmmaam��::=:m:�mmm�m:m:==-lZ:ECA Automóveis
:

Novos - Usados de Todas as Marcas I
275 35071

VEÍCULOS MODELO ANO COMBo COR I
vectra GLS Okm Gas Branca IGoi 1.0 16V Okrn Gas Bege/Júpiter �Uno Mille EX Okm Gas Branca t
Gol 1.08V Okm Gas Branca [
Corsa Sedan 99/00 Gas Branca 1
Santana GU 98/99 Gas Verde �Kombi STD 98/99 Gas Branca

!.....Parati 1.0 16V 98/99 Gas Branca
•ForB Ka 1.O 98/98 Gas Vermelha

Gol 1.08V 98/98 Gas Branca
Siena EL 1.6 97/98 Gas Verde <

lEseort GL 16V 97/97 Gas Branca [! Palio EL 1. 5 97/97 Gas Branca t

I
Vectra GL 2.0 96/97 Gas Cinza liUno Mille 4p 95/96 Gas Azul ,

Palio EDX 4p 96/96 Gas 8ordo *
Santana GU 94/94 Gas Cinza !D'20 Completa 93/94 Diesel Beje [Venona LX 1.6 91/91 Gas Branca [
Escort GL 88/88 Ale Prata �Escort L 87/88 Gas Vermelho ,
Elba S 87/87 Ale Branca J
Monza SljE 84/84 Gas Vermelha i! Gol LS 83/83 Gas Cinza a

I Passat LS 83/83 Ale. Branca t

I����

VEíCULO ANO COR COMBo

275·371 1
COR ANO PREÇO MODELO ANO

Branco 91 R$ 8.000,00 Fiesta 4p, opcionais + som original 98

Prata 98 R$ 12.000,00 Uno 4p, completo - ar 98

Prata 85 R$ 3.800,00 Palio com opcionais + som originar 97

Bege 84 R$ 3.400,00 Gol MI, rodas esp. 97

Branco 75 R$ 2.300,00
CBX 200 Strada 97

Branco 97 R$ 11.300,00 Tempra 16V camp. + banco de couro 95
Ti 04 95

Branco 95 R$ 13.500,00 Corsa Wind c/ opcionais + som original 95
Vermelho 96 R$ 12.900,00 Kombi envidracada 95
Branco 76 R$ 3.300,00 Ipanema GL 4 portas c/ trio elétr. 95

Córdoba 97 R$ 13.300,00 Verona LX 1.8i 4p, c/ trio elétr. 94

Prata 93 R$ 7.000,00 Saveiro. opcionais, prata + rodas 92

Chumbo 93 R$ 10.000,00 Prêmio CSL complet. 4 portas 91

Preto 96 R$ 13.300,00 kadet SL 90

Azul 98 R$ 25.000,00
Gol cf rodas esp. 88

Branco 96 R$ 30.000,00
Escort L 87

CBX 750F Hollywood 87

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira
Chev 85
Belinà Ghia Escala 85

Centro - Jaraguá do Sul3.7"2'," '2'·,g;}2J'O'.

:" :::::::. : ,., , , ..

Pick-up D-20 89 Branca D

Pick-up F-1000 (duQla) 84 Verde D

Corsa Super Sedan, 4p 1.0 99 Prata G
Chevete SE 1.6, 2p 87 Prata A

Chevete SL 1.6, 2p 85 Marrom G

OpaJa Comodoro 2p. (remod. 88) 81 Amarela G
Fiat Uno 1.0, 4p . 00 Prata G
Gol Mi 1.0 2p 97 Branca G
Goi CL 1.6, 2p 96 Branca G
Gol CL 1.6, 2p 89 Branca A

Fusca 1.500 79 Branca G
Saveiro Completa 1.6 (Ar, direção H.) 00 Branca G'
Escort GLX 1.8 comleto 2p. (ar, direção, vidros elétr., trava, alarme)

95 Cinza G
Escort L 1.6 (ar quente) 2p. 93 Prata G
Fiesta 1.3 2p 95 Vermelha G
Corcel II 1.6 80 Azul A

Corcel II 1.6 83 Verde A

Corcel II 1.6 Cinza85 A

Audi 80 completo 4p (2.0) 94 Prata G
Corsa MPFI 2p (1.0) 96 Branca

VEíCULOS
Kadett SLE 1.8 gas. completo
Corsa, 2pts
Diplomata 4.1 Compl.
Belina II
Fusca 1500

Gol Mi

Golf GL 1.8 4pts camp.
Gol CU 1.6, vdr, trva, couro, som
Corcel Luxo
Pálio EDX, 4pts cornpl,
Goi CL 1.8 gas.
Terilpra 4pts, 8 val. corrpl sérieouro
Palio EL, 1.5, 4 pts cl ar cond.
Vectra GL 2.2 cornpl.
0.20 Cerquest Turbe Diese, dh, ASS,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vela NGK
Para Gol e Saveiro a gas. de 89 a 91 Filtro de óleo

Para motor AP 18 - 2.0

R$ 3,50 mão-de-obra grátis R$ 6,60
L

mão-de-obra grátis

Amortecedor dianteiro
Para Gol até 97 Filtro de ar para motor AP

R$ 40,00 R$ 7,50mão-de-obra grátis

Promocão de Pecas
# #

NO LIMITE

Rolamento de embfeàgem

R$ 28,40
Cada

.

consulte o ano e modelo do veículo.

Aditivo para o reservatório
do limp. do pára-brisa

R$ 2,40

R$ 53,60
Platô de embreagem

Disco de embreagem

consulte o ano e modelo do veículo. Cada , R$ 56,77
consulte o ano e modelo do veículo. Cada

Banco Volkswagen

A Caraguá está ultrapassando todos os limites
do menor preço. São muitas peças em oferta e

com condições imbatíveis. Aproveite.

