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estofados e colchões

, PFL aceitará
o , ,

I Lauro Fröhlich

o PFL está disposto a

� receber de volta o ex-vereador
Lauro Fröhlich "como a um

filho pródigo". A declaração e
e'

do candidato pela coligação
PFL/PPB, Mário, Sérgio

r' Peixer. Página 3
.

in
�I Cristani reúne-se
I

u com mineradores
Ia o procurador da

República, Cláudio Cristani,
cOnhecéu estudo preliminar da

[ ela-boração doEINRima, en
I comendadö pelos minera

� dores do Vale do Itapocu, em
r. re�nião na Aciag, na terça

ferra. Página 9

te;;0
r: Vamos deixar "ocê
Ie e sua família_

de hoca aberta

Engraxate ateou fogo em casa

para vingar-se de agressores
O engraxate Rainoldo Rufino Ribeiro, 20

anos, foi autuado em flagrante por ter ateado
fogo, ontem à tarde, em residência abandonada,

.

naRuaReinoldoRau, em frente à Panificadora
PãoQuente.Ribeiro aparentaproblemasmentais
e diz que provocou o fogo para vingar-se de 30

homens que o ameaçavam. Junto com ele foi

detido o menor V.R.L., que não teve parti
cipação no ato. O engraxate será encaminhado
ao presídio e vai passar por análise de espe
cialista. OCorpo deBombeiros utilizou trêsmil
litros de água para apagar o fogo. Página 10

Edson Junkes/CP , Eduarda Pinto é uma das 362 crianças com baixo peso atendidas no PCCN. Página 8

Prefeitura de
Schroeder adquire
ambulância
PáginaS

Bombeiros foram

homenageados em
sessão solene
Página 7

Guaramirim cria
lei que incentiva

setor de turismo
Página7

Com novo motor

2.4, o Fiat Marea
assumeo

posto de
segundo

carro de linha
mais rápido
do Brasil. O

primeiro lugar é do
Marea TUlibo

Classi Auto

Edson Junkes/CP Lula desfilou
com os candidatos
do PTpela cidade

LIDERANÇA

Lula trouxe apoio
ao PT jaraguaense
o presidente de honra do

PT, Luís Inácio Lula da Silva,
esteve em Jaraguá do Sul, na
terça-feira, apoiando as can

didaturas do partido. Apro
veitou a ocasião para criticar o

governo federal. Página 4

Natação é destaque
nos Joguinhos

OS 13°S Joguinhos Abertos
de Santa Catarina, que acon

tecem em Florianópolis, estão
nos últimos dias. NatáliaKrelling
bateu recorde na prova de 100

metros costa. Página 12

IRINEU
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A, dança dos palanques

'Em Jçraguâ do
Sul, PSDB e

inimigos
�declarados. Já
em Guaramirim
e Joinville; esses
partidos são
'aliados

coerência.

desses "P".

Meio ambíente e exploração turística
*Dionei Walter da Silva

do Brasil.
Isso significa dizer que Jaraguá

do Sul está inserido nos 5% que
restaram daMata Atlântica, amaior
diversidade vegetal de todo o

Planeta. Só isso e um pouco de

inteligência seriam suficientes para
se criar ummarketing internacional
e atrair turistas qualificados de todo
o mundo. Mas não é só isso: Ja

raguá do Sul tem belezas naturais
- algumas conhecidas outras não,
que fascinariam qualquerum. Basta
estrutura, basta planejamento e

divulgação.
Se não bastasse nosso quinhão

de Mata Atlântica, nós temos

(ainda temos) casario típico
alemão e italiano que em outros

lugares já seria um negócio
milionário. Um visitante de outra
localidade do País ficará eter

namente fáscinado com a beleza
das construções. típicas, a ponto

, de pagar para se hospedar ou para
comer um prato típico. No Rio

Grande do Sul, a exploração desse

diferencial criou cidades de fama

internacional, como Gramado e

Canela.
As tradições culturais das

diversas etnias também rendem

polpudos dividendos a diversas

cidades. A Oktoberfest é um (

fenômeno econômico em Blu- (

menau. Em Parintins, no Ama

zonas, as festas do Boi-Bumba
reúnem anualmente 50 mil turistas

(no mínimo). Em Jaraguá do Sul, a

incompetência dos dirigentes
permite que o Boi de Mamão, uma

tradição tipicamente catarinense
derivada dos festejos similares
trazidos da Península Ibérica,
definhe lentamente atémorrer, sem

sobrarem dividendos turísticoS
nem memória cultural. se esse

dois exemplos definem a im'

portância cultural de Jaraguá do

Sul.

Alguns empreendimentos-
como o Phartenon Flat - irão

aumentar a capacidade de aten'

dimento ao turista. E se a política
de turismo for a mesma de atual'

mente, não há arrojo empresarial
que resista. O que falta agora é uma

política competente para mostrar,ao
mundo que Jaraguá do Sul é mudO

niais bonita do que se pode
imaginar.

Não há melhores palavras que a hipocrisia e a incoerência

para definir os períodos eleitorais. Não são tempos de conversão,
mas os inimigos se abraçam e se reúnem em siglas de acordo
com a conveniência oupossibilidade de eleição. Ninguém em sã

consciência tem saudades dos tempos daditadura, mas até esse
período era possível dizer: fulano é PMDB, sicrano �,PDS, e só

com essa definiçãojá se podia dar
indícios da história e do caráter de

determinado político. Na ciranda
contemporânea, osmais influentes
pulam de palanque em palanque,
-independente de serPMDB, PFL,
PSDB, PTB, PPB, PDT... Há

político que nem sabe o signíficado

Os partidos perderam o ca.,

ráter de militância (com poucas
exceções na ala da' esquerda);
importamais estarna sigla que tem
condições de se eleger. O gover
nador Esperidião Amin pediu
encarecidamente que os municí

pios procurassem manter a

coligaçãoMais SantaCatarina no
pleito deste ano. Mas no Vale do Itapocu as alianças não cor
respondem a esse, apelo. O próprio governador eo vice, Paulo
Bauer, estão se dividindo nos apoios aos candidatos dos O turismo movimenta bilhões

de dólares em todo o mundo. AI
municípios.

gumas economias vivem basica-
Em Jaraguá do Sul, PSDB ePMDB são inimigos declarados. mente do turismo. Tudo-vira atração

Já emGuaramirim e Joinville, esses partidos são aliados. Difícil turística: o frio intenso" o calor in

explicar algumas .divergências. Em Jaraguá do Sul, o deputado tenso, o fervor religioso, as belezas
, federal Vicente Caropreso (PSDB) é inimigo do PMDB, mas naturais, a praia, artefatos da en

em Guaramirim subiu recentemente em palanquemontado 'na genharia humana, parques te-
, , , ' máticos. Tudo vira turismo, tudo

Sociedade Diana, para declarar apoio ao candltlatö, ,',d<? PMDB, vira dinheiro, riqueza e opor- ,

Antonio Carlos Zimmermann. Também de Guararhirím o ex- tunidades para toda a cidade. Se

prefeito Victor Kleine, ex - PPB, era adversãrió histórico de por acaso desaparecessem todas as

Zimmermann. Mudou-se para o PSDB e né:stá,'�lçição está outras fontes de geração de

apoiando oatualprefeito. Nó fim das contas, inlPOrtanl os interes- economia de Jaraguá do Sul, ainda
assim teríamos uma verdadeira

ses pessoais, não uma ideologia de partido. Importam os fins,
reserva milionária a ser trans

não os meios. 'formada em recursos econômicos
Por causa dessa ciranda é que o povo não vota mais em '

através do turismo,

partido. Incorpora o senso comum e vota "na pessoa", sem se Vamos ao primeiro ponto:

importar em conhecer a história da agremiação que ela defende turismo e'meio ambiente. Toda a

e sem ligar o panorama nacional ao municipal. Como pode o Região do Vale do Itapocu está

localizada exatamente nos 5% do
eleitor escolher um candidato de acordo com as pessoas que o

que restou da cobertura original de
apóiam, se os apoios variam? Quem ataca um partido aqui pode Mata Atlântica no Brasil. Na época
subir em palanque dez-quilômetros adiante para defendê-lo, do descobrimento, a Mata Atlân

deixando a indê\:g�çã..o:"se o partido é ruim numa cidade, como tica brasileira ia do cabo de São

pode ser.b0ni�w.J�Ji,t{�? �,ãp as pessoas que interessam então? Roque, no Rio Grande do Norte,

Mas queni \io1�'�����ifotJi;is;sem olhar o partido, depois não tem
'

até as serras de Herval e de Tapes,
.

" " , no Rio Grande do Sul, ocupandocondições de pedir explica,ç,'j�es quanto a sua postura. , "
., unia área total de 350 mil qui-

Os p:Ölítiq}!s têm,:hlID grande álibi nessa história, o povonão lômetros quadrados. 'Hoje,
temmemória. 'Vota e depois esquece, não fiscaliza e não procura "trechos" deMataAtlântica se es

saber como o,candidato que elegeu se comportou diante das
,

)
'palham pelas regiões Sudestee Sul

, questões que dizem respeitá ao jaraguaense e ao brasileiro em "

'

,,'
"

conter
I E

..

dos elei
. ,

I bri
. "I' Artigos para Cart,a do, Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1,180, As cartas devem

,tOgera. amaiona os e eitores Ja nem se em (.a a que part.luO "
'

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

pertencia o candidato em que votou nas eleiçõespassadas, na e faeer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

melhor das hipóteses sabe o nome dele. O partido geralmente é

uma estrutura que serve apenas para o momento da eleição.
-

Neste final de século, poucos se importam com os interesses

coletivos, há quem defenda que todas as ideologias faliram, mas
o eleitor merece, em sinal de respeito, um pouco mais de

* Candidato a prefeito de

Jaraguá do Sul pelo pT

CORREIO DO POVO
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Edson JunkeslCP

"O Malan é capacho do FMI." (Presidente de honra do

partido dos Trabalhadores, Luís Inácio Lula da Silva, criticando a

postura do ministro da Fazenda, Pedro Malan, em relação à

questão da dívida externa do País)

"Omaior problema naBacía doRio Itapocu não decorre
damineração,mas da poluição." (Agente fiscal JorgeGottardo
Waterkemper, do Ibama, durante a reunião do Núcleo dos

Mineradores, terça-feira, na Aciag, em Guaramirim)

"Para um político. experiente como ele, foi um erro

primário." (Presidente do PSDB de Corupá, Donato Seidel,
referindo-se ao impasse que envolve a candidatura do vereador

Ernesto Filipe Blunk (PFL), impugnada pela Justiça Eleitoral e com
recurso no TRE)

FSTADODE SANTACATARINA

PODERJUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
.2'Vara

EDITALDELEILAO/PRAÇA
PRAZODO EDITAL: dias

OCA) Doutor(a) Luiz Antonio Zanini Fornerolli, Juiz(a) de Direito,

FAZ SABER que, no dia 05/0912000, às 16:00 horas, e, em segunda
oportunidade, no dia 20/09/2000, às 16:00, neste Juízo de Direito, situado à
RuaGuilherme CristianoWackerhagen, 87, VilaNova, CEP 89259-300, Jaraguá

I do Sul (SC)., será(ão) levado(s) a leilão/praça o(s) bem(ns) descrito(s), consoante
determinação constante dos autos n° 036.97.002339-7, em que figura(m) como
exequente(s) ResijaMalhas Ltda., tendo como executado(s) OrganizaçõesMohr
Lída, Bem(ns): Um imóvel situado em Jaraguá do Sul - SC, com área total de

II,008,00m2, matriculado sob n° 18.212 no Cartório de Registro de Imóveis de

Jaraguá do Sul- SC. Sobre o imóvel encontram-se edificados 02 (dois) galpões
I de 1.585m',misto em alvenaria emadeira e um sobrado emmadeira com área de

186 m2. Avaliação: R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), em 29/11/
I 1999, cujo valor será corrigido monetariamente até a data dota) leilão/praça,

seguindo omesmo rumo dado ao débito cobrado. Ônus: Recursos ou pendências:
: .S.alienta-se que, em primeiro leilão/praça, o valor do lanço não poderá ser

mferior a avaliação efetuada, sendo que, não ocorrendo a venda nesteía), será
levado a segunda oportunidáde, onde haverá a alienação a quem mais ofertar
(art, 686, VI, do CPC). Caso não encontrado(s) o(s) devedor(es), fica(m) o(s)
mesmo(s) ciente(s), por meio do presente, da realização da hasta pública acima
descrita. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu,
IaraCalrice Alves,o digitei, e eu, Édie IzeIi de Carvalho, Escrivã(o) Designada
oconferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul (SC), 27 de Junho de 2000.

