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Edson JunkesICP
. Portadores de

Adesão à greve da Celesc é de
90%

370-4523 A. • •

na agencia jaraguaense
Os funcionários da Celesc de Jaraguá do

Sul aderiram à greve estadual por reajuste
salarial e contra a privatização da empresa.
Eles estão parados, desde terça-feira, e mon
taram barraca em frente à agência. Apenas os

plantões de serviços emergenciais. estão
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estofados eco/chões

Abusos no final

da campanha
preocupam o PT
Página3

Jaraguá em Dança
teve abertura

oficial ontem
Página 9

Ferj oferece curso

de Mestrado em

Engenharia
Página 9

Edson Junkes/CP

funcionando. A categoria não recebe aumento
desde 1996 e garante que só volta ao trabalho

depois que o governo oferecer proposta con
vincente. O governo diz que não vai negociar
enquanto os funcionários estiverem em greve.
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o único reajuste que a empresa concedeu este ano foi no auxilio funeral

Casan resolveu

impasse da sede

emGuaramirim
Página 10

Aposentado é

acusado de assalto

àmão armada
PáginalO

Samuel Lopes vai .

disputar Campeonato
Sul-brasileiro
Página12(47) 370-700Qió3S-070S

D

IRINÊü

M

11.657
Vereador ..

ANOBERTO KOPP'

Pálio reestilizado e

com menor preço
chega ao mercado

Classi Auto

Para Vereador

PEDRO GARCIA
p p

M

doenças participaram
da manifestação

PERíCIA

Sindicatos fazem

protesto no INSS
Às 11 horas de ontem, os

sindicatos reuniramportadores
de doenças do trabalho em

frente à sede do INSS para
protestar centra a perícia
médica, que dá alta a operários
sem condições de trabalho.

Página 10

Técnicos do TRE

preparam as umas

EquipedoTribunalRegional
Eleitoral estáem Jaraguá do Sul
para fazer a configuração de
dados nas urnas eletrônicas

que serão utilizadas na l7a e

87a zonas eleitorais. Página 4
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TRABALHO E REALIZAÇÃO
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A Marca do Trabalho e

Credibilidade na Política
"Renovando com o Povo - PMDB/PPS"
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2 - OPINIÃO

soas interessadas na política
comomeio de transformação
social.

Podemos citar como exem
plo as festas de lançamento das .

candidaturas a vereador de

Rogério Müller, Marcos
Scarpato, Justino da Luz e Zé

Padre. Este último liderança
irrefutável noBairroAnaPaula.
Outro é o candidato Mário

Pappen, representante absolu
to das associações demorado
res, e também do poeta José

Pires, que há anos trabalha em
projetos sociais nos bairros da
periferia, em especial noMor
ro BoaVista.

Na ala feminina o PT con
ta com a comerciária Ana

Roeder como única candidata
àCâmara de Vereadores e que
já tem a simpatia da

dirigente sindical Rosane
Sasse Gieborowiski, coorde
nadora do Departamento

CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 21 DE SETEMBRO DE 2000

Medalhas e votos
Desde o final da semana passada, as eleições municipais

dividem as atenções dos brasileiros com as olimpíadas, para
desgosto de muita gente. A similitude dos dois está na disputa
pelo primeiro lugar. Entretanto, a semelhança pára por aí.

Enquanto que nas olimpíadas os vencedores são realmente os

melhor.es,mais preparados técnica
e psicologicamente - salvo
raríssimos casos de influência da
sorte -, na corrida eleitoral os

principais ingredientes são, pela
ordem, poder econômico,
familiaridade com os trejeitos
políticos e domínio da arte de
enrolar.

