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o prefeitoGregório Tietz (PFL) anunciou na
terça-feira que vai apoiar o candidato aprefeito
Osvaldo Jurck (coligaçãoPMDB/PPB/PSDB)
nas eleiçõesmunicipais. Tietz confirmou também
que vai se desligar do PFL de Schroeder, mas

não antecipou quando e nem qual será a nova
legendapolítica. A decisão do prefeito põe fim
à disputa da liderança pefelista quemantinha
comHilmar Hertel, o atual candidato do PFLj
PPS noMunicípio. Página 3

Edson Junkes/CP Cultura em Movimento foi o tema do aniversário do Sesc, comemorado ontem. Página 9

Debate do DCE
dá ênfase às

propostas
PáginaS

Homem é preso Nadadoras ganham
11 medalhas de
ouro em torneio
Página12

.

. .

no pnmeiro
dia de liberdade
Página 10

IRINEÜFoi lançado, dia 12, o Renault Clio Sedan,
que trouxe junto o maior porta-malas

da categoria

Classi Auto

Edson JunkeslCP Valdemir

Conceição é um dos 60

. operários vítimas de LER

MOVIMENTO

Trabalhadores vão

fazer protesto
Vítimas de acidentes de

trabalho estão sendomandadas
/dévoltáàs eÍnpresas sem terem

se recuperado. Os sindicatos
marcaram protesto para o dia
20, em frente ao INSS.

Página7

Poluição ambiental
será investigada
Um novo caso demortan

dade de peixes na divisa entre
Blumenau eMassaranduba leva
a covas investigações para
apurar se o córrego (afluente
do Rio Massaranduba) está
sendo poluído pelo aterro sani
tário de Blumenau. Página 8
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Rede de intrigas
A subcomissão do Senado instalada para apurar as ligações

do ex-secretário daPresidênciaEduardo Jorge como juizNicolau
• dos SantosNeto e, conseqüentemente, com o desvio de mais de

R$ 169 milhões da obra inacabada do TRT de São Paulo foi
enterrada na semana passada sem que tivesse quem segurasse a

�lça do caixão. O circo armado

para preservar o governo frustrou
a expectativa da opinião pública.
por desacelerar a apuração. Em
protesto, a oposição retirou-se da
incipiente atividade.

Do rastilho de pólvora que

irnplodiu a subcomisão saiu o

presidente Renan Calheiros -

escolhido a dedo' para atender a

estratégia do Planalto -

disparando para tQ40s os lados.
Em tese.Calheirosé adversário de
Eduardo']orgee'guardamágoa do
presidenteFernandoHenriquepor
ter sido exonerado do cargo de

ministro da Justiça. Mas no fundo,
o PMDB apóia e fecha com o

governo sobre a instalação de umaCPlpara investigar o episódio.
Não admite nem de longe tal possibilidade ..

As declarações de Calheiros de que não compactuaria com a

farsa nem presidiriauma subcomissão chapa-branca não passam
de encenação. O fim da subcomissão era o objetivo dos

governistas, que temiam que o picadeiro pegasse fogo e atingisse
a arquibancada. A preocupação. era que as investigações
colocassem o governo em xeque, exigindomuito mais do que
palavrórios e ataques à oposição. O que começou mal acaba

deixandomuitas indagações à espera de respostas 'convincentes.
A situação atual assemelha-se ao caso PC Farias, tesoureiro

de campanha do ex-presidente Fernando Collor. No início, o
govemo tentouminimizar as declarações do irmãoPedroCollor,
que foi classificado de louco.. Depois o próprio presidente usou
de todos os recursos para desacreditar a CPI instalada para
investigar a bandalheira. No final, provou-se que a cúpula do
governo estavametida até o pescoço. Amesma tática foi utilizada

agora pelos políticos da base governista, só que desta vez a

manobra surtiu o efeito desejado.
Não obstante, a retirada da oposição não deixou de ser

manobra bem-sucedida do govemo, mas abriu uma clareira de

desconfiança política. A população está ehojada com tanta

roubalheira � marâ�titaias oficiais acobertadas pelos governantes, .

sem que os responsáveis sejam punidos. O governo perdeuurna
excelentéop�rtunidade de demonstrar, na prática, a seriedade
propalada nos discursos. Todavia, a vitória é temporária e

insuficiente para selar o destino de Eduardo Jorge, já que ö

Ministério Público continua a investigar o caso.
Entretanto, nem tudo é só falcatruas, conchavos e

mesquinharias. A atitude da senadora Heloísa Helena, que
comandou a reação lnO�«1 epolítica contra a falta de ação quando
era esperado Q esclarccímcnto completo a respeito de pessoas
físicas e jurídicas envolvidas, é um alento, uma esperança de que,

J ','1'" ._
•

o País ainda tem cura se a população souber escolher seus

representantes.No espectro político aperdamaior é contabilizada
pelo governo, que ter{dificuldadespara explicar o tamanho do
escândalo quemantém na obscuridade.

"Velho" ou "idoso"?

o mês de setembro no faz
lembrar com especial carinho o

idoso. No mundo a fora ainda

existem muitos preconceit«s
sobre a pessoa idosa. Bom seria
se todos usassem o termo

"idoso", pois são apenas anos a

mais, "idade rnais avançada".
Será que estamos preparados
para enfrentar esta faixa etária?

Por que o medo de revelar a

idade, quando ela já é pouco mais

do que um certo padrão, para
ai nda ser consi derado jovem?
Parece-me que nós mesmos

declaramos nossa inutilidade para
o futuro nem tão distante.

No Município de Jaraguá do
Sul e região, podemos observar,
de forma geral, muitos eventos

que propiciam oportunidades para
o nosso idoso participar. Ex iste
uma valorização, sendo que lhe é

dada a possibilidade de ligar-se a

um grupo no seu bairro ou na

comunidade eclesial. Normal
mente ele é bem acolhido e

'integrado, podendo, além disso,
participar de viagens a passeio,
de jogos, danças e assim por
diante. Acredito que muitos,
talvez, nunca tenham tido tantos

* Isolde Herberts

privilégios na vida, -mas, apesar
de todo este esforço pela
valorização, todos estão inte

grados? Receio que não, pois
existem casos que é dificultada a

participação por· falta de

informação e conscientização dos

farniliares e/ou responsáveis.
O limite cronológico de idade

que considera a pessoa idosa é a

partir dos 60 anos. Será que po
demos estabelecer um patamar
cronológico para chamar alguém
de idoso? É uma questão
complexa, quando a analisamos
nos diversos enfoques. Com

respeito à produtividade, com
certeza, temos exceções em

relação ao jovem ou alguém com

pouca idade, pois depende muito
de habilidades desenvolvidas. No

campo social, sabemos que uma

atitude mais ponderada é uma

qualidade importante. Na relação
psicológica, afetiva ou es

piritual, os conselhos têm um

embasamento mais profundo,
não são tão teóricos, pois falam
a partir da experiência. Existe
neste sentido uma grande riqueza
que pode se completar com

alguns preceitos teóricos atuais.

Por outro lado, é preciso admitir

que existem jovens com mente

envelhecida. Tudo depende
muito da sintonia com o mundo.
Inc I us i ve podemos ver isto

refletido na própria fisionomia.
É lamentável quando filhos

não lembram mais do 4°

Mandamento de Deus: "Honrar

pai e mãe". Não raro, exigimoS
isto de nossos filhos adoles

centes, quando, na verdade, nem

sempre cumprimos esta vontade
de Deus para com os noSsos

próprios pais. Não são poucos oS

filhos que se aproveitam dos bens

de seus pais. Esquecem de

assisti-los dignamente. Ignoram
a segunda parte do 4° Man

dámento "

... para que se pro-
.

na
longuern os seus dias aqUI
terra" .

Concluindo, o idoso, não o

velho, tem muita lição de vida a

nos dar. Lembremo-nos de que

"todos" podemos chegar algu�
dia neste estágio da vida. Tomala

que tenhamos tratado os noss�s
.

, os nOS
pais como gostanam
me�mos que nos tratassem.

,
.
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"Este é ummomento forte na vida acadêmica, porque
avida acadêmica não está separada da política." (Professor
João Gascho, mediador do debate com os candidatos a prefeito
deJaraguá do Sul, terça-feira à noite, na Ferj)

''Foi o golpe demisericórdia na carreira política dele."
(Candidato Hilmar Hertel da coligação PFLIPPS, comentando a

decisão do prefeito de Schroeder, Gregório Tietz, de apoiar a

candidatura de Osvaldo Jurck, da coligação PMDBIPPBIPSDB)

Hertel denunciadestruição deplacas
Schroeder - o candidato a

prefeitoHilmarHertel denunciou
a destruição de um minioutdoor

e de 20 placas de propaganda
eleitoral dos candidatos da

coligação PFLIPPS, nas últimas
duas semanas. Segundo Hertel,
o material destruído prejudicou
principalmente a divulgação dos

candidatos à Câmara de Ve

readores, Marcelino Bisoni e

Paulino Leoni, do PFL, e Mauri
Rech (o Paraguaio), do PPS. O
minioutdoor estava localizado na

Ponte da Trindade e as placas
distribuídas nos bairros Bracinho

e Schroeder 3.
Conforme o candidato, a

coligação não fez o registro de

ocorrência na polícia, porque não
conseguiu identificar a autoria das
depredações. Mas ele garantiu
que se qualquer autoria ou indício
for apurado, o fato será levado

imediatamente ao conhecimento

da Justiça Eleitoral. Segundo
Hertel, a coligação decidiu

procurar a imprensa para
comunicar o acontecido, para que
a população tome conhecimento.
"Queremos fazer nossa cam

panha em paz. Não estamos

destruindo propaganda eleitoral

de ninguém e exigimos o mesmo

tratamento". (MR)

ABANDONO DE EMPREGO

A Empresa Velocity Mecânica Ltda. vem através
desta informar que por não comparecer ao

trabalho desde 04 de agosto de 2000, estamos

caracterizando Abandono de Emprego ao

funcionádo Marcos Sebastião Wolff, portador do
CPF 988.600.979-91 - RG 3.440.799 SSP-SC,
Conforme Artigo 482 - Letra I da CLT.

Gregório Tietz anuncia apoio
"ao candidato Osvaldo Jurck

Prefeifode
Schroeder
confirmou a
saída do PFL

Schroeder - o prefeito Gre

gório Tietz '(PFL) confirmou

terça-feira apoio político ao

candidato da coligação Renova

Schroeder (PMDB/PPB/PSDB),
Osvaldo Jurck, terminando com a

expectativa sobre a posição que
tomaria em relação às 'eleições
municipais. Tietz disse que havia

tomado a decisão há dias, mas só

agora resolveu oficializar aposição,
"até para dar uma satisfação à

comunidade". Ele anunciou

também que deverá desligar-se do

PFL, pelo qual elegeu-se prefeito
em 1996, mas não antecipou qual
será a nova legenda e nem quando
irá fazê-lo.

Conforme o prefeito, a decisão
foi tomada em definitivo segunda
feira à noite, quando acompanhou
a explanação de Jurck sobre o pla
no de governo, durante entrevista

com empresários, organizada pela
Associação Comercial,' Industrial
e Agrícola de Schroeder, "A pro

posta dele é boa", comentou. A po

sição de Tietz já seria do conheci

mento de Jurck, que mesmo quan
do já confmnado como candidato

. dos partidos de oposição, não

deixou de visitá-lo, esporadicamen
te, no gabinete. Tietz disse sentir

se de alguma forma comprometido
com Jurck, que até pouco tempo
era o vice-prefeito, e só deixou o

governo municipal, ao sair para ser

candidato.
- Quando precisei dele nas

eleições de 1996. recebi todo o.

apoio, dispondo-se. inclusive. a

IRINEÜ

Arquivo CP: Edson Junkes

Tietz: fora da disputa eleitoral e semperspectiva depermanecer no PFL

sair candidato comigo. Não posso
deixar de reconhecer isso agora

-, comentou.

