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Pasold protesta.
contra a delegada
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faz detenções por
porte de drogas
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Xadrez feminino'
define campeões
em partida extra.
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Coligação revela
supostos acusados
de depredações

Depois da decisão, seminaristas vão cursar o Ensino Médio na rede pública Página 3

Sagrado Coração de J{NJS estuda
transferência dos seminaristas
A Congregação do Sagrado Coração de

Jesus deve decidir, até amanhã, opção para a

transferência dos alunos à rede pública de

ensino, em cumprimento às normas da LDB,
que exige professores habilitados para cada

disciplina, Uma das opções estudadas pelos

conselhos é a transferência dos alunos para o
seminário de Rio Negrinho e a utilização da
estrutura de Corupá como fonte de renda. Não
está descartada a futurautilização doprédio para
empreendimento turístico ou estabelecimento de
ensino. Página 9

Edson Junkes/CP·

Novo Xterra chega ao Brasil ainda este ano,
depois será nacionalizado. Com produção

/

prevista para começar em

2002, na fábrica da
Renault.

Classi Auto

11.657
Vereador ..
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Edson Junkes/CP Vilson Reichert
diz que os bichos

saem pelos bueiros

VIGILÂNCIA

Ratos incomodam

na Vila Rau

Moradores daVila Rau re
clamam da infestação de ratos
no bairro. Os bichos se pro
liferam nos esgotos e entram

nas casas pela tubulação. A
população também reclama de
mau cheiro e esgotos a céu
aberto. Página 8
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Hora de saber discernir'
A divulgação das propostas pelos partidos e coligações ocupa

boa parte do debate político em Jaraguá do Sul. É bom que
assim seja, pois é conhecendo as intenções dos candidatos que
o eleitor poderá fazermelhor avaliação. É preciso, entretanto,
que o eleitor use de bom discernimento nestemomento, de que

na hora fragorosa da disputa do
voto que se aproxima, os discursos
ficam inflamados e as expectativas
criadas na imaginação popular,
aumentadas.

"O papel aceita tudo", diz um
velho adágio, como a que nos aler-

.

tat sobre a carga de mero entu

siasmo que pode caracterizar as
promessas políticas neste mo

mento. Primeiro é preciso levarem
conta que os planos de governo ._

devem ser exeqüíveis, sus

tentados por recursos fmanceiros.
Outro risco são as promessas que
implicamem desafios reais, como,
por exemplo, as questõesmacro,
como os problemas do transporte

coletivo urbano em Jaraguá do Sul e dos terrenos irregulares,
cuja solução não é tão fácil e nem tão imediata como tem sido

-,

alardeada.
É oportuno observar também que, nestemomento, partidos

das mais diversas correntes ideológicas parecem estar se .

apropriando de idéias que até hoje eram características doPartido
dos Trabalhadores. Nunca se falou tanto ein gestão participativa,
banco da terra, participação comunitária, valorização dos bairros,
consulta às bases, como nessa época. Parece que os modelos
tão criticados das administraçõesdoPT, estão servindo de cópia.

Ou falta discurso e consistência nos programas de governo
para a Jaraguá do Sul do novomilênio, ou estão se aproveitando
dos êxitos petistas de algumas cidades brasileiras, o que, no
mínimo, demonstra a falta de competênciapara a proposição de
novosmodelos.

Nessa questão demodelo participativo, basta conferir o plano
de gove:çno da coligaçãoRenovando com o Povo (pMDBIPPS),
que promete à população o Orçamento Participativo, mas listou
todas as obras que.pretende realizar. Se é participativo, onde
entra a opiniãodo povo' e o direito de escolher as obras que
consideraprioritárias?

Já a coligaçãoMais Jaraguá do Sul defende a administração
compartilhada. É o discurso neoliberal de que o poder publico
não tem recursos para fazer as obras, então a sociedade precisa
ajudar. O contribuinte paga duas vezes, nesse tipo de ad

ministração: contribui com os impostos e depois ajuda a executar .

as obras. Uma clara tentativa dos governantes,' que está sendo
apoiadanoMunicípio, de se eximir das contas e responsabilidades
públicas.

O povo precisa estar atento, porque é diretamente responsável
pela conseqüência das escolhas eleitorais. Omercado de votos
está funcionando a todo, vapor. A população acostumou-se a

pedir terra, óculos; carteira de motorista e dinheiro para
candidatos e não se envergonha disso. Enquanto persistir isso,
não será feita a vigilância necessária sobre os administradores e
representantes públicos. É preciso fiscalizar e exigir ações
responsáveis, concretas. A promessa e os discursos vazios devem
ser abolidos.

Primeiroé
f t!

precisolevar em
conta queos

planos.de
governa devem

.. " .

ser exequivets,
- 'sustentadospor
recursos

financeiros

�","

o maior cabo eleitoral do Brasil

d m conter
Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua WalterMarquardt, 1.180. As cartas e.ve textO
no máximo 30 linhas, o endereço ou telefone para contato, O jornal se reserva o direito de sintetiZar o

,- -

e fazer as correções ortográficas e;§ramiJ!fJ'ais necessárias.

I ; ,y/-�
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Quanto vale a dignidade do ser
humano? Quanto se paga pela
dignidade no período eleitoral?A
pobreza é um dos maiores cabos
eleitorais do Brasil. A existência
de pessoas pobres tem garantido
a manutenção no poder a di

versos políticos. E sabem por
-

que a pobreza nunca acaba? Por
que, quarido isso acontecer, es

tará acabada também a carreira

desses políticos. E ascenderão na

política aqueles que acreditam
que a dignidade do ser humano

vale mais do que uma cesta

básica, um tanque de gasolina
ou, ainda, um caminhão de

macadame e outras moedas
eleitoreiras distribuídas a rolo.

O que surpreende é que mes
mo as pessoas muito conhecidas,
com atividade parlamentar ou na
prefeitura destacadas por "pes
quisas", se aproveitam do expe
diente da corrupção eleitoral para
conquistar votos. Será que não

sentem vergonha de não terem

obtido credibilidade e populari
dade suficientes nesse período
em que legislaram ou atuaram no

Executivo, sem ter que usar

desse expediente? Não sentem

* Ambrósio Lino Becker

vergonha de apelar para o golpe
mais baixo: convencer o eleitor

no seu momento demaior fragili
dade' que é a carência econômi

ca?
E os humildes, a quem infeliz

mente é necessário atribuir parte
da culpa pela existência dos

corruptos (porque quem vende
o voto também é corrupto) ao

mesmo tempo não são culpados
de existir um pais que torne as

pessoas tão dependentes da

"época da política".
�

Há os que usam como moeda

eleitoral a saúde, favorecendo em
consultas ou oferecendo re

médios. "Para que melhorar a

saúde, para que melhorar a edu

cação, se daqui a 4 anos as

pessoas saudáveis poderão ser

eleitores independentes, edu
cados, qtle não precisem mais
votar na gente? Então, melhor
deixar a saúde caótica, a pobreza
crescer, manter a educação sob
controle ditatorial de dirigentes
politiqueiros e assim estaremos

sempre manipulando a cabeça
das pessoas". Este é o argumento
subliminar dos corruptos do
voto.

Mas, felizmente, cresce o

número de
- !andidatos que con

quistam aceitação popular sem

se aproveitar da miséria, o que
torna uma vitória ainda mais

emocionante, pois mostra que
existem eleitores preocupados
em dar um basta nesse ciclo de

pobreza e fazer com que a

riqueza circule e gere opor.·
tunidades para todos. As pessoas
estão despertando para o fato de

, que uma cesta básica, material
de construção ou qualquer outra
moeda eleitoreira resolvem
mornentaneamente seus pro
blemas, mas, em compensação,
provocam mais 500 anos de

, bérn o
pobreza estrutural e tarn e

.

surgimento de novas figuras
como Nicolalau, Eduardo Jorge,

Hildebrando Pascoal, Paulo

Afonso Vieira Ibsen Pinheiro,
Genebaldo C'orreia, Jorgina
(aquela que desviou mais �eR$
100 milhões da PrevidênCIa), e

tantos outros.
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''É uma eleição difícil, dura, de poucos recursos. Mas

animada, de corpo a corpo." (Presidente doDiretório Estadual
do PFL, Paulo Bornhausen, após reunião com a coligação PFL/

PPB, terça-feira, em Guaramirim)

"O programa de governo é excelente e pode ser cumprido
sem muito custo." (Empresário Domênico Weber, elogiando as

propostas de governo do PT, após a reunião com o candidato a

prefeito Moacir José Mafra, na Associação Comercial, Indústrial e

Agrícola de Guaramirim)
,.

PFL e PPB revelam nomes dos

acusados de destruição de placas
,

\

Guaramirim - A coligação
Acerta Guaramirim (PFLIPPB)
providenciou ontem o registro de

boletim de ocorrência na Dele

gacia da Comarca para denunciar
as depredações sofridas pelo
material de propaganda dos

partidos. O registro foi feito pelos
presidentes dos partidos, José

Constâncio de Albuquerque e

Esmeralda Chiodini, respec
tivamente, e é a primeira pro
vidência para a formalização da

denúncia na Justiça Eleitoral.
Mais de 50 placas de propaganda
e vários outdoors da coligação
foram danificados desde a se

mana passada.
A destruição de placas acon-

teceu na última 'sexta-feira, no
Bairro Corticeira. O fato foi

testemunhado por Daniel

Blasius, Dirceu Alves eDirceu
Ramos de Araújo, que naquele
momento trabalhavam na

colocação do material. De

início, a coligação relutou em

fazer a denúncia, tentando
evitar um incidente de maiores

proporções com os adver

sários, mas a destruição de

outdoors no início desta

semana, precipitou a situação.
No boletim de ocorrência, a

coligação responsabiliza Joel

Borba, Amandius Vittol e

Juares Formighari, pela
destruição de placas. (MR)

JV Veículos e Auto-Elétrica
Para Automóveis· Caminhões·
Iretores- Serviços em Geral

I
99B1-�049

Rua José Theodoro Ribeiro, 971 -Ilha da Fi ueira

CORREIODOPOVO

370-7919
370-8649

Presidente do PFL avaliaa

campanha na microrregião
Paulo Bornhausen
visitou
Guaramirim

.

eSchroeder

GuaramirimlSchroeder - o

presidente do DiretórioEstadual do
PFL, Paulo Bornhausen, esteve

reunido anteontem com lideranças
das coligações que contam com

participação dos pefelistas em

Guaramirim e Schroeder, EmGuara

mirim, onde a reunião aconteceu

pela manhã, Bornhausen ouviu

relatos do candidato a prefeito
Mário Sérgio Peixer e do coor

denador José Dequêch Neto sobre

a evolução da campanha. A

elaboração do plano de governo e

os atos de vandalismo verificados
sobre o material de propaganda da

coligação foram alguns dos

assuntos tratados. Bornhausen

sugeriu providências enérgicas
contra a destruição domaterial para
que os abusos sejam coibidos.

Em Schroeder, Bornhausen
conversou com o presidente do

PFL, Valmor Pianezzer, com os

candidatos a prefeito e vice, Hilmar
Hertel e Adolfo Weiss, além de

outros candidatos e liderança da
.

coligação PFL e PPS. A situação
política local foi discutida, mas

nenhuma posição foi tomada em

relação à postura eqüidistante
mantida pelo prefeito Gregório Tietz
(PFL), que não está apoiando a

coligação. Outro assunto tratado

foi a questão do apoio das

lideranças estaduais da coligação
Mais Santa Catarina. Tanto Pia

nezzer quanto Hertel, após a reu

nião com Bornhausen, garantiram
que contam com o apoio do gover
no do Estado.