A frágil democracia brasileira
ainda está limitada ao festival de

palavrórios na conquista dos

votos, permitindo que os discursos
de ocasião sejam a tona, relegando
a segundo plano os projetos e

ações para omunicípio. Gasta-se
o ócio na busca da fantasia, onde

,

o que importa é vencer as eleições,
mesmo que para.isso sejam precisos recorrer a métodos não

ortodoxos, possibilitando que Hildebrandos Paschoal,
Talvanes Albuquerque, Fernandos Collor e outros tantos

conquistem um lugar no pódio.
Um atleta olímpico brasileiro enfrenta, além da exaustiva e

estressante rotina de treinamento, a falta de patrocínio e de infra
estrutura para se obter os índices exigidos pelo comitê. Mesmo
assim, com toda dificuldade, conseguem representar - e bem
- oPaís, que reconhece os esforços sobre-humanos empregados
para se chegar a uma olimpíada. Medalha, então, faz parte da
vontade do atleta; a população, neste caso, faz valer o velho
ditado: "O importante é competir", porque sabe que os atletas
não têm nenhum apoio ..

Poroutro lado, as campanhas políticas sãomilionárias, embora
saúde, educação, transporte e saneamento básico sofram de

, inanição fmanceira. Todavia, os competidores, na grandemaioria
dos casos, não têm o preparo adequado para disputar o pleito.
A distorção reside na falta de critérios mais rígidos e menos

popularesco na escolha dos candidatos. Infelizmente, o povo,
que em tese deveria ser o maior interessado na condução dos
destinos do País, tem um nível de exigência baixo, refletindo nos
índices estabelecidos aos candidatos;

Embora o assunto circunscreva a questões político-admi
nistrativas, ampliada pela centenária omissão de dirigentes e

afins, cabe ao conjunto da sociedade o compromisso e a

responsabilidade pela escolha dos melhores para o pódio. A
gravidade ainda não atingiu o grau da endemia - existem
candidatos sérios, honestos e verdadeiramente comprometidos
com o cargo a que aspiram -, mas o alerta do presente
assegurará o futuro, evitando que a cidade entre na aspiral da
decadência.

"

O novomilênio exigirá líderes capazes e comprometidos com
I

o desenvolvimento sustentável, e não apenas com a'mesmice. É
na origem do processo eleitoral que os 'problemas começam.
Todavia, o câncerpode ser extirpado ainda no nascedouro. Basta
que o eleitor tenha consciência da responsabilidade do voto. É
preciso abandonar a indiferença e assumir a cidadania, para que
possa investir em futuros campeões, com chances demedalha,
não permitindo que a velha prática da promessa vença a

competição.
.

Infelizmente, o.

povotem
um nívelde

exigência baixo,
refletindo nos

índices

estabelecidos

aos candidatos
Militância: o ponto forte do ,PT

* DiretórioMunicipal do Partido dos Trabalhadores

A campanhaeleitoral doPT
tem se transformado em ver

dadeiras festas democráticas.
As pessoas pagam pelo que
comem e bebem, numa de

monstração clara de que ali
estão por compromisso ideo
lógico. Ao contrário do que se

vê. nos comícios dos outros

partidos, o PTnão promove
festanças onde a bebida é grá
tis (afmal, de graça até injeção
na testa). O PT promove en
contros festivos onde adivisão
dos compromissos é uma rea
lidade e a luta por um fazer

político, ético e honesta é a

base dos discursos.

Quemparticipou das festas
de lançamento dos candidatos
do PT comprovou a diferença.
Enquanto nos comícios dos
outros partidos ainda impera o
sistema de compra de votos,
os encontros petistas reúnem
(ejá sãomuitos) aquelas pes-

Feminino do Sindicato dos

Trabalhadores do Vestuário,

que congrega centenas de

mulheres operárias.
,
Os lançamentos de candi

daturas prosseguiram atraindo

militantes, simpatizantes e pes
soas cansadas de tanta ma

racutaia e que sabem que o

PT não está envolvido em ne

nhuma irregularidade adminis
trativa. Os encontros entrecan

didatos e lideranças petistas e

apopulação têm comprovado
que a militância do Partido
dós Trabalhadores é um dos

fortes diferenciais.