CARAGUÁ
Rua Bernarda Darnbusch. 800
Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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_�

Atendime__to
2a Ei 6a feira

.

das 7:30 às 12 horas
e das 13:30 às �f3lloras
sábados

���_-,--_�r�� das 8 às 12 horas

••

or er
Comércio

de Veículos

Mecânica
. funilaria

e pintura

Serviços,Ide lavaQão�

. e uDrulcaçao
PROMOÇÃO DE ANIVERSÁRIO

Nos 50 anos da Emmendörfer, o presente é para nosso cliente.
A partir do dia 7/R/00 ate 3/9/00
praticamos preço especial em:

Serviço - Valor Hora R$ 20,00
Peças - Desconto de 20%

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

lel371 3655

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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c ET E E U

Expo2000
s

,z' sucesso na.
[

R. Cei. Procópio Gomes, 481 - Fone (Oxx47) 371-3633 -laraguá do Sul/SC - e-mail: cassius@cassius.com.br - http://www.cassius.COI11.br

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

Nãoprecísa serautorízada,
tem que serespecíalízada!

A��ANHOU

A, PINTU�A?

,

TUrno BEM.
" A ÇENTE
CONSElGTA.

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA,

Fone: (47) 371-5057

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EMAGOSTO
Adquirindo uma cote.ao Consórcio 706, 707 ou 708

você concorre ao sorteio do '_

'Plano Tolalmenle

QUITADO
5 Carros por Grupo

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

<'

Dicave Visite nosso

SHOW ROOM
BLUMENAU I ITAJAI I JOINVILLE

JARAGUÁ DO SUL, 1 7 DE AGOSTO DE 2000

REDE RENAULT

, �
I

Avenida Prefeito
Valdemar Grubba, 3449

Fones: 370-2601 e 370-2413, I

REDE RENAULT· 104 CONCESSIONÁRIAS NO BRASIL

]

Teste de amortecedores grátis..16/08 a 22/08

7
d
ri

v

n

d

lJ
4

e

Í!

ç

q
v

E

p
T

AUTO CENTER'

371-7398
,

, -

•

R. Exp. Antonio Carlos Ferreir,a, 865 • Vila -Ledll
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Apae prova que portadores de

de deficiências sabem trabalhar
Jaraguá do Sul - Para

comemorar a Semana da 'Pessoa

Portadora de Necessidades Espe
ciais, uma campanha nacional,

que acontece de 21 a 25 de

agosto, a Apae (Associação de

Pais e Amigos dos Excepcionais)
vai mostrar à comunidade ja
raguaense que os portadores
podem trabalhar. Alunos do pro

grama de qualificação pro
fissional, que aprendem lavação
de veículos e cozinha e panifi
cação, vão trabalhar diante dos

olhos do público. Os alunos de

��ficação vão desenvolver

receitas no Supermercado Ange
loni, nos dias 21 e 22. Os alunos
de lavação vão trabalhar num dos

Postos Mime, de 21 a 25.
- Queremos que a comu

nidade os veja trabalhando, até
como forma de diminuir o

preconceito e aumentar as opor
tunidades -, diz a diretora da

Apae, Márcia Negri. Este ano, a

instituição conseguiu empregar
cinco alunos. A qualificação pro
fissional é uma das prioridades da
instituição, dada a redução de

possibilidades a que os portadores
ç�tão submetidos.

O tema nacional da semana é

"Prevenção de deficiências - O

ciclo da vida agradece", trabalho
que a unidade jaraguaense
pretende iniciar através de um

folder, que será distribuído à

população. "Vamos fazer uma

parceria com os agentes volun

tários de saúde para que eles
distribuam esse material quando
visitam as famílias", planeja a

diretora.
A prevenção de deficiências

é voltada especialmente às mães,
para que observem o desen
volvimento dos filhos, durante a

gestação e pós-parto, e aos jo
vens, que serão futuros pais e

mães. "Ainda há muita desin

formação", aponta Márcia.
PALESTRA - Um dos

processos que vem obtendo
.

melhores resultados no trabalho
com portadores de necessidades

especiais é o ensino da arte.

De acordo com essa ten

dência, a Apae programou
palestra com a artista plástica
Maria GlóriaDittrich, com o tema

"A criatividade no processo
educacional: o fundamento para
a superação das deficiências

psicossociais". O evento -

aberto ao público - acontece dia

21, às 19h30, no Sindicato do

Vestuário. (LC)

Educadores fazem seminário
Jaraguá do Sul - Cerca de

750 professores da redemunicipal
de ensino e convidados são espe
rados hoje em seminário promo
vido pela Secretaria de Educação,
noOubeAtlético Baependi, apartir
�8h30.Amanhã,nasdependên
C1as do Caie (Centro de Atenção
Integral à Criança), acontecerá a
4' Mostra de Trabalhos em Edu
cação, das 8h30 às 17h30. São 73

expositores, entre escolas de ensi
no fundamental, centros de educa
ção infantil e entidades convidadas,
que vão apresentar projetos desen-

-

vol idVI os durante o ano e que obti-
veram SUcesso nas instituições.

&!
O Seminário Municipal de
.Ucação terá duas palestras. A

Pum .

T
erra, com o professor Walter

akemoto, diretor do Departa-

mento de Educação Fundamental

do SESIMEC, com o tema "Políti
cas educacionais", A professora
KátiaCristina Stocco Smole, coor
denadora de educação do Mathe

ma/SP, vai falar sobre o ensino da
matemática na palestra "Desafios

da avaliação na perspectiva das

inteligências múltiplas". O semi
nário termina às 17h30.