Em nota distribuída ontem à

Edson Junkes/CP

Hertel: nota divulgada à imprensa após reunião com Bornhausen

imprensa, Hertel informou que
Bornhausen teria sido taxativo ao .

afirmar que o apoio do governador
Esperidião Amin está com o PFL

no Município, e não com o PPB,
que teria "descumprido diretriz
estadual" ao formar aliança com o

PMDB para as eleições municipais.
"Se o governador vier ao Muni

cípio, irá ao palanque conosco",
proclamou Hertel, satisfeito. Sobre
a posição do prefeito nas eleições.
Pianezzer explicou que. o PFL

decidiu deixar ao livre arbítrio de

Tietz para que ele decida como

melhor entender.

Bornhausen preferiu não

comentar as alianças formadas

pelos partidos da base do governo
do Estado, em alguns dos muni

cípios da Microrregião do Vale do

Itapocu, como as alianças do PFL
com o PMDB, em Corupá, e do PPB
com o PMDB em Schroeder e em

Massaranduba.
- Nos 293 municípios de Santa

Catarina, emmais de 250 o PFL e o

PPB estão unidos, portanto, é

exceção-, comentou.
No final da semana passada,

Bornhausen estava sendo aguarda
do também em Massaranduba, mas
não pôde comparecer. Ele disse que
pretende ir ao Município em outra

data, ainda antes das eleições de I
de outubro. (MILTON RAASCH)

EDUCAÇÃO E CIDADANIA
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Prefeito denuncia delegada
à Corregedoria de Polícia

Fedra Konell
éacusadade
abusode
autoridade

I,

Jaraguá do Sul - o pre
feito Irineu Pasold e candidato à

reeleição pela coligação Acerta

Jaraguá do Sul (PSDB, PPB,
PFL, PTB, PL, PTN) determinou
à assessoria o envio de corres

pondência à Corregedoria de

Polícia no Estado denunciando a

delegada Fedra Konell, da
Comarca de Jaraguá do Sul, por
abuso de autoridade. A delegada,
que é filha da Candidata da

oposição, Cecília Konell CPM
DB), teria influenciado, de algu
ma forma, para que fosse inves

tigada a denúncia anônima feita

contra a Prefeitura, de prestação
de serviço à empresa Metalúr

gica Hanne, na localidade de

Nereu Ramos, durante o final de
semana.

Pasold orientou a assessoria

para que seja enviada apenas uma
correspondência de protesto à

corregedoria, pois as três pessoas

que teriam presenciado o fato, na
delegacia não estão se dispondo
a dar testemunho. A denúncia foi
recebida por telefonei segunda
feira, na delegacia, e motivou a

abertura de inquérito, através do
delegado Ilson José da Silva, que
se encontrava de plantão naquele
momento.

- Só não estamos tomando

providência mais drástica contra
a delegada porque não podemos
contar com os depoimentos -,
disse Pasold, explicando que quer
evitar a "pessoas amigas" o

constrangimento de depor contra
a vontade. "A delegada, na posi
ção em que está, deveria respeitar
a lei, como eu estou respeitando",
frisou o prefeito, acrescentando
que não pretende dar maior

importância ao assunto, que ele

Recicle o

seu lixo.

Separe
latas,
vidros,

plásticos ...
Ébom

para todos

* Civil

CP Comunidade

Fedra nega tá exercido influência para a investigação de denúncia

já considera "águas passadas".
A delegada Fedra negou

veementemente que em qualquer
momento tenha coagido o

delegado Ilson a empenhar-se
para a apuração da denúncia que
ele mesmo recebeu segunda-feira
pela manhã. O empenho no

esclarecimento desses fatos é

função de qualquer delegado, que
não pode se omitir, sob pena de

responder por prevaricação.
"Não costumamos interferir no
trabalho de um e outro", afirmou
a delegada, dizendo lamentar o

episósio, porque desde que atua

em Jaraguá do Sul nunca teve

qualquer problema de caráter

político. "Estão pegando no meu

pé, porque a candidata é minha

mãe", desabafou.
Fedra também reagiu a outro

co�entário que circula entre

assessores de Pasold, de que ela '

estaria estacionando na delegacia
um carro que pertence ao pai
dela, deputado estadual e

coordenador da campanha da

coligação Renovando com o

JARAGUÁ DO SUL, 31 DE AGOSTO DE 2000

Pavimentar ruas com asfalto sempre foi um desafio para as

administrações municipais. O alto custo do material utilizado e a

necessidade de fazer serviço bem-feito, de boa qualidade, foram
razões freqüentemente alegadas, por administrações que se

sucederam em Jaraguá do Sul, para justificar obras de pavimentação
asfáltica na cidade. Nas últimas semanas, entretanto, o "tapete
negro" avança rapidamente em diversas ruas, num verdadeiro

serviço a toque de caixa, rápido, mas, por isso mesmo, malfeito,
com desníveis e outras deficiências. Aparentemente, a intenção é
fazer por fazer, o quanto antes (leia-se antes de 1 de outubro)
melhor. Seria oportuno que a Prefeitura explicasse para a

comunidade que tipo de asfalto está sendo colocado, qual a
durabilidade, .se transcorridos apenas alguns meses não surgirão
buracos e saliências na pista, em função do tráfego pesado. O que
era difícil, de repente ficou fácil, ou éstão vendendo gato por lebre,

Deve ser mais uma nova maravilha da tecnologia.

Lançamento Encerramento
O Partido dos Trabalhadores O PMDB de Corupá realizará
marcou para sábado o no dia 24 de setembro o

lançamento da candidatura de "showrnício" de encerramento

Odi Névio Alessi para a da campanha eleitoral, no Salão
Câmara de Vereadores. Novo, às 16 horas,

Bem-sucedido
O candidato a prefeito do PT em Guaramirim, Moacir José

,

Mafra, o Zuco, saiu-se bem no encontro com os empresários da

Aciag. Ao final da reunião, foi elogiado.

Debates

A Rádio Jaraguá AM realizará
debate neste sábado com os

candidatos a prefeito de
Schroeder, Hilmar Hertel e
Osvaldo Jurck. O debate será
realizado no Pavilhão da

Paróquia São Vendelino e

poderá ser acompanhado pelo
público, I!0 local. O debate

inicia às 12h30 e terá uma
hora de duração.
Na Rádio Studio FM, 7h30, o
repórter Albino Flores estará
entrevistando o candidato a

prefeito do Partido dos

Trabalhadores em Jaraguá do

Sul, Dionei da Silva. A
candidata Cecília KoneIl, do
PMDBIPPS deveria ter sido a

entrevistada do programa do

sábado passado, mas não

compareceu,

,

Povo (PMDB/PPS), Ivo Konell,
inclusi ve com material de

propaganda afixado. A delegada
explicou que o carro foi deixado

na repartição na madrugada do

último domingo, quando ela

preferiu deixar o veículo no local
de trabalho, em vez de devolvê

lo ao pai, devido ao adiantado da
hora. "É bom que saibam que o

terreno onde coloquei o carro

está sendo cedido pela Rede
Ferroviária para estacionamegto,
não é um imóvel da delegacia",
explicou.

A delegada contou que,
como reside nas proximidades
da delegacia, na manhã de do

mingo teria visto o radialista

Sérgio Peron, assessor de Pa

sold, fotografando o veículo no

local. Segundo Fedra, ela própria
já incumbiu-se de comunicar o
fato ao dele-

�--------------

gado regional de
polícia, Adal
berto Manoel
Ramos.
(MILTON RAASCH)

Escritório de Advocacia
Dr. Arão dos Santos

OAB/SC9760

* Comercial
* Tributário * Bancário

.372-0582
I

R: Carlos Hafermann, 78 - Centro -1araguá do Sul

Empenho
Empresários de Guaramirim

seguiram em comitiva para
,

Joinville, quarta-feira, para
participar da solenidadede

constituição da TCN Energia,
empresa privada que pretende

instalar uma usina termoelétrica
na Região Norte do Estado. As

lideranças guaramirenses, tendo
à frente o presidente da

Associação Comercial, Indes
trial e Agrícola de Guaramirim,
Maurici Zanghelini, e o prefeito
Antônio Carlos Zimmennann,

têm interesse em guindar o

projeto para Guaramirim. A

usina termoelétrica começa a

ser disputado pelos municípios
da Região Norte. Liderança

_ política já declarou que
Massaranduba também tem

interesse em sediar a usina,

AVANÇA EDUCAÇÃO
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ESTADODE SANTA CATARINA

pODERJUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
2aVara

EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO
PRAZO DO EDITAL: 20 dias

orAl Doutor(a) Luiz Antonio Zanini Fomerolli, Juiz(a) de Direito,

FAZ SABER ao(s) réu(s) em lugar incerto e aos eventuais interessados que, neste

Juízo de Direito, situado à Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova,
CEP 89259-300, Jaraguá do Sul-SC, tramita· a Ação Usucapião, sob n"

036.00.001438-4, aforada por Silvio Reichert e outros, em desfavor de . Assim,
fica(m) o(s) mesmo(s) CITADO(S) para responder à ação, querendo, no prazo de

15 dias, contados do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo

contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os

fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c art. 319 do CPC).
SÍNTESE DA INICIAL: Os aurores ocupam há mais de 20' (vinte) anos de forma

mansa, pacífica e ininterrupta o i�óvel abaixo descrito e cuja planta, obediente às

regras a ela atinentes e assinada por profissional habilitado. O terreno urbano

localizado à rua 05 - Prefeito José Bauer, bairro Rau, município de Jaraguá do Sul.
Área 01: 9,00ms. de frente para a rua 572, 9,O'5ms. de fundos confrontando com

aComunidade Evangélica Luterana, 263,50ms. na linha lateral direita confrontando
com a propriedade de Anelore Rosa Pamplona e 164,5O'ms. na linha lateral esquerda,
confrontando com terras de propriedade de Olga de Souza Madrock, perfazendo
uma área de 2.376,OO'ms2• Área 02: lO.Iôms. de frente para a rua 05 - Prefeito

JoséBauer-, 9,O'Oms. de fundos para a rua 572, 193,IO'ms. na linha lateral direita
confrontando em 59,00ms. com Valdir Marcos e 134,10ms. com Anelore Rosa

Pamplona e 198,OOms. na linha lateral esquerda, confrontando com Olga de Souza

Madrock, perfazendo uma área de 1.759,95ms2. Os peticionários sempre possuíram
as terras objeto da presente ação como se fosse sua, com ânimo de dono, sem

interrupção ou qualquer oposição. E, para que chegue ao conhecimento de todos,
partes e terceiros, eu, Christiane Korn Alves, o digitei, e eu, Ana Lúcia Rozza,
Escrivã(o) Judicial o conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul(SC), 11 de

agosto de 20'00.

Juiz de Direito

N as sessões ordinárias dos dias 24/08/2000 e 28/08/2000 foram
aprovados as seguintes indicações e projetos:

- Autoriza a transferência de recursos financeiros do Fundo Municipal
dosDireitos daCriança e do Adolescente para a PrefeituraMunicipal
.- Autoriza o executivo municipal a adquirir por permuta áreas de Luiz
AlbertoOeschler eRoseli Maria RuysanOeschler.
- Ratifica convênio celebrado entre o município, através da Secretaria

Municipal de Educação e aCelesc. '.

- Denomina a Rua n" 1.026 comoRodolpho Butzke.
- Denominadas e alteradas as Ruas n" 852 e n"475 como TifaMathias.
- DenOmina aRua n° 774 comoManuel Pereira de Souza.
- Declara COMO Utilidade pública à entidade O Desafio Jovem
Encontro com Deus.
- Solicita trabalhos de desobstrução na tubulação de águas pluviais da
Rua PastorAlbert Schneider.
- Denomina aRua n° 772 comoRua São Cristóvão.
-DenominaaRua n" 773 corno Rua santaAna. \
- Denomina aRuan° 774 comoRuaIngoBlunk
- Solicita a implantação de semáforo com botoeira na Rua Pastor Albert

Schneider, próximo ao PAMA 2.
.