Tietz não soube dizer, na terça
feira, que tipo de apoio poderá
prestar ao candidato neste mo

mento, a m.enos de 20 dias das

eleições, mas garantiu que se for
convidado está disposto a com

parecer nas reuniões políticas da

coligação.
Jurck recebeu a notícia da

adesão de Tietz com surpresa, di

zendo que não podia sequer fazer

qualquer declaração sobre o

assunto. "Preciso ver em que ter

mos será esse apoio", comentou.
O presidente do Diretório do PPB,

. Dalmir Tomaselli, também não

tinha o que dizer no momento:

"Vamos ter que analisar os fatos".

Osvaldo Steinlein, presidente do

PMDB, também foi surpreendido:

"Ele estava em cima do muro. Mas

eu sempre digo que vale mais um

para cá do que para lá". Steinlein
disse que será preciso verificar

qual será a repercussão sobre as

bases da coligação.
Já o candidato da coligação

PFL/PPS, Hilmar Hertel (PFL),
atacou a decisão de Tietz dizendo
tratar-se de "jogo de cartas

marcadas", explicando que o

candidato adversário já estaria

sabendo há muito tempo que a

posição do prefeito seria essa.

Segundo ele, "isso mostra que
Jurck não tem discurso e que ele

e o Gregório estão debaixo da
mesma coberta". Hertel desconfia

que o prefeito tenha negociado
participação no futuro governo,
caso Jurck seja o vencedor nas

eleições. "Talvez alguma se
.

cretaria". (MILTON RAASCH)

EDUCAÇÃO E CIDADANIA
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AliançaMais Jaraguá do Sul
.contcsta a pesquisa da.Perfil
Pasold

questiona
dadosna

Justiça·
Jaraguä do Sul - A Aliança

Mais Jaraguá do Sul (PSDBIPFL/
PPBIPTBIPLIPTN) decidiu recorrer
à Justiça Eleitoral para contestar a

metodologia utilizada pela Perfil na
realização da pesquisa publicada,
domingo, pelo Jornal "ANotícia". A
advogada da coligação, Lucélia
Araldi Lessmann, ingressou ainda
no sábado ànoite noFórum com uma

reclamação e pedido de liminar,
tentando suspender a divulgação da

pesquisa no dia seguinte. O juiz Luiz
Antônio Zanini Fornerolli não
concedeu a liminar, mas determinou
que as empresas responsáveis pela
divulgação da pesquisa se defendam
das alegações e apresentem as

planilhas de dados em que a mesma
I

foi baseada, no prazo de 48 horas, a
partir das intimações.

A assessoria do prefeito e

candidato à reeleição pela Aliança
Mais Jaraguá do Súl, Irineu Pasold,
está indagando como a Perfil fez a

classificação sócio-econômica dos
eleitores consultados na pesquisa,
realizada nos dias 5 e 6 de setembro,
e que apontou a candidata Cecília

Konell com nove pontos na frente

.de Pasold. "O plano amostral prevê
a realização de pesquisa junto a

diferentes classes sociais, mas não

esclarece a metodologia como o

eleitor é classificado, se a olho,
perguntando ao eleitor a que classe
ele acha que pertence, ou se por
critério técnico", fez constar a

advogada Lucélia na petição
encaminhada sábado, pouco antes

dameia-noite.

O escrivão eleitoral Sérgio

Paso/d:previsão de divulgar novapesquisa ainda nestefinal de semana
�,

Alberto Martins expediu as

notificações através dos Correios, e
até ontem à tarde ainda não' havia
recebido as confirmações de

recebimento. É a partir dos avisos
de recebimento que a JustiçaEleitoral
irá contar o praio para que as partes
intimadas efetuem a defesa. A

AliançaMais Jaraguá do Sul poderá
.

recorrer ao auxílio de peritos para as

contestações judiciais se for

necessário, informou o prefeito terça
feira, durante entrevista coletiva
semanal à imprensa. "Não estamos

questionando o jornal que publicou
a pesquisa, mas a empresa que a

elaborou", explicou Pasold.
Pasold também confirmou a

publicação de uma pesquisa
elaborada pelo Instituto Boriilha, de
Curitiba, ainda neste final de semana.

.
A Aliança Mais Jaraguá do Sul

encaminhou o pedido de registro da

pesquisa na Justiça Eleitoral, no
início da semana, e está só

aguardando o prazo legal de cinco
dias para fazer a divulgação da
mesma. Pasold não pôde antecipar
os resultados do Instituto Bonilha,
alegando o prazo legal que ainda

deve ser cumprido.
O técnico Tadeu Comerlato, da

Perfil, não acredita que alegações
levantadas pela assessoria de Pasold .

possam ser sustentadas: "Em

pesquisas existem ponderações, mas
mesmo englobando todos os

cenários possíveis, não haveria

alteração substancial", disse. Ele
informou que o instituto deverá.

utilizar critérios de classe social do
.

IBGE nas próximas pesquisas,
explicando que os utilizados pela
Perfil são "mais amplos" e os do

primeiro "mais rígidos". Contudo,
mesmo com a mudança, ele não

acredita que mude o resultado em

relação à pesquisa já divulgada. "As
alterações ficarão na margem de

erro". (MILTON RAASCH)

Esperidião Amin percorre três municípios amanhã
Jaraguá doSul- o governa-dor

Esperidião Amin percorre três

municípios daMicrorregião do Vale. do
Itapocu, amanhã, num roteiro de apoio
aos candidatos dos partidos alinhados
com a coligação Mais Santa Catarina,
na campanhaeleitoral. Amin está sendo

.aguardado às 9 horas em Corupá, onde
apoiará as candidaturas de Carlos Dieter

Werner (PSDB) e Oto Weber (PPB);
em seguida estará emGuaramirim, onde

participa de reunião na Aciag, com as

presenças dos candidatos Mário Sérgio
Peixer (PFL) e José Joaquim Fernandes

(PPB), completando depoiso roteiro

em Jaraguá do Sul.
Esperidião deverá almoçar no

Shopping Breithaupt, em Jaraguá

do Sul, em companhia dos
candidatos Irineu Pasold (PSDB) e
Moacir Bertoldi (PPB), além de

outros correligionários. Está

prevista a caminhada da comitiva,

com aparticipação também do vice

governador Paulo Bauer (PFL),
desde o Terminal Rodoviário

Urbano até aPraça Ângelo Piazera,
no centro da cidade, (MR)

Escritório de Advocacia
Dr. Arão dos Santos

OAB/SC9760

* Civil * Comercial
* Tributário * Bancário

a 372-0582
R: 'Carlos Hafermann, 78 - Centro - Jaraguá do Sul

A empresa Fotossensores Tecnologia Eletrônica Ltda., de Fortaleza
foi a vencedora da licitação pública para instalar 36 radares em

'

Jaraguá do Sul. Os equipamentos irão controlar a velocidade (que
será de 40 quilômetros por hora), avanço de sinal e parada na faixa
de pedestre. Entretanto, recente relatório da Polícia Militar aponta o

excesso de velocidade como a quarta causa de acidentes no

Município. O avanço de sinais sequer aparece nos.dados,
Segundo especialistas em planejamento urbano, a velocidade definida
no projeto é incompatível com. a hierarquização das vias públicas e

que a proposta é um verdadeiro caça-níquel.

Contra-ataque
O prefeito Irineu Pasold

(PSDB) informou na manhã
de terça-feira que a coligação
Mais Jaraguá do Sul estáde

posse do resultado da
.

pesquisa de intenção de votos

encomendada ao Instituto

Bonilha, que o coloca à frente
da peemedebista Cecília
Konell, que lidera a pesquisa
da Perfil com 9,21% sobre
ele. Segundo Pasold, a

pesquisa já foi registrada e

deverá será divulgada no final
de semana.

Aliás
O PT também encomendou

pesquisa de opinião pública,
A consulta popular,

realizada pelo Instituto Direta,
de Indaial, já está

concluída. A coordenação de

campanha está animada
com os resultados

que "mostram

crescimento significativo da

legenda.
Todavia, os números não serão

publicados, "são apenas para
controle interno",

disse Dionei.

Aposta
Du�ante todo o ano, partidos e coligações evitaram divulgar
pesquisas. Justificavam a decisão com as desculpas mais

esfarrapadas possíveis. Agora, às vésperas da eleição, prometem
incendiar a cidade numa guerra de números conflitantes.
Pelo visto, pesquisa mesmo só no dia 1 de outubro.

Quantidade
O Brasil tem hoje 303 escolas

de Direito, com 293 mil

alunos, dos quais 49 mil

concluirão o curso este ano -

94% fizeram o Provão.
No ano que vem, 51,4 mil

alunos devem

concluir o curso. A maioria -

63,3% - considera
insuficiente o nível de exigência

de seus cursOS,
-

eapenas 14,2% consideram

plenamente suficiente o

número de livros

para pesquisa,

Exemplo
Aproveitando promoção de

sabão em pó, a assistente
social Marci Deretti foi até o

supermercado comprar o

produto. Não encontrando-o,
ameaçou denunciar o

supermercado ao Procon por
propaganda enganosa.
No dia seguinte, lhe foi
entregue duas caixas do sabão
em pó e uma de bombom.

Marci não teve dúvidas;
devolveu o "presente", que
entendeu como tentativa de
suborno.

AVANÇA EDUCAÇÃO Recicle o

seu lixo.

Separe
latas,

vidroS,

plástiCOS .. ·

É bom

para todOS

CP comunidade
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Discussão de propostasmarca debate organizado pelo DCE
Apenas dois
candidatos
atenderam ao

convite
Jaraguá doSul- o debate

realizado terça-feira à noite

pelo Diretório Central dos

Estudantes na Ferj (Fundação
Educacional Regional Jara
guaense) constou, principal
mente, da apresentação e deta

lhamento das propostas dos

candidatos a prefeito lrineu

Pasold, da AliançaMais Jaraguá
do Sul (PSDB/PFLlPPB/PTBI
PL/PTN), e Dionei da Silva, do
PT. A candidata Cecília Konell,
da coligação Renovando com o

Povo (PMDB/PPS), alegou
compromisso com comício e

não participou. Desdobrado em

duas partes, primeiro com as

explanações e em seguida des

tacando as perguntas do pú
blico, o debate não chegou a

Fotos: Chico Schwammbach/CP

Mediador: professor João Gascho (C) ficou incumbido da tarefa

derivar para questionamentos
entre os candidatos, mesmo
com cabos eleitorais e os can

didatos a vice-prefeito Moacir

Bertoldi (PPB) e Ambrósio Lino
Becker (PT) estando presentes.

Pasold foi o primeiro a falar

e abriu o debate explicando os

objetivos da Gestão Com

partilhada. "Só propostas ideo-

N as sessões ordinárias dos dias 06/09/2000 e 11/09/00 foram �provadas
as seguintes indicações e projetos:

- Solicitação de asfalto naRua BerthaWeege, Bairro do Rio Cerro.

- 'Solicitação de estudos para implantação de Escola de Ensino

Fundamental no Bairro Barra do Rio Cerro.
- Solicitação de trabalhos de conclusão da obra de abertura do trecho

da Rua Alinda Bruch, lateral da Rua Pastor Alberto Schneider, Bairro Barra do

RioCerro.
- Autorizando o Município a adquirir por permuta área de Luiz

Antônio Franzner eMaria TerezinhaLenzi Franzner.
- Solicitação de reassentamento da pavimentação da Rua Dietrich

Borchers, Bairro Czerniewicz.
- Solicitação de implantação de tubulação na Rua aos Fundos do

Colégio Lilian Ayroso Oeschler, Bairro Ilha da Figueira da Figueira.
- Denominando a via pública n" 1.049 como Almiro José Satler.