Juiz de-Direito

Para Automóveis· Caminhões·
Irstcres- Serviços errt Geral

9981-3049
Rua José Theodoro Ribeiro, 971 -Ilha da Fi ueira

Mário Sérgio Peixer: "Queremos um plano de verdade, que possa ser concretizado"

Peixer diz que PFL. receberá
Lauro como o 'filho pródigo'
Candidato

antecipou
propostas de
governo

Guaramirim�o candidato da

coligação AcertaGuaramirim (PFL/
PPB), Mário Sérgio Peixer, disse
ontem, .durante entrevista na sede

campestre da Sociedade Diana, que
o PFL está disposto a receber o ex

vereador Lauro Fröhlich (em vias

.
de desligar-se do PMDB) de volta,

.

"como a um filho pródigo". Peixer
deixou claro que não existe
resistência ao retorno de Fröhlich
ao partido, "de onde ele nunca

deveria ter saído". Conforme Peixer,
esta é apenas uma expectativa, pois
o ex-presidente e candidato do

Partido da Frente Liberal, que no

ano passado havia deixado a sigla
para ingressar no PMDB, está livre

para fazer a opção que melhor
entender:

Peixer também anunciou o acele

ramento das atividades da coli

gação na campanha eleitoral, de

pois da çarreata e concentração
realizados no final de semana

passada, com as presenças do vice

governadorPaulo Bauer (PFL) e do
deputado estadual Nilson Gonçal
ves (PFL). Pelo menos dois comí
cios estão previstos para serem rea

lizados, antecipou Peixer, o último
deles na sede social da Sociedade

Diana, no centro da cidade, no final
de setembro. Ele também pretende
concluir o plano de governo da

coligação até o dia 10 de setembro,
para distribuição entre apopulação.

Conforme o candidato, as
propostas deverão estar centradas
sobre quatro áreas principais de

atuação, Saúde, Educação,
Planejamento eUrbanismo. Peixer
quer que todas as sugestões nesse

sentido sejam exeqüíveis, com o

respaldo técnico necessário.

"Queremos um plano de verdade,
que possa ser concretizado",
comentou, aproveitando para
criticar o Programa Antipó, da

Prefeitura, que ele classificou de
"obra eleitoreira", porque "está
sendo feito em locais em que depois
precisará ser retirado".

REAÇÃO;- O prefeito e can

didato à reeleição pela coligação
Mais Guaramirim (PMD13IPSDB),
Antonio Carlos Zimmermann, re
agiu ao comentário do adversário,
dizendo que o revestimento antipó
está sendo amplamente utilizado em
muitos municípios, por ser de

grande benefício para as co

munidades e de baixo custo. Para

Zimmermann, o adversário deveria
antes falar de assuntos que ele

entende, "cuidando melhor dos
canos da Casan, por exemplo",
alfinetou. (MILTON RAASCH)

EDUCAÇÃO E CIDADANIA
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Lula critica .pacote de FHC e

prega articulação da esquerda
Líder petista
também apoiou
campanha do

.

partido na região

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

Trabalhadores, Luís Inácio Lula
da Silva, criticou anteontem, em

Jaraguá do Sul, as medidas

anticorrupção do governo,
dizendo que o presidente Fer
nando Henrique Cardoso deveria
começar facilitando a inves

tigação do desvio de verbas no

TRT de São Paulo e as denúncias
relacionadas com o Proer, Sivam
e privatizações. "Para acabar com
a corrupção no País é preciso
mais do que uma carta de

intenções", disse Lula, acusando
o presidente, de ter "perdido o.
controle sobre a corrupção no

País". Lula também considerou
o ano 2000 "excepcionalmente
bom para o PT" e fez previsão
de crescimento do partido nas

capitais e cidades médias e

grandes do interior nas eleições
municipais. Ele defendeu a

articulação da oposição, através
dos partidos de esquerda e

centro-esquerda, mas evitou.
comentar uma provável nova
candidatura à Presidência da

República, para "não ser pre
cipitado".

Segundo Lula, FHC começou
a perder o controle sobre os

demandeis no País ao negociar o
apoio parlamentar para a reeleição
em 1997, numa relação que
classificou de "promíscua".

- A oposição quer apenas
que o governo não dificulte as

investigações -, argumentou,
dizendo que só com as verbas do
caso Eduardo Jorge daria para
construir 100 mil casas po
pulares, 2,6 mil escolas e 160

hospitais.

Jornal
CORREIODOPOVO

370-7919

Lula: discurso depois de carreata no Centro e entrevita coletiva

Os comentários foram feitos
no encontro na Recreativa da

Marisol, depois da carreata com

cerca de cem veículos no centro

da cidade. Na recreativa, o líder

petista gravou programas de
rádio e televisão, que.serão divul-

. gados nohorário eleitoral gratuito,
em apoio aos candidatos da

região. Ao candidato do PT por
Jaraguá do Sul, Dionei da Silva,
entregou modelo de projeto para
construção de moradias, como
subsídio administrativo. Indagado
sobre provável nova candidatura
à Presidência da República,
respondeu que não era político
avulso e que toma as decisões

junto com o partido. Ele acredita

que a questão da candidatura
estará definida até março.

Na chegada na cidade, ainda
no hangar da Carinhoso, disse
que sentia alegria em poder visitar
Jaraguá do Sul e que podia

facilmente perceber as desi

gualdades regionais do País,
como na comparação com o

povo do Nordeste. Lula também
defendeu a definição de nova

postura do sindicalismo para o

novo milênio.. para "brigar" por
questões como Imposto de

Renda, Política Tributária e'

Orçamento da União. E'reagiu a

comentários atribuídos ao

ministro da Fazenda, Pedro

Malan, sobre a participação do
PT no plebiscito sobre a dívida
externa. "O PT é apenas co

participante", explicou, depois de
taxar Malan de "capacho do
FMI". E acrescentou: "O minis
tro deve estar nervoso porque o

resultado do plebiscito será contra
a subordinação. Para Lula "é
inconcebível pagar fortunas em

dólares de dívida externa, como
no ano passado, num país onde

crianças morrem de fome"
�

Escritório de Advocacia
Dr. Arão dos Santos

OAB/SC9760

*Tributário * Bancário
ir 372-0582

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

* Civil * Comercial

JARAGUÁ DO SUL, 24 DE AGOSTO DE 2000

O deputado estadual e coordenador da campanha da coligação
Renovando com o Povo (PMDBIPPS), Ivo Konellxsaiu em defesa
da esposa e. candidata Cecilia Konell, em plena movimentação quese
estabeleceu no hangar da empresa Carinhoso, terça-feira, durantea
chegada do presidente de honra do Partido dos Trabalhadores, Luís
Inácio Lula da Silva, em Jaraguá do Sul. Num bate-papo apressaOO

com a imprensa, logo após a chegada do helicóptero, Konell
procurou desfazer a má impressão deixada pela candidata, durantea

participação na reunião dos empresários da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul), segunda-feira, quando
Cecilia mostrou vacilação ao ser questionada sobre alguns assuntos

pelos empresários. Na opinião do deputado e coordenador de

campanha, a candidata não' estaria, necessariamente, obrigada a

conhecer projeto relativamente recente, como a Casa do
·

Empreendedor. Já sobre a proposta de dar mais oportunidade pans
empresas locais na contratação de obras e serviços públicos,

comentou que não se trata agora de discutir como proceder nesse

sentido, em função da legislação das licitações, mas que é precisou
presente que, como está, não pode continuar. Difícil será convens

alguns empresários, disso.

Simpalil
O vereador Ivaldo Kuczkows
(PPB), de Guararnirim, esta

entre as pessoas q\l(
compareceram

hangar da Carinhoso, terça
feira, para aguardar a chega
de Lula. "Fomos convidados

não poderíamos deixar a

atender a um convite"
comentou Kuczkows'

Já o prefeito
Blumenau, Décio Lima, foi
das primeiras lideranças petis

a chegar para a recepção
L

Imprevisto
O presidente de honra do PT,
Luís Inácio Lula da Silva,
sofreu atraso de aproximada-

· mente uma hora na chegada a

Jaraguá do Sul, procedente de

Florianópolis. Ele teve que
trocar de temo na Capital do
Estado, pois a roupa que vestia
durante o vôo de São Paulo até
a capital catarinense acabou

prejudicada por um chiclete

grudado no banco do avião da
TAM. Ao chegar em Florianó

polis, a empresa aérea já havia

providenciado novo traje.
Custo real

A Prefeitura questionou números publicados nesta coluna, na ediçáJ
de sábado, com relação ao custo do metro de asfalto realizado em

Jaraguá do Sul. O CORREIO DO POVO escreveu que custa, em

média, R$ 31,00. Em coletiva à imprensa na terça-feira, o Sarnae

informou que o preço varia de R$ 18,00 a R$ 31,00, "ou mais,de
acordo com o tipo de pavimentação que é feita". Sendo assimv

que há de errado na informação dada pelo jornal, se "em média"é
um valor aproximado, sinônimo de "cerca de", "pouco mais". oU

"pouco menos" e ainda, "aproximadamente"? Outro jornal da cidlldt
· publicou ontem número diferente do passado na coletiva,
estabelécendo custos entre R$.14,OO e R$ 35,00. Qual é reaImenteo

valor correto?

AVANÇA EDUCAÇÃO
---_-- -�-- �-----�---Recicle o

seu lixo.

Separe
latas,
vidros,

plásticos ...
É bom para

todos

CP Comunidade.
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OUSADIA.COM
A ebulição dos negócios relacio- maior parte do nosso capital pelo

nados à Internet faz com que se- grupo de mídia gaúcho RES e, em

iam registrados índices históricos dezembro dessemesmo ano, resol
de crescimento, chegando a 100% vemos lançar um conteúdo online,
ao ano. Agilidade. rapidez e atua- que se chamou ZAZ. tomando-se
/ização constante já sinônimo de Internet

fazem parte de um na época, com opera-
cenário que exige ção de acessoutilizan-
boa dose de ousadia do o modelo inovador

para a garantia da de franquia para ex-

sobrevivência com pandir a marca do por-
sucesso e projeção. tal com esse nome.