- Solicita a implantação de semáforo no cruzamento entre aRuaMarina

Fru�?so e Ângelo Schioqhet, próximo ao Beira Rio Clube de Campo.-_
SOhcltação de estudos para adequar quadras de esportes cobertas das

esc?l�s, afim de que sejam utilizadas também como centro de encontros
SOciais (teatro, shows, reuniões etc.).

PALAVRA. LIVRE

- �ealizado convite para o lançamento pela EmpresaWeg da 2a parte do

VI?eo "Jaraguá ontem e hoje".
. Parabenizada a delegação, dirigentes, professores e atletas de Jaraguá
do Sul pela conquista do 5° lugar na classificação geral no estado pelos
Jo .

�tnhosAbertos de Santa Catarina.
. Lamentada a falta de solução ao problema dos telefones em que pese às

reclamações contra a Telesc Telecon, através do Procon.

Zuco prometemanterConselho
de Desenvolvimento Municipal
Candidato do PT
conversou com

, .

empresanos por
mais de uma hora

Guaramirím - o candidato
a prefeito do Partido dos Traba

lhadores, José Moacir Mafra, o
Zuco, prometeu manter em

funcionamento o Conselho de

Desenvolvimento Municipal,
caso vença as eleições 'no
Município. A posição foi dada
durante encontro mantido terça
feira com os empresários, na

reunião semanal da Aciag. "Está
funcionando, trazendo benefí

cios, por isso deve ser mantido",
resumiu o candidato, que durante
mais de uma hora e discorreu
sobre as propostas de governo do

partido e respondeu perguntas
dos empresários.

Zuco também pretende incen-

tivar a realização da Expofeira
mais freqüentemente, como

forma de dinamizar a atividade

comercial, em especial o setor

têxtil, realizando de uma a duas
feiras por ano. Ele defendeu
também a reativação do Conselho
Deliberativo do Hospital Santo
Antônio, e designar para a direção
do mesmo um administrador

profissional, terminando com as

indicações políticas para o cargo.
O candidato petista também quer
oferecer transporte coletivo alter
nativo à população, para que os

ônibus da Canarinho percorram
bairros que não estão sendo aten
didos.

Outras propostas caracte

rísticas do Partido dos Traba

lhadores, como a criação do
Banco do Povo e a introdução do
Orçamento Participativo também
foram destacadas. Na convera

foram explicados ainda outros

itens das propostas do PT, como
a redução dos vencimentos dos

A relatora do TRE, juíza
Rejane Andersen, que votou pela
rejeição da exceção de suspeição,
apontando a falta de provas para
justificar o impedimento, faz
constar no parecer: "Mesmo que
a representação não se mostre

vereadores, o incentivo à agri
cultura familiar, através da agro
indústria, e a reestruturação dos

.

conselhos municipais do De

senvolvimento, da Saúde, da

Educação, da Assistência Social
e da Criança e do .Adolescente,
com a participação da sociedade.

Durante a reunião, o pre
sidente da Aciag, Maurici Zan
ghelini, entregou ao candidato as

reivindicações da entidade, que
Zuco prometeu estudar e avaliar.
O candidato a vi{e, Caubi dos
Santos Pinheiro, participou do

encontro.

O folheto distribuído pelo PT
contém o resumo das propostas
do partido. O plano de governo
só estará concluído após as

reuniões· da campanha nas

comunidades, onde estão sendo
colhidas sugestões. Na próxima
segunda-feira (4) será ouvido o

candidato Antonio Carlos Zim

mermann, do PMDB e PSDB.

(MILTON RAASCH)

TRE não confirma impedimento da juíza
Guaramirim - o Tribunal

Regional Eleitoral não deverá
acatar o pedido de suspeição con
tra a juíza e diretora do Fórum

de Guaramirim, Sônia Maria
Mazzetto Moroso,' para julgar
denúncia que tramita na 60' Zona

Eleitoral contra o prefeito e can

didato à reeleição pela coligação
PMDB/PSDB, Antonio Carlos

Zimmermann, pela veiculação de
propaganda d€ atos da adminis

tração pública fora do previsto na
legislação eleitoral. A exceção de
suspeição havia sido requerida.
pela coligação PFL/PPB, em

função de suposta conversa com
o jornalista Flávio JoséBrugnago,
do Jornal do Vale, responsável
pela matéria que originou a

denúncia contra Zimmermann.
\

DESENTUPIMENTO
.

,

Ifulful clli3�
�l!1L!IDm1
�
�
�
� 00ll1}\!i@

-�
Rua: Urubici, 31 2a Casa a Esq.
Estrada Nova . .. 370 0778

de todo inverossímil e que as

preocupações dos excipientes
façam sentido, porquanto existe
matéria jornalística e a frase que
teria sido proferida, as contra

provas isentam a magistrada de

qualquer suspeita". (ILTON PIRAN)

Agenda dos candidatos para hoje

Cecília Konell Oionei da Silva Irineu Pasold

10 horas - 14 horas- 12horas -

Bairro Amizade Visitas com Afonso Almoço com

15 horas - Schneider empresários na

Gravação do 19h30- AABB

programa de rádio Reuniãono 17h30 -

20 horas -

comitêde Reunião com

Salão Rainha da campanha presidentes da
Paz coligação

� CASA DO COBRE
Trabalhamos com venda de produtos para

rebobinamento e conserto demotores elétricos.

- Fios de cobre;
-Capacitores de partida e permanentes;
-Cabo de ligação;
-Rolamentos;
-Espaguete;
- Ventiladores de motores;
-Selo mecãnico;
-Verniz;

Rua Ber1haWaage, 2094
Barra do Rio Cerro

Fone: (Oxx47)' 376-0193

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 - SOCIAL

Jae Jr

RtS
JARAGUÁ DO SUL, 31 DE AGOSTO DE 2009

Como parte das comemorações dos 500 anos do Brasil e do aniversário
da cidade, a Sociedade Cultura Artística apresentou Iaraguâ do Sul
nos 500 anos do Brasil - a história contada através da dança. Nesta
foto, aparece o Grupo Incôrporys, com a coreógrafa Lisa Iaworsky,
durante o espetáculo

Fotos: Divulgação

Aniversaria hoje Yvonne Alice Schmöckel Gonçalves,
diretora-financeira do Jornal CORREIO DO POVO. A equipe do
CP deseja muitas felicidades!

1/9
GilrnaraHanemann
2/9
Cleison Borchardt
Acila Schwarz
Osmar Prusse

AngélicaNau

Mônica Menegotti Schunke, secretária do Lions Clube

Centro, está empenhada na divulgação do evento

Chico Schwammbach/CP

SÓCIOS Os casais Lirio Utech e Lilian, Germano Quant e
Kátia, Edson Hertel e Simone e Wlademir Rodrigues e Marlete
comemoram o nascimento de uma nova empresa, a 4bizz

Internet Services, nova agência interativa especializada em

marketing para Internet, sediada em Joinville

O simpático Benicio Barg
aniversariou no dia 23/7.
Parabéns!

A dona Vali será cumprimen
tada pela idade nova no dia
2/9. Felicidades!

•1\.EMERGENCIA
ODONTOLÓGICA

J

DISQUE: 9981 8000
91044311

Dr. Ralael Luis Pamplona
CRO-SC 5117

Dr. Kleber LisboaAraújo
CRO-SC5270

Ilha da Figueira • Centro • Czerniewicz

MG

o Lions Clube Jaraguá
do Sui Centro promove
amanhã, dia 1 de
setembro, às 20 horas,
no Clube Atlético
Baependi, a 15ª Noite
Alemã. Vários pratos
típicos, chope e muita

animação com a banda
Manchester Band, de
Joinville, esperam por
você. O ingresso custa
R$ 35,.00 e dá direito a

camiseta, caneco,
couvert, jantar, chope e

brindes. Sucesso

garantido_ Ein prosit!
I

llW Foi aberta ontem na Praça de

Eventos do Shopping Center Brei

thaupt exposição com a renomada
artista plástica RosiMariaWinkler

Darius. Ela nasceu em Blumenau e

possui em seu currículo 48 ex

posições individuais, pàrticipoude
mais de cem coletivas e inúmeros

leilões. Ern 1996, mudou-se para
Pomerode, onde tem seu ateliê. A

exposição permanecerá aberta até

o dia 14 de setembro, das 10 às 22

horas.

llW Nesta quinta-feira, a partir das

20h30, na Praça Ângelo Piazera,

haverá show dos pilotos da equipe
Steves, com carros Volkswagen. Fa

rão acrobacias, manobras em duas

rodas, saltos entre rampas e derrs

pagens e muitas outras loucuras.

llW Com previsão de reunir seis mil

pessoas, acontece amanhã, às 23

horas, no Aeroporto Quero-Quero,
em Blumenau, a superfestaFly One

version 150. Principais astros, os

DJ's convidados estão entre os

mais requisitados do Brasil,e
responsáveis pelos dias malS

freqüentados das casas e festas

onde tocam. O evento, que teve sua

primeira versão em Jaraguá do Sul,

é ícone da música eletrônica e!l1

Santa Catarina, Imperdível!
, ão

llW A Acias - Assoclaç
, > ial A rícoladeComercial, Industh e � 's 19

Schroeder - realiza hoje. a
•

oFaçaohoras, coquetel em comem
da

ao aniversário de 5 anos

entidade, Está programada a

d "coIll
palestra"Marketing de en as

'dente da
Gilson Bohn, vice-presl
CDL de Joinville.

Esporte
llW A Secretaria de Cultura,

, para o

e Lazer emitiu conViteS , f]I

lançamento do 6° Jaraguab�o
, 'Sdsetem'Dança, Sera no dIa e

CentrO
às 20 horas, no TeatrO do

Cultural de Jaraguá do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIODOPOVO Jaraguá do Sul, 31 de agosto de 2000

Xterra será brasileiro em 2002
um novo módulo

construído na fábrica
brasileira, em 2002,

e média de 20

vas do carro, vidro traseiro cor

tado, maior altura nos bancos
de trás, maçaneta das portas tra
seiras na vertical, entre muitos
outros detalhes. O motor, que
dependeda versão, está consti-
tuído em um motor V6, de 3.3

.

litros e 170 cavalos, além do
motor 2.4, de quatro cilindros e
143 cavalos. Muitos detalhes
de acabamento são comparti
lhados do irmão, o
Frontier, que tam
bém poderá ser

fabricado no

.Brasil,
ANissan e a Renault fecham

parceria para aumentar as ven
das de carros no Mercosul. Se
rão.no total, quase U$$ 300 mi
lhões em investimentos até
2005, para a produção de cinco
modelos na fábrica da Renault
brasileira. Entre os modelos que
irão ser fabricados no Brasil,
está o novo Xterra, um utilitário
de tamanho médio que sairá de

mas no Xterra são mais modes
tos. A marcha 4x4 ou 4x2 pode
ter a versão automática, para
maior conforto do motorista.
Bem como duplo air bag, ABS,
CD-player e ar-condicionado

.

garantem a segurança e realçam
ainda mais o conforto.
O preço, que está indisponível,
deve variar na casa dos
R$ 65 mil.

carros fabricados ao ano. En

quanto o modelo nacional não
sai, o Xterra será importado,
mas com o começo da impor
tação iniciado até o final do
ano. Entrará no mercado
brasileiro concorrendo com
o líder do mercado brasilei
ro, a Blazer, e o Honda CR

V, carros utilitários de tama

nho médio. As linhas exclusi-

Automundo
Ka elétrico

Os engenheiros da Ford da
Alemanha mostraram a versão
do Ford Ka elétrico. O carro
vem com 280 quilos a

naís da bateria de
íons de lítio

.