Quemparticipa não apare
ce porquê tem bebida de gra

ça. Quem trabalha nas comis
sões de apoio aos candidatos
não o faz por interesse oupor
algum trocado. Todos apenas
acreditam que a política pode
ser um instrumento válido na

busca da justiça social.
'
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"Estaria dando uma de futurista, de alquimista e eu não

quero ser." (Juiz da 87" Zona Eleitoral, Luiz Antônio Zanini

Fomerolli, evitando fazer previsão sobre o horário em que estarão

concluídos os trabalhos de apuração de votos, em Jaraguá do Sul,
no dia 1 de outubro)

"Essa calmaria, sem ataques e demagogias, mostra que
Jaraguá do Sul está alcançando a maturidade política e

democrática." (Presidente do PSDB, Célio Bayer, analisando a

evolução da campanha eleitoral)

Jaraguá do Sul - O can

didato daAliançaMais Jaraguá do
Sul (PFLlPSDB/PPB/PTB/PLI
PTN), prefeito !fineu Pasold,
esteve ontem naDelegacia Regio
nal dePolícia para revelar que está
sendo alvo de ameaças de agressão
física e de atentado contra a vida.

As ameaças, anônimas, teriam sido
feitas por telefone aos familiares

do prefeito, já por diversas vezes.

De acordo com assessores, o

fato voltou a se repetir terça-feira
à noite, por volta de 21 horas, e,

dessa vez, com tanta veemência

que o prefeito decidiu comunicar

o fato à polícia e solicitar o início

de investigações em tomo do fato.
Pasold conversou diretamente com

o delegado Regional de Polícia,
AdalbertoManoel Ramos, sobre o
assunto. (MR)

BINGO
Bons prêmios emuita animação

DIA 23/9 - SÁBADO
A PARTIR DAS 14 HORAS

. ..

No CE Valdete Inês
Piazera Zindars

Rua Marina Frutuoso. 545

(Prox. ao Clube Baríra Rio)
Fone 275-0285

Dionei teme 'abusos do poder
econômico' na etapa final

Candidato do PT
acredita que o
comércio de votos
será repetido

P ld d· 1 d Jaraguá do Sul - O can

aso lZ ser a vo e ameaças \

didato a prefeito do PT teme as

conseqüências do "abuso de

poder econômico" e a pressão
do "voto de cabresto" sobre os

eleitores, na reta final da cam

panha. Dionei da Silva lamenta
que esse tipo de desvio sobre a

intenção do eleitor continue

existindo nos dias de hoje, apesar
do avanço da democracia no

País, e diz que o partido deverá

redobrar a fiscalização durante

os próximos dias para detectar

eventuais irregularidades. Ele
também critica as pesquisas de

intenção de votos divulgadas e

calcula que o PT elegerá entre

dois e três vereadores.

Conforme Dionei, o partido
deverá manter-se vigilante até

o encerramento da campanha,
principalmente nos dias que
antecederem as eleições, e

mesmo durante a realização das

mesmas, em 1 de.outubro, para
que "as cestas básicas de ali

mentos" e outras irregula
rídades sejam coibidas. Dionei

também lamentou a disparídade
das pesquisas divulgadas pelas
coligações adversárias nos

últimos dias, através dos

institutos Perfil e Bonilha. "Se

um aponta candidato na frente,
e o outro também, então alguém
deve estar mentindo."

JV Veículos e Auto-Elétrica
Para Automóveis � Oaminhões
Iretores- Serviços em Geral

9981-:J049
Rua José Theodoro Ribeiro, 971 -Ilha da Fi' ueira

Arquivo CP: Edson Junkes

Desconfiança: candidato articula fiscalização contra corrupção
A previsão do candidato é de

que o Partido dos Trabalhadores

elegerá entre dois e três
vereadores. "Estamos traba
lhando com esse objetivo", ex
plica; argumentando que não é
um prognóstico impossível, pelo
fato de que a "maioria dos

eleitores, cerca de 60%, ainda
está indecisa sobre quem votará

para o Legislativo". Dionei não
pretende mudar a forma petista
de fazer campanha nos últimos

dias, "sem showmício, comida

ou bebida, mas explicando nos
sas idéias e propostas aos

eleitores" .