É o caso da Terra Em junho do ano pas-
Networks Brasil - sado,ogrupoespanhol
Tel.:(1I)5509-0521- Telefônica Interativa
(www.terra.com.brl. adquiriu a Nutec Infor-
Em depoimento exclu- Sergio Pretto mática, que passou a se
sivo, SergioPretto, diretorda empre- chamar Terra Networks Brasil."
sa, conta como foi a trajetória doRio
Grande do Sulpara omundo.

Velocidade

Vanguarda

Caminhada
Começamos em 1987, em Porto
Alegre, com aNutecnet.Eu emeu

sócio abandonamos nossos em

pregos, ambos na área de informá
tica, para ,trabalhar em tempo in
tegral com as nossas idéias, que
consistiam, no início, no desen
volvimento de softwares de auto
mação de escritório. Na época,
percebemos que a Unix seria a

plataforma em que a automação
de escritório iria crescer, o que nos
levou a criar um produto integra
do. que era editor de texto, calen
dário e agenda. No início da dé
cada de 90, desenvolvemos uma

interface gráfica para um terminal
novo que aEdisa estava idealizan
do. Criamos um terminal que ti
nhamouse, mas ficava conectado
serialmente ao computador, Na
seqüência, fundamos uma filial no
Vale do Silí�io e começamos a

mandar técnicos aos EUA para
buscar suporte, desenvolver pro
dutos, traduzir para o inglês. Isso
nos trouxe a vivência do mercado
americano e o conhecimento da
I?ternet que estava acontecendo
lia. Em 1996, houve a aquisição da
I .

.
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Entrega da ambulância adquirida pela Prefeitura de Schroeder

Caraguá veículos entrega
ambulância a Schroeder

Jaraguá do Sul - A Cara

guá Veículos, revenda autorizada

Volkswagen para Jaraguá do Sul
e região, entregou na última

semana uma ambulância ad

quirida pela Prefeitura de

Schroeder, através de con

corrência pública. O veículo,
uma Parati 1.6, 2000, da linha

Geração três, com 92 cavalos,
possui maca com pés rígidos em

alumínio, colchonete, cinto de

segurança, sistema de trava

mento interno, banco lateral

estofado, suportes para cilindro

oxigênio e bolsas de sangue e

soro, sinalizador acústico visual

tipo barra com sirene de um tom,
luminária fluorescente, cabos
elétricos superdimensionados,
revestimento .interno em po
liestireno branco e foi aprovado
pelo Inmetro (Instituto Nacional
de Metrologia).

A solenidade contou com a

presença do prefeito Gregório
Tietz, do deputado federal Vi
cente Caropreso, da secretária

municipal de saúde, Melita
Lindner Rubin, e da comunidade.

- Denominado aRua 1.026: Rodolfo Butzke.
-Reconhecendo de utilidade pública a entídade

"Desafio JovemEncontro comDeus".
- Denominado e alterado a Rua 852, passando a

chamar-se Rua Tifa Mathias II e a JGS 475 passando a

denominar-se RuaTifaMathias II.
-Autoriza a Secretaria Municipal de Saude a receber,

por doação da Empresa Weg, equipamentos odontológicos
usados.

- Autoriza aprefeitura a celebrar convênio com o Fundo
Nacional deDesenvolvimento daEducação.

- Suplementa dotação orçamentária que concede
contribuição aAMVALI.

- Indicação de solicitação para colocação de semáforo
com botoeira na Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, altura da Rua
OnéliaHorst,Vila Lenzi.

- Indicação de solicitação para implantação de
redutores de velocidade na confluência das Ruas Joaquim

. Francisco de Paulo eVenâncio da Silva Porto.
- Solicitação de trabalhos de recuperação do pontilhão

localizado naRuaRoberto Ziemann.
- Solicitação para evidenciar estudos no sentido de

extender linha de ônibus até Ribeirão das Pedras, próximo a

propriedade do Sr. Genésio Stenger, duas vezes ao dia.
- Solicitação de ampliação da rede de água da Rua

Wolfgang Weege, de modo a estendê-la até as terras de

propriedade do Sr. Inácio Urbanski.
- Foi realizada sessão solene em homenagem aos 34

anos do Corpo deBombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul

N as sessões ordinárias dos dias 17/08/2000 e 21/08/2000

foram aprovados as seguintes indicações e projetos:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Festa das Etnias
Quem deseja participar da la Festa das Etnias e

ainda não garantiu seu convite terá que esperar
para a edição do próximo ano, pois os 900.

ingressos colocados à venda já estão esgotados.
A informação é de Alfredo Guenther, presidente
do Centro de Cultura Alemã, uma das entidades
promotoras do evento. A Festa das Etnias será
realizada no próximo sábado (26/8), a partir das
19h30, no Pavilhão A do Parque Municipal de

Eventos.
Flavio Ueta

Grupo de Danças Folclóricas do Círculo Italiano se

apresenta sábado, na Festa das Etnias

Chico Schwammbach

o empresário Durval Marcatto Junior, ao lado da esposa,
Cleonice, estreou idade nova no último dia 22

6/8 Maicon Alessandro

Olinda Leier Dalpiaz
Evandro Menel Maria S. Patrício

Geovana Tecilla Marcelo Luís Vieira Mayra Gaspar
Josiane Ç, Gonçalves 9/8 23/8

718 Micheie Taiani Duwe Ivone W. Hafemann

Eduardo Ferreira Horn 10/8 Carlos Guilherme G.

818 Reinaldo Luis Berti Kauke

JulianaDenise de Oliveira Antonio Hanemann Olívia Baurscheidt

Aldo Riedtmann ,
Fernando Gabriel Dalpiaz 26/8

Maria K. Stein 11/8 Olivia Petry
Eloi Feustel Jeferson S. Bonatti Anderson Staffun

Amabile Graccelle Weber 12/8 Luis Ricardo Hübner

Felicidades a Egon Méldola que. aniversaria hoje. Parabéns!

RfS
JARAGUÁ DO SUL, 24 DE AGOSTO DE 2000

Flavio Ueta

".,. O agito do final de semana fica
por conta do show da banda pau.
lista Ira, sábado. Oportunidade
para a galera conferir os grandes
sucessos do grupo e u �

!ovas
do disco "Isso é amor".

essos antecipados na Hobby
eo-e-Boticãrio.
\ '

-

,

tê o dia 28 a eco da Schü·
tzenfest recebe inscrições dos
p�oii;siOrlais dos meios de co·

mUI�.����ã,_2_p.ara a tradicional
çonipetição de tiro da imprensa
Ó concurso será realizado no dia
)

81 de agosto e a premiação acon·

tecerá no dia 1 de setembro, du·
rante o baile para escolha da
rainha da festa deste ano. Tudo
no Parque de Eventos.

".,. Di versas atrações estão

programadas para sábado e

domingo, no Posto Mime da
Walter Marquardt, com a

presença da equipe Thermoid,
líder da Fórmula Truck Nacional
Estão previstos sorteio de

brindes, pedágio e, no domingo,
uma tarde especial para as

crianças.

".,. Cerca de 20 mil estudantes de

Jaraguá do Sul confirmaram
visita à exposição "Brasil
Brasileiros", em homenagem aos

500 anos do Brasil, aberta na

última quinta-feira, no Centro

Cultural da Scar. Idealizada pela
Associação Fratemitas, a mostra

com apoio da Secel (Secretaria
de Cultura, Esporte e Lazer),
estará aberta ao público em geral
até o final de setembro. IngresSO,
R$ 2,00.

".,. Trabalhos d�s artistas plás,
. ticas Vanderléa Sohn e Karla

.

Beatriz Graciola estarão expostoS
nas salas 235 e 236 do Shoppin!

, 'JlJOCenter Breithaupt, até o prox1
dia 4. Ótima oportunidade para0
público apreciar os belos tra·

balhos das artistas jaraguaenses.
".,. A Secretaria da Família

d
. Bailedepromove neste sába o o

Debutantes da Terceira Idade, n�
Clube Atlético Baependi, a partJf
das 19h30.

Ex-prefeito Victor Bauer e a esposa, E vira. Aparição sooial do-
casal foi festejada pelos' amigos

'

/

o bonito
casamento de

Sonia Wittkowski
e Osair

Clauinann foi
realizado no dia
22 de julho, na
Igreja Senhor

Bom Jesus, em
Guaramirim. A·
coluna envia

votos de

felicidades!

amada
".,. Dias 26 e 27 está progr te
..

. - de ska
a pnmeira competiçav o. to a
na pista construída Jun

hur
Ginásio de Esportes Art

dei
Müller. A iniciativa é da Madasdi uta
Skate Show. Serão ISP .

Z e
A ador

provas. Amador 1, rn
et e

. .

. Stre
Iniciante, nas. categonas ões:
Style. Inscrições e informaÇ
371 4100

.

CatiaGraciano, KâtiaPinheiro eNívea Pacheco na Caraguá Veículos

./\

EIEMERGENCIA• ODONTOLÓGICA
'

DISQUE: 9981 8000
91044311

Dr. Rafael Luis Painplona
(RO-SCSIll

Dr. Kleber Lisboa Araújo
eRO-SC52l0

Ilha da Figueira • Centro • Czerniewicz
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Potência a mais no Fiat Marea
o Marea está mais robusto gra
ças ao novo motor que veio ani

mar e ampliar as opções para os

consumidores. No total,
são quatro versões de acaba
mento (SX, ELX, HLX e Turbo) e
três de motorização (1.8 de 16V,
2.4 de 20V e 2.0 de 20V). O novo

motor de 160 cv faz de O a

WOkm/h em apenas 8,6 se

gundos e alcança urna
velocidade final de
21Okm/h, en
quanto o

Turbo
tem 180
cavalos e

alcança
227km/h
de veloci
dade fi
nal. Bem

detalhado, o
motoré urn
2.4MPlde 20
Válvulas de cinto cilindros, em

linha.
Uma das diferenças que ajudou
a desenvolver o belo desempe
nho foi o sistema drivehywire,
onde ein vez
de cabo
do

acelerador existe alguns siste
mas eletrônicos, que garanti

. rão mais rapidez nas respos
tas. Mas com a nova

motorização, novos itens foram
incorporados de série, comoCD
player, air bagpara motorista,
ar-condicionado automático e

rodas de liga leve de 15 polega
das, entre outros. Com relação à

estética, apenas a entrada
de ar dianteira, entre os

faróis, está cromada,
e os três logotipos
2.4 20V estão co

locados nas late
rais e traseira.
Os melhores

opcionais dispo
níveis são

lavador de fa

róis, pintura me

tálica, revesti
mento frontal de
bancos de couro,
Side bag com

regulagem eletrônica da
altura do banco do motorista e

teto solar com acionamento
elétrico.

BMWrALHigth-security.O carro

étãoseguro quevale "apenas" R$
1,2 milhão. A segurança
começa nos vidros,
ql!.e estão com nível
de B7 de blindagem
e são resistentes a

tirosdemetralhadora
e granadas. Os pneus
Possuem anel interno
quepe'rmite rodar,mesmo
estando furados a uma velo-,

Automundo

Mais uma versão do Corsa será lançada no merca-
do brasileiro, O "furgãozinho" poderá
transportar 540 quilos, com capacidade
de 2,8 millitros.
O motor será 1.6 mpfi, de 92

� :1"valos, tendo os mesmos A

'

.,. \\itens de opcionais ..... ..._---�-

ao do Hatch. A
' -

previsão de

chegada é para o

começo do mês
de setembro.