,

que ainda'
assUrl são
mais leves
etem mais;
capacida_
de que as

normais. O desempenho dos
90 cavalos: dentro da cidade
faz 150km, e na estrada 200,

_�

. alcança de O a
�

100km/h em
"

12,7 segundos
e a velocida
demáxima
de 130km/h.
A bateria é

carregada
em 6horas.

,

são três portas e depois a quatro
portas, o carro terá produção de
400 veículos "diariamente. Os

J preços variam na

casa dos
R$40

Golf três portas
O Golf terá versão três portas
ainda este ano, esportiva, a ver
são será um GTi 1.8 turbo. Ape
sar de fazer o caminho

'. .
.

E só luntar os pontos
e trocar por prêmios!

R$l,OO
em cupom fiscal
-
....

Lponto
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 - Classi Auto

Vende-se Fusca ano 78,
cl pneus novos. Valor
R$ 2.300,00. Aceita-se
proposta, com Sandro.

Tratar 376-0630.

palias, ano 96, gasoli
na.Valor R$ 8.900,00.
Tratar 371 -4000.

Vende-se Fiat Marea
ano 99, gasolina, verde.
Valor R$ 27.500,00.
Tratar 371-4000:

Vende-se Kadett GLS
2.0, ano 97, gasolina,
branco. Valor R$

16.000,00. Tratar: 371-
4000.

Vende-se Neon Chrysler
ano 97, branca, gasolina.
Valor R$ 21 .500,00.
Tratar: 371-4000.Vende-se Gol 1.0002

AUTO ELÉ'TRICA
Serviços e peças para motores de

partida, dínamos, alternadores, baterias,
faróis, lanternas, instalações em geral.

10o/c De desconto na mão .

,

o de obra e nas peças
mais 5% Levando este anúncio

Aproveite, e venha conferir.
, nossos serviços!

Promocãö válida até 22 de setembro
:>- >

.

.

�

.

Rua Olívio Domingos Brugnago sln
Defronte Lanchonete Varandão

Bairro Vila Nova "

CORREIO DO POVO
Vende-se Santana Mi
ano 98, gasolina, azul.
Valor R$ 18.900,00.
Tratar 371-4000.

Financiamento
e autofinan
ciarnento de

veículos.
Contato:
371-1214

Vende-se Astra GLS ano

98, verde. R$ 25.900,00.
Tratar 371-4000, '

Vende-se Golf GL ano 95.
R$ 13.900,00, Tratar

371-4000,

Oxx4742!5-3037
Oxx4743!5-19Ei3

.-

VENCE COMPRA TROCA FINANCIA

Veículo
Gol 1.6, a gasolina
GollOOOi

Ano
94
96

Cor
Branco
BTanco
Verde met.Uno SX 4 portas, trava e vidro97

Uno SX, 4 portas, cl trava 97
Goi CL 1.8 87
Opala (relíquia) 74
Corsa GL I A, 4 portas, 96
Uno SX, - ar, 99
Palio 2 portas 97
Logus exportação, completo 96

Hyunday Excel GLS completo 95
Escort GL 92

Tipo 2 portas 1.6 94
Gol 1.6: bola 95

Branco
Cinza
Verde met.
Branco
Cinza met.

. Branco
Azul met.
Azul
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

VEICULOS
Fone:370-2022

Mondeo CLX FD 96/97, 'cor
verde, gasolina. Valor:
R$ 23.800,00 ou 20% de
entrada e saldo em até 42x.

GM
MODELO
S-10 4.3 DElUXE COMPLETA
C-20 DE lUXE
OMEGA CDTOP
VECTRAGlS
KADETTSl
D-20CUSTON
0-101000
CORSA WIND 1.0
CORSA WIND 1.0

ANO
97/98
94/94

95/96
97/97
91/92
86/87
82/82
95/95
94/95

COR
BRANCA
AZUL

PRETO,
BORDO
CINZA
VERDE
CINZA
CINZA
VERMELHO

COMBo
GAS.
GAS.

GAS.
GAS.
GAS.
DIE.
DIE.
GAS.
GAS.

JARAGUÁ DO SUL, 31 DE AGOSTO DE 2000

F-1000 A.S.D. Xl
MODEOClX FD
FIESTA 1.0 4P
ESCORif Gl
ESCORT HOBBY 1.0
VERONA GLX 1.8

FORD
96/97
96/97
98/98
94/94
94/94
90/90

VW

DIE.
GAS.
GAS.
ALC.
GAS.
GAS.

AUTO MECANJ:CA
BENS CAR

Especializada:

.�.�.�l.r;;.· -r=« __···· ····W·�

AZUL
VERDE
ROXO
VERMELHO
CINZA
BEGE

BR280KM71-
VilaRau- 371-4284

Jaraguá do Sul - sc

Dalfar
V-EíC=U:-:"::L-:::O:-:::S-=-t:=rO"--A

COMPRA· VENDE· TROCA· FINANCIA

MODELO

Corsa Wind 1.0

Uno EX

Goi. CL 1.6

Goi CL 1.6

Monza SL 1.8

Uno EX 4p
Pálio ED 1.0

Parati 1.6 completa
Monza Classic

Kadett GL 1.8

Escort GL 1.8

Goi CL 1.6

Corsa 1.0

Escort L

ANO COR VALOR

99 Branco R$ 11.500,00
99 Vermelho R$ 10.50e,00
91 Verde R$ 6.000,00
92 Branco R$ 6.500,00,
93 Azul R$ 7.800,00
00 Branco R$ 12.000,00
98 Vermelho R$ 12.000,00

00 Cinza R$ 28.500,00
92 Cinza R$ 9.000,00
94 Branco R$ 9.300,00

96 Marrom M. R$ 12.000,00

94 Prata R$ 7.800,00
96 Azul R$ 10.000,00

88 Prata R$ 4.700,00

,:.=·{;�.I.�_l�-,I.�
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1170 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

GOL 1.6 MI'

GOL PLUS 1.0
GOL PLUS 1.0
GOL 1.6
GOL 1.6

KOMBI STANDART
GOL OKM 16V 4P

(LlM .. DES, A., p. S.)

VERMELHO
PRETO
AZUL
MARROM
AZUL
BRANCA
BRANCA

GAS,
GAS
GAS.
GAS.
GAS,
GAS
GAS.

97/97
95/95
95/95
92/93
91/92
96/96
00101

TIPO 1.6 CI TETO
UNO ElX

UNO EP -

FIORINO FURGÃO
TIPO IE 1.6

RAT
94/94
94/94
96/96
97/97
95/95

VERMELHO
VERDE
VERMELHO
BRANCA
CINZA

GAS.
GAS,
GAS,
GAS,
GAS,

OUTROS
NISSAN MÁXIMA 9,1/91. PRETO GAS.

VERDE GAS

�EUERpAix�X4 (RARIDADE) ;�;;� AZUL
GAS

TRABALHAMOSCICONSIGNAÇÃO _ TRAGA SEU VEíCULO PARA NÓS

som alannes baterias - vidros e travas elétricas (Ç)

Rua Bernardo Dornbusch, 1 11�1..:__��V.:....::._:iI:_::_a::........:.:_L.::__a_l,a:.___:_u J_a_r_a�g�u_á-,--d_o_S_u_I______. ..

----���
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MODELO COR COMBo ANO

Go11.0 Prata G 94

. Goi 1.0 I Plus Prata G 96

Go12.0 GTI 2p Azul G 89

Santana GL, 4� Azul A 85

Santana GL, 2p Bege A 85

Vectra 2.0 GLS 4p Prata G 98

Corsa 1.0 Super 2p Branco G 97

Uno 1.3 CS 2p Prata G 91

Palio 1.0 EX, 4p Bege. G 98

Corcel II, 1.6 Bege A 86

Fusca 1.3 Branco G 76

Escort Guaruja 1.8 4p Vermelho G 92

Escort L 1.6 Azul G 94

Rua Reinaldo Rau, 794 . Centro
Jaragua do Sul

ZECA Autcméveís
Novos - Usados de Todti as Marcas

2753507

CORREIO no POVO

Escort GLX 1.8 completo 2p. (ar, direção. vidros etétr.. trava. alarme)
95 Cinza G

Clossí Auto - 3

MODELO ANO COMBo COR
Astra GL 99 G Branca
Fusca 1300 82 G Verde
Gol 16V 4 pts 99 G Branca
Corsa GL 95 G Azul
Corsa 4 pts Super 97 G Verrnelna
Gol CL·1 .8 94 G Branca
Gol CL 89 G Cinza
Gol CL 88 A Prata
Kadett.GL 96 G 'Prata
Fusca 1.300 75 G Branca
Monza SL 4 pts 93 G Branca
Palio ED 4 pts 97

.
G Vermelha

Uno 4 pts ELX 94 G Vermelha
Uno Mille IE 96 G Vermelha
Uno S 89 G Azul
Uno S 93 G Verde
Veclra CD 94 G Vermelha
Vectra GLS 97 G Branca
Sundow 50c 97 G Preta

VEíCULO ANO COR COMBo Nov,o's e Usad'os
Fones: 373-0806 / 373-1881

0·20 (dupla) Envemo cornpt. -ar Bordo

Ranger completa Azul
Corsa Super Sedan. 4p 1.0 Prata
Corsa Wind 1.0 212 �

�l��p�� �ll_ _

Chevete SL 1.6 2p 85

_QQala Comodoro 212. (remod. 88) 81 Amare�la__� _

Monl.a_Clas_sj,ç_S.E2D..AR 92 BQLdó �__

Gol Mi 1.0212 97 fua!lCª- G _

Gol CL 1.6 212 96 Branca G
Gol CL 1.6 2p 89 Branca A
Fusca 1.500

.

79 Branca G
Fusca 1.300 73 Branca G
Saveiro Completa 1.6 (Ar. dir. Trav.) 00/00 Branca G

96 Verde G
95 Vermelha G
83 Verde A

84 . Verde
81 Marrom

00/00 Prata

VEÍCULOS MODELO ANO COMBo COR

i Vectra GLS Okm Gas Branca
,

Gol 1.0 16V Okm Gas Júpiter
Gol 1.08V Okm Gas Branca

�Q,ccCorsa Sedan 99/00 Gas Branca
Santana GU '98/99 Gas Verde
Kombi sm 98/99 Gas Branca

275·371 1Peratl 1.0 16V .98/99 Gas Branca
Ford Ka 1.0 98/98 Gas Vermelha COR PREÇOGol 1.08V 98/98 Gas Branca MODELO ANO

EL 1.6 97/98 Gas Verde Kadett SlE 1.8 gas. completo Branco 91 R$ 8.000,00
Fil!=sta 4p, opcionais + som origi'nal 98Escort GL16V 97/97 Gas Branca Corsa. 2pts Prata 98 R$ 11 800,00

Palio EL 1.5 97/97 Gas Branca Diplomata 4.1 Compl. Prata 85 R$ 3.800,00
Uno 4Qf completo - ar 98

Vedra GL 2.0 96/97 Gas Cinza Belina II Bege 84 R$ 3.400,00 �alio com opcionais + som oFiginal 97
i Uno Mille 4p 95/96 Gas Azul Fusca Branco 75 1'1$ 2 300,00

CJl)( 200 Strada 97
,

Palio EDX 4p 96/96 Gas Bordo
1500 Kadett 96

t Santana GU 94/94 Gas Cinza Gol Mi Branco 97 R$ 11.300,00. ?aveiro qasolina 95
, Escort HObby 1.0 .94/94 Gas Preta Gol M'i Preto 98 R$ 11.600,00 TemQra 16v comp, + banco de couro 95, D·20 Completa 93/94 Diesel Beje Gol CLI 1 .6� vdr, trva. couro, som Vermelho 96 R$ 12.900,00 Tipo 4p 95Kadel GSI 92/92 Gas Branca Corcel Luxo Branco 76 R$ 3.300,00
i Uno S 1500 92/92 Gas Vermelha

Corsa Wind cl opcionais + som original 95
! Verona LX 1.6 91/91 Gas Branca Pálio EDX, 4pts cornpl. Córdoba 97 R$ 13,300,00 Kombi envidraçada 95
Uno Mille 90/91 Gas Bránca Obs.: Promoção, sem troca, à vista ou financiado R$ 12.700,00 !Qanema GL 4' portas c/ trio elétr. 95

lESeort GL 88/88 Ale Prata GoICL1.8 gas. Prata 93 R$ 7.000,00 Omega GLS completo 93
Gol L5 83/83 Gas Cinza Escol L 1.6 Prata 94 R$ 8.300.00 Santana GLS completo 92

.