GUARAMIRIM _: O
Partido dos Trabalhadores .

aguarda para hoje, às 14h30, a
presença do prefeito Décio
Lima (PT), de Blumenau, na
cidade.

Lima deverá participar de
ato em apoio aos candidatos
Moacir JoséMafra e Caubi dos
Santos Pinheiro, do partido.
(MILTON RAASCH)

EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Juiz não vê 'consistência'. nas

alegações da Aliança Mais JS

CORREIO DO POVO

Edson Junkes/CP

Isenção: juiz não constatou má-fé na pesquisa contestada

AliançaMais Jaraguá do Sul irá
recorrer ao Tribunal Regional
Eleitoral. "Isso não quer dizer\
que concordamos como sistema
de pesquisa utilizado, mas

vamos aguardarpelos aconteci
mentos ainda durante esta

semana", comentou José
Alberto Klitzke.
A pesquisa em questão

apontou vantagem da candidata

CecíliaKonell, da coligação Re
novando com o Povo (PMDBI
PPS), de 9,2% em relação a

Pasold. Anteontem, aPerfil di
vulgou a segunda pesquisa
apontando a queda da diferença
de Cecília sobre Pasold, para
apenas 4,23%. "Ainda não

11171\··f::;::::::::�·

"
... m __

--"'5

Escritório de Advocacia
Dr. Arão dos Santos

,OAB/SC 9760

* Comercial
* Tributário. * Bancário

ir 372-0582
R: Carlos Haferrnann,78 - Centro - Jaraguá do Sul

,

reflete a realidade, mas está

chegando perto"; ironizou o

prefeito, na entrevista coletiva
que concede semanalmente à

imprensa, 'reforçando o ques
tionamento que vem sustentando

em relação à pesquisa publicada
no dia 10 de setembro, "Por que
daquela vez não divulgaram a

espontânea?", indaga.
A Perfil Pesquisa deverá

fazer outras quatro divulgações
até o dia 30 de setembro. Já

assessores de Pasold anunciam

a-divulgação da segunda pes-
, quisa do InstitutoBonilha, ainda
nesta semana, não descartando

ainda outras até o final da

campanha. (MILTON RAASCH)

Decisãode
Fornerolli
saiu
anteontem

Jaraguá do Sul -:-o juiz da
87a ZonaEleitoral, LuizAntônio
Zanini Fomerolli, não encontrou
consistência nas alegações da

Aliança Mais Jaraguá do Sul

(PFLlPSDB/PPB/PTB/PL/
PTN), que no último dia 9 de

setembro tentou impugnar a

divulgação de pesquisa realizada
pela Perfil, no Jornal "A No
tícia". Em decisão de ante

ontem, o juiz sublinha não ter si
do- apontado pela parte recla

mante, qualquer indício de

"má-fé, falsificação ou adulte

ração" na realizacão damesma,
embora a assessoria jurídica do
prefeito e candidato IrineuPasold,
con-teste ametodologiautilizada
na classificação sócio-econômica
dos eleitores consultados.

Fomerolli também acolheu
a manifestação de defesa
feita pela Perfil, de que a legis
lação eleitoral não regula a

metodologia a ser aplicada para
a realização de consultas de opi
nião, o que é de arbítrio e com

petência técnica das empresas
responsáveis pelas mesmas. E

,

considerou inócuo o pedido
'

de indeferimento do pedido
de registro para a divulgação
da pesquisa, tendo em vista

que o mesmo só ingressou vá--,

rios dias após a JustiçaEleitoral
tê-lo autorizado. O pedido já
haviaperdido o objeto, entendeu
Fornerolli.