Para a mostra de trabalhos, es
tão inscritos 787 professores.
"Teremos. 17 oficinas, além de

espaço cultural, onde professores
e alunos vão expor trabalhos artísti

cos, quadros, pinturas e escultu

ras", informa a/chefe do Setor de
Ensino Fundamental, Maristela
Alberton Silva. Nos intervalos das

oficinas, também serão realizadas

apresentações culturais. (LC)

CASA DO COBRE
Trabalhamos com venda de produtos para

rebobinamento e conserto demotores elétricos:

-FioSdecobre'
-Cap'

'

_
aCltores de partida e permanentes;Cabo de ligação.

-ROlamentos'
'

-Espaguete;
,

-Venffi
-Se

adores de motores;lomecânico'
-Verniz; :

Rua Ber1haWaage, 2094
8011'0 do Rio Cerro

Fone: (Oxx47) 376-0193

Edson JunkeslCP

dignidade às pessoas", protesta.
Ela cita o exemplo,de outros mu
nicípios, como Blumenau, que
aprovaram legislação semelhante
e onde a ação municipal não é
considerada inconstitucional.

No recurso jurídico apresen
tado, o Besc assegura que já
cumpre os objetivos propostos na
lei, que visa omelhor atendimento
dos clientes. O banco relata que
disponibilizou máquinas para o

atendimento eletrônico, cadeiras
estofadas, tevê a cabo e até café
e água para a clientela. "E as filas?
O número de funcionários das

agências bancárias vem sendo

reduzido, com o passar dos anos,
e é sempre o consumidor que sai

prejudicado", lembra Elisabet.
Independente do resultado da

ação do banco, continuam valen

do o prazo previsto para a lei en
trar em vigor. As agências têm
até o dia 6 de setembro para ade

quar o atendimento. Se não o fize

rem, serão notificadas pelo Pro
con e multadas, em caso de infra

ção reincidente. (LISANDREA COSTA)

zo legal para apresentação de in

formações. O Município enten

de que a lei é constitucional por
que lhe é permitido legislar sobre
matéria de interesse local", expli
ca o procurador-adjunto, Lucia
no Raizer. Outro argumento da
defesa é que se trata de relação
de consumo, esfera em que o

Município também pode legislar,
desde que não contrarie a Cons

tituição.
O Besc solicita liminar sus

pendendo os efeitos da lei. "O juiz
vai analisar e decidir se cabe essa

liminar", diz o procurador. Se a

liminar for acatada, o Besc será

dispensado de submeter-se à le

gislação. "Apenas o Besc, porque
somente ele entrou com a ação",
ressalta.

A vereadora ElisabetMattedi,
que apresentou o projeto na

Câmara, lamenta a postura do

banco. "Nem precisaria existir
uma lei se o banco valorizasse o

seu cliente, que é quem lhe gera
tantas riquezas, mas eles não

permitem conceder o mínimo de

Recurso: se o juiz acatar a liminar, o Besc não precisará cumprir a lei que regulamenta as filas

Fogoes

Limpamose
regulamos as chamas.
Contato: 371-3421

Besc entra com ação contra
a lei das filas, dos bancos

IDMPANY SOM E
ACESSÓRIOS LTDA.

Toda linha de som automotiva,
plug's e transformadores

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

Bancoalega
que o projeto
daCâmara
é inconstitucional

Jaraguá do Sul - O Besc

(Banco do Estado de Santa

Catarina) entrou commandado de

segurança contra o prefeito Irineu
Pasold, que sancionou a Lei

Municipal 2.695/2000, apresen
tada pela Câmara de Vereadores.
A lei, sancionada no dia 6 de ju
lho, dispõe sobre o atendimento
ao público nas agências bancá

rias, regulamentando em 15 mi

nutos o tempo máximo de espera
na� agências locais. O banco ale

ga que a lei é inconstitucional; por
avançar em área de competência
da União e do Banco Çentral.

O Departamento Jurídico da
Prefeitura elabora a defesa que o

prefeito deve apresentar à pri
meira Vara Cível, ainda nesta se

mana. "Estamos dentro do pra-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Um dos realizadores, Guilherme Weege incentiva a música techno

Campanha deMultivacinaçãoI

tem baixo movimento na região
Jaraguä do Sul - Menos

de 5% das crianças que devem

receber vacinas passaram pelos
.

postos de saúde, até ontem. A

meta da Secretaria de Saúde é
vacinar cerca de 9,4mil crianças
menores de 5. anos, contra a po
liomielite. Também estão sendo

aplicadas as vacin1s de rotina,
para os atrasados. O secretário

adjunto, Orlando Bernardino da

Silva; faz um apelo para que os

pais levem os filhos até os

. postos, lembrando que a segun
da dose da vacina é funda
mental. A campanha encerra no
sábado.