Passat LS 83/83 Ale.' Branca kadet SL 90� Belina Ldo 82/82 Gas, Branca Omega GlS 2.0 completo Branco 93 R$ 14.500,00
ç;QJsL rodas 'esQ,'Vende-se Capota para Pampa Vectra Gl 2.2 compl Azul 98 R$ 25.000,00 89

D-20 Cerques! Turbo Diesel, dh. ABS, Branco 96 R$ 30.000,00 CBX 750F Holl�wöod 87

IRua Adélia Fischer, 747 - Centro -.Jaraguá do Sul- SC Parati CL 1.6 ' álcool Branco 89 ·R$ 5.300,00 c:hevy 85

2820 Ruo Cei Procópio Gomes de Oliveira
Belina Ghia Escala 85

.372 Fusca 85/77/69
CQ Centro - Joroguó do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



NESTA QUINTA-FEIRA, DIA 31, VOCÊ NÃO PODE PERDER

o SHOW VOLKSWAGEN ESPETACULAR COM A INCRíVEL EQUIPE STEVES.

Manobras inacreditáveis, soltos do arrepiar os cabelos, acrobacias, derropoqens

f; muito mois. Tudo isso com COiTOS em alta velocidade, e bem portinho de você:

Show Volkswagen Espetacular com a Equipe Steves. Nem mesmo você vai acreditar no que vai ver.

lOCAL: EM FRENTE A PRAÇA ÂNGELO PIAZEIRA.

INíCIO: 20H 30MIN. NÃO SERÁ COBRADO INGRESSO.

CARAGy}
Rua Bernardo Dombusch,
'Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 31 DE AGOSTO DE 2000 CORREIO DO POVO Clossi Auto - 5

ServiçOS1d__� la�_a.<l2ã_O ""e I uorlIlcaçao
PROMOÇÃO DE ANIVERSÁRIO

Nos 50 anos da Emmendörfer, o presente é para nosso ciente .

.

A partir do dia 7/8/00 até 3/9100
praticamos preço especial em:

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

A Emmendörfer agradece a todos os cttentes
.

e amigos, pela preferência .

• I
���------�------�--� _I

••

or er
Comércio

de Veículos

Mecânica
. funilaria

e ptntura .

.

. Tel 371 3655

I
, I

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 - PUBLICIDADE

Vendo Fusca Fafá 1.50'0 ano
1974. Preço a combinar. Tratar:
Jackson. Telefone: 275-2655 .

Vendo Verona LX 1992. R$
6.100,00. Aceito carro d'e
menor valor. Tratar:_Fabio.

Telefone: 9993-0867.

CORREIO DO POVO

Vende-se Fiat Uno Eletronic,
1.0, verde metálico. Valor R$
6.500,00. Tratar 370-7729.

Telefone: 371-9498.

Compro carro até R$ 5,000,00,
bem conservado e inteiro,

exceto Fusca. Tratar:_Arsanjo.
Telefone: 275-0051.

Vende-se Gol1 000 ano 96, em
ótimo estado. R$ 9.500,00, ou

troca-se por carro até R$
4.500,00. Tratar:_Valdir. . Vende-se Fusca ano 72, motor

,- ç;;,�Q;a"",ma:)t�e.\t··<O·S· .C<__,::�: ','

�i,...
. >,'<:;;1"'" ._ ·'".m.,.::: "''11,., ..

- ml"il;t8iS

Corrsrrlre-rurs

, ;

Rua Adélia Fischer, 52 - Jaraguá do Sul - SC

JARAGUÁ DO SUL, 31 DE AGOSTO DE 2000

1.500, bom estado, bordô.
Valor R$ 2.200,00. Tratar

370-7729.

Vende-se Verona 92 LX, motor
1.6, a álcool, cm prata. Valor
R$ 7.000,00. Tratar 370-7729.

Vende-se Saveiro ano 99, cl
baixa quilometragem, cor prata,
praticamente nova. Valor R$
17.000,00. Vendo ou troco por
carro de menor valor. Aceito

qualquer proposta. Tratar:
Alison. Telefone: 047375-1491.

Vende-se Fiat Uno Mille ano
92, cor prata. Valor R$

5.700,00. Tratar 9973-83861
371-9165, cl Janete.

Vende-se Go11.0 Mi, ano 98
branco, lindo. Valor a combin�r.

Tratar 370-8086.

,..

AUTOMECAN ICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

Rua Ângelo Rubini, 900

Telefone:

(047) 376-0251

Nome _1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1
Endereço �/_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_,,_I
_I_I_I_'I_I_I_I_I_I N°_I_I_I_I Aptoo_I_I_I_1
Bairro _I_I_I_I_/�/_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
CEP 1 I 1 1 I 1

Cidade. I_I_I_I_'_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Telefone_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_1
Celular_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_'_I_1
E-mail_I_I_I_I_I_I_I_'_I_'I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Data de Nascimento I 1

Você possui automóvel? Qual? 1_'_I_I_I_I_I.�/_I_I_I-d
'videokê ralf eletronies modo VMP-25

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVOJARAGUÁ DO SUL, 31 DE AGOSTO DE 2000
-

.

Clossi Auto - 7

AlGlGANHOU
,

.

, A· PINTUlGA?·.

TIA/DO BEM.,

A.ÇENTE
CONSElGTA.

: ... ,
I"

. ",. �.

OFICINA DE LATOARIA E P,INTURA

Fone: (47) 371·5057

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 - Classi Auto CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 31 DE AGQSTO DE 2000

REDE RENAULT

Conheça os Veículos

·NA T
no Show Room do Cons6rcio
ADQUIRA SEU RENAULT A PARTIR DE

.

NOVO GRUPO, /718

Dlcave
.Avenlda Pref.1to

ValdemarGrubba, 3449
Fon..: 37.4801 • 370·2413

REDE RENAULT - 106 CONCESSIONARIAS NO BRASa

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

AUTO CENTER

371-7398
,

.

R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, 865 .' Vila Lenl'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 31 DE AGOSTO DE 2000

Refis limita concessão

de benefícios fiscais
Jaraguá doSul- A Comis

são de Análise de Projetos con

cedeu aval a mais três projetos
oeexpansão empresarial, através
oa concessão de terraplanagem,
alerro e infra-estrutura na rede

rluvial. A decisão foi tomada em

reunião, no dia 21 de agosto. A

aprovação do novo Refis (Lei de
Responsabilidade Fiscal) limitou
as atividades da comissão, por
�ue regulamenta os benefícios

�ue os municípios podem con

ceder O presidente da comissão

esecretário do Desenvolvimento
Econômico, Waldir Watzko, in
forma que a procura por in

centivos é grande,.mas a comis
são não tem condições de atender
atados, já que não existe dotação
orçamentária para isso.
A criação da comissão acon

teceu este ano, fato que a impede
deconstar no orçamento do Mu

nicípio. A lei municipal de in
centivos fiscais tem ainda outro

empecilho, a aprovação do novo
Refis colocou novas barreiras e

limita os incentivos que os mu-
'

nicípios podem conceder. "Só
podemos fazer algum tipo de
renúncia fiscal, como isentar do

IPTU, se compensarmos de ou

tro lado, com a contenção de des

pesas ou o acréscimo de receita",
explica o secretário. Ele lembra

.
que é preciso ter cautela e estudar
bem a legislação, para que a

Prefeitura não venha a ter pro
blemas com o Tribunal de Con
tas do Estado.

Enquanto as limitações do po-
. der municipal não ficam bem

claras e por falta de verba, a

comissão pode conceder apenas
obras de infra-estrutura. Outra

proposta que está sendo estudada
é a concessão de terreno por

prazo de até 10 anos. Vencido o

prazo, a empresa adquire o

terreno pelo valor de mercado.

O Refis não permite mais que as

transações de imóveis sej am
feitas pelo valor venal, que é infe
rior ao valor demercado. "Vamos
tentar encontrar alternativas para
continuar apoiando as empresas
porque precisamos estimular o

empresário para gerar novos

empregos", promete Watzko,
lembrando que a legislação
estadual podemudar daquialgum
tempo e não deve servir de

empecilho. (LC)

Judiciário abre inscrições
para concurso estadual

Jaragu� do Sul/Guara
mirim - O Judiciário de Santa
Catarina abriu ontem as inscrições
paraconcurso público no Estado.
Na região, existem seis vagas,
três para a Comarca de Jaraguá
do Sul e três para Guaranririm.
O formulário de inscrições pode
ser retirado no Besc do fórum

jaraguaense, das 13 às 16 horas,
ou em Guaramirim. O concurso

8erárealizado no dia 5 de novem
oro, em Joinville, em instituição
eSColar ainda não definida e

servirá para a seleção de candi.:
àato .

.sVisando o preenchimento de
Vagas de técnico judiciário
:Xiliar, ?ficia� de j�stiça, age�te
I
POrtana e comumcação, assis

,ente Social e comissário da
Inf' .

anela e da juventude.
Em Jaraguá do Sul abriram

V '

agas para um comissário da
�fâ .

UCla e juventude apesar de o
pro '

,
motor Alexandre dos Santos

later afi .

a
lnnado em entrevistas que

li)
cOmarca necessita de pelo
euos do' ., .

au '
.

IS conussanos, para

� X�har na fiscalização, um
CnlCo '1'

Po •

auXl lar e um agente de

n
�a. Dos candidatos aos dois

frlm .

elros cargos é exigido o

Ensino Médio, com previsão
salarial de R$ 731,60. O agente
de portaria pode inscrever-se
tendo o Ensino Fundamental

completo, e o salário é de R$
481,62. "Também é exigido que
os candidatos tenham conheci
mentos de informática, que serão

cobrados em prova prática",
complementa a agente de portaria
e comunicação, Janete Farias.

OUTRAS VAGAS - Na

Comarca' de Guaramirim, há

duas vagas para técnico judiciário
auxiliar e uma para oficial de

justiça. Nas duas funções, o

salário inicial é de R$ 731,60.
Poderão participar do con

curso candidatos que tenham

escolaridade, compatível e 18

anos completos. Os documentos
exigidos são fotocópia da cédula

de identidade, duas fotografias
tamanho 5 x 7 e comprovante do

recolhimento da taxa de inscrição
no valor de R$ 25,00, que deverá
ser paga no Besc, As inscrições
vão até o dia 28 de setembro.