BMW, o carro,mais seguro Picape Corsa Furgão
cidade média, de 80km/h.
Sensores estão. espalhados para

detectar gases tóxicos, caso

haja, entradas de ar são.

fechadas e tubos de

oxigênio mantêm
-a respiração nor

mal dentro do
carro. De resto,
continua sendo

urn sedã da Série 7, com motor

V12, de S.4litros e 326 cavalos.

,

E só [unter os pontos
e trocar por prêmios!

R$l,OO
em cupom fiscal
-
-

Iponto
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se Del Rey Ghia
91, motor 1.8, completo,
trio elétrico, direção

hidráulica e ar-condicio
nado. Valor R$ 6.000,00.

Fone: 371-9052 ou

9973-9311.

Compro e vendo consór

cio sorteado ou não.

Tratar 373-0253.

Vende-se Monza 91, 2.0,
4 portas, completo, por
apenas R$ 7.900,00. Fone

371-5621.

Vende-se D-20, ano 81,
cabine dupla, por apenas
R$ 13.900,00. Fone: 371-

5621.

Vende-se Chevette SL,
ano 83, a gasolina, cor
bege. Tratar 373-1881

Vende-se moto CG ano

83, branca. Valor ss
1.100,00. Tratar 370-

1478.

Vende-se Fusca ano 72,
ótimo estado. ValorR$

2.450,00. Fone: 370-1478.

Vende-se Verona 1.6 ano

92. Valor à vista R$
6.500,00 ou R$ 3.500,00
de entrada + 24x R$
199,00 fixas. Aceita-se
carro de menor valor.
Contato 9993-0867, cl

Fábio.

Compro Uno EP ano 96,
pago à vista si troca.
Fone: 275-1341.

Vende-se moto ano 96.

R$ 2.100,00. Tratar 371-
6897.

Vende-se Chevette ano

81. Tratar 371-9159.

Vende-se Corsa Sedan
Wind Okm, modelo 2001;
cor prata. Tratar 373-

0806.

Vende-se Monza ano 84,
impecável. ValorR$

3.500,00. Fone 371-6897,
cl Claudete.

Vende-se Uno S, ano 89,
a gasolina, cor �efde.
Tratar 373-1881.'

Vectra CD, cor vermelha,
ano 94 a gasolina. Tratar

373-0806..

Dxx:4742!5-3037 .

Oxx4743!5-'1963

VENDE COMPRA TROCA FINANCIA
Veículo Ano
Gol1.6, a gasolina 94
Gol1000i 96
Uno SX 4 portas, trava e vidrov?
Uno SX, 4 portas, cl trava 97

OmegaGLX 93
Opala (relíquia) 74
Corsa GL 1.4, 4 portas, 96
Uno SX, - ar, 99
Palio 2 portas 97
Logus exportação, completo 96
Saveiro 1.6, a gasolina 99/99
Gol 1.8, cl aro liga leve e som 94
Escort GL 92
Tipo 2 portas 1.6 94
Gol1.6, bola 95

Cor
Branco
Branco
Verde met.
Branco
Bordo
Verde met.
Branco
Cinzamet.
Branco
Azulrnet.
Branco
Branco
Bordo
Vermelho
Branco

Barco Casarino, motor Yamaha 60, cl partida elét.
R$3.600,00
Casco Lancha, 17 pés asterix. R$ 4.500,00
Rua Blumenau, 2.820 • Bairro América· Joinville
------------------------

I,

•

Vende-se Astra GL, ano
99, cl ar-condicionado e

direção hidráulica, a
gasolina, branco. Tratar

373-1881.

Escort Ghia ano 89, a
álcool, cor azul. Tratar

373-1881.

Vende-se Palio EDX
1998, completo - ar.

único dono, cor cinza
steel. Valor R$ 13.000,00,
cl Emerson. Fone: 371-

6466.

MODELO ANO COR

S-10 4.3 DElUXE COMPLETA 00 BRANCA

F-1000 - COMPLETA DIESEL fI7 AZUL

MONDEO ClX fI7 VERDEMET.
VECTRA GlS fI7 VERMELHO

SANTANA Mi 2.000 COMPLETO 00 PRETO

GOL BOLA 1000 I 00 VERDE

KOMBI 00 BRANCA

OMEGA CD AUT. 00 PRETO -

POINTER Gl 1.8 COMP. g; AZUL

CORSA WIND ss VERMELHO

ESCORTGl 1.6 94 BORDÔ
FIORINO FURGÃO 94 BRANCO

ESCORT HOBBY 1.0 94 BEGE

lOGUS Gl 94 BORDÔ
CALIBRA COMPLETO 94 BRANCO

GOL Cl 93 VERDE METALICO

UNO MillE 93
'

VEROE
KADETT Sl 92 CINZA

GOL Cl 92 AZUL

APOLO 91 CINZA

VERONA lX 1.6 91 PRATA

UNO MillE 91 BRANCO

FIORINO ABERTA 00 BRANCA

ESCORTGl aJ BEGE

FIORINO FURGÃO 88 BRANCA

ESCORT XR3 CONVERSo 88 VERMELHO

D-20 fI7 VERDE

D-10 - DIESEL 82 MARROM

RURAL 4X4 73 VERDE

MOTOXT600. 94 AZUL

RUA PREFEITOWALDEMAR GRUBBA, 3573

Vende-se Kadett GSi ano
95, cor prata, a gasolina.

Tratar 373-0806.

VOCÊ QUE TRABALHA COM
VENDAS, SABIA?

- Que 47% dos veículos e 80% dasmotos em

Jaraguá do Sul são vendidos através de consórcio.
- Este mercado cresceu 27% este ano (Folha de

São Paulo). .

'

- Um vendedor de consórcio, ganhamais que urn
vendedor de carros oumotos.

- Que oConsórcioUnião está selecionando urna
equipe de alto nível para atuar em Jaraguá do Sul e
região.

- Que o Consórcio Ç'nião oferece salário fixo,
ajuda combustível, ajuda alímentàção, registro em
carteira; férias, po,salário, comissão progressiva
(quantomais vende,maior a comissão).

- Que o ConsórcioUnião apenas exige
experiência em vendas (qualquer tipo),
conhecimento de região, veículo(carro oumoto), boa
apresentação, boa vontade, espírito de equipe.

- Que se você quer fazer parte deste time é só

comparecer p.esta terça-feira (29/08) na Rua
Governador JorgeLacerda, 45 -Jaraguá do Sul.

Consórcio União

Novos e usadosl
Fones: 373-0806 I 373 ...,8811
MODELO ANO COMBo COR

Del Rey GL 88 A Cinza

Fusca 1300 82 G Verde
Gol 16V 04 pts 99 G Branca

Goi CL 1.6 ß4 G Branca

Goi CL 1.8 94 G Branca

Goi CL 1.6 !t2 G Verde
Goi CL 89 G Cinza
Goi CL 88 A Prata

Kadett'"GL 96 G Prata

Monza SL 4 pts 93 G Branca
Palio ED 4 pts 97 G VermelhO
Tempra 92 G Azul
Uno Mille IE 96 G vermelhOI
Uno S 93 G Azul
VectraGLS 97 G Branca

Sundow 50c 97 G Preta

Rod. BR 280 - Km 60 - Guaramirim - sC

Dalfar

som alarmes baterias - vidros e travas elétricasC9

-,--- --....--

VEICULas LTDA

COMPRA· VENDE· TROCA· FINANCIA

MODELO ANO COR VALOR

Corsa Wind 1.0 99 Branco . R$ 11.500,00

Uno EX 99 Vermelho R$ 10,500,00

Goi CL 1.6 91 Verde R$ 6.000,00

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$ 12.000,00

Pálio ED 1.0 98 Vermelho R$ 12,000,00

Parati 1.6 completa 00 Cinza R$ 28,500,00

Monza Classic 92 Cinza R$ 9.000,00

Kadett GL 1.8 94 Branco R$ 9.300,00

Goi CL 1.6 94 Prata R$ 7.800,00

Rua Presideote Epitácio Pessoa, 1170· Centro· Jaraguá do Sul· SC

•

Rua Bernardo Dornbusch, 1111 • Vila Lalau • Jaraguã do Sul
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MODELO COR

Gol 1.6 CU Branca

Go11.6 CL 2p Branco

Gol 2.0 GTI 2p Azul

Santana GL, 4p Azul

Santana GL, 2p Bege
Vectra 2.0 GLS 4p Prata

Corsa 1.0 Super 2p Branco

Uno 1.3 CS 2p Prata

Palio 1.0 EX, 4p Bege
Corcel II, 1.6 2p Bege

CORREIO DO POVO Classi Auto - 3

COMB.·

G

G

G

A

A

G

G

G

G

A

Fusca 1.3 Branco ..G

Escort Guaruja 1.8 4p Vermelho G

Escort L 1.6 Azul G

ANO
VEíCULO .ANO COR COMBo
Corsa SUl:1er Sedan, 41:11.0 99 Prata G

96
Corsa Wind 1.0 21:1 95 Preta G
Corsa MPFI 21:1 (1.0) 96 Branca G

92 Chevete SE 1.6, 2p 87 Prata A

Chevete SL 1.6, 2e 85 Marrom G

89 0eala Comodoro 2e. (remod. 88) 81 Amarela G

85
Monza Classic SE 2.0 4p 92 Bordô G

Gol Mi 1.021:1 97 Branca G

85 Goi CL 1.6, 21:1 96 Branca G
Goi CL 1.6, 2p 89 Branca A

98 Go11.000 2p 93 Prata G

97
Fusca 1.500 79 Branca G
Saveiro Coml:1leta 1.6 (Ar, direção H.) 00 Branca G

91 Escort GLX 1.8 comleto 2p. (ar, direção, vidros elétr., trava, alarme)
95 Cinza G

98 Fiesta 1.3 2e 95 Venmelha G
Corcel II 1.6 2e 80 Azul G

86 Corcel II 1.6 21:1 83 Verde A

76 Corcel II 1.6 2p -85 Cinza A

Corcel II 1.6 21:1 81 Cinza ·G

92 Escort GL 1.8 21:1 96 Verde G

Uno 1.041:1 00/00 Prata G
94 Audi 80 completo 4p (2.0) 94 Prata G

Rua Reinaldo Rau, 794 . Centro

Jaraguá do Sul

ZECA Automóveis
Novos - Usados de TodasuMartas

2755507

95/95
.

Azul

83/83 Beje

vw
951,95 Branca
95/95 Branca

95/95 Branca
- 91/91 Prata

89/90 Verde

FIAT
97/97 Branca
96/97 Vermelha
96/97 Vermelha

82/82 Cinza

a Sujeita a alterações em função de venda sem prazo.