- Denominando a via pública n° 1.040 com o Pedro Gesser.

- Denominando a via pública n0935 como HilárioBona.

- Denorriinando a servidão n° 5-24 como AndréWeinfurter.

- Denominando aRua n" 625 comoAnderson Luiz Américo.-

- Denominando aRua n" 851 comoErichMathias.

- Denominando aRua 1.042 como Ingo Blunk,
- Denominando aRua 773 como Santa Ana.

Palavra Livre

- Análise pelo Conselho da Comunidade e representante da Secretaria de Justiça
doEstado, do projeto de apoio de trabalho, treinamento e educação de detentos do

I presídio local e o convênio com a empresa que será responsável pela construção
da área,junto ao presídio.
- Enaltecida iniciativa da indicação que vem de beneficiar a Escola José Duarte

Magalhães com a Implantação do Ensino Fundamental.
- Solicitado oficio de pesar à família da jovem vítima de leucemia Dayana Juceli
de Souza e parabenizar a população jaraguaense pela mobilização de apoio a

campanha em seu favor.

lógicas não resolvem", insi
nuou, destacando que, "é'

necessário ter participação real
da comunidade". Ele prometeu
governar com a participação
direta das entidades em vários
setores e defendeu-se dizendo

que compartilhar "não é botar

a, comunidade para trabalhar,
mas participar das soluções".

Como exemplo prático, ci
tou o aproveitamento de es

colas, salões e clubes, quando
ociosos, para uso no aten

dimento da população, em di

versas finalidades de uso

comunitário, No atendimento
,

ao ensino, comprometeu-se a

buscar a contribuição da Ferj.
Já o candidato do PT iniciou
criticando a gestão de Pasold,
lembrando que Jaraguá do Sul

tem a metade da receita de

Blurnenau, que tem duas vezes

e meia a mais de habitantes,
porém, melhor atendimento à

periferia.
Dionei destacou o Or

çamento Participativo afir

mando ser "o único que garante
a participação de todas as

regiões da cidade nos inves

'timentos ' públicos", aprovei
tando para criticar os orça-
mentos nos moldes tradi

cionais, que "depois o Exe- Interesse: auditório ficou lotado durante debate entre candidatos

DALTERRA MANUTENÇÃO
HIDRÁULICA LTDA.

DESENTUPIMENTO
Rede de Esgoto
LIMPEZA

cutivo cumpre se quiser".
Como exemplo desse tipo de

disparidade,' apontou a situa

ção do Bairro Boa Vista, que
necessita de posto de saúde,
creche e melhor atendimento no

transporte coletivo. Ele tam

bém defendeu a diversificação
dos cursos no ensino superior
da cidade, maior oferta de

bolsas de estudo e auxílio
financeiro no transporte dos
estudantes que freqüentam
faculdades em outras cidades.

Sobre o transporte coletivo,
ele criticou o sistema por pri
vilegiar os horários das fá

bricas, em detrimento de outras

necessidades, como o lazer dos

trabalhadores, além de apre
sentar problemas de di s

tribuição no atendimento aos

bairros. Pasold disse dispor de
uma pesquisa feita com usuá�
rios sobre o assunto e argu
mentou que a questão deve ser

vista por todos os ângulos, o

dos custos, inclusive. "Não

adianta baixar a tarifa ao nível

mínimo e depois a cidade ficar

com ônibus sucateados", diz.
PERGUNTAS - Durante as

perguntas do público, que
tomou por completo o auditório

da Ferj, Pasold foi questionado
pelo fato de ter o vereador
Moacir Bertoldi (PPB) como

candidato a vice-prefeito, que;
durante a atuação na Câmani"l�'
criticou-o freqüentemente,

-,

questionando gastos feitos na

instalação da Praça Paul

Harris, no Centro. Pasold

reagiu dizendo que Bertoldi

cumpria a função de vereador,
mas que também sabia fazê-lo
"sern partir para o #:d;4:-

...........,

calismo." Já Dionei, indagàdó
sobre como irá conciliar a

gestão com "a intransigência do

PT em relação aos empre
sários", respondeu que as

parcerias c?m o setor serão

mantidas, sem prejuízo das
demais categorias, como os

moradores da periferia. "Não
queremos uma administração
onde a classe empresarial
controle totalmente a Pre
feitura". (MILTON RAASCH)

Rua: Urubici, 31 2a Casa à Esq.
Estrada Nova· .370 0778

Agenda dos candidatos para hoje

M"'

Irineu Pasold
17h30 - Gravação de

programa de rádio
19 horas - Reunião na

Comunidade Rainha da
Paz (Vila Nova)
20 horas - Comício no

Salão Bompani (B.
Jaraguá Esquerdo)

Dionei da Silva
11 horas - Entrevista
13h30 - Visita no

Bairro Czerniewicz
19 horas - Reunião no

.

Bairro Rio Molha
20h30 - Reunião na

BR-280 (Km 69)

Cecília Konell
9h30 - Visitas a empresas
,14 horas - Reunião na

Barra do Rio Cerro
15 horas - Gravação de
programa de rádio
18 horas - Reunião na

Vila Lenzi .

20 horas - Comício no

Salão União da Vila Lenzi

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fotos: Divulgação
,

A bonita
Patricia
Gabriela
'Hinterholz da
Silvaserá
cumprimen
iBdíssima neste

domingo, dia
17, quando
estréia idade
nova, em

especialpela
mãe, Lurdes,
pai, Renato,
irmãos

Cleyton e

Andréepelo
marido,
Alexandre.
Parabéns!

Agatinha
MarcellaBini

, Prada, ao lado dos
pais, Carlos e .

Mara, recebe a

primeira
comunhão no dia
16 de setembro.

Ela é neta de Ida e

Elias Bini, e
Cacilda eAldo

Prada (in
memoriam)

f.e-li A,rtiY:.e'rgá.ri@" rz_ e/J- "

13/9
Péricles R. Lenzi
Zanluca

Ruth Maria Briese
14/9
LioTironi

Aguinaldo Spezia
Verônica Schaffer
Pedro Packer

15/9
André Althoff
Rosana Barbosa
Marciana Mathias

JARAGUÁ DO SUL, 14 DE SETEMBRO DE 2000

o industrialBlásioMannes, de Guaramirim, embarca neste sábado,
dia 16, rumo àAlemanha, onde cumpre agenda durante 10dias. Na
cidade de Westphalen fará a aquisição de urnmoderno aparelho de
RJVOX, quedoará aoHospitalMunicipalSantoAntônio. A comu

nidade, com certeza, agradece!

Neste sábado, die 16, a banda OsRaimundos volta a Jaraguá
do Sulpará o show "Só no Forevis ", às 21h30, no Pavilhão A
do Parque de Eventos. Realização: Rede Feminina de Combate
ao Câncer. Promoção: Notre

O empresárioRenato
Demathe, na foto ao
lado da esposa, /rene,
embarcou comgrupo
de amigos rumo ao
Velho Mundo, no
último die 2 de
setembro. Faz um giro
pela Itália eAlemanha

aproveitandomerecidas
férias!

Shopping Center

BREITHAUPT

275-1122

•,1\ •EMERGENCIA
ODONTOLÓGICA

j

DISQUE: 9981 8000
91044311

Dr. Rafael Luis Pamplona
CRO-SC 5117

Dr. Kleber LisboaAraújo
CRO-SC5270

Ilha da Figueira • Cenlro • Czerniewicz

Ensaios abertos; em espaços
alternativos, são uma das
novidades do 652 Jaraguá em

Dança. As apresentações
iniciam hoje, às lOharas, no
Posto Mime do Bairro Ana
'Paula; às 15 horas, na Roger
Cargo, Dha da Figueira; 20h15,
na Ferj. Amanhã, dia 15, às 10

, horas: Posto Cidade, da Vila
Lenzi, e, às J5 horas, na

Caraguá Veículos. Dia 16:às9
horas, Supermercado Brei
thaupt, daBarra, e, às 11 horas,
Mega Store Marisol. Dia 17, às
16 horas, o enseio/epreser
tação acontece no Shopping
CenterBreithaupt.

Neste domingo, a Weg come

mora seus 39 anosjunto com a

comu-nidade, realizando mais
urna edição da Ação Comuni

tária, evento que acontecehá 6
anos, envolvendo a população
com serviços de cida-dania,
educação, culhffa,saúd��
rança e lazer.

A organização estima que cerca

de ,10mil pessoas sejam eier

dides no Parque Municipal de
Eventos.

A 2�Coletiva deArtistasdeJara

guá doSul, na Caraguá Veículos,
será aberta hoje, às20h30, com
mostra do trabalho de 11 artisfas

plásticos de nossa cidade. No

espaço cultural da modema
concessionária, os visitantes

poderão admiraraté o die 7de
outubro obras dos seguintes
artistas: Adolfo Zimmermann,
Du Jahnke, Maria Vania Luguí i

Fernandes Maria Lecir Bona,

Marlene Mann· Rossana de

Azevedo Subtil, Sérgio Canfiek!o
Tito, ValdeterHinning, Silvaf!la
Maria Bago e Vanessa MarfiJJS

Gonçalves.

A SociedadeAcaraípromovenD
dia 23 de setembro, às 22h30;
,o Baile da Primavera que tea

animação da Banda Motiva
Som. Ingressos antecipados�asecretaria ou na lanchonete o

dube.

A Apae (Associação de Pais. e). naISAmigos dos Excepctv
iniciou a comercialização dOS,di 'ona
convites para o tra ICI

ti<
Lanche da Primavera, marca �
para o dia 26 de setembro, ;.
Clube Atlético Baepen I.

Convitena secretaria da Apae.

di
. LenziO Colégio Gier mi

. 16
promove neste sábado, dIa é
a partir das 18 horas, a

d. p, mavera,edição da Festa a '[1,
es e

com várjas atrações, c°:Ceo
bebes. As 21 horas aCon cotfl
concursoRainha da !esta,_O da
16 candidatas, e anl-maça
Banda Santa Cruz.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mudanças na linha da
Mitsubishi

O Pajero está contando os dias

para estrear sua nova roupagem.
Mudanças em todos os sentidos,
tamanho, estética e mecânica. O
chassi monobloco, suspensão
(onde o eixo rígido foi substituído
por rodas independentes), freios e

muitas opções de câmbio formam
anova

Mit-

Desde

Seguros
CORRETORA

CORREIODOPOVO Jaraguá do Sul, 14 de setembro de 2000

Automundo

a

subishi

Pajero, que
deverá chegar no Salão do Auto

móvel, em São Paulo, .no meio de
outubro.

Mercedes Classe C

Sportcoupé
A Mercedes está preparando para
este ano, na Europa, o lançamento
de um compacto que deverá com

bater os futuros rivais BMW Série
3 Compact, Audi A3 e Alfa

Romeo 147.

ra parecida com a Classe C, mas
na traseira o desenho é exclusivo,
Com lanternas escuras, interliga
�as por uma faixa refletiva que
Il1corpora também um brake-Iight.
ROdas de 16 polegadas e teto solar
de uma porta à outra são algumas
das outras atrações. O Mercedes,
por enquanto, não tem data de
chegada ao Brasil, mas estamos
ansiosos para recepcioná-lo.

•

utoassi
Bom de motor, ótimo de

porta-malas

, .

E só [unter os pontos
e trocar por prêmios!

ta-gires, vidros verdes, relógio
digital no painel, desembaçador
do vidro .traseiro, entre outros

acessórios. Já a versão RT dis

põe, além dos itens citados ante

riormente, ar-condicionado, avi
so sonoro de luzes acesas, faróis
de neblina, fundo do painel de

instrumentos cinza-claro, rá
dio CD com display no

painel e comando sa

télite na coluna de

direção, trio-elétrico
e rodas de liga leve,
entre outros. Apenas
a pintura metálica
ficou como opcional
na versão RT. Os

pára-choques dianteiros são de

plástico, podendo se chocar com

alguns objetos sem ferir a

lataria. O painel ainda mostra o

nível em que o óleo está, para
maior informação do motorista.
O preço do carro em relação ao

mercado está considerável. Em
torno de R$ 24 mil já pode ser

retirado um Clio Sedan da
concessionária.