Assessores do prefeito não

souberam informar, ontem, se a

* Civil Jornal
CORREIO DO POVO

370-7919
370-8649

A publicitária SandraNetto, candidata a vereador pelo PV de Santos, São
Paulo, está propondo o fim do salário para os parlamentares municipais,

Ela promete doar os vencimentos a ONGs que cuidam de menores
carentes, conforme escritura pública lavrada no 7° Tabelionato de Notas,

- Vereador não pode ter salário. A função de representante do povo
significa um exercício de cidadania e não tem cabimento remunerare

exercício de um direito=-, discursa.
A intenção é louvável se for sincera e não apenas uma estratégia para

conquistar os eleitores. Mas que é difícil acreditar, isso é.
Em período eleitoral, candidatos prometemmundos e fundos. Eleitos,
dão uma banana para o povo. É preciso estar atento às promessas
mirabolantes, mas acreditar que existam pessoas honestas também.

PesquisaI
Os institutos de pesquisas
prometem novos rounds. Na
semana passada, o Instituto
Perfil divulgou pesquisa
apontando a liderança da ex

secretária do Bem-estar Social
CeciliaKonell (pMDB), com
41,52%, seguidapelo tucano

Irineu Pasold, com 32,31%. O

petista Dionei da Silva tinha
13,72% das intenções de voto.

Indecisos, brancos e nulos
somavam 12,45 pontos
percentuais.

Pesquisall
Uma semana depois, o Instituto
Bonilha publica o resultado de

outra pesquisa
realizada em Jaraguá do Sul, que

. coloca Pasold
.

com 38,81% das intenções de

voto, 7,46% à frente de Cecília,
que aparece com

31,35%. Dionei continua
em terceiro, mas

com 14,83% da preferência dos

eleitores. O percentual de
;indecisos, brancos e nulos

.

somava 11,0!.

Guerra de uúmeros
Se não 'bastasse a confusão dos números conflitantes, a Perfil

apresenta outra pesquisa, mantendo Cecília como líder nas intenções
de voto. Na consulta realizada nos dias 15 e 16, Cecília cai 3,35 pontos,
atingindo 38,17% das intenções devoto. Pasold sobe 1,63% e aparece
com 33,94%, e Dionei praticamente mantém o mesmo percentual, caide
13,72% para 13,58%. A surpresa fica por conta dos indecisos, brancos

e nulos, que atingem 14,31%.
Estranho. A 12 dias das eleições, o número de indecisos, brancos e

nulos deveria diminuir, mas ...

Noutro barco

O presidente em exercício do
PSDB de Massaranduba, Hilário
Bramorski, abandonou a

candidatura da coligação PFU
PSDB, que tem como candidato
a vice Mário Fernando Reinke, e
promete apoiar o candidato
adversário, Odenir Deretti, da
aliança Unidos por
Massaranduba (PPBIPMDB).

Apoio
Bramorski justifica a decisão

afirmando que está sendo

"ignorado" por Reinke. De acordo
'comBramorski, 90% do partido

estão engajados na campanha de

Deretti,
- Se não existe respeito, não há

razão para apoio. Estou exercendo
meu direito de cidadão-,

afirmou,

Tempo
Faltam 10 dias para as eleições municipais.

AVANÇA EDUCAÇÃO Recicle o

seu lixo.

Separe
latas,
vidros,

plásticos ...
r

E bom

para todoS

CP Comunidade
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TRE prepara urnas que serão usadas em JS e Corupá
Equipamentos
receberão os
dados e serão
lacrados

Jaraguá do Sul - Está pre
vista para sábado. às 9 horas. no

Fórum da Comarca, a con

figuração de dados referentes aos

eleitores e candidatos nas urnas

eletrônicas que serão uti lizadas
nas eleições de 1 de outubro. A
tarefa está a cargo de equipe
técnica do Tribunal Regional
Eleitoral. que está na cidade esta

semana trabalhando na adaptação
do sistema. Depois de preparadas
edeixadas em condições de serem
acessadas, as 203 urnas, que
funcionarão em Jaraguá do Sul e
outras 31 de Corupá, serão

lacradas para serem enviadas aos

locais de votação' na próx ima

semana.