3'0 21O9 Ruo Woldemor ?rubbo, 3809
I' Centro - Joroguo do Sul

COMB

gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina

gasolina
álcool

gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina

gasolina
gasolina
gasolina
gasolina

�. ," Automóveis

CARRO ANO COR COMBo
S-10 2.2 98 Cinza G
SR Deserter 9� Vermelho D

Tempra 94 Cinza G

Uno-ELX 4p 94 Vermelho G
Escort Hobby 93 Azul G
Fiorino 1.5 93 Branca G
Santana GL 91 Cinza G
Del Rey Ghia 86 Vermelho A
Fiorino 86 Branco A

Pampa 85 Marrom A
Parati GLS 84 Vermelha G

Pampa 83 Vermelha A

Voyage GLS 83 Verde G

Fusca 77 Branca G

Brassilia 76 Bege G

Chevrolet 76 Vermelho D

F-600 76 Azul D

Goi Special 00 Vermelha G

VEÍCULOS MODELO ANO COMBo COR

Vectra GLS Okrn Gas Branca
Gol 1.0 16V Okrn 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

275·371 1Kombi STD 98/99 Gas Branca
Parati 1.016V 98/99 Gas Branca
Ford Ka 1.0 98/98 Gas Vermelha VEíCULOS COR PREÇO MODELO
Gol 1.08V 98/98 Gas Branca Kadett SLE 1.8 gas. completo Branco 91 R$ 8.000,00 Fiesta 4p, opcionais + som orfqlnal 98
Siena EL 1.6 97/98 Gas Verde
Esoort GL16V 97/97 Gas Branca Corsa,2pts Prata 98 R$ 12.000,00 Uno 4p, completo - ar 98

Palio EL 1.5 97/97 Gas Branca Diplomata 4.1 Compl. Prata 85 R$ 3.800,00 Palio com opcionais + som original 97

Vectra GL2.0 96/97 Gas Cinza Belina II Bege 84 R$ 3.400,00 CBX 200 Strada 97

Uno Mille 4p 95/96 Gas Azul Fusca 1500 Branco 75 R$ 2.300,00
Kadett 96

Palio EDX4p 96/96 Gas Bordo
.

Saveiro gasolina 95
Santana GU 94/94 Gas Cinza Gol Mi Branco 97 R$ 11.300,00 Tempra 16V comp. + banco de couro 95
D-20 Completa 93/94 Diesel Beje Golf GL 1.8 4pts comp. Branco 95 R$ 13.500,00 Ti 04 95
Verona LX 1.6 91/91 Gas Branca Gol CU 1,6, vdr, trva, couro, som Vermelho 96 R$ 12.900,00
Esoort GL 88/88 Alc Prata

Corsa Wind cl opcionais + som original 95

Esoort L 87/88 Gas Vermelho Corcel Luxo Branco 76 R$ 3.300,00 Kombi envidraçada 95

Elba S 87/87 .Alc Branca Pálio EDX, 4pts cornpl. Córdoba 97 R$ 13.300,00 Ipanema GL 4 portas c/ trio elétr. 95

Monza SLIE 84/84 Gas Vermelha Goi. CL 1.8 gas. Prata 93 R$ 7.000,00 Omega GLS completo 93
Gol
Passat

LS 83/83 Gas Cinza Tempra4pts,8va1.00mpl.sérieouro Chumbo 93 R$ 10.000,00 Santana GLS completo 92

LS 83/83 Ale. Branca kadet SL 90
Bellna Ldo 82/82 Gas. Branca Palio EL, 1.5, 4 pts cl ar cond. Preto 96 R$ 13.300,00

*Vende-se capota para Pampa Vectra GL 2.2 cornpl. Azul 98 R$ 25.000,00
Gol c/ rodas esp. 89

0-20 Ca-qJeSt Turro Diesel, dh, ASS, Branco 96 R$ 30.000,00
CBX 750F Hollywood 87

Rua Adélia Fischer, 747 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
Chev 85

3722 Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira
Belina Ghia Escala 85

COMPRA - VENDE - TROCA - FINANCIA
Fusca 85/77/69

Centro - Jaraguá do Sul

371

*ObtemosveículosOKmdetDclasasman::as""
*TemosCorsa2001 .

I
0373 371 0301:

Av. Prel. Waldemar Grubba, 2755 . Jaraguá do Sul

... _- ,

AUTOMOVEIS

''A satisfação do cliente é o nosso objetivo"

Rua Walter Marqüardt, 18155

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



NA CARAGUÁ, CÓM POUCOS
REAIS POR MÊS, VOCÊ LEVA

. O CARRO INTEIRO..
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"
11
E
ro
o
ro
'i:
<O
c
o
'iii
�
ID
U
C
o
o

ro
"O
�

J!!
.

c
o
o

ro

E
x

o
o
N
ID
"O
ro

E
'x
<O

E
ro

'ii
c

�
s
*

LIQUIDACÃO TOTAL
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.

PARA TODA LINHA 2000.

CONFIRA ESTE EXEMPLO: Got Special 40% de entrada + 48x de R$ 299;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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·Comércio

de Veículos

Mecânica
. funilaria'

.epmtura

PROMOÇÃO �E ANIVERSÁRIO
Nos 50 anos da Emmendörfer, o presente é para nosso c ientc.

A partir do dia 7/R/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 cl�entes
.

e amigos, pela preferência.

Atendiment
2a a 6a feira

das 7:30 às 1� horas
e das 13:30 às 18 horas

sábados
das 8 às 12 horas

lel371 3655
emmendöffer@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"

.

Nãoprecísa serautorízada,
tem que ser especía/ízada!

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA'

'Fone: (47) 371-5057 ,

AlGlGANHOU
. .

A PINTUlGA?

TIA/DO BEM.
I'

.A ÇENTE
·CONSUTA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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:UDE RENAULT

Conheça os .Veículos

�NA T
ne Show·Room do Consórcio

ADQUIRA SEU RENAULT A PARTIR DE '

Dicave
, Avenida Prefeito
ValdemarGrubba, 3449
Fones: 370-2601 e 370-2413

REDE RENAULT - lOG CONCESSIONARIAS NO BRASn.

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

AUTO CENTER

371·739a
�� -� � - -- --- -- -,_ -

• •

R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, 865 • Vila L.1I11
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Lei vai conceder benefícios
a quem investir no turismo
Guaramirim - o investidor

na área de turismo de Gua

ramirim poderá contar, a partir
de agora, com lei que concede

incentivos. Projeto de lei com-

Eementa�,
de autoria do Ex�

foi aprovado por unaru

-em segundo turno pelos
vereadores, na segunda-feira. A
le0rtÍtoriza o prefeito a efetuar

pafcerias com pessoas físicas ou

jjllfdicas, objetivando dar in
centivos ao setor de turismo.

Esíiparceria ficaria voltadá aos

serviços de terraplanagens,
aterros, infra-estrutura e im

plantação de iluminação pública.
A idéia surgiu dentro do

ConselhoMunicipal de Turismo,
que havia solicitado ao poder
público a instalação de iluminação
pública sem ônus, nos acessos

às propriedades que exploram o

turismo rural. A Prefeitura, como
ainda não dispunha de uma lei que
a amparasse para este tipo de

atendimento, passou esta so

licitação então para a Celesc.

Esta, por sua vez, como não

podia isentar de .pagamento,
respondeu que não atenderia pois
não faz parte do procedimento
da empresa, e devolveu a -res

ponsabilidade à Prefeitura.

Em uma última tentativa, o

conselho voltou com o pedido ao

Executivo, que desta vez criou
este p-rojeto de lei. Agora,
segundo o secretário-executivo

do Conselho de Desenvolvi

mento Municipal, Tito Flávio
Teixeira da Fonseca, a intenção
é atender a esse setor, que se

apresenta em crescente desen
volvimento. "O interesse está
aumentando depois que foi

implantado o convênio entre

Prefeitura e Sebrae, que de
senvolve o Presto (Programa Es
tadual de Serviço Turístico

Organizado)", acrescentou o

secretário. (ILTON PIRAN.)

Ato: presidente da câmara, Afonso Piazera Neto (D), repassa capacete para o acervo do museu

Câmara destaca o aniversário
de fundação dos bombeiros

Guaramirim ganha duas novas
associações demoradores Ex-presidentes

estiveram
presentesnc
solenidade

ex-presidentes Gerd Edgar
Baumer, João Batista Prim,
Edmundo Klosowski, Raul

Driessen, José Carlos Neves,
Adolar Jark, Álvaro Mann e

Mauri Ferraza. Também foi
lembrada a memória do ex

presidente Nelson Leopoldo
Driessen, já falecido. O pre
sidente da Câmara, Afonso Pia

zera Neto, antecipou a sessão

ordinária do dia para as 18h30,
para que as homenagens fossem

prestadas. O Corpo de Bombeiros
Voluntários foi fundado em 22 de

agosto de 1966.

Ao falar em nome da entidade,
Schwartz destacou a "boa

reputação" construída pela
corporação durante mais de três
décadas de trabalho, e. a

dedicação que a função exige dos
bombeiros voluntários. "É um

trabalho que sempre exige alguma
renúncia", disse Schwartz,
lembrando que não poucas vezes
"eles deixam de usufruir de horas
de lazer ou de convivência com

a família", para atender suas

atividades.
Schwartz informou também

que a diretoria já está fazendo

contato� com empresários locais,
em busca do apoio financeiro
necessário para a instalação de
duas subsedes, nos bairros João
Pessoa e Nereu Ramos. Con
forme Schwartz, a subsede do
Bairro João Pessoa será a primeira
a ser construída. São obras

necessárias, explicou o pre
sidente, pois, com a instalação de
unidades descentralizadas, os

bornbe iros terão melhores

condições de prestar atendimento
a regiões mais distantes do
Centro.

- Cada minuto pode fazer a .

diferença entre a vida e a morte

no socorro a uma pessoa aci
dentada-, explicou. Ele calcula
o investimento no Bairro João
Pessoa em R$ 150 mil, entre
instalações, equipamentos e

aquisição de uma ambulância.
(MILTON RAASCH)

Guaramirim - A cidade vai
Contar com duas novas asso

ciações de moradores. As

comunidades de Ponta Comprida
e Ilha da Figueira estão pro
videnciando a formação das
novas entidades, cuja função é

agregar e defender os direitos dos
respectivos moradores. Com o

surgimento das mesmas, a cidade
passa a contar com 16 dessas
entidades devidamente consti
tuídas. As associações têm
trabalho em conjunto na dis
cu

-

ssao e busca de soluções para
os prOblemas comuns através do
Cl' .'
ic (Conselho de Líderes Co-·

munitários).

C ,Na opinião do presidente do:
he, tenente Rogério Vonk

c
'

omandante do 5° Pelotão da
Pol" M"
d
leia ilitar, com a instalação

as duas novas entidades o

trabalho de articulação das
cOm .

uUIdades, feito pelo conselho,

fica ainda mais representativo e

abrangente, chegando nas regiões
.

da: cidade, antes não atingidas. O
conselho tem funcionado como

uma espécie de fórum per
manente de debate das questões
do interesse das comunidades,
assim como na organizaçãodas
ações necessárias ao atendimento
às reivindicações dos bairros.

Vonk acredita que outras no

vas associações ainda serão ins

taladas em Guaramirim, pois
ainda existe um número signi
ficativo de comunidades que não
se organizaram. Uma das inicia

tiyas mais recentes do Clic está

relacionada com a expansão da

telefonia na cidade. O conselho

constituiu parceria com a Aciag
(Associação Comercial, Indus
trial e Agrícola de Guaramirim)
para fazer o levantamento da

demanda ainda não suprida de

telefones residenciais. (MR)

Jaraguá doSul-A Câmara

de Vereadores realizou, segunda
feira, uma sessão solene em

homenagem ao Corpo de

Bombeiros Voluntários que,
anteontem, completou o 340

aniversário de fundação. A sessão

contou com as presenças dos ex

presidentes, cuja contribuição
para o desenvolvimento da

corporação nesse período foi

destacada O atual presidente dos
bombeiros, Sérgio Luiz Silva

Schwartz, anunciou a descen

tralização dos serviços, com a

construção de subsedes. A cor

poração também fez a doação de

um. capacete para o acervo do

Museu Errulio da Silva.