A chefe do serviço de imu

nização de Jaraguá do Sul,
Marinei Ostetto, acredita que o

mau tempo no inicio da semana

possa ter influenciado no mo

vimento dos pais. "Estamos
oferecendo as vacinas em 16

postos. Acreditamos que na

sexta-feira e no- sábado a pro
cura vai aumentar", diz, pre
vendo atropelos e acúmulo de

pessoas nos postos.
- Essa situação nos preo-\

cupa. Já temos a ameaça da

meningite, para a qual não existe
vacina específica. Precisamos
evitar as doenças que temos

instrumentos para prevenir -,
diz o secretário-adjunto. Ele lem
bra que apoliomielite, senão de-

. tectada no inicio, deixa se-qüelas
irreversíveis. Dois postos volan
tes foram acrescentados ao pro
grama de vacinação, com aten

dimento somente no sábado,
uma equipe ficará na Sociedade
Aliança, no Rio Cerro II, e a

outra na EMEF Jaraguá 84.
GUARAMIRIM - O se

cretário de Saúde de Guara

mirim, Antônio da Luz, solicitou
ontem a colaboração da im

prensa na divulgação da cam

panha, para que os pais se

sensibilizem quanto à impor
tância da vacinação. A cam

panha está ocorrendo nas es

colas e creches do Município.
(LiSANDREA COSTA)

Seja responsável!
Vacine o seu filho menor de 5 anos

CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 17 DE AGOSTO DE 2000 J)

Jaraguaenses preparam I
festa inédita em Blunienau �

Atrcçöo
é

homenagem
aos 150 anos
dacidade

\

Blumenau Uma festa

traz o que há demelhor no cenário
nacional. São seis DJs, entre eles

Dmitri, pioneiro das festas raves

no Bras'il, como a Rave-o-lution
e a avonts. Além dele, estarão
detonando nas pick-ups as feras
Erik Caramelo, Renato Lopes, Si
mione, Leozinho e Lolo. Techno
e house music serão a tônica.

Além de um time de primeira
qualidade na parte musical,
surpreendem as demais atrações
previstas para a Fly One Version
150. A decoração terá efeitos de
raio laser. Dois poderosos
canhões de luz permitirão a

visibilidade do local da festa de

uma distância de até 40

quilômetros, dependendo das

condições do tempo.
Serão 120 mil watts de som e

luz, duas pistas de dança (uma
no hangar e outra sob uma tenda

branca, ambas com capacidade
para 2,5 mil pessoas). Um

gerador vindo de São Paulo, o

mesmo utilizado no Skol Beats,
evitará qualquer interrupção no

fornecimento de energia elétrica. P,
Outras atrações da Fly One

Version 150 serão o VJ Alexis, P
que sincronizará som e imagem, rE
além de projetar imagens que vão I

surpreender diversos ambientes a

da festa; performances do
baterista Fernando Shafee;
seguranças preparados para dar

en
toda a orientação ao público; área im
coberta com capacidade para 6

adi
mil pessoas; área vip; nova

oca
estrutura de bar; praça de

a(
alimentação; quatro telões; loung rli
e, estacionamento no local.

ArINGRESSOS - Os ingres
nel

sos custam R$ 10,00 (ante ch
cipados) e podem ser encon

rrc
trados na Forum (Shopping cis
Neumarkt), Restaurante Na

pr(
Moita, DCE-Furb e Armazém Za
Geral, em Blumenau; na Levi's,

pe]
em Joi�ville,' em A LOJA.come mi
PostoMime da Reinoldo Rau, em

ma

Jaraguá do Sul; e nas lojas Vive
de

la vie, de Balneário Camboriú e
pe

Itajaí. No local, os ingressos co
custarão R$ 15,00.

�
� i.Ca

Ce
sib

nel

como a cidade nunca viu. Assim
os organizadores Guilherme

Weege e Cristiano Raboch
definem a Fly One Version 150,
marcada para o dia 1 de

setembro, no Aeroporto Quero
Quero, em homenagem ao
aniversário de uma das mais

importantes cidades catarinenses.
O agito terá início às 23 horas do

dia 1 e só deve parar por volta
das 9 horas do dia seguinte. Os
organizadores esperam a presença
de 6 mil pessoas - 2 mil a mais
do que na primeira versão,
realizada no hangar da Malwee,
em Jaraguã do Sul.

Para a geração música

eletrônica, aFly One Version 150

A Comunidade Sagrado
Coração de Jesus, daVila
Amizade, em Schroeder,

vem a público agradecer ao
empresário Valdemar

Zanotti e família a

colaboração em prol da
Igreja Sagrado Coração de

Jesus, pelas doações de
portas e janelas em

esquadrias de alumínio,
co111 vidros coloridos, e

uma mesa em mármore e

demais prêmios para a

festa. Devido às

colaborações, a
comunidade já está rezando
missa na Igreja. Não fossem
essas doações, a população
estaria, ainda, celebrando

as missas e cultos no

pavilhão.
A comunidade, que não

conta com empresas, calcula

que 80% da população são
de classe operária e

trabalham em Jaraguá do
Sul, muitos deles são

funcionários da empresa
Zanotti Elásticos.

A comunidade agradece

AGRADECIMENTO
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Impasse na compra de imóvel
atrasaobrado sistemadaCasan
Parte da cidade

permanece sem
: recebera
) água tratada

Guaramirim - Impasse
r

envolvendo a negociação de um

imóvel que a Casan precisa
adquirir para ampliar o sistema de
tratamento de água está atrasando
a conclusão das obras de am

pliação do complexo da cidade.

Após mais de dois anos de

negociação, a empresa ainda nãp
chegou a um acordo com o

proprietário do imóvel, que pre
cisa ser anexado para terminar o

projeto. O aposentado Rudibert
Zastrow quer hoje R$ 1.20 mil

i, pelo terreno, com mais de seis
mil metros quadrados de área,
mas a empresa oferece em tomo.

deR$ 50mil, alegando que o valor
pedido por Zastrow está fora da

cotação de mercado.
A gerente da filial pólo da

Casan emGuararnirim, Marilene
Costa Machado, diz que a

situação preocupa, porque se a

egociação demorar, vencerá o

contrato com a empreiteira que
executa as obras do complexo,
implicando na realização de nova
licitação, com a demora que
normalrnente acontece. Marilene
não informou quando irá
terminar o contrato com a

Saneter, mas admite que, devido
a essa situação, parte da po
pulação da cidade corre o risoo
de ficar mais um 'verão sem

abastecimento de água potável.
A possibilidade de acordo

entre as partes interessadas está
mais próxima do que há três

anos, quando o preço do terreno,
localizado ao lado daEstação de

Tratamento, na BR-280, estava
superestimado em R$ 300 mil.
De lá para cá, foram feitas duas
novas avaliações, sendo que na

última delas o valor do terreno'
ficou estimado em R$ 115 mil.
Zastrow concorda até em

reduzir para R$ 90mil, desde que
possa se isentar de uma dívida
de impostos de R$ 30 mil. Ele

recebe pouco mais de R$ 500,00
pot mês de aposentadoria e diz

que não tem como dar conta
dessa dívida, a não ser imbutindo
na negociação do imóvel.