Desde ontem já está sendo
comercializado o novo carro da

Renault, o Clio Sedan, que che

gou para desafiar o Siena,
Escort e Corsa Sedan. A
carroceria é a mesma do
Clio Hacht até
as por-

beleza cair. O motor é o mesmo

do Scénic, 1.600 cilindradas de
4 cilindros e de 16 válvulas,

sendo que desenvolve 102
cavalos. O carro com

esse motor

todo

tas

ras, quan-
do começa o maior porta-malas alcança de O a 100km/h em 9,8

segundos, sendo que de veloci
dade máxima desenvolve
180km/h. O consumo é consi

derável, também: na cidade, em
média de l1,5km/I, e i7km/1
na estrada. Os itens de série são

muito bons, chega com direção
hidráulica, air bag duplo, con-

R$l,OO
em cupom fiscal

da categoria, podendo compor
tar até 510 litros. O acaba
mento tem duas ver-
sões: RN, que é a

versão mais bási

ca; e RT, versão
mais completa. A
barra traseira fi
çou grossa com

as modificações
no tamanho do

porta-malas,
mas sem

deixar a

-

-

Iponto
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 - Classi Auto CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 14 DE SETEMBRO DE 2�OO
Vende-se Fior ino picape
ano 96, completa (ar
cond., ar quente), Valor
R$ 7.500,00. Tratar
9997-9234, cl Vllrnar,

Vendo Del Rey ano 82,
todo reformado, motor

novo. Valor
R$ 3.000,00.

Tratar: 371-6897.

Vende-se Fiat Premio ano

94, modelo CS IE, motor

1.5, 4 portas, cor prata.
Valor R$ 7.000,00.
Tratar 376-0630, cl

Sandro.

Vende-se Jeep ano 61,
ótimo estado, branco.
Tratar 372-1327.

Vende-se moto CG ano

83, branca, ótimo estado.
Valor R$ 1.050,00.

Tratar 372-1,627 ou 370-
14/8.

Vende-se ou troca-se por
imóvel Fiat Uno Mille ano

98, modelo SX, 4 portas,
alarme, vidro elétrico,

azul metálico. Tratar 371-
1177, horário comi, cl

Valdir.

275·3711
MODELO

BMW 3251 completa 6c

Vende-se Verona LX,
motor 1.6, ano 92. Valor

R$ 6.200,00 ou R$
3.500,00 + 12x R$
316,00 fixas. Tratar

9993-0867.

Vende-se Corcel II a no

69, todo reformado, valor
a combinar. Tratar

275-2634.

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

275-2634.

Compro Honda Biz, pago
à vista, em bom estado.

Tratar 9991-5557.

Vendo ou troco S10
DeLuxe, 97, ar e direção,
por veículo do mesmo

valor. Tratar 9975-2286,
cl Dário.

Vende-se Gol CLi ano 96,
único dono. Valor

R$ 10.500,00. Tratar
371-6897, cl Claude_te.

Vende-se Santana 88,
ótimo estado, licenciado
até rnarco/o i . Valor
R$ 4.800,00. Tratar

372-3922.

ANO

93

95

Fiesta 4p, opcionais + som original 98

CBX 200 Strada 97

95

.

Uno 2p. completo + ar

95

Saveiro gasolina 95

95

Tempra 16V camp. + banco de couro

93

Corsa Wind c/ opcionais + som original
Ipanema GL 4 portas c/ trio elétr.

Fiorino Furgão 1.5 gas.

92

Omega GLS completo 93

Uno Mille c/ opcionais 92

89

Santana GLS completo

85

Kadett SL 90

85

Gol c/ rodas esp.

83

Chev

85/77/69

Santana CS

Passat GTS

Fusca

AUTO ElJÉTRICA
Serviços e peças para motores de

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

10% De desconto na mão.
.

o de obra e nas peças
mais 50/0 Levando este anuncio

Aproveite, e venha conferir
nossos serviços!

Promoção válida até 22 de setembro
Rua alivio Domingos Brugnago, s/n
Defronte Lanchonete Varandão

Bairro Vila Nova

COR ANO
Prata 98
Preto 98
Marinho 98

PREÇO
R$ 11.500,00
R$ 11.600,00
R$ 25.000.00

Córdoba 97
à vista ou financiado

R$ 13.300,00
R$12.70000
R$ 11.300,00
R 12.900.00
R$ 30.000,00
R$ 27.500.00
R$ 8.600.00
R$ 14.500.00
R$ 7.000,00
R$ 11 000,00
R$ 5.300,00
R$ 3.500,00
R$ 3.800,00
R$ 3.800.00
R$ 3.000,00
R$

3722820

VEICULOS
Fone:370-2022

510 4.3 Deluxe, completa,
único dono, SO.OOOkm.
Valor R$ 20.500,00, á

vista, ou 20% entrada e o

saldo em até 42 vezes.

INr.IAltAS. .

VEICULOS'
Oxx4742Ei-3037
Oxx4743Ei-1 SS3

VENOE COMPRA TROCA

Veículo Ano Cor Valor
Ford Ka 98 Prata R$ 10.500,00
Uno SX, 4 portas, cl trava 97 Branco R$ 9.300,00
Palio 2 portas 97 Branco R$ 9.900,00
Corso GL 1.4, 4 portas, 96 Branco R$ 10.900,00
Uno Turbo 95 Preto R$ 10.500,00
Gol 1.6, bola 95 Branco R$ 10.900,00
Hunday Acent 95 Azul R$ 11 .700,00
Gol GL 1.8 + rodas + som 94 Branco R$ 7.500,00
Gol 1.6, o gasolina 94 Branco R$ 7.300,00
Uno 2p 93 Branco R$ 6.500,00
Uno 2p 93 Preto R$ 6.500,00
Prêmio CSL + ar 4p 91 Verde R$ 6.300,00
Parati CL' 88 Marrom R$ 5.500,00
Gol CL 1.8 87 Cinza R$ 4.500,00
Monza 4p cl ar e rodas 85 Bege met. R$ 4.800,00
Monza 2p gasolina 85 Verde meLR$ 3.800,00
Del Rey GL 85 Azul mel. R$ 4.200,00
Opala (relíquia) 74 Verde rn.

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

Vedra GLS Okm Gas Branca

Gol 1.0 16V, 4p Okm Gas Júpiter
Corsa Sedan 99/00 Gas Branca

Santana GU 98/99 Gas Verde

Parati 1.0 16V, 4p 98/99 Gas Branca .

Kombi STD 97/98 Gas Branca

Siena EL 1.6 97/98 Gas Verde
! Escort GL 16V, 4p 97/97 Gas Branca
,

! Par,o EL 1.5 97/97 . Gas Branca
,. Vedra GL 2.0 96/97 Gas Cinza

�.:. Goi Lai 96/97 Gas Vermelho
., Uno Mille 4p 95/96 Gas Azul

Palio 'EDX 4p 96/96 Gas Bordô
Santana GU 94/94 Gas Cinza

0-20 Completa 93/94 Diesel Bege
Kadett GSI 92/92 Gas Branca

Uno 5 1500 92/92 Gas Vermelha
Verona LX 1.6 91/91 Gas Branca

Uno Mille 90/91 Gas Branca

Goi CL 1.6 90/90 Gas Branca

F 1000 c. dupla 86/86 Diesel Azul

Gol LS . 83/83 Gas
.

Cinza

! Passat LS 83/83 AIC. Branca

! Belina \ LDO 82/82 Gas. Branca

Ii *Vende-se Capota para Pampa

I Rua Adélia Fischer, 747 - Centro - Jaraguá do'Sul- SC I!
c

' . 1i, I

COMQ'R:A -';V:E iR W I

GM VW
GAS.

MODELO ANO COR COMBo GOLOKM 16V 4P 01 BRANCA

VECTRA GLS 97 BORDÔ GAS. (L1M., DES .. A., P., S.) GAS
OMEGA CDTOP 96 PRETO GAS.' KOMBI STANDART 96 BRANCA

CORSA WIND 1.0 95 CINZA GAS. GOL PLUS 1.0 95 PRETO GAS.

CORSA WIND 1.0 95 VERMELHO GAS. GOL PLUS 1.0 95 AZUL GAS

C-20 DE LUXE 94 AZUL GAS. GOL 1.6 92 AZUL GAS.

KADETT SL 92 CINZA GAS. GOL 1.6 90 BRANCA GAS

D 20, CUSTON DELUXE 91 BRANCA DIE. RAT
GAS

D-20 CUSTON 87 VERDE DIE. FIORINO FURGÃO 97 BRANCA

D-101000 82 CINZA DIE. UNO EP 96 VERMELHO GAS

UNO ELX 95 VERMELHO GAS

FORD TIPO 1.6 C/TETO 94 VERMELHO GAS

FIESTA 1.0 4P 98 ROXO GAS.
MONDEO CLX FD 97 VERDE GAS. OUTROS

DIE.
ESCORT GLX 1.6 95 PRATA GAS. JEEP JPX 4X4 95 VERMELHO

ESCORT GL 94 VERMELHO ÀLC. RURAL 4X4 (RARIDADE) 73 VERDE GAS

ESCORT HOBBY 1.0 94 CINZA GAS. JEEP 4X4 71 AZUL GAS.

VERONA GLX 1.8 91 CINZA À'LC.
'

. RANÓS
TRABALHAMOS c/ CONSIGNAÇÃO - TRAGA SEU VEICULO PA

RUA PREFEITO WALDEMAR GRLJBBA, 3573 - JARAGUÁ DO SUL - SC
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I Av. Preto Waldemar Grubba, 3691 • Jara uá do Sul- SC

CORREIO DO POVO

,

VEICULOS

VEíCULO COR ANO

Ok

2000

99

99

96

96

95

95

95

94

94

94

94

93

92

91

9 I
91

Clossi Auto - 3

Escort Gl 1.6 Bege 89

Fiorino Furgão 1.3 Branco 88

Uno S 1.3 Bege 88

Santana Cl Bordô 86

Fusca 1.500 Branco 73

Fusca 1.300 Roxo 68

Corsa Super 4p.
Gal 16V 4p. III

Peugeot Soleil 1.0

Corsa Sedã

Parati CLI 1.6

Goi Plus 1.0

Goi Plus 1.0

Corsa Wind 1.0

Kombi gas.
Vectra GlS 2.0

Pampa l 1.6

Gol 1.0

Escort Gl 1.6

Prata

Branco

4p Branco

Verde

Branca

Verde

Marrom

Bordô
Branca

Prata

Verde

Branco·

Azul

UCARROS Ok TODAS AS
MARCAS E MODELOSu

MENORES PREÇOS.

Omega CD cornpl. Bordô

UnoCS 1.5 -Branco

Verona lXI 1.6 Prata

Escort Gl 1.6 Vermelho
Monza SlE 2.0 camp. Azul

,;, ',I
, ,

"
.

.

..

�. Novos !e.'UsadosVEíCULO ANO COR COMBo
.

MODELO COR COMBo ANO CM ,.'.'

Fones: 373�oà96 , 373-1881
Vectra 2.0 GLS 4p

.