Maiores informações podem ser

obtidas pela Internet, na página
www.tj.sc.gov.br.
(LiSANDREA COSTA e MILTON RAASCH)

CORREIO DO POVO GERAL - 7

Edson Junkes/CP

Estudantes: mostra promovida no Centro Cultural tem o objetivo de discutir a produção de teatro

Intejs debate qualidade do
teatro estudantil jaraguaense
Alunos de escolas

pÚblicase
particulares
apresentaram-se

Jaraguá doSul-Opiniões,
críticas e elogios ao final de cada

período produziram debate na 4a

Intejs (Integração de Teatro

Estudantil de Jaraguá do Sul)
sobre a qualidade do teatro

estudantil, realizada terça e

quarta-feira. Participaram 180

alunos-atores e professores, de
13 grupos, apresentando projetos
de teatro, extra-curriculares,
desenvolvidos em oito escolas. O

evento, promovido _Il_Q teatro do

Centro Cultural, teve entrada

franca.
O objetivo da Intejs, de

Fogões
�,�"g�;y
Sêmi.'ndusfri"ij;,e
--;Z.OméSfieo�-�

p-VV'"N'--
Limpamose

regulamos as chamas.
Contato: 371-3421

acordo com a coordenadora,
Mara Lúcia Bini Prada , "é pro
porcionarmaior integração entre
alunos-atores, e professores,
despertando o senso crítico e

difundindo o teatro nas unidades
escolares". O espaço do Centro

Cultural, com 200 lugares, foi
dirigido aos integrantes dos

grupos, mas familiares e in
teressados também puderam par
ticipar.

A professora de Educação
Física e coordenadora do Grupo
Tearte, do Colégio Marista São

Luís, Doris Maria Ronchi, diz
que é possível observar o

crescimento dos alunos durante
a Intejs. "Nós apresentamos
nossa peça, discutimos, ouvimos
as críticas, isso é fundamental

para melhorar a qualidade do
teatro que fazemos em Jaraguá
do Sul", opina. O Grupo Tearte,

composto por 12 alunas de 4a

série, apresentou a peça Pre

quetés, na terça-feira demanhã,
e acompanhou as apresentações
dos outros grupos. "Vamos

assistir, criticar e elogiar. É a

melhor forma de acompanhar a
produção das outras escolas",
completa Doris.

A Intejs é promovida pela
Secretaria de Cultura, Esporte e

Lazer, em conjunto com a

Fundação Cultural, de Jaraguá do
Sul, e envolve grupos de teatro

das unidades escolares das redes

municipal, estadual e particular
de ensino. Ontem à tarde, no final
do evento, os grupos e os

professores recebe-ram troféus.
Ao_s atores e inte-grantes das

equipes técnicas com freqüência
mínima de 75% foram conce

didos certificados de partici
pação. (LiSANDREA COSTA)

OPORTUNIDADE
AUMENTE SUA RENDA, EMPRESA NO RAMO DE

CONFECÇÕES SELECIONA VENDEDORAS COM OU
SEM P�TICA PARA TODA REGIÃO OE IÀRAGUÁ DO

SUL E MUNICÍPIOS VIZINHOS
INTERESSADAS COMPARECER

NA RUA 10ÃO IANUÁRIO AYROSO N° I 189
BAIRRO IARAGUÁ ESQUERDO NOS

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Edson Junkes/CP

Reichert: ratos e mau cheiro saem da boca-de-lobo, em frente à casa

r-----------�---------------�
I

COMUNICADO

Comunicamos' o extravio de várias notas fiscais
de Produtor Rural, Bloco número 454588 a

454590, de Marisa Sant'anna de Rocha, Rua

Itapocuzinho, ao lado 10.117, Bairro São João,
portadora do CIC 89.1804969-20 e RG 2/R
1.865.154, conforme ocorrência policial n° 1.331/
2000.

CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 31 DE AGOSTO DE 2000

ligação de água com o Samae
(Serviço Autônomo Municipalde
Água e Esgoto). "Não dava mais
para usar a água, morreram ratos
lá dentro e tem perigo de doen,
ças", lamenta. Da boca-de-lobo
em frente à casa, o mau cheiro
exala sem cessar. "Algumacoisa
está errada, por essa tubulação
deveria escoar apenas a água da
chuva, mas o esgoto está ficando
parado aí", mostra. Pelos tubos
de concreto circulam os habitm
tes do esgoto, que visitam os mo

radores.
Outro morador, Ângelo Gas·

paretto, diz que já foram feitas
tentativas de dedetização no

bairro, mas insuficientes para
conter a proliferação. O chefeda

Vigilância Sanitária, Sérgio Lu·

karsewski, recusou-se a dar in·

formações para a reportagem
sobre o assunto. Diz que não tem

tempo e só pode responder a

perguntas encaminhadas para o

.

e-mail do setor. (L1SANDREA
COSTA)

MomdoresdaVdaRau reclamam
da proliferação de ratos no bairro

\

Habitantes do

esgoto, os bichos'
entram nas

casas

Jaraguá do Sul- O ralo de

saída da água de estabelecimento
comercial na Vila Rau foi cor
roído por ratos que vêm da rua.

O comerciante, que prefere não

se identificar, fechou o buraco
com panos e colocou uma lajota
em cima, para que os ratos não

invadam o estabelecimento e

acabem com seu comércio. Na

vizinhança, os moradores do nú
cleo habitacional da Cohab
também reclamam dos roedores,
que comparam a gambás, pelo
tamanho. Eles dizem que os

bichos se proliferam na rede de

esgotos e temem a contaminação
por doenças.

- Nunca tinha visto um

lugar com tanto rato. Eles sobem

pela tubulação e entram na caixa
de gordura. Já matei rato dentro

da cozinha -, testemunha o mo

rador João Moreira de Souza. A

vizinha Ângela Klitzke confirma
as informações. "São bichos
enormes e devem estar procrian-,
do nesse esgoto que tem aí, a céu
aberto", diz, referindo-se a pro
blema de saneamento no final de
duas ruas.

O operador de máquinas
Vilson Reichert mora na divisa
entre o núcleo habitacional e

loteamento irregular. Nesse local, .

termina a rede de saneamento e

o esgoto dos moradores corre a

céu aberto. "A Prefeitura diz que
não pode fazer a rede de esgotos
antes do loteamento estar regu
larizado. Isso tudo é burocrá

tico, aí fica desse jeito, ninguém
agüenta o mau cheiro e os ratos

passeiam pela rua", conta.
Reichert e a famíliautilizavam

água de poço, em casa, mas os

ratos invadiram o local e obri

garam o proprietário a fazer a

Escolas recebem cópia de vídeo sobre a cidade
.

Divulgação

Jaraguá do Sul - A se

gunda edição do vídeo Jaraguá
Ontem e Hoje foi entregue às

escolas jaraguaenses ontem, às
18 horas, em solenidade na

Arweg. Produzido pela Scar e

patrocinado pela Weg, o vídeo
retrata os vários aspectos do

desenvolvimento da cidade, no

período de 1920 a 1976.

Receberam cópia da fita, 136
escolas das redes municipal,
estadual e particular de ensino.

A primeira edição do video foi
entregue em 1999, com 15

minutos de duração, retratando
o início da colonização do Vale
do Itapocu, entre 1876 e 1920.
A continuação entregue ontem

tem cerca de 45 minutos de

duração e completa um século de

história. Resgata o período de

emancipação política, a Re

volução de 1930, o movimento

integralista, a 28GuerraMundial,
a galeria de prefeitos, além dos

principais empteendedores e

aspectos que influenciaram o

desenvolvimento industrial da

cidade, "Procuramos trabalhar
estes vfdeos com o maior

número de imagens significativas
de nossa história", diz o diretor,
Gilmar Moretti. Ele dividiu o

vídeo de acordo com três temas,

político, econômico e urbano.

Produção: tomada das gravações da segunda edição do vídeo

O vídeo poderá ser utilizado
nas escolas para aulas de história,
geografia e conhecimentos

gerais. "Esse é um filme obri-.

gatório para os que residem em

Jaraguá do Sul", lembrou

Moretti.
De acordo com ele, o trabalho

procura apresentar a história da
cidade de maneira leve e des

contraída, mantendo a consis

tência dos fatos e sem a

pretensão de ser conclusivo.
Procura despertar o interesse em
torno dos temas, fornecendo

pistas para um est'udo aprofun
dado e mais consistente sobre os

diversos temas.
la

O vídeo foi executado pe
A '1 d JoinviJle,produtora Câmera ,e

da
com a participação de atores

·dade.
Scar e pessoas da comulll

. ., . museUO arquivo hlstO!lCO, o. de
municipal, a SecretarJ.a d
Educação e a Secretana

e

con-
Cultura, Esporte e L�zer� O
tribuíram para a reallzaçao,VO
acervo 40 Jornal CORR!Opes_
POVO serviu como fonte

quisa. (LC)
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Congregação discute futuro
do seminário de Corupá

�ntidade tem
custos elevados

eprecisa
adequar-se à LOB

Corupá - Os alunos do

�eminário Sagrado Coração de

Jesus podem ser transferidos

�ara Rio Negrinho ou matri

culados em escola pública da

região.A direção da congregação
estuda alternativa para cumprir
aresolução da LDB (Lei de
Diretrizes e Bases) que detennina

�ue apenas professores habi

litados poderão lecionar no En

sino Médio. Os conselhos regio
nal e provincial da congregação
estão reunidos em Curitiba e de

vem apontar uma solução para o

caso, até amanhã. Da reunião

lambém vão sair alternativas para
viabilizar o seminário economi-

\

camente, já que a instituição tem

custos elevados de manutenção.
A resolução da LDB vale a

partir de 2006, Illas a congre

gação quer antecipar a decisão

porque não tem condições de

habilitar dez professores para as

áreas do Ensino Médio. O

Seminário Sagrado Coração de

Jesus dispõe de cinco padres,
quatro irmãos religiosos e dois

fratres e é hoje o único da con

gregação que oferece o 2° Grau

na própria entidade. "Qualificar
religiosos e sacerdotes nessas

áreas vai aumentar ainda rnaiso
. nosso custo, por isso a saída é

matricular os alunos na rede

pública", explica o diretor do

seminário, padre Tarcísio Darrós
Feldhaus.

A orientação é que os alunos

devem estudar no período
diurno, mas em Corupá não há

vagas disponíveis para os 55

seminaristas da casa. "Podería

mosmatriculá-los em Jaraguá do
Sul, mas aí temos o custo do

ônibus", lembra o padre. Outra

opção é transferir os alunos para
o seminário de Rio Negrinho,
onde não haveria dificuldades, já

\ que existe um colégio estadual em
'frente ao seminário.

Se a congregação optar pela
transferência dos serninaristas, o

prédio de Corupá pode vir a ser

utilizado para outros fins. "Essas

definições virão depois, temos

apenas algumas idéias", diz o

diretor. Uma' das possibilidades
é desenvolver complexo turís

tico, aproveitando o potencial do
local. Outra, é ceder o espaço

para alguma instituição de ensino.

"Qualquer dessas opções deve

servir como fonte de renda para

ajudar a manter os outros semi

nários da congregação", lembra
o padre. (LiSANDREA COSTA)

Transferênciapode ser solução para os custos
As fann1ias dos alunos co

laboram com a sustentação do

seminário pagando cinco salários
,

os por ano. "Mas 40% das

'as denossos estudantes não

condição de dar essa con

ão", ressalta o diretor da

. Uma das saídas en-

o, cobrando entrada dos vi
tes nos finais de semana.

eguimos o dobro da arre-

ção que temos com as

'as investindo no turismo",
a o padre. O restante dos cus

pago através da colaboração
paróquias, de doações, com
ução própria de alimentos

auxílio da congregação.
O índice de perseverança de

seminari&tas é considerado baixo,
pelos custos que a estrutura re

presenta. Dos formados nos

lÍl' .limos cinco anos, apenas seis

perseveraram.e continuam estu-

dando para padre. O número de

seminaristas continua crescendo,
mas o índice de padres ordenados

diminui. Aexplicaçãopara isso pode
ser o fato de muitas_famílias pro
curarem os seminários como lugar
seguro para os filhos, mesmo que

eles não tenbam vocação. "O se

minário deveria ser um lugar de
estudos para quem quer ser padre,
mas muitos jovens que não têm

essa pretensão vêm estudar aqui.
Na bora de decidir, percebem que

não possuem vocação", explica o

padreTarcísio. Ele diz que bámães

que querem pôr no seminário

crianças de 10 anos, traço típico
de desajuste familiar e descontrole
sobre a educação dos filhos,

A instituição também vive sob

a ameaça de perder as doações que
recebepelo .caráter filantrópico, que
agora é dado apenas a escolas que

disponibilizam o ensino gratuito.
Se a coordenação optar pela

transferência para Rio Negrinho, a

congregação terá custos mais

baixos, já que o seminário é

menor e apenas três sacerdotes

seriam suficientesparacoordenar

a formação religiosa. Permanece
a expectativa do que será feito

com a estrutura de Corupá. (LC)

Pe. Tarcísio dirige o seminário

Fotos: Edson Junkes/CP
.