- Estão dizendo que eu é

Zimmermann isenta a
Prefeitura de culpa

o I>r.�feüo Antonio Carlos
Zimmennann i�enta a admi
nistraçãomunicipal de qualque�
-responsabilidade sobre a sí
lUação que envolve a obra da
Casan .. Segando ele, a própria
�ãQ. da empresa teria in

o, em reunião dö Con
de Desenvolvhnenfo
ípal, que a falta de p,a�
to da contrapartida do
·atnento da obra.estaria
ndo o projeto. Aempresa
em já teria emitido um
Ue ao valor de R$ 54 mil

n
'

Ru �no,.passado, para pagar

di�n Zastrow, valor que o

proprIetário do imóvel não

ltôu.. Conforme o prefeito,
so cO��I·r " .

ur, ma que o negocieestà'Va
ti . Nsendo feito sem a par-

ilaçao do governomunicipal.

Zimmermann não aceita as

alegações de pessoas ligadas à

Casan, de que a Prefeitura po
deria ter contornado o i111passe
fazendo a desapropriação do

imóvel. Ele preferiu passar o
assunto para a decisão do
Conselho deDesenvolvimento

Municipal, preocupado em

evitar a tran�formação do
assunto em questão política.
Zimmermann disse que até

concorda com a participação
daPrefei:tura numanegociação,
como por exemplo, envolven
do o repasse do valor já pro
posto pela Casan e a isenção
do proprietário do terreao da
dívida de impostos. "Mas é um
assunto para ser tratado pelo ,

Conselho de Desenvolvimen
to", condiciönou. (MR)

�

�
•

•
.

370-7919

370-8649

Edson Junkes/CP

que estou dificultando o negócio,
mas isso não é verdade -, de
fende-se o aposentado, argu
mentando que uma transação
imobiliária deve atender aos dois

I

lados. Zastrow argumenta que não

pode simplesmente desvalorizar
um imóvel que hoje recolhe R$ 1,8
mil de IPTU (Imposto Predial e

Territorial Urbano).
Desde o ano passado, o

proprietário não foi mais

procurado pela Casan para tratar

do assunto, apesar do risco de a

. obra não ficar concluída até o final
do ano, com prejuízo para quatro
mil moradores dos bairros
Corticeira e Bananal do Sul, além
de partes rnais altas da cidade, que
poderiam contar C0111 o abas
tecimento de água tratada, tão
logo a parte de ampliação do
sistema seja ativada. A obra de

ampliação do complexo em

Guaramirim é um dos principais
investimentos da empresa no

Estado, da ordem de R$ 4 mi-
lhões. (MILTON RAASCH) Ampliação: Zastrow (D) concorda em reduzir o valor até R$ 90 mil

Sapato em couro
a partir R$ 19,90

Sap'ato em couro
Keffor R$ 49,90

o P1?ESEN'TEPERFEITO
PARA AQUELEQUEVOCÊAMA

ESTILO

QUALIDADE

VARIEDADE

Sapato em camurça
a partir R$ 29,90 tudo em até

6 vezes
sem entradaI IIIIIMI

BeBeR
(al�Cldos fi Esportes

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

www.lo·aobeber.com
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Polícia intercepta veículo
que transportava cocaína

Identificado quarto homem
envolvido em tiroteio com PMs

Jaraguá do Sul - Foi
identificado na terça-feira o quar
to homem envolvido na troca de

tiros com policiais militares, no

domingo à noite. Trata-se de

Manoel Veronez Miranda, 39

anos, residente em Navegantes,
a exemplo dos demais envolvidos.

Miranda fugiu a pé dos policiais.
Ele e .outros três companheiros
trocaram tiros com o sargento
Ferreira Alves e com o soldado

Alves. Teixeira, depois de uma

abordagem na Reinoldo Rau,
quando estavam em atitude

suspeita. Depois de saírem do

Chevette, ano 1977, placa LYF-
5107, de Itajaí, estacionado em

frente ao Posto Mime, na Rua

Reinoldo 'Rau, sacaram as armas

e dispararam contra os policiais,
que agiram com rapidez e pres
teza, ao acertarem três, e

prenderem Alexandre dos Santos,
23 anos, Valderi Olívio Carneiro,
26 anos, e Alcides Emil Moreira,
45 anos. Miranda, na opor
tunidade identificado apenas
como "Nei", continua foragido.