Prata G 98 Corsa SU12er Sedan, 1.0412 99 Prata G' .,:
Corsa 1.04[:1 (trava. ar Q .. timQ. tr. des .. ai) 98 Cinza G MODELO ANO COMBo COR

Corsa 1.0 Super 2p Branco G 97
Corsa 1.0 2[:1 Itrava. ar g .. limR. ír.. des.) 95 Preta G

Corsa Sedan 4p 01 G 'PrataKadet GL 1.8212 95 Azul G

Go11.0 I Plus Prata G 96
0-20 (du[:lla) Envemo com[:ll. ·ar 92 Bordô o Corsa Wind 00 G Cinza
Monza Classic SE 2.0 412 92 Bordô G Escort SW 16V 98 G CinzaChevette SE 1.6. 212 87 Prata AEscort L 1.6 Azul G 94 Chevette SL 1.6 212 85 Marrom G Corsa 4 pts Super 97 G Vermelha

Go11.0 Prata G 94 Opala Comodoro 2p (rem 88) 81 Amarelo G Vectra GLS 97 G Branca
Volkswagen

Fiorino 1.5 IE
Saveiro ComRleta 1.6IAr. dir. Trav.) ao/ao Branca G Kadett GL - 96 G Prata

Branco A 94 Goi CL 1.6, 2[2 96 Branca G Uno Mille IE 96 G Vermelha
Goi CL 1.6, 2p 89 Branca A

Kadett 1.8 SL Vermelho G gj3 Fuscª 1.5QQ 79 Bmncª G Corsa GL 95 G Azul

Escort Guaruja 1.8 4p Vermelho
Ford Goi CL 1.8 94 G Branca

,I
G 92 Ranger completa 96 Azul G

Escort GL 94 G AzulEscort GL 1.6212 . 95 Prata G
Gol 2.0 GTI 2p Azul G 89 Escort GLX 1.8 com12leto 2[2. 95 Cinza G Kadett SL 93 G Prata
Corcel II 1.6

Fiesta 1.3 2[:1 95 Vermelha G
Monza SL 4 pts 93 G BrancaBege A 86 Escort GL 1.6 2p 89 . Verde A

Corcel II 1.6 2 84 Verde A Uno S 93 G AzulSantana GL, 4p Azul A 85 Corcel II 1.6 212 83 Verde A
Uno S 89 G VerdeCQrcel II 1 6 2Q 81 Ma[[Qm G_____

Santana GL, 2p Bege A 85 FiaI ' Gol 88 A Bege Met.
ao/ao Prata

.' Goi CL 88 A PrataFusca 1.3 Branco G 76 98 Azul
91 Prata Chevette 80 A Prata

Fl:lsca 1300 82 G Verde
Rua Reinaldo Rau, 794
Jaraguá do Sul Rod. BR 280 - Km 60 - Guaramirim - SC

gasolina
gasolina
álcool

gasolina
gasolina
gasolina

II
I

I
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i· . R$ 2.500,*
"

QUINZENA DA INDEPENDÊNCIA.
ÚLTIMOS DIAS DE OFERTAS ARRASADORAS

PRA VOCÊ NÃO PRECISAR MÀIS
CORRER ATRÁS 'DE, ANÚNCIOS COMO ESTE.

,

I ..J '

�
a:
w
>

I

Gol'· Bônus de '

R$1.800,* Parati · Bônus de

Exceto Gol Turbo, Série Ouro e Special. R$ 2.000,*
Modelo 2000/2000. Exceto Parati Turbo.

Continua a

. QUINZENA DA

INDEPENDÊNCIA'
NACARAGUÁ.

Polo Classic · Bônus de
São muitas ofertas, condições

facilitadas de pagamento e bônus
'

,

incríveis pra você sair de carro novo.

Banco Volkswagen
Rua Ber'�ardo Dornbusch, 800
Fone: (47) 371-4000
Jaragud' do Sul

Horário de atendimento: 'CARAGUÁ
De-segunda a sexta: 7h às 19h

Sábados: 8h às 13h

.LAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 14 DE SETEMBR9 DE 2000
--

CORREIO DO POVO

Em
PUBLICIDADE - 5

••

or ,er
Comércio

de Veiculos

Mecânica
. funilaria

e píntura

ServiçOSlde la"íl,

e UDrIß"-'--
PROMOÇÃO. DE ANIVÉRSÁRIO

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

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

A Emmendörfer agradece'a todos,os clientes
e amigos, pela pref-erência�,

'

.

'
•. ::

.. '

'Atendi.

'ei 371 3655

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Corrsalte-ncrs

JARAGUÁ DO SUL, 14 DE SETEMBRO DE 2000

AUTO MECÂNICA
BENS CAR

Especializada: .'

.

.

....®C;:l ••-

BR280K�71- VilaRau 371-4284Jaragua do Sul- SC

.' . I

1J����I.�

Tetefone: .

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro, Jara uá do Sul- SC

'Nome

Ende�eço , , , , , , , , 't., /, ,., ","', "�I
.

, • I_I
_,_,_,__ ,_,_,_,_,_, -�o J'" I

",
"

Ápto. .

I ,_'_I
Bairró _,_/_,_,_.i.:�_,_)_.l�_j_j_,"_'C:i.:1_.,_,_/_,
CEP _,_,_,_,_ - _1_,1_' , .

Cidade_'_',_,_,_,_,,_,'_'_'_'_'_'_'_'_',_,_,_,
Telefone_I_'_I_'_I_'1_'_1_1_1_'/_1_'_,1_',_,_.I_I
Celular_I_'_'_I_'_'_'_'_'_'_·,_,_.i.:,_,_',_,I_I
'E-mail_I '_'_'_'_I_'_'_I__ ,_,_,_,_i_,_'"I_oI_I
Data de Nascimento _,_,_
Você possui automóvel? Qual? _'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'

'videokê ralf elefronies modo VMP�2500

:do

som alannes baterias - vidros e travas elétricas (Q � '):'j,
L:-... �

Jaraguá do sul:=]__j-\ Rua Bernardo Dornbusch, 1111 Vila lalau
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JARAGUÁ DO SUL, 14.DE SETEMBRO DE 2000 CORREIO DO POVO Clossl Auto - 7

Não adianta remendar. ,

:J

Trabalho com qualidade
. é naDemicar

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

Não' precisa ser autorizada, tem que ser especializada!

Fone: (47) 311M5051
Rua Major Júlio Ferreira, nº 244 m Vila Lalau .. Jaraguá do Sul .. se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL 14 DE SETEMBRO DE 2000

.

--�--

REDE RENAULT

no Show Room do 'Cons6rci:o
ADQUIRA SEU DNAm.T A PARTIR DE

NOVO GRUPO 1719,.

Dicave
Avenida Prefeito

Waldemar Grubba, 3449
Fones: 370-2601 e 370-2413

REnE RENAUI�rr -lOG CONCESSIONARIAS NO BRASIL

-

Rodas - Amortecedores - Escapamento
Balan-ceamentos - Geometria

.Jaragu� d.o ,Sul.
Rua Reinoldo Rau, 433

Centro
FONE (47) 371-5564

Guararnirirn
Rua 28 de Agosto, 1578

Centro
FONE, (47) 373-1 01 �

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 14 DE SETEMBRO DE 2000 CORREIO DO POVO GERAL - 7

Protesto questiona postura do
INSS com os trabalhadores
Perícia médica
dá alta a
Irabalhadores
sem condição
Jaraguá do Sul...:_ Entidades

oe classe e trabalhadores afas

lados do emprego por problemas
oe saúde e acidentes de trabalho

vão fazer protesto, no dia 20, em
frente à sede do INSS (Instituto
Nacional do Seguro Social). Eles
oenunciam que profissionais sem

condições de trabalho estão

sendo mandados de volta às

empresas pela períciamédica, de
acordo com a política federal,
queéreduzir o número de depen
dentes da previdência social. Para
discutir os detalhes do protesto,
os presidentes do cinco sindi
catos estiveram reunidos na ma

nhã de ontem, no Sindicato dos

Metalúrgicos.
- O médico está mandando

de volta ao trabalho até operários.
quep�rderam):Uembros do corpo
e trata tolios como animais,'
ofende os trabalhadores �,

denunciaMussinato. Ele se refere
àpostura do perito do posto local

do INSS, José de Farias Lins Fi
lho, acusado de fazer laudos sem

examinar os pacientes. Para con
testar a perícia, os sindicatos
contrataram um médico, Fran
cisco Lobo, que vem de Joinville
uma vez por semana para exami
nar os pacientes e lavrar laudos,

.
para que os trabalhadores possam
contestar na Justiça a postura da
Previdência Social.

A avaliação do INSS não leva
em conta a atividade do traba
lhador. "O INSS considera que
qualquer pessoa que esteja pen
sando está apta ao trabalho, inde

pendente de sua função. Se uma
costureira perdeu o braço direito,
considera que ela está apta ao

trabalho porque ainda tem o braço
esquerdo. O problema é da cos

tureira, não do governo", explica
Lobo Filho. Individualmente, não
há como processar a Previ

dência por isso. A orientação da

Promotoria Pública de Joinville é

para que os sindicatos anexem

um grande número de casos e

entrem com uma ação conjunta.
DOENÇAS - As doenças de

trabalho mais freqüentes são a

LER (Lesão por Esforço Repe
titivo) e problemas de audição. "A

maioria dos nossos casos é de

.

mulheres que trabalham na linha
de montagem das metalúrgicas e

perderam a coordenação das

mãos", revelaMussinato. Quando
a Previdência libera os traba
lhadores do "encosto", eles vol
tam para as empresas e, sem con

dições de trabalho, são demitidos
porque depois de um ano de licen

ça médica perdem a estabilidade.
Valdenir Fernandes da Con

ceição é um dos pelo menos 60
trabalhadores com LER na re

gião. Atacado de bursite nos

ombros e epicondilite no cotovelo
direito, perdeu parte dos mo

vimentos dos braços e não pode
voltar à linha de produção da

Weg, porque está impedido de

fazer movimentos repetitivos.
Para ter os direitos respeitados
pelo INSS e pela empresa, Con

ceição entrou na Justiça. "Eu
posso trabalhar, não' estou

completamente inválido, mas

preciso que me coloquem em

outra função", explica. O operário
vive agora do auxílio-acidente,
pago pela Previdência, que

equivale a 50% do salário que
tinha na empresa.
(LiSANDREA COSTA)

1r!D) 9lJv�8.�
I \.3 CRM: 3059 - CPF: 468859357JOD

Médico Oftalmologista
EspeCialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro

eCurso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro'
'AV, Mal. Deodoro 776 - Sala 12 Fone: 047 275-1150

Fotos: Edson Junkes/eP

Reunião: sindicalistas planejam protesto em frente ao INSS

Engenheiros fazem levantamento
das deficiências daBR-IOI

Jaraguá do Sul - As de
-ficiências no projeto de du

plicação daBR-lO 1 em Santa Ca

tarina, levantadas pela empresa
Coopenge (Cooperativa de Ser

viços de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Região de
Joinville), a pedido da Associação
Comercial e Industrial de Join

ville, foram apresentadas às

lideranças de Jaraguá do Sul,
durante a reunião da Acijs, na

segunda-feira. O relato sobre a

vistoria técnica das obras da ro

dovia federal foi feito pelo vice
presidente da entidade joinvilense,
CésarDöhler, e pelos engenheiros
Fernando José Camacho e Paulo
Roberto Vieira, acompanhados de
integrantes da equipe de espe
cialistas em rodovias, res

ponsável pelo levantamento e

identificação dos problemas na

BR-I01, que interferem direta e

indiretamente na segurança de
usuários no trecho entre Garuva
e a ponte sobre o Rio Itajaí-Açu.