Ontem, o juiz eleitoral Luiz
Antônio Zanini Fornerolli reuniu
os representantes de partidos e

Imprensa p ara o acompa
nhamento do trabalho da equipe
do TRE, na junção de todos os

dados concernentes ao processo
eletrônico que funcionará na

realização do pleito nos dois

municípios, através da utilização
de Flash Card (cartão de me-

,

mória), para posterior trans

missão às urnas que funcionarão
nas respectivas seções eleitorais.

Farnerolli solicitou que os

partidos providenciem a desig
nação dos delegados para o Co
mitê Interpartidário que deverá

funcionar no dia da eleição. para
a fiscalização do pleito. Ele tam

bém destacou a segurança que o

sistema de votação eletrônica

propicia, imune a fraudes. Se

gundo o juiz, a agilidade do pro
cesso de apuração eletrônica dos

N as sessões ordinárias dos dias 14/09/2000 e

18/09/2000 foram aprovadas as seguintes
indicações e proj etos:

- Solicitando substituir as luminárias das

ruas Francisco Hruschka e Carlos Tribeas, por
outras demaiorpotência.

.

- Solicitando instalação de telefone público
nas proximidades do posto 416, na rodovia SC-416,

\

no bairro Barra do RioCerro II.
, - Ratificando convênio celebrado entre a

Secretaria do Estado da Saúde e oMunicípio.
- Denominando a Rua n° 625, Anderson

LuizAmérico.
- Denominando aRua n° 851, ErichMathias.
- Solicitando realização de trabalhos de

manutenção na tubulação de esgoto na rua Fritz

Barte!.
- Denominando a Rua 1014, Catarina

Marangoni.
- Autorizando o ExecutivoMunicipal a doar

materiais elétricos à CELESC.

Palavra Livre

- Solicitando oficio de pesar, em nome da

Câmara, aos familiares deReginaDellagiustina..

Edson Junkes! CP

Preparativos: técnicos em informática ajustam os equipamentos que serão usados nas eleições

votos só dependerá do ternpo em

que os disquetes serão levados

desde as urnas até. o local de

apuração, no Ginásio de Esportes

acreditar que se não houver

nenhum imprevisto, os trabalhos
estarão concluídos antes das 19
horas. (MILTON RAASCH)

do Sesi.

O juiz preferiu não fazer

previsão sobre' quanto tempo irá

demorar o escrutínio, mas disse

DAlTERRA MANUTENCÃO
HIDRÁULICA LTDÁ. ' Agenda dos candidatos para hoje

DESENTUPIMENTO
Rede de Esgoto
LIMPEZA

Caixa P'Água
Muros -Cercas - Telhados

\

Manutenção em PVC

Dionei da Silva'
13h30 -

Panfletagem no B.
Jeão Pessoa

,

19h30 - Reunião do
P'F no Salão João
Pessoa

peruelros
13h30 " de pr
Santa Luzia '20hOOi;dCoTnI
lShOO • Clube deiTd'osos .

na,$ocied<!deVitória+:
17.1100 _ Reunião em" (Ilha da. Figueira)
Nereu Ramos
'18hOO • Gravação na rádio
20hOO - Comicio no São
Luís

.