Foram alvo de homenagens os

Fogões OPORTUNIDADE� CASA' DO CO,BRE
Trabalhamos com venda de produtos para

rebobinamento e conserto demotores elétricos.:

AUMENTE SUA RENDA, EMPRESA NO RAMO DE

CONFECÇÕES SELECIONA VENDEDORAS COM OU
SEM PRÁTICA PARA TODA REGIÃO DE JARAGUÁ DO

SUL E MUNICÍPIOS VIZINHOS

INTERESSADAS COMPARECER
NA RUA JOÃO JANUÁRlO AYROSO N° I 189

BAIRRO JARAGUÁ ESQUERDO NOS

DIAS 28/08/00 ATÉ 06/09/00 DAS 14 HS AS 18 HS

--Fios de cobre'
--Cap'

'

--c
aCltores de partida e permanentes;abo de ligação'

--Rolaillentos'
'

--Espaguete'
'

--Ventil
'

--Se
adores demotores;

y,
lo Illecãnico'<,

erniz;
,

Limpamose
regulamos as chamas.
Conlalo: 371-3421

Rua BerthaWeege, 2094 .

Barra do Rio Cerro '

Fone: (Oxx47) 376-0193

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Programa controla as carências nutricionais
São atendidas
362 crianças e
215 gestantes, com
verba federal

Jaraguá do Sul - Eduarda

Felipe Pirito, 2 anos, completou
um ano de atendimento no PCCN

(Programa de Combate às

Carências Nutricionais), ontem.
Ela é o que as auxiliares de enfer

magem chamam de BP, criança
com baixo peso, inferior ao reco
mendado pelo Ministério da

Saúde. Todos os meses, a mãe

deEduarda, Lucili Romani de Oli
veira, dirige-se ao Pama (Pronto
Atendimento Médico-Ambulato

rial), onde a criança é pesada e

medida, para avaliação do cresci
mento. Depois de coletados os

dados, amãe volta para casa com
dois quilos de leite, para au�iliar
na alimentação da filha.

O' PCCN tem 362 crianças e

215 gestantes cadastradas até

julho. Mantido pelo governo
federal, através de verba do
Ministério da Saúde, o programa
fornece leite em pó às crianças e

gestantes que apresentam
deficiências nutricionais. O
rastreamento é feito através do

Sisvan (Sistema de VÍgilância
Alimentar e Nutricional), nos
postos de saúde, qúe depois

Fotos:Edson Junkes/CP

. Leite: Eduarda Pinto completou um tino de freqüência no programa, mas ainda não tem o peso ideal

encaminham as gestantes e as

crianças à equipe que coordena
o PCCN. O sistema defende que
o controle nutricional na faixa
etária de 6 meses (antes disso a

criança deve receber leite

materno) a 5 anos diminui a

mortalidade infantil e auxilia no

desenvolvimen to cognitivo.
Filhos de mães soropositivas são

atendidos desde o nascimento,
porque as mães não podem
amamentar.

A prioridade do ministério é

atender crianças menores de 2

anos, mas amaioria dos assistidos
em Jaraguá do Sul tem idade

superior. "Infelizmente, essas

crianças não foram atendidas

antes de chegar a essa idade",

Coordenação impôs disciplinaàs famílias
Os gráficos e o controle dos

números do peCN são feitos a

caneta por. duas bolsistas que
ajudam Fátima Duarte nó pro
grama. "Já melhorou muito, até
o ano passado eu não tinha nem

computador. Agora falta um

programa que nos auxilie a fazer,
as planilhas", diz a coordenado

ra, qUt! presta contas aoMinisté
rio e ao Conselho Municipal dê
Saúde da evolução do trabalho.
O dinheiro para a compra de
leite e óleo, R$ 2.860,00, é

depositado mensalmente pelo
governo federal e só pode sei

utilizado para esse fim.MeQores
de 2 anos reqebem 3,6'quilos de
leite pormês. Maiores de 2,alloS
recebem a metade.

.

A disciplina do programa. é

rígida. "Eu não tinha estatísticas
e as pessoas chegavam a quaJ
quer hora, aí organizamos e es

tabelecemos regras", explica
Fátima. Cada criança tem Um

cartão de atendimento e é agen-

dada no cá1endário anual. Se a

mãe atrasar, é descontada a

quantidade de �eite referepte aos

dias de atraso. Quando a criança
fica três meses sem aparecer, a
fiêha é encaminhada ao Conse
lho TUtelar, que-se encarrega de

procurar os pais e saber as razões
da, desistência. Há 47 casos de
abandono registrados na estatís
tica desse ano. "Está pa hora de
fazermos uma 'chamada nutrício
p,aJ, para cadastrar outras orian

ç,!-s que necessitann de auxílio",
planeja a coordenadora, que tam
bém pretende fazer um rnapea-

,
meato por bairros e saber qnais
são as áreas onde bámais casos.

Em. setembro, está pro
gramada a realização de u,Ill he

mogratna das crianças, parae c

verificar índices de anemia.' "As

vezes p:ão adianta. dar 9 leite,
precisamos saber se há anemias
e quais são as callsas e distribuir

ferre, se necessário", avalia a

secretária de Saúde. Ela lembra

que há casos de carência fa
miliar em que o programa pre
cisa estabelecer .'Parceria com

.

a Sêcretada da Família, para
assistência aos demais, senão .

eles consomem o leite e lj. crian

ça continua subnutrida.
O PCCN foi criado em 1998

e funciona graças à colaboração
das auxiliares de enfermagem
'dos postos dé saúde, que en

caminham gestantes e crianças,
e ao esforço da equipe coor

denada por Fátima. Projeto'
apresentado na Conferência

Municipal de Saúde, realizada,
no início do ano, pretende am- J
pliar a falia et'ária�d� aten
dimento até oS.12 anos. "É uma i
questão discutível, eu defendi

q1!1e deveria ser até 10 anos,mas,
foi aprovado assim", lembra a

coordenadora do Sisvan, que
exerce o único cargo consi
derado de relevância para o

Município que não é remu
nerado. (LC)

explica a coordenadora do

programa, enfermeira Fátima
Duarte. Mas nem sempre as

condições sócio-financeiras são

responsáveis pelo baixo peso das

crianças. "Não temos apenas
famílias com baixa renda.

Crianças de famílias com poder'
aquisitivo mais alto também

apresentam problemas nutri-

cionais, por falta de uma ali.
mentação consistente", explicaa
secretária de Saúde, Nanci Zirn.
mermann. Ela ressalta que o

programa não discrimina por
renda familiar, todos podem
receber o leite.

Para fanulias de baixa renda,
o programa funciona também
como auxílio financeiro. "O leile
que a gente leva daqui melhoraa
saúde' deles e também facilita a

nossa vida", diz Maria Lúcia

Engelmann, mãe dos gêmeos
Sidimar e Sidinei, de 2 anos,
ambos com deficiência nu·

tricional. Eles são atendidos pelo
programa há cerca de 1,5 anoe

têm dificuldade para ganharpeso
porquê não se alimentam direito,
"Praticamente só o que eles
comem é o leite", lamenta a mãe,

A quantidade de calorias do

leite é acrescida com a adiçãode
uma colher (de café) de óleo,
também distribuído pelo pn

grama. "Alguns recuperam o

peso rapidamente, então a gente
percebe que passavam fome.

Outros levammais tempo, não ha

como estabelecer uni prazo
médio", diz Fátima. As crianças
permanecem, obrigatoriamente,
um ano no programa. Quando
recuperam o peso, são acom·

panhadas durante 6 meses, antes

de receber alta.

(LiSANDREA COSTA)

Crianças: peso e altura são controlados mensalmente
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Igreja discute a dívida externa
Jaraguá doSul- Coordena

dores das discussões da dívida

externa na Região Norte de Santa

Catarina conversam com a comu

nidade jaraguaense, hoje à noite,
às 19 horas, no salão paroquial da

Igreja Matriz. "A vida acima da

dívida"é o tema da palestra,minis
trada pelo padre Dúlcio Araújo,
coordenador diocesano de pas

toral, de Joinville. A CNBB

(Confederação Nacional dos

Bispos do Brasil) e movimentos

populares defendem que o Brasil

já pagou o suficiente pela dívida

externa e organizam plebiscito
popular entre os dias 2 e 6 de se

tembro, para saber se o povo
iambém defende essa posição.

O evento, aberto à comuni

dade, é urna das etapas de prepa

ração do Plebiscito Nacional da
DívidaExterna no Vale do Itapocu.
A primeira reunião sobre o assunto
foi realizada em Guararnirim, há
cerca de 15 dias. "Precisamos
dividir gruposmunicipais emapear
o local das umas", diz o agente das
pastorais sociais, Raul Sérgio
Larsen. A organização solicitou
cem umas de lona às comarcas

de Jaraguá do Sul e Guaramirim e

50 mil cédulas, que serão espa
lhadas em igrejas, praças, escolas

.

e portas de fábricas.
Poderão responder ao plebis

cito maiores de 16 anos, portando
carteira de identidade ou título de

eleitor. A consulta popular quer
saber se a população concorda

com o acordo feito com o FMI,
se o Brasil deve continuar pagando
a dívida externa e se o governo
federal deve continuar pagando
juros aos banqueiros internacio

nais. "Vamos encaminhar os

resultados ao presidente, como
forma de pressionarpara que tome
medidas que interessem ao povo",
informou Larsen.

. NoBrasil, o plebiscito acontece
até o dia 7 de setembro, mas fei

antecipado em um dia em Jaraguá
do Sul para que não seja
confundido com' as come

morações cívicas. O plebiscito vai
terminar no dia 6, com o Grito dos

Excluídos, movimento que pre
tende levar para a Praça Ângelo
Piazera vítimas da falta de uma'

política social eficiente no País. As
manifestações serão encerradas
com missa, às 19 horas, na Igreja
Matriz. (LiSANDREA COSTA)

PostoMime promove atrações
Jaraguá do Sul - O Posto'

Mime da Walter Marquardt pro
gramou série de atrações para o

final de semana. Amanhã, sábado
e domingo, haverá exposição do
caminhão daEquipe Thermoid, líder
do Campeonato de Fórmula Truck
(COrrida de caminhões) e também

exposição de caminhões novos.

No sábado, a turma da Studio
FM estará animando o ambiente,
distribuindo brindes aos clientes
que passarem pelo posto.

No domingo, a Turma do

Miguelito vai comandar a festa com
a garotada, oferecendo cama

elástica, piscina de bolinhas, balão

pula-pula, perna-de-pau, pezão,
pinturas, cantinho infantil e festival
de videokê, além de distribuição
gratuita de balas, pirulitos,

. salgadinhos, refrigerantes, pipoca
e sorvete.