Segundo os engenheiros,

foram consideradas as condições
de trafegabilidade da rodovia e a

segurança em questões como

sinalização, defensas, condições
da 'superfície do pavimento,
obras de artes especiais, ilu
minação, manutenção, conser
vação, acessos, retornos e ou

tros. O documento foi entregue
ao presidente da República,
Ministério dos. Transportes,
DNER, Procuradoria da Repú
blica, governo do Estado e en

tidades, com o intuito de buscar
a correção junto aos órgãos
responsáveis, O engenheiro Ca

macho, responsável pela coor

denação dos trabalhos da

Coopenge, apontou algumas
falhas técnicas consideradas co-

.

mo verdadeiras "armadilhas",
como acúmulo de água nas

pistas, provocando aqua-plana-
. gern; divisórias de pistas irregu
lares, trechos que logo provo
carão engarrafamentos com 'o

aumento de tráfego, trevos mal,
dimensionados e sem iluminação,
além do comprometimento, antes
da inauguração, de 44% do

pavimento ao longo da rodovia no
.

trecho Norte-Sul. Camacho diz

que o projeto da duplicação tem

concepção superada, compara
tivamente a rodovias similares
existentes no Brasil. Para ele, o
levantamento constitui um traba
lho inédito, colocado à disposição
das autoridades pela classe
empresarial de Joinville.

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

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

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

-Mortandade de peixes: fato ocorrido em outubro do ano passado repetiu-se no final de semana

Poluiçãoambientalprovocanova
polêmica em Massaranduba
Aterro sanitário
será investigado
comoumdos
causadores

Massaranduba - A Câmara
de Vereadores vai encaminhar

ofício à Fatma e à Polícia
Ambiental de Joinville para que
seja verificada poluição no Rio
Massaranduba. A pauta foi

aprovada em reunião na segunda
feira, depois da denúncia de

moradores da divisa entre

Blumenau eMassaranduba de que
a água do rio vem apresentando
espuma e cheiro forte. A co

munidade tem duas suspeitas, o

aterro sanitário de Blumenau (que
libera os efluentes num córrego
que desemboca no Rio Mas

saranduba), localizado na Vila

Itoupava, ou a empresa Zintec,
também situada na região.

O engenheiro Arlon Tonolli
não tem dúvidas de que a poluição
esteja sendo provocada pela
empresa Momento Engenharia,
que controla o aterro sanitário.

. "Toda a ação dessa empresa é

irregular. São incontáveis os

crimes ambientais que eles já
cometeram nessa região",
denuncia. Por declarações desse

gênero, Tonolli já foi processado
pela empresa. "Eles me pro
cessaram para me tirar de

circulação, mas eu não vou me

calar, como fizeram todos em

Massaranduba''.
Tonolli garante que, se a

postura dessa empresa for

investigada, será encontrada uma
"caixa preta" de atos criminosos

e fraudulentos. A prova, segundo
ele, são os acidentes que vêm se

repetindo. Em outubro do ano

passado, moradores da Comu
nidade Tifa Rio Grande denun-

.

ciaram a mortandade de peixes
no córrego (que não tem nome).
No último final de semana, o fato
se repetiu. "Morreram todos os

peixes. Eles dizem que têm

maquinário de primeiromundo no
aterro, mas soltam água poluída",

. opina o agricultor aposentado
OlafVogel. Depois de passar pela
propriedade dele, o córrego de

semboca no Rio Massaranduba.
Com o início das chuvas, Vogel
diz que o mau cheiro da água
aumentou. Segundo os depoi
mentos dos vizinhos, os resíduos
devem ser liberados à noite ou de

madrugada.
A gerente da unidade do aterro

sanitário, Ane Meri Gorigoidia,
garante que foram feitas as

verificações e a possibilidade de

poluição pelo aterro sanitário foi
descartada. "É impossível porque
não temos efluentes para tratar

enquanto não há chuva", afirma.
Ela diz que os padrões do aterro

são atestados por órgãos am

bientais e os efluentes são li
berados dentro dos padrões
exigidos. A poluição, de acordo

com a engenheira, pode ter sido
causada em função do estresse

hídrico: o volume de águas
baixou, mas a poluição das casas

e das indústrias continua a

mesma.

No ano passado, foi montada
a Comissão de Defesa do Meio

Ambiente de Vila Itoupava e

Massaranduba, para discutir o

assunto. "Essa comissão está

praticamente extinta porque as

pessoasforam se desligando", diz
o. presidente, Mário Zindars. Ele
afirma que o acidente ocorrido na

região, no dia 8 de setembro, com
mortandade de peixes, é igual ao
que ocorreu o ano passado. "Até
que provem o contrário, essa

poluição vem do lixão", defende.
Zindars conta que a população
está fazendo outro abaixo

assinado para impedir a empresa'
Momento Engenharia de despejar
o lixo tóxico no aterro. (LC)

� CASA', DO COBRE
Trabalhamos com venda de produtos para

rebübinamento e conserto de motores elétricos.

- Fios de cobre;
.

�Capacitores de partida e permanentes;
- Cabo de ligação;
- Rolamentos;
-Espaguete;
- Ventiladores demotores;
-Selo mecãnico;
-Verniz;

Rua BerIhaWeege, 2094
Barra do RioCerro

Fone: (Oxx47) 376-0193

Ferj encerra amanhã a 2a
.

Semana de Administração
Jaraguá do Sul- Cerca de

550 pessoas participaram ontem

da primeira palestra da 2a Semad

(Semana de Administração),
promovida pelo Daca (Diretório
Acadêmico de Administração) e
o Departamento de Admi-

.

nistração do Centro Universitário
de Jaraguá do Sul, realizada no

auditório da Sociedade Esportiva
e Recreativa Vieirense, na Vila

Lalau, O assunto abordado na

apresentação foi os "Caminhos
da liderança", ministrada por
Alfredo Rocha. Um dos mem

bros do Daca, Marcelo Emme

rich, destaca. que a intenção é

levar conhecimento aos estu

dantes. "Pretendemos agregar
valores, oferecer período de

estudos envolvendo também a

comunidade e proporcionar
atualização de temas discutidos

em salas de aula e vivenciados nas

empresas", explica.

A palestra de hoje inicia às
19h30 e vai mencionar "As
técnicas de vendas. de alto
impacto". O técnico em vendas
Maurício Góis falará sobre novas

técnicas, que produzem resul.
tados imediatos na competi
tividade e produtividade dos
talentos existentes dentro das
empresas.

"Desafios do comércio ex

terior e infra-estrutura básica"
será o tema abordado pela
economista e pós-graduada em

Comércio Exterior, Maria Tereza

Bustamarte, amanhã, às 19h30,
durante o último dia da Semad
Emmerich informa que o

encerramento do evento acon

tece às 20h30, com explanação
da gerente de Negócios Inter

nacionais do Banco dó Brasilem
Santa Catarina, Terezinha Trentini
Lang, sobre os "Incentivos à

exportação". (FABIANE RIBAS)
.

Rua Athanásio Rosa, 115 - Fone/Fax (Oxx47) 373-0703
E-mail: freitagd@netuno.com.br - Guaramirim - SC

DESPACHANTE
FREITAG

PRAZODOEDITAL: 30 dias

ESTADODESANTACATARINA

PODERJUDICIÁRIQ
Comarca de Jaraguä do Sul
l"Vara

Veículos COIll

placa final7'é
prazo para

licenciamenm
'até 30/9,
IPVAcom

placas finais �
até 30/9

EDITALDEÇI'fAÇÃO-USUCAPIÃo

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

FAZ SABER ao(s) réu(s) em lugarincerto e aos eventuais interessados
que, neste Juízo de Direito, situado à Rua Guilherme Cristia�o
Wackerhagen, 87, VilaNova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul- SC, traJ1lIta
aAção Usucapião, sob n" 036.00.002097-0, aforada porHerberto übte

outro, em desfavor de. Assim, fica(m) o(s) mesmo(s) CITADO(S) para
responder à ação, querendo, no�razo de quinze (15) dias, co�tados ��
transcurso do prazo deste edital. ADVERTENCIA: Nao sen

contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos COII1So
verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 28d,
cl cart, 319 do CPC). SÍNTESEDA INICIAL: Os requerentes no ano e

1977, bdmprarain uma área de terras do Sr. Vergílio Deraarchi e esposa,
o neg6Cio' foi realizado através de.contrato particular de compra e

.. ' ,
<

_' ,.
• ertOr

venda, estando os requerentes na posse do imóvel em rempo sup
e'.

artes
a 20 anos. E, para que chegue ao conhecimento de todos, P

'da
terceiros, eu, GlaucimarPopp deMatos, o digitei, e eu, Eliane AparecIca
Stinghen Rausisse, Escrivã(o) Judicial o conferi e subscrevi. Comar
de Jaraguá do Sul(SC), 16 de agosto de 2000.

Marcia Renê Rocha
Juiz de Direito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Solenidade abre comercialização
de estandes da primeira Expolar
Jaraguá do Sul - o lança

mento da primeira edição da

Expolar (Feira de Produtos e Ser

viços para o Lar e Decoração
NataIina), que será realizada entre

osdias 1 e 10 de dezembro, acon

leceu na terça-feira, no Centro Cul
rural. O presidente daApevi (Asso
ciação de Pequenas Empresas do

ValedoItapocu), Everaldo Batista,
àizque a feira-pretende promover
ealavancar os negócios do comér.:
cio e indústria da microrregião.
''Estamos confiando no sucesso do

evento, a época que vai acontecer .

é favorável às compras". Ele
àestaca o apoio que estão rece

rendo da CDL (Câmara de Diri

�entes Lojistas) e da Acijs (As
sociaçãoComercial e Industrial de
Jaraguá do Sul) e de Sueli Brandão,
organizadora do evento.

No total, serão comerciali-

zados aproximadamente 125

estandes, sendo os 57 no Pavilhão
A destinados ao setor de cama,

mesa, banho, artesanato, artigos
natalinos e de decoração, e 68 no

Pavilhão B, onde estarão concen

trados os expositores do setor de

construção e acabamento mo

biliário. O Pavilhão C está desti
nado para a praça de alimentação.

O presidente da Apevi acon
selha aos expositores a compra

antecipada dos estandes. "Quem
fizer aquisição antecipada vai poder
escolher o melhor lugar e parcelar
em mais vezes o valor dos es

paços". Ele informa que o valor dos
estandes é R$ 50,00, por metro

quadrado, e que as vendas

encerram em novembro. "Parte do

lucro do evento será destinado ao

Natai da criança carente", enfatiza.
(FABIANE RIBAS)

Chico Schwammbach/CP

Cunha:presidenteda comissão organizadoraacreditano sucesso do evento

�ADODESANTACATARINA
ruDERJUDICIÁRIO .

Comarca de Jaraguá do Sul
2aVara

EDIT��EILÃO/PRAÇA
PRAzo DO EDITAL: dias

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

FAZSABER que, no dia 25/09/2000, às 15:30 horas, e, em segunda oportunidade,

�Odi� 10/10/2000, às 15:30 horas, neste Juízo deDireito, situado à�ua Guilherme
n�hano Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaragua do Sul - SC,
5erá(ão) levado(s) a leilão/praça o(s) bem(ns) descrito(s), consoante determinação
CO�stante dos autos n" 036.97.002601-9, em que figura(m) como exequente(s)
JUhanoNicocelli, tendo como executado(s)Mikio Homma. Bem(ns): Um terreno

SItuado no lugar denominado Ribeirão das Pedras Brancas, em Jaraguá do Sul,

;orn área total de 106.073m2, sem benfeitoria, registrado no Cartório de registro
e]rnóveis sob matrícula n" 3233. Avaliação: R$ 17.000,00 (dezessete mil

�aIS), em 06/07/2000 cujo valor será corrigidomonetariamente até a data dota)
leIlão/praça, seguindo'omesmo reumo dado ao débito cobrado. Ônus: Recursos
U

pe�dências. Salienta-se que, em primeiro leilão/praça, o valor do lanço não

.era ser inferior a avaliação efetuada, senão que, não ocorrendo a venda neste(a),

:a levado à segunda oportunidade, onde haverá a alienação a quemmais ofertar

�e; 686, V!, do CPC). Caso não encontrado(s) ?(s) �evedor(es), ?c�(m) ?(s)
d rno(s) clente(s) por meio do presente da realização da hasta pública acima

esc"
,

.