Em conversa com a repor

tagem do Jornal CORREIO DO

POVO, Santos relatou que vendeu
para "Josimar e Alcione Zan.
ghelini aparelho de som para
carro, recebendo um cheque de
R$ 2.200, em fundos, e no início
da semana afirmaram que paga·
riam até quinta-feira, o que não
aconteceu". Santos continua di·
zendo que "os dois também com

praram um trator do Moreira
(Alcides EmilMoreira), pagando
com dois cheques, um de R$ 5
mil e outro de R$ 6 mil, também
sem fundos, e, por isso, viemos
no domingo para cobrá-los",
Santos afirmou que não conhecia

Carneiro, que está hospitalizado
desde de domingo, e Miranda,
foragido. O comerciante relata

que "eles foram convidados por
Moreira para ajudarem na

cobrança". Disse ainda que ven·

deu o som para os "Zanghelini,
porque eles estavam há uns três

meses com umSacolão de Frutas

e Verduras na cidade, e por isso

acreditei que poderia confiar

neles, agora o bandido sou eu,

espero que façam justiça e que
os prendam também", finalizou,
chorando. (AO)

Três homens
foram presos
por tráfico de
drogas

Guaramirim - A polícia efe
tuou ontem, por volta de 3h20 da

madrugada, a prisão de três ho

mens acusados de tráfico de dro

gas. Olimpio Pinto Júnior de 23

anos, Roberto Eduardo Leal, de 20
e Igor Ribeiro de Lima, 19, foram

presos na BR-280, nas proximi
dades do Posto Rudnick, durante

abordagem feita ao FiatTipo placa
KPH 2896, de Jaraguá do Sul. A

abordagem aconteceu durante

operação que teve a participação
das polícias Civil eMilitar, organi
zada a partir de uma denúncia

anônima recebida no Copom
(Comando de qperações daPolícia
Militar).

A denúncia dava conta de que
os suspeitos estariam trazendo

substâncias tóxicas adquiridas em
Itajaí para distribuição em Jaraguá
do Sul. Com eles, a polícia encon
trou 24,5 gramas 'de cocaína. Os

ocupantes do veículo, todos

residentes em Jaraguá do Sul,
foram autuados em flagrante. Nos
depoimentos prestados à delegada
JuremaWulf, eles alegaram que a

cocaína que portavam era

destinada para o próprio consumo.
Apenas Roberto Eduardo Leal

já tinha antecedentes na polícia, de
acordo com informações for
necidas pela Delegacia de Guara

mirim. (MILTO RAASCH)

Tráfico: os três ocupantes do veículo são de Iaraguâ do Sul

Três veículos são arrombados

� OFICINA MECÂNICA
BAUMANN

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

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

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

- Geometria - Balanceamento
'

- Toda linha de escapamentos.

Rua Prefeito José Bauer, 826 - Vila Rau· Jaraguá do Sul - SC
Fone (0**47) 275-3730 - Fone/Fax (0**47) 275-3605

sem o telefone celular, o técnico

metalúrgico Humberto Klein Filho

ficou sem o aparelho de som do c

carro, Já o professor de educação
, física Gérson José dos Santos,36
anos, ficou sem o aparelho de CD,

estojo com 35 CDs, pasta COOl

documentos de trabalho e vários

passes de ônibus.

Os veículos foram arrombados
na garagem do condomínio. (AO)

Jaraguá do Sul- Três mora

dores do Condomínio Floresta,
localizado na RuaHerman Schultz,
na Vila Lenzi, tiveram seus veículos
arrombados na madrugada da

última terça-feira. As borrachas do
pára-brisa dianteiro foram cortadas

e os vidros retirados, mesmo

método utilizado no arrombamento

dos veículos. O técnico Edson

José do Nascimento, 30 anos, ficou
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Barrichello fica conformado
Budapeste - A série de cinco

pódios consecutivos de Rubens

Batrichello foi interrompida do

mingo por um apagado quarto

lugar emBudapeste. "Pode me dar
nota seis que não mereço mais do

que isso", falou. Mesmo pouco

animado com o resultado, o

brasileiro manteve a regularidade
no campeonato, pontuando. pela
décima vez em 12 corridas.

"O sábado é a grande jogada
aqui", disse Barrichello, lamen
tando a má posição que ele obteve

no grid, quinto lugar. "Na largada
eu não consegui passar o Ralf e

paguei meu preço, ficando atrás

dele mais de 20 voltas."
Rubens ficou exatas 27 voltas

empacado atrás do Williams do

irmão de seu companheiro de
,

equipe, até Ralf parar nos boxes

para seu primeiro pit stop. A dife-
Dr

rença oscilava entre Os5 e 1 s5, não
mais do que isso. O alemão deu

azar na parada. A porca da roda

" dianteira esquerda demorou a ser

colocada e ele gastou 30s521 nos

boxes.
Quando Rubens fez seu pit

sto�, duas voltas depois, a Ferrari

trabalhou rápido: 26s948,
devolvendo-o à pista em quarto,
posição que manteria até o final.
"A equipe fez um ótimo trabalho

para me colocar na frente. Eu

até estava com medo de não

conseguir voltar à frente dele,
porque minhas voltas ahtes do

pit stop não foram boas por
causa do tráfego."

Segundo Barrichello, quarto
lugar era o melhor que ele po
deria obter, dadas as circuns

tâncias da corrida. "Eu tinha de .

passar o Ralf para tentar chegar
no pódio. Não consegui. Saio
daqui conformado", falou. Na
verdade, mais do que de

cepcionado o brasileiro estava

mesmo era preocupado com a

súbita melhora da McLaren, do
sábado para o domingo. "Pegou
a gente' de calças curtas. A

gente fica pensando .em como

é que eles conseguirarri achar
tanto de um dia para o outro.

.
Eles estão bem fortes e pegaram
a gente de surpresa. Achei que
a Ferrari estaria numa situação
muito melhor aqui", concluiu.
(FG)

DIÁRIO DE BUDAPESTE·

Vilão argentino
Mare Gené foi o escolhido por

Eddie Irvine como vilão da corrida.