Para animar o evento, a dupla
Sandro LUÍ$ e Clóvis faz show de

música sertaneja.

r--
�

I
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Procurador conhece esboço do
EIAIRima da Bacia do Itapocu
Cláudio Cristani
reuniu-se com os

mineradores, na
Aciag

Guaramirim - o pro
curador da República, Cláudio

. Cristani, compareceu terça
feira à reunião do Sindicato da

Indústria de Extração de Areia

de Santa Catarina, na Aciag
(Associação Comercial, In
dustrial e Agrícola), quando
conheceu o estudo preliminar de I

elaboração do ElA/Rima

(Relatório de Impacto Am

biental), encomendado pelas
empresas de mineração. O

procurador considerou o projeto
conjunto, que as empresas
pretendem desenvolver na

Bacia do Rio Itapocu, um

subsídio importante para o

acompanhamento doMinistério
Público nas questões decor

rentes dessa atividade.

Cristani concordou que a

execução do estudo consorciado
sobre o impacto ambiental na

região, o que é facultado pela
legislação, inclusive, facilitará
não só o trabalho das empresas
do ramo, que não precisarão
depender de estudos de uso

sobre pontos específicos de

extração, mas também o

trabalho dos agentes de fis

calização e da: própria ação da

Justiça, nos casos em que isso

se fizer necessário. Ele lembrou

que, o problema da mineração
tem dois lados: o das questões
ambientais e o dos benefícios,
pelo fato de que o material

extraído (areia e saibro), atende
a construção civil.

O técnico Jorge Cravo, da
Câmara do Meio Ambiente da

Procuradoria-Geral da Repu-

Chico Schwammbach/CP

Cristani: apoio-à busca de uma solução conjunta pelos mineradores

blica, sugeriu que as questões
da mineração sejam con

duzidas com "equilíbrio", para
que seja uma "atividade sus

tentável". Ele sugeriu a

instalação do Comitê da Bacia

Hidrográfica (já em forrriação
no Vale do Itapocu), que poderá
colaborar no equaciona-mento
de problemas nessa área. O

geólogoMarcus Fu-rnagalli, do
Escritório Regional da Fatma,
em Joinville, advertiu que os

licenciamentos indivi-duais para
mineração não serão mais

concedidos, devido ao cres

cimento do volume de ativi

dade na bacia. Já o agente fis
cal Jorge Gottardo Waterkem

per, do lhama, comentou que a

maioria dos problemas detec
tados na Bacia do Rio Itapocu,
cerca de 60%, não decorre da
atividade demineração, mas de
vários tipos de poluição.

ATIVIDADES - O co

ordenador do projeto, Fran
cisco Caruso Júnior, informou
que a Caruso Júnior Estudos

Ambientais, de Itajaí, estâ
iniciando os estudos para a

elaboração do Relatório de

Impacto Ambiental da Bacia
do Rio Itapocu. Como primeira

. atividade, será percorrida toda
a área compreendida pela
bacia, inclusive os principais
afluentes, para melhor conhe
cimento dos aspectos que
determinarão os fatores mais
marcantes na realização do

projeto, e distribuição de
tarefas. Uma equipe composta
de 12 técnicos, entre geólogos,
biólogos e engenheiros, além de
outros profissionais, atuará no
Rima. Caruso calcula que o re

latório estará concluído dentro
de oito a dez meses, para de

pois ser submetido a avaliação
dos órgãos de fiscalização
ambiental. (MILTON RAASCH)

rto) 9])v�8. JItennwV CRM: 3059 - CPF: 468859357JOD

Médico Oftalmologista
Especialização: Hospital de Clinicas Estado do Rio de Janeiro

e Curso na Sociedadß Ilrasíleira de Oftalmologia do Rio de Janeiro

AV, Mal. Deodoro 776 - Sala 12
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Caseiro é ferido com tiro emCorupá
Conipá - Ö caseiro da chácara

. de propriedade da Carroçarias Argi,
emCorupá, João Lamin, 30 anos, foi
ferido com um tiro deespingarda. Ele
estava trabalhando às 16 horas de

segunda-feira, quando foi atingido
por uma bala que acertou o braço e

. abdome. Encaminhado por familiares

ao Hospital São José de Jaraguá do
Sul, foi operado e a bala retirada. As
últimas informações obtidas junto ao

hospital dão conta que o estado de

Lamim é estável, permanecendo em
recuperação na ala Santo Antônio.

É o segundo caso do gênero regis
trado este ano em Corupá.

O. comissário Wanderley Zoca

telli, que responde pelaDelegacia de
Corupá, aindanão ouviuLamin, devi
do a sua recuperação no hospital.

"Estamos investigando a possibili .
dade de Lamin ter sido atingido por
uma bala perdida de caçador",
informou. Ainda segundo Zocatelli
"o caseiro é evangélico, uma pesso�
pacata, não tem inimigos, por isso a

tese mais forte é de que um caçador
tenha atirado' e o acertado", ressal.
tou.Na região da chácara, localizada
no Alto da Serra, próximo ao Rio
Mandioca, existem muitos caçado
res, informa o comissário.

A versão foi confirmada por La
mino "Naquela região existemmuitos
caçadores, e não tenho inimigos, p0-
is saio pouco e, além disso, moro lá
há apenas 1 ano emeio", disse. Lamin
reside no local com sua esposa,
Salete Teixeira daRosa Lamin, e dois
filhos, (AGOSTINHO OLIVEIRA)Engraxate causa incêndio em

residência na Reinoldo Rau
ESTADODE SANTA CATARINA

PODERJUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
2aVaratrando problemas mentais, diz que

ateou fogo na casa "para se vingar
de uns 30 homens queme agrediram
no dia anterior", justifIca-se. Junto
comRibeirofoidetidoV.R.L., 15 anos,
que riega a participação no crime.

De acordo com o delegado llson
José da Silva, o menor será liberado,
depois de prestar depoimento, já que
testemunhou o incidente. O en

graxate será encaminhado ao pre-

Rainoldo Ribeiro
foi autuado
em flagrante
pela polícia

sídio e responderá por incêndio

criminoso, sujeito à pena de 3 a 6
arios de reclusão. "Ele já havia

causado transtornos menos graves,
dessa vez colocou em risco a vida

de outras pessoas", diz o delegado.
Ribeiro será examinado pormédico

especialista. Se for constatado que

apresenta problemas mentais, será
encaminhado ao manicômio judi
ciário de Florianópolis.

EDITALDELEILÃO/PRAÇA
PRAZODOEDITAL: dias

OCA) Doutor(a) Luiz Antonio Zanini Fornerolli, Juiz(a) de Direito,

FAZ SABER que, no dia 05/09/2000, às 15:00 horas, e, em Segunda
oportunidade, no dia 20/09/2000, às 15:00, neste Juízo de Direito, situadoà
Rua GuilhermeCristianoWackerhagen, 87, VilaNova, CEP 89259-300, Jaraguá
cio Sul (SC)., será(ão) levado(s) aleilão/praçao(s)bem(ns) descrito(s), consoante
determinação constante dos autos n? 036.98.001412-9, em que figura(m) como
exequente(s) Banco Itaú S/A, tendo como executado(s) Cerealista Zanghelini
Ltda e outro. Bem(ns): Umamáquina de beneficiar feijão,marcaNovo Horizonte,

ano defabricação 1992, tipoNHS40, 15 HP. Avaliação: R$18.000,00(dezoito
mil reais), em 07/10/1999, cujo valor será corrigidomonetariamente até.:' data
dota) leilão/praça, seguindo o mesmo rumo dado ao débito cobrado. ODUS:

Recursos ou pendências: Salienta-se que, em primeiro leilão/praça, o valordo

'lanço não poderá ser inferior a avaliação efetuada, sendo que, não ocorrendoa
venda neste(a), será levado à segunda oportunidade, onde haverá a alienaçãoa

quem mais ofertar (art. 686, VI, do CPC). Caso não encontrado(s) o(s)

devedor(es), fica(m) o(s)mesmo(s) ciente(s), pormeio do presente, darealização
da hasta pública acima descrita. E, para que chegue ao conhecimento de todos,

partes e terceiros, eu, Iara Calrice Alves, o digitei, e eu, Édie Izeli de Carvalho,

Escrivã(o) Designada o conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul (SC),
27

de Junho de 2000.

Jaraguá do Sul-Às 13h25 de

ontem, o serviço do Corpo de

Bombeiros Voluntários de Jaraguá do
Sul foi solicitado para apagar
incêndio numa casa abandonada, na
Rua Reinoldo Rau, em frente à

PanificadoraPão Quente. O auxiliar
de comando, Sandro Papp, fala que
duas viaturas foram enviadas e três

millitros de água foram utilizados.

"Nós ainda não sabemos de quem é

a propriedade, que teve danos

materiais", destaca.
Segundo informações daDelega

cia de Polícia Civil, o causador do
incêndio foi o engraxate Rainoldo

Rufmo Ribeiro, 20 anos. Demons-

� 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 Juiz deDireito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DIÁRIO DA F-I

Não fui eu

Jacques Villeneuve disse

ontem que não foram suas

críticas a Zonta depois do GP

da Alemanha que deter

minaram a saída do brasileiro

da BAR. "Se ele não vai ficar

aqui, é pela decepção da equi
pe. Eu não tenho nada a ver

.com isso", falou o canadense.

Zonta será substituído por
Panis no ano que vem.

Um passo atrás

Depois de oficializada sua

saída da BAR, Zonta já
começou a procurar o que fazer
em 2001. E admitiu que se

conseguiruma vaga como piloto

de testes, já ficará contente. Ele
conversa com McLaren e

Jordan, 'times pelos quais
chegou a fazer testes em 97 e

I

98. "Será um recomeço, como
o do Panis", disse.

Webber já testa

Antes de anunciar a con

tratação de Jenson Button,
anteontem, a Benetton já havia
fechado com o aus-traliano

Mark Webber na última

segunda-feira para ser seu novo
piloto de testes. E ele já
começou a trabalhar nesta

semana, andando no retão de
.

Lurcy-Lévis na França,
fazendo testes aerodinâmicos.

ABANDONO DE EMPREGO

Solicitamos que o sr. Luís GONÇALVES DA

LUZ, portador da CP riº'37 764 - Série 01 O-SC, com
a função de Auxiliar de Produção, compareça na

empresa FÁBRICA DE BILHARES JARAGUÁ
LIDA. na data de 25 deaqosto de 2000, em horário
comercial.
Caso contrário, consideraremos sua atitude

como ato de renúncia do cargo, conforme Art. 482,
Letra 1 da CLT.

Fábrica de Bilhares Jaraguá Ltda.
CNPJ: 78.659.57010001-85
Inscr. Est. 251 252.051

COMUNICADO
comunicamos o EXTRAVIO conforme registro de Perda de

Documentos e Objetos n° 74/2000 efetuado na Delegacia de

Schr?eder, das NOTAS FISCAIS EM BRANCO, não utilizadas,
saSERIED/I: n° 001 a 500 e sa SÉRIE B/l: n° 001 a 250, bem
corno todos os livros fiscais, inclusive FAC - Ficha de Atualização
Cadastral, da Empresa EMPÓRIO GIRASOL PRODUTOS
NATURAIS LTDA, estabelecida à Rua Gumercindo da Silva,

�38, na cidade de Jaraguá do Sul - SC, com o CNPJ n°

2.155.854/0001_01 e Inscrição Estadual n° 252:072.995.