. I
CI �ta. E, para que chegue ao conhecimento de todos: �artes e t�r�elros, eu a:a
!U�ce �lves, o digitei, e eu, Ana Lúcia Rozza, Escnva(o) Judicial o confen e

revr, Comarca de Jaraguá do Sul (SC), 12 de Julho de 2000. .

Juiz de Direito
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Cultura em Movimento

abre espaço a estudantes
Edson Junkes/CP

o evento teve
cercade30

apresentaçõesde
dança e música

Jaraguá do Sul- Apresen
tações de música, dança e poesia
marcaram ontem o aniversário de

54 anos do Sesc no Brasil. Deno

minado Cultura em Movimento;
o dia de comemorações começou
às 9 horas, levando apresentações
de dança e declamação de poesias
aos idosos do Lar das Flores. À
tarde, a partir das 16 horas, a

PraçaÂngelo Piazera foi o palco
principal do evento, que também
teve atividades no Colégio Es

tadual Abdon Batista.
Durante todo o dia, acon

teceram mais de 30 apresen

tações, realizadas por escolas e .

grupos voluntários: Apesar do
mau tempo, o Sesc manteve a

proposta. "O ano passado tam

bém não tivemos sorte, a chuva

atrapalhou, mas este ano vamos

fazer tudo que estava pro

gramado", reforçou a coorde

nadora da unidade de Jaraguá do
Sul, Meri Laise Warmling. O

público principal do evento Participação: estudantes apresentam coreografias de dança
foram alunos das escolas do

Município, pais e espectadores
que passavam pelo local.

Os grupos, que normalmenie

não têm espaço pura sc apre

sentar, aproveitaram o evento

para mostrar o trabalho L]UL'

fazem. "Eu trouxe seis grupos
de 1 3 a 43 série, todos que nâo SL'

apresen-tam no Jaraguá em

Dànçu. Eles adoraram a idéia.

Pela manhã. nos apresentamos no
Lar das HorL'S e roi um sucesso,

llS idllsll< queriam mais", diz a

L"llrL'lígrar'l Márcin Dehntin.

.vinda dentro da programação
do dia .• 1 Escola dc Música Arte

Maior realizou workshop sobre
instrumentos musicais, no Co

légio São Luís, para 500 crianças.
O Grupo de Pagode Teimosia, a
Banda Stigma e a Banda Bavária
fizeram 'os shows de encerra

mento do evento, na praça.
(LiSANDREA COSTA)

·r
- --

I Q(3)�(��
Pois pt)deró ser útil a você ou a um amigo

Jornal

CORREIODOPOVO

Assine o melhor

jornal da região
pagando apenas

R$ 8,00 por mês

Tele assinaturas:
371-1919
370-0816
275-0105

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Buiu foi preso por furto no

primeiro dia de liberdade
Autuadoem

flagrante, Buiu
e'stã no presídio
dacidade

Jaraguá do Sul - Algumas
pessoas não aproveitam a opor
tunidade que a lei brasileira lhes dá.
Um exemplo disto éAntônioMarcos
Ribeiro, 27 anos, vulgoBuiu, que es
tava no presídio, onde cumpria pena
por assaltopraticado contra aDistri
buidora de Alimentos Oesa. Buiu já
havia cumprido dois anos e noveme-

•
ses dos sete anos a que foi condena
do. Com bom comportamento, foi
brindado pela Justiça com uma por
taria detemiinando a sua liberdade

por sete dias, para visitar familiares
na Barra do Rio Cerro. Logo no seu

primeiro dia de liberdade, na terça
feira, foi surpreendido arrombando.
Um entregador de jornais flagrou

.

AntônioMarcos Ribeiro e outro ho
mem tentando arrombar a Panifica
dora Pão Quente, na Rua Reinoldo
Rau. A PolíciaMilitar foi acionada e,

de posse das características da du

pla, surpreendeu-os caminhando na

Rua Domingos da Nova. Ao perce
berem a presença de policiais, os dois
fugiram. Buiu foi alcançado,
reconhecido, preso e autuado em fla

grante na terça-feira por furto, pelo
delegado de plantão, Ilson José da

Silva. Ribeiro está sendo acusado

tambémde ter arrombado, namesma
madrugada, a Rancho Imóveis, .na
Rua Barão do Rio Branco, de onde
furtaram um aparelho de som com

Preso: Antônio Marcos Ribeiro foi autuado em flagrante por furto

CD, vários documentos e R$ 50,00
em dinheiro, do arrombamento da

CM Ferramentas e Máquinas, tam
bémlocalizadana RuaReinoldoRau.

Segundo o comerciante Guenther

Odebrecht, quando chegou no

estabelecimento comercial percebeu
que a janela e a porta do banheiro

estavam quebradas. Todo o interior
estava revirado e sumiu uma faca do
local. Antônio Marcos Ribeiro
também foi acusado de arrombar a a

LojaGiofain RussModas.

Enquanto prendiaBuiu, aPolícia
Militar recebeu comunicado do

arrombamento da Giofain. Com
auxílio dos comissários Márcio

�
OFICINA MECANICA

BAUMANN
FORD -HAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

,

Dispomos dos seguintes serviços:
- Injeção Eletrônica. - Freios - Suspensão - Direção

-Toda linha de reparo de motor - Caixas

Agora também ampliamos pára melhor atendê-lo

- Geometria
nos seguintes serviços:

- Balanceamento - Toda linha de escapamentos.

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

.

Ceccato e Fábio Donin da Silva,
recuperaram todo o produto do

furto, que estava com o carpinteiro
Mário Junge, 29 anos. As roupas
estavam numa guarita antiga e

abandonada, localizada naRuaMax
Wilhelm, onde Junge dormia.

O carpinteiro contou na dele

gacia que as roupas estavam com o

homem reconhecidopor ele no álbum
de fotografias, naDP. Ele foi preso e

ouvido, sendo em seguida colocado
em liberdade. Já o nome do homem

que teria deixado as roupas furtadas
com Junge, o delegado Ilson José

da Silva prefere manter em sigilo.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

AGRADECIMENTO

Agradecemos a rapidez e

competência da Polícia
Civil e especialmente a Po
lícia Militar pela recupe
ração das mercadorias

Giofain Russ Confecções Uda.
R: Bernardo Dornbusch, 266
Baependi - Jaraguá do Sul

ÁGUA FILTRADA DE BOA QUALIDADE
O FlLTRÃO SEGURA TODA SUJEIRA!

Instale o filtrão na entrada da casa, prédio, escola, indústria, padaria ... cidade, campo e praia. Após a instalação do fiHrão, a caixa

d'água receberá água filtrada que distribuirá para todas as torneiras, havendo mais higiene, evitando escovar os dentes com água
suja e contaminada da caixa d'água. Não haverá mais necessidade de limpeza de caixa d'água.
FILTRAGEM NATURAL - a filtragem é natural, através de um processo construído por uma camada de carvão ativado e por várias
camadas de quartzo cristalino de diferentes granulosidades. Construído em aço inoxidado.

.

CAPACIDADE DE FILTRAGEM: 1.000,3.000,5.000 e 10.000 litros por hora.

Superpromoção
Preço à vista
1 + 3 vezes

lázão 1. ()()() IitrosIIwra

JARAGUÁ DO SUL, 14 DE SETEMBRO DE 2000
-

Motorista alcoolizado
matamulher e fere criança
Jaraguá doSul-Às 17h30 de

ontem, o condutor do Corcel I, placa
8317, de Schroeder, Elmiro Koch, 39
anos, atropelou Deise da Rocha

Vieira, 25 anos, por trás. Ela tinha
acabado de descer de um ônibus, na
Estrada Ribeirão Grande da Luz,
próximo ao Estádio Eurico Duwe, e
carregava o filho de 15 dias nos

braços. Deise foi levada ao Hospital
São José, mas já chegou sem vida.A

criança foi encaminhada ao Hospital
Jaraguá, apresentando escoriações
leves.

.
Elmiro Koch atropelou a vítima e

fugiu do local. Poucos quilômetros
adiante, bateu o carro na cabeceira
de uma ponte e continuou a fuga a
pé. A PolíciaMilitar efetuou a prisão
em flagrante do condutor, pouco
tempo depois. Submetido ao teste
do bafômetro, foi constatado que
Koch apresentava 1,24ml de álcool
por litro de sangue. Ele declarou à

Koch vai responderpor homicído

polícia que émorador do Rio daLuz .

O condutor não portava carteira
de habilitação e a documentação do

veículo estava vencida há dois anos.

Ele foi indiciado por homicídio

culposo.

na tentativa de fuga, Koch bate na cabeceira de ponte

EDITALDELEILÃ°IPRAÇA
.

PRAZO DO EDITAL: dias

OCA) Doutor(a)Miriam ReginaGarcia Cavalcanti, Juiz(a) de Direito,

FAZSABER que, no dia 20/09/2000, às 14:00 horas, e, em segunda oportunidade,
no dia01/10/2000, às 14:00 horas, neste Juízo deDireito, situado àRuaGuilhe�
Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul-S_,
será(ão) levado(s) a leilão/praça o(s) bern(ns) descrito(s), consoante detérminaç(ao). res
constante dos autos n" 036.98.001023-9, em que figura(m) como exequen

).
Luis Carlos Zimmermann, tendo como executado(s) Rosane Petry. Bemi;3'
Um Fiat Pálio EDX, ano emodelo 1997, cor cinzametálico, placa L:O-9 'd�
Avaliação: R$ 7.000,00 (setemil reais), em 12/11/1999, cujo valor seraco�gJ °
monetariamente até a data doia) leilão/praça, seguindo omesmo rumo da o ae
débito cobrado. Ônus: Nihl. Recursos ou pendências: Não há. Salienta-s�quã�
em primeiro leilão/praça, o valor do lanço não poderá ser inferior a avaliaçda

d
' egun

efetuad�, sendo que, não �corr�ndo � venda neste�a), será leva o a s

VI, do
oportunidade, onde havera a alienação a quem mais ofertar (art. 686; t (s). ()clene ,

CPC). Casonão encontradö(s) ois) devedor(es), fica(m) ois) mesmo s

que
por meio do presente, da realização da hasta pública acima descrita. E, �af(ins,
chegue ao conhecimento de todas, partes e terceiros, eu, Sérgio Albe�o. Cvelo
o digitei, e eu, Sérgio AlbertoMartins, Secretário do Juizado Especial 2�'
conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul(SC), 05 de setembro de,

MiriamReginaGarcia Cavalcanti
Juíza deDireito Subst.

GARANTIA: 3 anos aprovado em todos os testes

DISQUE-FI LTRÃo'�,
(OXX47) 435-4725/9984-7075

ESTADODESANTA CATARINA

PODERJUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
l"Vara

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Justiça seqüestra carros e

ouvepilotosapósoacidente
Maior tragédiadaF-I aconteceu emMonza
Monza - Monza é um templo, um

lugar especial, mas também um autó

dromo marcado pelas tragédias. Amaior

dahistória da F-I aconteceu no circuito

italiano, no GP da Itália de 1961. O

alemão Wolfgang Von Trips chocou-se
com Jim Clark na Parabólica e sua Ferra

ri voou na arquibancada, matando 13

torcedores. Von Trips também morreu.

Em 1970, nos treinos para o GP da

Itália, um acidente matou o austríaco

Jochen Rindt, da Lotus, que seria

campeão póstumo naquele ano graças à

primeira vitória de seu companheiro de

equipe, Emerson Fittipaldi, em Watkins

Glen.

Oito ano depois, morreria o sueco.