"Fiqu.ei quatro voltas atrás dele e o
'o
r cara não via a bandeira azul. Perdi

100 is omalS e 20 segundos. Poderia ter

tiO �hegado nos pontos", lamentou o

16
Irlandês da Jaguar, oitavo colocado
na corrida. O espanhol da MinardiD, dI esculpou-se, disse que o rádio não

rs estava funcionando e acabou

I tomando um stop & go de dez

DS segundos como punição.

Movimento
O GP da Hungria teve muito

111
'

,Ovlmento nos boxes. Foram 45
plt stops realizados. Apenas Trulli
Optou porapenas uma parada, já quelargava atrás, em 12°. Conseguiu
chegar em sétimo. Três pilotos

fizeram três pit stops: Gené (um
deles para pagar um stop & go),
Mazzacane (o extra para
desobstruir o radiador) e

Villeneuve (também um extra,

para trocar o bico logo na primeira
volta).

Dois na luta

Do alto de sua empáfia, Ron
Dennis comemorou a vitória de

Hakkinen e o fato de a McLaren

ter assumido pela primeira vez a

liderança dos dois Mundiais neste
ano, o de Pilotos e o de Constru

tores. "Foi quase uma corrida

perfeita. E continuamos com

nosso compromisso mais forte
do que nunca de dar a nossos

dois pilotos a oportunidade de lu
tar pelo título", falou o dirigente.

CORREIO DO POVO ESPORTE - 11

Zonta: piloto diz que respeita Craig Pollock apesar de ter dificultado sua performance na equipe

Ricardo Zontadiz quepretende
correr n'aBAR até o fim do ano
Piloto estava
na mira

para ser

demitido

para que haja respeito das duas

partese disse que vai tentar me

ajudar o máximo possível. Se

alguma equipe vier pedir alguma
recomendação para o ano que
vem, ele falou que vai dar. Foi
bastante amigável", falou
Ricardo. "Isso é importante",
continuou. "Eu sempre tive

respeito por ele, apesar de ter

sido uma das pessoas na equipe
que mais dificultaram minha

performance. E, queira eu ou

não, ele tem como me ajudar
até o final do ano."

Zonta já estava na mira da
BAR para a demissão antes do
GP da Alemanha. Lá, cometeu
seu suicídio. Tentou passar o

companheiro Jacques Villeneu
ve, que acabou rodando. Os

dois, que poderiam chegar nos
pontos, acabaram não conse

guindo nada. O canadense.
criticou o brasileiro, que passou
a correr o risco de não participar
das provas seguintes do Mun

dial.
Na corrida Ricardo não fez

mais do que levar seu carro até

o final. "Aqui a gente já sabia

que ia ser difícil. E o cano es

tavamuito ruim. A gente tentou
mexer na aerodinâmica no

primeiro pit stop, e ficou pior
ainda", disse o piloto, que ter

minou em 14°. Zonta esteve tão
lento na prova que Villeneuve,
mesmo com um pit stop a mais,
chegou cerca de Imin20s à
frente do brasileiro.

(FLAVIO. GOMES)

Budapeste '- Ameaçado
de perder a vaga na BAR antes

do final de seu contrato, Ricardo

Zonta garantiu que fica na

equipe até a última etapa do

campeonato. O time pretendia
. colocar Olivier Panis para
correr a partir do GP da Bélgica,
mas uma conversa entre o

brasileiro e um dos sócios da

BAR, Craig Pollock, atenuou o

mau momento que Zonta vive

na categoria. "O Craig falou que
eu vou até o fim. Ele me pediu

No mundo dos

negócios, é
fundamental contar
com um parceiro

ágil e experiente.
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equipes para a seInifinaL O que
� doS

mais chama a atençao r

dirigentes atletas e torcedoresle, oS
o grande número �� g170
marcados nesta compeUçao" d'dia e
no total, somando uma�e Os
9,4 gols por paruda. d'. roda a,

goleadores até a últnna '1'

Estofl'são Claudinei, do Clube
postO

,

com 10 gols, e Edson, dOO goIs.
Marechal, também Colll 1

(llTON PIRAN)

JARAGUÁ DO SUL, 17 DE AGOSTO DE 2000
Edson Junkes/CP

Equipe Malwee prepara-se para sediar a próxima etapa do Campeonato de Bicicross, dia 27/8

Pilotos jaraguaenses são.
destaques no Interescolar

Equipe Malwee '

sagrou-se
campeã geral
das competições

Jaraguá doSul- o Parque
Malwee foi palco, no sábado, da
3a etapa do Campeonato Interes

colar de Bicicross, penúltima
etapa da competição. No total,
150 pilotos do Estado parti
ciparam das várias categorias. A
equipe Malwee de Bicicross foi
o destaque, conquistando a

maioria dos troféus e sagrou-se
campeã geral.

Os pilotos de Rio do Sul fi
caram em segundo lugar. A última

etapa do campeonato Interescolar
acontece em outubro.

O coordenador do campeo
nato, Valdir Moretti, destacou

, que o nível técnico dos partici
pantes, em especial dos pilotos
jaraguaenses, estava muito bom.
"O interesse pelamodalidade tem
crescido na cidade, e nestas

etapas do Interescolar aproveita
mos para descobrir novos valores

para a Equipe Malwee, que

disputa competições, inclusive

mundiais, como a, recente etapa
que disputamos em Córdoba, na

Argentina". O dirigente aproveitou
para agradecer aos pais dos pilo
tos, Hue, na grande maioria são

"paitrocínio", ou seja, "dão todo
J

o apoio que o piloto necessita para
a prática esportiva", considera.

A equipe Malwee se prepara
para sediar a próxima etapa do

.Campeonato Catarinense de

Bicicross, que acontece no dia 27
de agosto, no Parque Malwe.e.