Mudanças: os 55 seminaristas da casa vão estudar na redepública

Juiz dáparecer favorável aoBesc

Jaraguä do Sul - O Besc

(Banco do Estado de Santa Ca

tarina) não vai cumprir a lei que
regulamenta o tempo máximo de

espera nas filas de banco. A

decisão do juiz titular da laVara

Cível da Comarca de Jaraguá do

Sul, Márcio Renê da Rocha, foi

publicada no início da semana. Ele
deferiu parecer favorável ao

banco, acatando liminar solicitada
em mandado de segurança apre
sentado no dia 4 de agosto, que

alega a inconstitucionalidade da lei

municipal. Por essa decisão, a

agência e os postos de atendi

mento do Besc ficam liberados de

adequar-se à legislação, que entra
em vigor no dia 4 de setembro.

A lei das filas de banco, projeto
do Legislativo jaraguaense apro
vado em julho pelo prefeito mu

nicipal, baseado em experiências
de outras cidades, estabelece em

5 minutos o tempo máximo de

espera nas filas, em dias normais,

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

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV, Mal. Deodoro 776 - Sala 12

e em 30 minutos nos cbamados

dias de pico (de 5 a 12 de cada

mês). "O banco alega que se trata

de esfera de competência daUnião
e do Banco Central. Entendemos

que é um problema municipal
porque aos municípios é dada a

liberdade de legislar sobrematéria
de interesse loca!", explica o

procurador-adjunto doMunicípio,
Luciano Raizer.

Na compreensão do Depar
tamento Jurídico e do Procon, a

lei também pode ser enquadrada
nas relações de consumo, que

competem ao Município.
O trâmite legal do processo

continua, até que o juiz dê uma

decisão defmitiva ao mandado de

segurança. O Departamento Ju

rídico daPrefeituragarante que vai

continuar defendendo a legi
timidade da lei. A gerência do Besc
local não se manifestou sobre o

assunto. Aos outros bancos, a

legislação aprovada continu�'\
valendo. "Não temos notícia de

nenhuma outra agência que tenha

entrado com recurso"; informa
Raizer.

A partir do dia 4 de setembro,
os bancos terão que dispor do
sistema de senhas, onde conste o

horário em que o cliente solicitou

o serviço. Caberá ao Procon

fiscalizar o cumprimento da lei,
que prevê advertência e aplicação
de multas, aos infratores
reincidentes. (lC)

Abandono de Emprego
De conformidade com a Lei 482, letra I da CLT,

�onVidamos o funcionário ANDERSON IZAQUE
leTOR - RG 3.908.787-se, portador do CPF número

005.014.819-23 e CTPS número 74.753 série 024 se, a

�ornparecer no prazo de 24 horas na Empresa Fenoiza

oe. e Turismo Ltda. O não comparecimento
caracterizará o Abandono de Emprego.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ladrões arrombaram lanchonete

naRuaBernardoDornbusch
Jaraguá do Sul _ Na

última segunda-feira, foram
registrados dois roubos em

estabelecimentos comerciais na
Rua Bernardo Dornbusch.
Arrombaram a SN Veículos e,

localizado namesma rua, o Bar
Skinão Lanches. O proprietário
do Skinão, Domingos Alves

Barros, 42 anos, relatou na

Delegacia de Polícia que o

arrombamento aconteceu na

madrugada de segunda-feira.

Foi furtado um aparelhoMicro
System com CD, que ainda

estava na caixa, segundo o

comerciante.
Além do aparelho, furtaram

20 pacotes de cigarros de

diversas marcas, 40 CDs, dois
litros de uísque, três quilos de

balas. Conforme relato de Bar

ros, os ladrões entraram pela
porta da frente. O comerciante

relatou no boletim que não

houve arrombamento.

PM faz duas' detenções
por porte de tóxicos

..

Avila e Souza
foram indiciados

por consumo de

drogas

Jaraguá do Sul _' James

Foragato de Ávila, 27 anos, e

Evandro Valderi Vitor de Souza,
20 anos, foram detidos pela
Polícia Militar, por porte de

maconha.

Souza foi o primeiro a ser

detido. Eram 23h30 de terça
feira, quando um telefonema

anônimo informou oCopom _

Centro deOperações daPolícia
Militar _, que menores esta

vam consumindo droga no Lo
teamento Santo Antônio, no
Bairro Três Rios do Norte. Em
cima da ponte da localidade,
Souza foi detido consumindo

maconha. Encaminhado pelos
policiaismilitares àDelegacia,

afirmou para a delegada de

plantão, Fedra LucianaKonell,
que não é viciado e consome a

. droga quando ganha de outra

pessoa.
Às 6 horas, aPolíciaMilitar

recebeu um telefonema de

Claudio Contrella que, segundo
. (

ele, havia sido agredido por
James Foragato.deÁvila. A PM

foi para o local indicado, Rua

Jorge Czerniewicz, e deteve
. Ávila. No bolso foi encontrado
um papelote de maconha, que
afirmou naDelegacia dePolícia,
que comprou para um amigo. A
droga, segundo Ávila, foi
adquiridajunto aContrella e, na

hora do acerto, houve o de

sentendimento.
Ávila e de Souza foram

indiciados por porte e consumo

de entorpecente, segundo a de

legada de plantão: Ela conta que
a droga não foi pesada, pela
quantidade ser pequena
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

� 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

- Geometria
nos seguintes serviços:

- 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

I

ii

ESTADODESANTACATARINA

PODERJUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
l"Vara

EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO

PRAZO DO EDITAL: 30 dias

OCA) Doutor(a)Márcio Renê Rocha, Juiz(a) de Direito,

FAZ SABER ao(s) réu(s) em lugar incerto e aos eventuais interessados

que, neste Juízo de Direito, situado à Rua Guilherme Cristiano
I

Wackerhagen, 87, VilaNova, CEP 89259-300, Jaraguádo Sul-SC, tramita
a Ação Usucapião, sob n° 036.00.002097-0, aforada por Herberto Ohf e
outro, em desfavor de. Assim, fica(m) o(s) mesmo(s) CITADO(S) para
responder à ação, querendo, no prazo de quinze (J5) dias, contados do
transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo

contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como'

verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285,c/
c art. 319 do CPC). SÍNTESE DA INICIAL: Os requerentes no ano de

1977, compraram uma área de terras do Sr. Vergílio Demarchi e esposa,
o negócio foi realizado através de contrato particular de compra e venda,
estando os requerentes na posse do imóvel em tempo superior a 20

anos. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros,
eu, ·Glaucimar Popp deMatos, o digitei, e eu, Eliane Aparecida Stinghen
Rausisse, Escrivã(o) Judicialo conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá
do Sul(SC), 16 de agosto de 2000.

Mareio Renê Rocha

Juiz de Direito

Arrombamentono
João Marcatto

Jaraguá do Sul- Não bas
tasse a má-fase do time no último '

Campeonato Catarinense da I

Segunda Divisão de Santa Cata. I

rina, parece que o azar se repete
fora de campo, no JaraguáFutebol
Clube. Na segunda-feira, dia28,
foi registrado o arrombamentode
duas portas no Estádio João

Marcatto, do escritório e da

rouparia. Roubaram do tricolor
várias carteiras de trabalho,
contratos de rescisão de jogador,
uma máquina de escrever,

uniformes de treino nas cores

vermelha e branca, para treina

mento do time, dez bolas e 400

pares de meiões.

Jovem atropelado
permanece naUTI

Jaraguá doSul- Às 22h40

de segunda-feira foi atropelado
o estudante Leandro Vargas, 19

anos. O estudante saía da Escola

Estadual Darci Frank Welk, que

funciona no Caie, com outros

amigos. Foi atropelado pelo Gol,

placa ADX-6692, conduzido pelo
estudante do mesmo colégio,
Juliano Vieira. Segundo teste

munhas, Juliano desviou de um

grupo de estudantes, atingindo
Vargas. Com ferimentos. graves,
traumatismo craniano e outrOS

ferimentos, foi encaminhado para
o Hospital São José, onde perma:
necia em estado grave naUTI, ate

o fechamento desta edição.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Heidfeld assina com a Sauber
São Paulo

- O alemão

�ick Heidfeld será piloto da

lauber nos próximos 3 anos. O

wúncio oficial foi feito se

!unda-feira pelo time suíço. Na

�xta, em Spa, o contrato foi fe

(�ado. Heidfeld, 23 anos, atual

mente guia para a Prost. Ele

�sume a vaga aberta na Sauber

oom a saída de Mika SaIo, que
foi para a Toyota.
"Agora temos a chance de

ler um relacionamento longo
rom um piloto jovem", disse o

�ono do time, Peter Sauber.

"Nick tem muito potencial."
Menos, na verdade. Campeão
�a F-3000 no ano passado,
Heidfeld não fez nenhum ponto
neste ano e ainda bateu em seu

companheiro de equipe, Jean
Alesi, duas vezes.

O outro piloto da Sauber pa
ra 2001 ainda não está definido.

São três os candidatos: Pedro

Paulo Diniz, Jos Verstappen e

Ricardo Zonta. Diniz pode ir

para a Prost no lugar de Heid

feld, mas só o fará se a equipe
conseguir, para o ano que vem,

o fornecimento de motores

Ferrari em substituição aos

Peugeot.
Zonta também conversa

com o time francês e com a

Arrows. Um brasileiro que já se

acertou para o ano que vem é

Luciano Burti, que será compa
nheiro de Eddie Irvine na Ja

guar. (FG)·

DIÁRIO DA F-I

Morre Amaduzzi

Um dos mais queridos e

competentes jornalistas da F� 1.
morreu ontem em Bolonha. O

italiano Daniele Amaduzzi, 53

anos, fotografava a categoria
desde 76 para jornais e revistas

domundo inteiro, entre eles os

6Odiários brasileiros quefazem
parte da rede atendida pela
agência Warm Up. Amaduzzi
tinhacâncer. Será sepultado na

próxima sexta-feira.

Dois litros

A Ferrari informou anteon

tem que havia dois litros de

gasolina no tanque deBarrichello,
e que a falha foi no "pescador"
de combustível, que deveria

funcionar com a quantidade que
ainda restava. Rubens abando

nou em Spa ao chegar aos boxes

para o terceiro pit stop. Na prá
tica, foi pane seca,mesmo. Mais

300mI, uma lata de cerveja, e o

"pescador" não quebraria.

COMUNICADO

Comunicamos o extravio de um Bloco Série 1, de

número 101 a 125, sendo utilizada a nota fiscal

101 e 102 a 125, em branco, da Empresa Adecio

LUiz Fachini ME. Rua Elisabete S. Rabock, 144,
Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul-SC -,

Conforme boletim de ocorrência número 1.436/

�.
-
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LucaBadoer conquistamelhor
remponffi�mffinalüilia

Bélgica.
Hoje aFerrari terá sua dupla

titular na pista. Michael Schu
macher e Rubens Barrichello

vão-se encarregar da prepa

ração da equipe para a corrida

do dia 10. O alemão é o vice-lí

der doMundial, com 68 pontos.
O líder é Mika Hakkinen, da

McLaren, com 74.