Ronnie Peterson, também da Lotus, num
acidente na largada que muita gente, até

hoje, acredita ter sido causado pelo então
novato Riccardo Patrese. Peterson não

resistiu aos ferimentos e morreu no dia

seguinte à corrida, no hospital Niguarda,
de Milão. (FG)

Luiz Antonio Grubba é empresário de

administração de bens e incorporações.
Conhecido peta sua força potítica em nossa

cidade, representando Jaraguá do sut e

reçiâo nas mais diversas esferas, participou
ativamente na política municipal e estadual,
onde ocupou vários cargos:

-Executivo do Gabinete do Governador do
Estado Esperidião Amin .

-Presidente em duas gestões da Câmara de
Diretores Lojistas
.Membro do Conselho Fiscal da Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá
.Vice-Presidente do Partido Progressista
Brasileiro em Jaraguá do Sul
-Presidente microrfegional do PPB na Região
da Amvali
-Mernbro do Diretório Estadual e suplente da
Executiva Estadual do PPB
.Membro do Conselho Fiscal do Sindicato
Patronal da Indústria da Alimentação de

Jaraguá do Sul
.Membro Suplente do Conselho Fiscal da
SANTUR - Santa Catàrina Turismo S.A.
.Membro Titular nomeado pelo Sr. Governador

Esperidião Amin do Conselho da Região
Metropolitana Norte/Nordeste
-Chefe de Gabinete do Deputado Estadual Udo

Wagner.
.Membro Suplente do Conselho Fiscal da

Agência Catarinense de Fomento - BADESC.
-Diretor da Grubba S.A. Sócio Gerente da WG e

Águia Preta.

Natural de Jaraguá do Sul, filho de Waldemar
Grubba e Edelmira Moritz GriJbba, tem

demonstrado interesse especial pelas
questões ligadas a nossa comunidade e

trabalhado sempre em busca de soluções para
os principais problemas de Jaraguá do Sul.

"SER O PROCURADOR
DO ELEITOR, FISCALIZAR E
LEGISLAR BUSCANDO A
HARMONIA DOS ANSEIOS
DA COMUNIDADE COM

O EXECUTIVO MUNICIPAL"

. .

Monza - O procurador. Salvatore
Bellarno. que estava de plantão neste-fim
de semana em Monza, foi ao autódromo

logo depois da corrida para abrir um

inquérito sobre o acidente que matou o

bombeiro de pista Paolo Ghislimberti.
Como exigem as leis italianas, os carros

envolvidos na batida foram seqüestrados
pela Justiça e ficarão à disposição para as

investigações. Foram confiscados os dois
Jordan, de Trulli e Frentzen, o McLaren
de Coulthard, o Arrows de De La Rosa, o

Jaguar de Herbert e a Ferrari de

Barrichello.
Trulli.Frentzen e Barrichello prestaram

depoimento a Bellamo na torre de controle

do circuito. Em Imola, quando Senna e

Ratzenberget morreram em 94, o

procedimento foi semelhante. Ghislimberti
não estava sozinho. Os operadores de

extintores de incêndio trabalham em

duplas. Segundo as primeiras in

vestigações, uma rodá atingiu sua cabeça.
Seu companheiro reclamou que a corrida
deveria ter sido interrompida, para que ele
fosse levado de helicóptero para o

hospital.
O diretor-técnico do autódromo,

Beghella Bartoli, argumentou que os

primei ros socorres foram prestados na

pista, inclusive pelo médico-chefe daFIA,
Sid Watkins. e depois no centro médico

do autódromo. E que como não havia
trânsito. a ambulância era o bastante, já
que o hospital era próximo, "Setivéssernos

Waum Up

Monza: Schumacher comemora a vitória

a convicção de que um helicóptero poderia
salvar sua vida, colcaríamos cinco à

disposição", disse o diretor.

Segundo o depoimento de Coulthard,
Ghislimberti estava mal posicionado, à

frente do guard-rail, quandodeveria ficar
atrás. Nas imagens que a TV transmitiu

para todo o mundo, apenas por poucos
segundos pôde-se ver que havia alguém
recebendo massagem cardíaca ao lado da

pista. A FIA só admitiu a morte do
bombeiro quando todos que ainda estavam
no autódromo já sabiam dela. A última
morte na F-l aconteceu em Ímola, no dia
I de maio de 94. (FLAVIO GOMES)

A MÚSICA

Ao Som Nobre do Saxo'Fone

CD a venda na Center Som, Rede de Postos MIME
ou pelo Fone: 376-1795

Nomundo dOs
>l .....•.... '.-_ .-'

negoClos, e
fundamental�ontar

CQlll um parceiro
� eXI)(friente'.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Nadadoras levam 11 medalhas

.

de ouro no torneio internacional
Ana Zanandrea

conquistou três
ouros e quebrou
dois recordes

Jaraguá do Sul - A Ajincl
FME/Urbano conquistou 11

medalhas de ouro no 4° Torneio
Internacional deNatação, realizado
no último fim de semana, em

Cascavel (PR). Um dos destaques
da competição foi a atleta

jaraguaense Ana Coralina Za

nandrea, que além de quebrar os
recordes do torneio na categoria
Petiz II (12 anos), nos 100 metros
Borboleta e 200 metros Medley,
também ficou com ouro nos 100
metros Costas. Na mesma ca

tegoria, Aline Ossowski subiu por
três oportunidades no posto mais

alto do pódio, ao vencer as provas
de 100 metros, 200 metros e 400
metros Livre.

Outro destaque da Natação de

Jaraguádo Sul foi Natália Krelling,
na categoria Juvenil (15 anos),
confirmando sua boa fase. Ela
ficou com o ouro nos 100 metros

Costas, 100 metros Peito e 200
metrosMedley.MarinaFructuozo,
no Infantil 14 anos, e Talita

Hermann, no Infantil 13 anos,

também conquistaram ouro na

prova dos 400 metros Livre.

Marina Fructuozo conquistou
outras duas medalhas de prata nos

Chico Schwammbach/CP

Ouro: atletas que disputaram o 4° Torneio Internacional de Natação

200 metros Livre e 100 metros

Costas, enquanto Talita ficou com
a prata nos 200 metros Livre. Na

categoria Juvenil I, Belisa Franzner
ficou com o bronze nos 400
metros Livre, e Elisiane Franzner

ficou com o bronze nos 400
metros.

O técnico da Ajinc/FME,
Ronaldo. Fructuozo, destaca que
"os resultados foram expressivos
e comprovam o crescimento dos
nossos nadadores". Fructuozo

informou a ausência nesta

. competição dos nadadores Gus
tavoRozza e deMarcelo Córdova,
que ocupa a 16a do ranking
nacional. Aproximadamente 300
nadadores do Sul do País e do

Mercosul estiveram disputando o

Torneio Internacional. A equipe
AjinclFME participa neste sábado
do Torneio de Velocidade Elias

Moreira, em Joinville, com atletas
não federados.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

AlvoradaeCruz deMaltaliderama.PrimeiraDivisão
Jaraguá doSul-As equipes

do Alvorada e Cruz de Malta

lideram o Campeonato Amador da
Primeira Divisão de Futebol com
6 pontos cada, na categoria titular.
,O melhor aproveitamento é o do

Alvorada, que assinalou 11 gols em
dois jogos. Na primeira rodada
venceu o Tupy, de Schroeder, por
5 a O, e, domingo passado, mesmo
jogando fora de seus domínios,
derrotou o Guarany, em nova

goleada, por 6 a 1.

O Grêmio Esportivo Cruz de
Malta derrotou a Ponte Preta por
3 a 2, no campo da Ponte Preta.

Em Guaramirim, o Avaí foi
derrotado peloAliança, que estreou
no campeonato, por 2 a 1. O Avaí
marcou primeiro com Renato,
com o Aliança virando ainda no

primeiro tempo, com Valdemir.

Em Schroeder, a Tupy amar

gou a sua segunda derrota em dois

jogos na competição. Perdeu por
2 a O para o atual campeão da Ja
Divisão, O Vitória, de Rio da Luz.

Nos aspirantes, os resultados
foram: Guarany O x 2 Alvorada,
Ponte Preta 1 x 4 Cruz de Malta,
Avaí 1 x O Aliança e Tupy 2 x 3
Vitória. Nesta categoria, a liderança
está dividida entre Vitória e Cruz
de Malta, com 6 p�ntos cada. A

próxima rodada será disputada no

domingo. (AO)

Nota de desculpas
O técnico da equipe de Tênis de Jaraguá do Sul, que disputou os

Joguinhos Abertos em Florianópolis, no mês passado, Marcílio
Ferreira da Silva, encaminhou sua nota de desculpas. Na

oportunidade, sua filha, Mary Jones, compareceu para umjogo
contra Concórdia sem documentação, perdendo por WO. Tudo
aconteceu por que a neta de Marcílio ficou doente no dia anterior,

uma sexta-feira. Seu filho, Paulo Ferreira da Silva Neto, que
deveria coordenar um torneio no Baependi, com 20 garotosde 4 a

15 anos, teve que acompanhar a filha. Marcílio ficou para
coordenar o torneio.

.

Desculpado
Conhecendo o trabalho que
desenvolve com a modalidade

e do caso de doença que

poderia atingir a qualquer um,
como jaraguaense e colunista,
aceitamos as desculpas.
Temos certeza que muitas

alegrias teremos ainda com a

modalidade. Marcílio faz

questão, nesta nota de

esclarecimento, de tirar

qualquer culpa da FME, e
finaliza pedindo desculpas
também ao presidente da

FME, Luderitz Gonçalves
Filho, que nos confessou já
ter desculpado o técnico.

Inter vence

O time Master do Internacional,
da Barra do Rio Cerro, continua

sua caminhada de vitórias.
Desta vez a vítima foi o Sepel,

de Ilhota, emjogo
disputado naquela cidade. Feliz
da 'vida com seu time, Ademir
promete cortar o bigode se °

time não perder nenhum
jogo até o final do ano,

Sábado, o Inter joga na Barra,
com o Unidos da

Vila, de Joinville. Muitos
torcedores vão assistir

torcendo pela derrota do Inter,
com uma tesoura preparada

para o corte,

Tenistajaraguaense é

vice-campeã de Regional
Jaraguá do Sul - A tenista

da equipe Malwee Malhas/

Baependi de Tênis Mary Jones
Ferreira da Silva ficou em

segundo lugar nas duas com

petições que participou nas

últimas semanas. Nos dias 2 e 3
deste mês, participou do 3°

Regional Infanto-Juvenil, no

Tabajara Tênis Clube, em Blume

nau, e na 3a etapa do Regional,
por classe, disputado dias 9 e 10,
no Joinville Tênis Clube, em

Joinville. Mary Jones perdeu a

final da categoria da 3a classe A

para Maria Berkenbrock, de

Joinville, por 2 a 1, parciais de 6
x 1, 4 x 6 e 7 x 5.

Outros tenistas da equipeMal
wee participaram dos Regionais.
Arthur Sonnenhohl chegou nas

Tudo em Granitos eMârmores

(Oxx4'1J 370-SA32

semifinais na categoria 14 anos,

e Alexandre Sonnenhobl foi
semifinalista na categoria 12 anos,

no Tabajara, em Blumeneu

Em Joinville, a equipeMalwee
fez quatro campeões, Téo Meyer,
na 4a B Paulo Ferreira da Silva

Neto, n� 2a A, Hilton Faria, na6'

B, e Wilson Watzko, na 5" ß,

Além de Mary Jones, outros cin

co jaraguaenses foram vice-Cam

peões, Marcilio Ferreira da Silva,

Marcilio Ferreira da Silva Filho,

Sérgio Pacheco, Jânia Pereira e

RodrigoGonzalez. JáHilmarSen,
Eduardo Clavera e Wander
Watzko chegaram às semifinaiS,

No próximo final de semana,

os tenistas participarão da última

etapa do Estadual por Classe,
na

cidade de Itajaí. (AO)
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