Brusque lidera o Estadual, com
Jaraguá do Sul aparecendo em

segundo lugar.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Eduardo Valle procura vitória na Stock-Car

Jaraguá do Sul-A 'r etapa
do Campeonato Catarinense de
Velocidade será disputada dias 19
e 20 deste mês, no Autódromo

Internacional, de Chapecó. O

piloto Eduardo Valle vai buscar a
primeira vitória neste ano, na

categoria Stock-Car. Na prova,

disputada em São Bento do Sul,
�o Autódromo Rio Represo, Valle
chegou em 4° lugar. O piloto
jaraguaense participou apenas de

duas etapas das seis disputadas.
Estreou na sa etapa, disputada no
Autódromo de Jaraguá do Sul,
onde chegou em segundo. Na
etapa seguinte, o piloto chegou
em quarto lugar. Na classificação

da Stock Car, Eduardo Valle ocupa
o sexto lugar, com 38 pontos. "O

opala recebeu' algumas melhorias
e aminha expectativa em Chapecó
é chegar entre os três primeiros".
Ele considera o autódromo de

Chapecó um circuito de alta

velocidade, apesar de já conhecer
o traçado. Quando pilotava na

categoria Novatos, Valle chegou,
em segundo lugar na prova de ,

Chapecó.
Na Stock Car, a liderança é do

curitibano José Carlos Franzói,
com 82 pontos, seguido de Armin

Kliewer, com 80, também de
Curitiba. Eduardo Valle aparece na
6a colocação, com 38 pontos.

Faltam quatro etapas para o

encerramento da competição.
"Ao final do campeonato cada

piloto peide descartar os três

piores resultados, como só

,disputei duas etapas, já fiz os

meus descartes. Isso significa
que se o campeonato terminasse

hoje, estaria entre os quatro
melhores", finalizou Eduardo

Valle. Outro piloto jaraguaense
que disputa o Stock Car é Ivo
Petras Konell, que aparece na 10a

posição, com 24 pontos.
Já na categoria Marcas A, a

liderança é do também jara
guaenseDouglas Bogo, com 120

pontos. (AO)

Decisão só aconteceria no 'tapetão'
Se isso acontecesse, o campeão só seria conhecido no "tapetão"
da JJD da Liga Jaraguaense de Futebol. E um campeonato com

uma excelente média de público, uma ßinal emocionante, não,
merecia terminar desta forma. Segurando com .valentia o O a 0, no

final o Vitória comemorou mais um título.

Parabéns ao Vitória
O título de campeão do Integração foi conquistado de maneira
heróica pelos jogadores que ficaram em campo, Ilton, Moacir e

Alex foram expulsos. Mais bonita e elogiável a atitude de Ricardo,
Daniel Pereira e Adilson, que obrigaram o goleiro Ricardo Branco

a se levantar, quando afirmava estar lesionado. Com as

substituições já feitas e com três jogadores expulsos, a partida não

poderia ter prosseguimento.

Seis equipes garantiram vaga

para 2a fase do Futsal Aberto

WizardlSão Luís na final
A equipemirim de

Basquetebol daWizard/São

Luís disputou no final de

semana, em Brusque, a l"
etapa do Catarinense de

Basquete masculino. Venceu o.

Bom Jesus de Joinville, 56 a

53, Ipiranga de

Blumenau, 75 a 41, e
Tubarões, de Itajaí,105 a 08.

Com estes resultados a equipe
garantiu antecipadamente vaga
para a final do Estadual, em
outubro.

E o Cruz de Malta

Inexplicável, desta maneira
alguns dirigentes e jogadores
definiram a perda do título.
Mesmo mandando na

'

prorrogação, o Cruz de Malta

não teve forças para marcar.

Elogiável a atitude de Cidio
Müller, que ao final do jogo,
sabendo que dentro de campo
seus jogadores deram tudo de

si, parabenizou-os mesmo

com a perda do título. É o

reconhecimento de um

desportista pelo que o.'>

jogadores fizeram, não só na

final, mas ao longo da
'

competição.

Guaramiriin - Seis equipes
garantiram vaga para a segunda
fase da Terceira Taça de
Guàrarnirim de Futsal Aberto.
Duas de Jaraguá do Sul, Clube
do Estoril e PostoMarechal; duas
de Massaranduba, Osiléia/Micar
e Mecânica Mediba, e duas de

Guaramirim, BekoslEmployer e

Rebas/Posto 28. As equipes
foram divididas em duas chaves
de' três, classificando-se duas

Campeonato Sênior
Dois jogos movimentaram o

campo do Avaí, no sábado,
pelo Campeonato Sêniorde

Jaraguá do SuL Na preliminar,
a esforçada Ponte Preta caiu
diante do líder Kiferro, 8 aO.
Na partida de fundo, Avaíe
Rio Molha fizeram um bôm

jogo. A partidajá caminhava

para o empate, em 1 gol,
quando, no finalzinho, o Avaí
fez 2 a I, e passa a liderar o

campeonato ao lado da

Kiferro, com seis pontos,

Handebol, campeão
Aproveitando a boa fase, o

Handebol masculino conquistou
o título da Taça Santa Cafarina

Infantil, disputada eJIl

Jaraguá do Sul.

Os jaraguaenses venceraII1

Blumenau, por 19 a 14,e

Florianópolis,
por 15 a 14. As meninas do

Handebol ganhprarn de

Fraiburgo, 22 a 20, e foraII1

derrotadaspor Florianópolis, 19

a 12 e Blumenau, 14 a II.
,

O Handebol feminino
ficou em 4° lugar. ReturnO

da

Taça Santa Catarina, de 1 a 3 �e
. 'allssetembro, em Flonanop

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