ESPORTE - 11

metro por larga margem: .lmin
25s770 para o brasileiro, Imin
27s007 para o alemão, diferença
de Is237. E, pelo que a Ferrari

informou oficialmente, ambos
andaram tanto em configuração
de corrida, quanto de classifi

cação.
A próxima etapa do cam

peonato acontece em Spa-Fran
corchamps, na Bélgica, no dia

27. O circuito tem algumas se

melhanças
.

com a pista de

Mugello, escolhida pelos ferra
ristas para a preparação para a

corrida.

Em Fiorano, pista par-ticular
da equipe, Luca Badoer treinou
com o asfalto molhado
artificialmente anteontem, já
que, na Bélgica, nunca se sabe.
Dos últimos cinco GPs

'disputados no país, três (95, 97
e 98) foram realizados com

chuva. (FLAVIO GOMES)

Itália.
A distância é equivalente a

cerca de 8,5 GPs. O campeo
nato tem .17. A McLaren, por
sua vez, optou por treinar em

Silverstone, na Inglaterra, e

apenas com dois pilotos, o "test-
.

driver"Olivier Panis e o líder do
Mundial,MikaHakkinen.David
Coulthard folgou. No total, os

carros prateados completaram
1.295,532 km na pista britânica,
distância comparável à de 4,2
GPs.

Schumacher foi o que mais

andou durante a semana,

totalizando 1.064,028 km contra

1.013,25 km de Barrichello.

Mika completou 565,51 km de

testes, pouco mais que ametade

da distância percorrida por seu
principal rival,

Ontem, último diade trabalho
da semana, Michael foi su

perado por Rubens no cronô-

Ferrari: alemão deixou escapar o primeiro lugar entre os pilotos e no Mundial de Construtores

Schumacher cobra e Ferrari

aumenta carga de trabalho

Nomundo dos

São Paulo - Depois da

derrota para a McLaren no últi

mo domingo em Budapeste,Mi
chael Schumacher cobrou publi
camente da Ferrari mais traba

lho para conseguir recuperar o
terreno perdido. Na prova de

Hungaroring, o time italiano per
deu pela primeira vez a liderança
no Mundial de Construtores e o

alemão deixou escapar o pri-
,

meiro lugar entre os pilotos. Pior,
para a equipe, foi constatar que
os rivais cresceram muito nas

últimas provas e que se torna

ram favoritos ao título.

Ordem dada, ordem cumpri
da. AFerrari teve nesta semana

sua carga mais intensa de testes

desde o início da temporada. Fo
ram exatos 2.559,43 km per
corridos por Schumacher, Ru
bens Barrichello e Luca Badoer

em dois circuitos diferentes,
Mugello e Fiorano, ambos na

, •. r

negoeios, e
fundamental contar
com um parceiro
ágil e experiente.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Hoje e amanhã acontece' o 4° Jeep Cross de Guaramirim, no
Parque do Jeep Indoor, na BR-280, Km 46, próximo à
Petrobras. As tomadas de tempo iniciam às 16 horas e,

amanhã, reinício às 8 horas. As inscrições podem ser feitas até
o dia da realização da prova, nas categorias Especial, Original

e, no feminino, Gaiola e Bugui.Os vencedores receberão
prêmios em dinheiro e troféus. Hoje também acontece o

primeiro passeio ecológico, às13 horas, em frente à Prefeitura,
com chegada prevista para as 18 horas, no Parque do Jeep

Indoor,

A revelação
Natália Krelling é, sem

dúvidas, uma das maiores

revelações da Natação
jaraguaense, que já trouxe

tantas medalhas para a

cidade. Fruto dá dedicação
dela e do seu técnico,

Ronaldo Fructuoso, o Kika
Não podemos esquecer,

também, do Clube Acaraí,
que com a primeira piscina

coberta e aquecida com

medidas oficiais, propiciouà
equipe ummelhor trabalho,

Os resultados estão aí,

Atletas de ouro

Assim podemos definir as
conquistas de Márcio André

da Conceição, medalha de

ouro no lançamento de

martelo, inclusive batendo o

recorde com 48;68m. Natália
Krelling, ouro nos 100m costa

e ouro nos 100m peito, bateu o

recorde da prova 100m costa

com o tempo de 1 '09"79, que
era mantido desde 1994.
Natália ainda conquistou a

medalha de prata nos 4 x 400,
nadando com Talita, Aline e

Marina.

Natália Krelling: nadadora bate recorde nos 100 metros costa durante os 13°s Ioguinhos Abertos de sc

Joguinhos entram nos seus

últimos dias de disputa
.,'

Jaraguä do Sul � Os 13°5

Joguinhos Abertos de Santa

Catarina, disputados em Flo

rianópolis, está nos últimos dias
de disputa. A Natação é o

destaque da delegação jara-
,

guaense, com a conquista de seis

medalhas, sendo duas de ouro,

duas de prata e duas de bronze.
As medalhas de ouro foram

conquistadas porNatáliaKrelling,
nos 100 metros costas, batendo
o recorde, com o tempo de
l'09"79,' e nos 100 metros peito.
Até o fechamento da edição,
Natália havia garantido outra

medalha de prata, nos 4 x 400

livre, ao lado de Talita, Aline e

Marina. As demais medalhas
foram conquistadas por Marina

Fructuozo, prata nos 400 metros

livre, e bronze, com Aline Osso

wski, JilOS 400metros livre, e com
Belize Franzner, nos 100 metros

peito. Segundo o presidente da

PME, Luderitz Gonçalves Filho,
as medalhas são resultados' do
trabalho e dedicação das atletas e

,

do técnico, o professor Kiko
(Ronaldo Fructuozo), e do Clube
Acaraí, que dispôs espaço para
os treinamentos". As nadadoras

voltaram à piscina do Clube 12

de Agosto, ontem.
)

As demais medalhas de

Jaraguá do Sul foram conquis
tadas por Márcio André da

Conceição, ouro no Lançamento
de martelo. Diego Fernandes,
800 metros livre, e, no Tênis de
mesa individual, com Emanuela

Krueger, e na duplas com

Emanuela eAndréiaLimada Silva.
Medalhas de bronze no Judô

masculino com Marcos Bonane

gri, no Superligeiro, e no lan

çamento de martelo, com André

Barreto, e no Hexatlo com An

gelica Regina Frenzel.
A.s modalidades do Ciclismo,

já encerradas, Jaraguá do Sul
ficou em 6° lugar, com 12 pontos.
Criciúma foi a campeã, com 20

pontos. NoAtletismomasculino,
Jaraguá do Sul ficou em 8° lugar,
com 10 pontos, e Guaramirim em

6°. Já no feminino, enquanto Ja

raguá do Sul ficou em 9°, com 8

pontos, Guaramirim ficou em

12°, com 5 pontos. Nas duas,
modalidades Joinville foi a

campeã.
Nas modalidades de quadra,

o Basquete feminino cumpre
tabela, enquanto o masculino

cumpriu ontem o segundo com
promisso da segundá fase,
enfrentando Itajaí, No futebol de
campo, depois da derrota para
Mondaí, por 3 a I, Jaraguá do
Sul precisava se recuperar ontem
à noite, jogando com Floria

nópolis. O Futsal, que foi

surpreendido porRio dó Sul, que
venceu por 1 a O, jogou na noite
de ontem com o Tubarão, e hoje
pega Florianópolis. O Handebol

masculino empatou com Cri
ciúma em 17 gols, no primeiro
jogo da fase, e enfrentou

Florianópolis na noite de ontem.

O Tênis de mesa feminino

garantiu ontem o terceiro lugar
na geral. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

Que coisa feia
Uma competição que vinha transcorrendo normalmente teve o seu

fator negativo no último sábado. O SupermercadoTéio vencia o

jogo semifinal contra o Comercial, por 5 a 4. O Comercial virou

para 6 a 5, e aí o Téio teve jogadores expulsos, pois esqueceram
de jogar futebol e partiram para a briga. Sem jogadores sufiçientes
para continuidade do jogo, os árbitros Marinelson Pires e Rogério

Rubin suspenderam o jogo, que irá a julgamento hoje, às 19

horas, em Schroeder.
O jogo era válido pelo Campeonato Infanto-juvenil de Futsal, do

Município. No outro jogo, Loja Jacy garantiu a vaga para a final,

derrotando o Aliança, por 7 a 4.
'

Academia Formigari conquista
,

,A

10 medalhasde ouro no Carate
Fruto da dedicação deles", des'

tacou. Participaram 410 atletas �e
todo o Estado, As medalhas a

. 'foraJllAcademia Formlgan
, do pe·

conquistadas por Rícar
Kata e

reira 15 anos, ouro no

prat; noKumitê, Gean LeJunert,
itê: Diego10 anos, ouro no KUlm e,

'tê'
Pereira, 10 anos, ouro no Ku!Ill �
MaiconMiolíalack, 12 anOS, o�3
no Kumitê; Gean do canno,

'A prata no
anos ouro no Kunnte e

,

14 anos,
Kata: Peter do Canno,

,
'A b nze ne

ouro no Kumitê. e ro
s

d 5 anO,
Kata: Daniel Gran es,

'a'
, A I deLlIn

ouro no Kumitê; Doug as
nO

Ailiérico, 10 anos, ouroaldo
Kumitê e prata no Kata; RO\ata
de Lima Américo, 5 anOS, Pe 35

A
• Anverz,no Kumitê; Anto1l10 nc.AeourO

anos, ouro no Kunute
Kata. (AO)

Jaraguá do Sul - A Aca
demia Formigari de Caratê, de
Jaraguá do Sul, disputou a 4a

etapa do Campeonato Catarinense
de Caratê Interestilos. O evento

aconteceu na cidade de Campos
Novos, no domingo passado.
Foram dez medalhas de ouro,

cinco de prata e duas debronze
, conquistadas por caratecas

jaraguaenses, conquistando 118

pontos.
Com esta pontuação,· a

Academia Formigari ficou em

terceiro lugar na classificação
geral. A campeã foi Rio Negrinho
e, em segundo, a Academia

Indaialense, de Indaial, Para o

responsável da academia, Ar
noldo Formigari Filho, faixa preta
3° Dan, "a participação dos
nossos caratecas foi excelente.

JoãoPessoa sai na frente noquadrangular deBocha
Jaraguá do Sul - Foi dis

putada na terça-feira, a primeira
rodada do quadrangular final do
CampeonatoMunicipal de Bocha.
Os resultados foram os se

guintes, Baependi/FME 2 x 1

Seara Alimentos..e João Pessoa

2 x 1 Beira Rio, que é con

siderado o favorito para o título.

As equipes do BaependilFME e

João Pessoa largaram no qua

drangular na frente, com dois

pontos cada, e se enfrentam na

próxima rodada, que está.

programada para o dia 29, no CA
Baependi, a partir das 19h30,
com os seguintes jogos: Bae
pendi/FME x João Pessoa e Beira
Rio x Seara Alimentos.

A partir da próxima, sexta
feira, prosseguindo até domingo,

,

a equipe FME/Baependi de Bocha
estará disputando a Taça Santa

Catarina, na cidade de Porto
União. Disputam a competição os
12 campeões dos Regionais, que

aconteceram neste ano. Corno o

BaependilFME foi o campeão do
Regional Norte, representará a

região, em Porto União.
O técnico da equipe, Carlos

Américo, informou que a

competição é "uma das mais

importantes e difíceis da mo

dalidade, onde as 12 melhores

equipes, do Estado se enfren
tarão. Esperamos bons resul

tados em Porto União", ressaltou
Américo. (AO)'
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