Badoer disse que o novo

desenho da primeira chicane "é
um passo à frente em termos de

segurança". "A freada é mais

brusca, mas é tudo questão de

adaptação." Luca enfrentou a

recepção fria dos pouco mais de

três mil torcedores que foram a

Monza. Ninguém aplaudiu a

Ferrari, coisa rara nö circuito da
Lombardia.

Schumacher - A derrota

para Hakkinen, domingo em

Spa, levou alguns dos jornais
populares da Alemanha a pedir
a saída de Schumacher da

Ferrari. "Schumi, saia do pepino
vermelho!", estampou em

manchete o "BZ", tablóide de

Berlim. "O mundo inteiro

debocha de nosso herói. Pobre

Schumacher. Demorou cinco

anos para perceber que montou
no cavalo errado", diz o jornal,
pedindo que ele vá para a

McLaren. (FLAVIO GOMES)

São Paulo - Luca Badoer,

piloto de testes da Ferrari, fez o
melhor tempo no primeiro dia de
treinos coletivos da Fórmula 1

em Monza, na Itália, palco da

próxima etapa do Campeonato
Mundial. As 11 equipes da cate

goria participaram dos testes,

mais importantes do que amédia

porque o circuito teve alterações
de traçado em relação ao que
vinha sendo utilizado até o ano

passado.
As variantes Goodyear e

Roggia, que são as duas primei
ras chicanes deMonza, ficaram

mais estreitas e lentas. Badoer

fez Imin26s324 em sua volta

mais rápida. A pole para o GP

da Itália de 99, de Mika Hak

kinen, foi feita em lmin22s437. F1: jornais da alemanha pedem a saída do Schumacher da Ferrari

Monzc será o
palcoda

.. .

proximo
etapa da F-l

A marca do italiano chegou
a ser superada por Jos Verstap
pen, da Arrows, e Pedro Paulo

Diniz, da Sauber. Mas, de acor

do com a Bridgestone, que tem
seu próprio sistema de cronome

tragem, os dois pilotos "corta

ram" as novas chicanes, melho

rando artificialmente seus

tempos.
Os testes de Monza conti

nuam até sexta-feira. Anteon

tem, 14 pilotos treinaram. Entre

eles, dois, brasileiros. Além de

Diniz, - andou também Bruno

Junqueira, com a Williams.

Bruno conquistou, no sábado, o

título da F-3000 Internacional

em Spa-Francorchamps, na

No mundo dos

negócios, é
futldamental contar
com um 'ParceIro

ágil e experiente.
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Finalistas: alunas do Colégio São Luís foram as vencedoras dos Jogos da Semana da Pátria, no Xadrez

Partida extra decide Xadrez

feminino nos Jogos da Pátria
Enxadristas do
São Luís e Anna

Nagel fizeram
partida extra

Jaraguá do Sul - o equi
líbrio em algumas modalidades
nos Jogos da Semana da Pátria
ficou comprovado com as

disputas do Xadrez feminino, por
equipe. Depois das equipes do

Colégio São Luís e da Escola

Municipal Anna Töwe Nagel
terminarem empatadas com oito

pontos cada, fizeram uma partida
extra para se definir o campeão.
O Colégio São Luís venceu, por
3 a I, levando o título por equipe.
Em segundo ficou a Escola

Municipal Anna Töwe Nagel e,
em terceiro, Colégio Divina
Providência. No masculino, o

Colégio São Luís repetiu o título

com Gustavo Barroso, Alexandr
Fier, Felipe Pinheiro e Daniel

Salai. O Colégio Divina Provi
dência ficou em segundo lugar e
a EscolaMunicipal Renato Pradi,
em terceiro.

No individual; os campeões
foram, no feminino, Vanessa En

gelman, do Colégio Divina Pro

vidência, em segundo Josiane

Assing, do Colégio São Luís, e,
em terceiro lugar, Karina Kanzler,
do Colégio Divina Providência.

No masculino, Alexandr Fier, do
São Luís, conquistou o título de

campeão, com Jailson dos San

tos, da Escola Municipal Renato
Pradi, ficando com o segundo
lugar. Em terceiro lugar ficou
Carlos Kanzler, do Divina'Pro

vidência.O professor Renan Levi
da Costa, coordenador da mo

dalidade, destacou que "160
estudantes foram inscritos, mas
vários ficaram sem competir, pois
não tinham a carteira de iden-

tidade, exigência para a com

petição. Acredito que alguns
colégios tiveram dificuldades para
avisar seus alunos", ressaltou
Renan. Mesmo assim, "o nível dos
enxadristas estava muito bom",
finalizou. Além do Xadrez, o'
Atletismo já conhece o seu

campeão. No masculino, o título

ficou com a equipe do Colégio São
Luís e foi confirmada com as

últimas provas disputadas na pista
do CA Baependi, na terça-feira. A
equipe campeã con-quistou 68

pontos, contra 66 da segunda
colocada, aEscolaMu-nicipalAlberto

.

Bauer. A Escola Municipal Helmut
Duwe ficou em terceiro lugar.

No Atletismo feminino, pri
meirocolocadoEscolaAlbertoBauer,
segundo Colégio São Luís e, em

terceiro, aEscolaEstadualRodolpho
Dornbusch.

Os jogos prosseguem até do

mingo, dia 3.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Equipe da FMElBaependi de Bocha fica em terceiro

Jaraguá do Sul- A cidade
de Porto União sediou no último
final de semana a Taça Santa
Catarinade Botha. As 13melhores

equipes do Estado participaram do

campeonato. A equipe FMElBae
pendi ficou em terceiro lugar. O
campeão foi a SociedadeMusical,
de Rio Negrinho, e em segundo
Frigorífico Chapecó, de Chapecó.
"O técnico da equipe, Carlos

Américo, destacou que "esta foi a
melhor colocação conquistada pela
bocha jaraguaense, acrescentado
que o resultado é fruto do "intenso

trabalho de preparação que vem

sendo desenvolvido pelos atletas":
Os bochófilos do Baependi,

WaldemarRau, Clair José Benatti,
Marcos Alves e Gilberto Kasner

conquistaram o título no trio,
vencendo os oitojogos disputados.
Outro bom resultado obtido por
um bochófi1o de Jaraguá do- Sul,
informa Carlos Américo, foi
conquistado. por Rafael Van

Gorges, que chegou em segundo
lugar no individual. O jogador do
Baependi "empatou com Pedruca,
de Chapecó, e um representante

de Rio Negrinho, o campeão foi
decidido no saldo de bochas",
conforme explicou o técnico.

Além do Baependi/FME,
também disputaram a Taça SC a

equipe 25 de Julho, dePortoUnião;
Clube Caça e Tiro, de Rio do Sul;
CRC e Frigorífico Chapecó, de
Chapecó; Barriga Verde, de São

Miguel do Oeste; São Ludgero,
Caçadorense, de Caçador;
Tiradentes, de Itajaí; Camboriú e

Guarani, de São Bento do Sul;
Bairro das Nações, de Timbó, e

Musical, de Rio Negrinho. (AO)
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Handebol disputa returno
da Taça Santa Catarina

Jaraguá do Sul - As equi
pesmasculina e feminina da FME/
ADJ disputam o returno da Taça
Santa Catarina de Handebol

Infantil, de 1 a 3 de setembro, em
Florianópolis. A equipemasculina,
campeã do turno, disputado em

Jaraguá do Sul, enfrentará aAdBlu,
de Blumenau, e Adiee, de Floria
nópolis. Nos jogos disputados nos
dias 12 a 14 destemês, o Handebol
jaraguaense venceuBlumenau, por
19 a 14, e Florianópolis, 15 a 14.

O técnico Marcelo Dias acredita
em bons resultados, inclusive na

conquista do título, "apesar dos
jogos acontecerem na Capital",
ressaltou Dias.

Já a situação da equipe fe
minina de Handebol émais difícIl ,
"pois terminou CI11 quarto lugaro
turno, disputado cm Jaraguá do
Sul", informa Marcelo Dias. Os
adversários das meninas serão

Blumenau, Florianópolis e aCefrai,
de Fraiburgo. A única vitória no

turno foi sobre Fraiburgo, por 22
a 20. Nos jogos restantes, derrotas
para Florianópolis, por 19 a 12, e
para Blumenau, por 14 a II. (AO)

Sesi sedia segunda etapa
do Vôlei de Areia em JS

Jaraguä do Sul - A Liga
Norte-Catarinense de Voleibol

estará realizando, no sábado, a

segunda etapa do Circuito de Vôlei
de Areia. A competição terá início
às 13 horas, no Sesi. Segundo o

professor Cezar de Oliveira,
coordenador do evento, "os
interessados podem chegar no
início da competição e se

inscrever, sem a necessidade da

confirmação antecipada". As

categorias em disputa serão Volley
Four (até 13 anos), Mirim dupla
(até 14 anos), Infanto dupla (até
16 anos), Adulto (livre) e Master

(mais de 30 anos). A inscrição é

R$ 10,00 para as duplas Mirins,

R$ 15,00 para as duplas Infantoe

R$ 30,00 para as duplas Adultas,

A competição será para ambos os

sexos.

Na primeira etapa, disputada
sábado passado, os resultado!

foram os seguintes: na categori
Mirim e Infanto masculino

campeão foi Evandro/Cláudio, d

Baependi, e o vice, Ricardoffiago
doColégio Valdete Piazera; terce'
lugar paraDácio/Paulo, do Colé�
Evangélico. Na categoria Adult

masculino, campeão foi Bosc

Magrão, daFME de Joinville, vi

foiBuza/Leandro, e terceiro Ce
Sandro da FME de Jaraguá d

,

Sul. (AO)

Odilon Manske está perto do

título do Master de Canoagem
Jaraguá do Sul- A cidade

de Blumenau sediou a 8a Blu

menáutica, no domingo passado,
com provas válidas pelo Cam

peonato Catarinense de Canoagem
Velocidade Olímpica. A equipe
Kentucky representou Jaraguá do
Sul com 20 canoístas, divididos
em oito categorias.

O canoísta Odilon Manske,
confirmando a sua boa fase,
venceu o K1 Master 200 metros e

o Kl Master 500 metros. Com

estes resultados, Manske con
firmou o título da categoria na

temporada. Já o canoísta Maicon

Pereira, outra esperança de bons

resultados, chegou em terceiro nas

categorias que disputou,no Sênior..
O destaque do Kentucky, em

Blumenau, foi Fabiano Welter da

Silva, que chegou em primeiro em
todas as provas que disputou, Kl
Sênior 200 e 500 metros, e o K2
200 e 500 metros, ao lado de

Adilson Pomrnerening. Apesarde
Fabiano residir em Schroeder, ele

representa o clube jaraguaense n�
.' po�competiçõesem que partICIPa.

é filiado ao Kentucky. .

- do
Os outros campeoes

Kentucky em Blumenau, foraJII
,

VI ar
José da Costa e Lucas 11lI

Zariotti no K2 Master 200 e 5�,

dis,
metros. As provas foram

.,
. ltaJaI"putadas nas águas do Rio

Açu. . ser
Esta etapa disputada devena

, "mas
a última do catannense,

d.

id de e

devido à grande quant! a

doma e

atletas empatados na S

d de'bilida e

pontos existe a pOSSI r'
. Loreno

mais uma", mformou -eS
, d relaÇo

Manske, diretor e

Fecesc
públicas do Kentucky. A do
_ Federação de Canoa�e� __

Estado de Santa Cat�[1n esta
colocará em votaçao6ximOS
possibilidade, ainda nOS pr

dias. (AO)
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