.�.
Rua: Urubici, 31 2a Casa à Esq.
Estrada Nova· ir370 0778

EDITAL DE RESULTADO
DA ELEIÇÃO SIND�CAL

o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS, DOS
MATERIAIS ELÉTRICOS. DOS MOTORES ELÉTRlCQS. DEMÁQUINAS,DEPEÇAS PARAREPARAÇÃO
DE VEÍCULOS. DE FUNDIÇÃOEDAS OFICINAS DEJARAGUÁ DO SULEREGIÃO,
em cumprimento ao princípio constitucional da publicidade, comunica que o pleito realizado nos dias 18 e 19
de setembro de 20()(). para renovação da Diretoria. foi eleita a Chapa n° I ;única, assim composta: Diretoria
Executiva: Jair Mussinato-Presidência: Jesuíno Pereira dos Santos-Secretaria Geral; Vilmar Cizino Garcia

Secretaria de- Finanças: Narciso Ferreira da Cruz-Secretaria de Patrimônio; Valdir Fernandes de Oliveira
Secretaria de Negociação Coletiva e Assuntos Jurídicos: Cláudia Marinho-Secretaria de Política Sindical;
Elsina Eger-Secretaria de Imprensa e Divulgação: Silvino Volz-Secretaria de Formação Sindical; Edson
Constanti no-Secretaria ele Cultura e Relações Sociais; Aníbal Francener-Secretaria de, Previdência e

Aposentadoria: Leilclo Ferreira de Souza-Secretaria de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho. Suplentes
da Direíoria: Valdair Maximiano; Rodolfo Jagelsky; Moacir Schollernberg: Jorge Dezan Joaquim, Norberto
Volpi: Darci Alves: João Alcírio Madres; Valdir de Malta Borges: Sebastião Pottemeyer; Eduardo Sebastião
Bernardini e Clécia Maria ela Silva Cunha. Delegados Efetivos da Federação: João Cruz e Francisco Faust;
Suplentes: Elias Porehin e Jair Rosa. Conselho Fiscal Efetivo: Afonso Pauli Fererich: José Hohmann e João
Carlos Michalak: Suplentes: José Lourenço Mariano: José Pendiuk dos Santos e AdemirCésar Rebelato.

Nos termos dos Estatutos Sociais, os eleitos tomam posse no dia::l de novembro de 2000. Eventuais recursos

pertinentes a eleição sindical terá prazo de 15 dias, contados da data de realização do pleito, conforme o artigo
90 dos Estatutos Sociais ela entidade sindical.

Jaraguá do Sul. 20 de setembro de 2000.
Jair Mussinato - Pela Diretoria

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 - SOCIAL

AMIGAS PARA SEMPRE foi o tema do lanche de

confraternização realizado pela governadoria do
Distrito LD 5 do Lions Clube, na tarde do die 14 de

setembro, no Clube Atlético Baependi. Em pose
exclusiva para a coluna aparecem a governadora

Rosane T.J. Vailafti e as companheiras leão, Zenaide
Zilinski, Dalva Bertuscheck, Ilza Bini, Or.leide

Mengarda e Norma Schrauth

o casal de

pombinhos�,

Lisa e Altair
Junior selou o

noivado no
último sábado.
Os familiares
e amigos
enviam

parabéns e

votos de
felicidades
nesta nova

etapa de suas

vidas

aflores@netuno,com,br

JARAGUÁ DO SUL, 21 DE SETEMBRO DE 2000

E continua o desfile das dez lindas meninas-moças que farão seu

debut neste sábado, dia 23, no Clube Atlético Baependi:

dti
� filha

Aline Murara Ro ngues,
..

de Ordeli Rafaelli e ManlI

Murara Rodriguês

Renata D'Aquino Faria filha de
Hilton e Isabela D'Aqulno Faria

Patrícia Schmift, filha de Adauri

Paulo e Vânia Schtnitt

AI/ine Cristina Schüncke, filhade Ingomar e Cristina Schüncke

Paulo Roberto Bueno, sOCJO

gerente da empresa Rota

Seguro, recebe o cumprimento
da turma da Ajadefi pela estréia
da sua nova idade, amanhã, dia

22.'

Parabéns, valeu Paulão!

lDl Shopping Ce'nter

LID BREITHAUPT

275-1122

19/9

Hélio Mário Wolf
20/9
Jaime Alves Massaneiro
Fabiane Bublitz
Liliane Bittencourt
Heinz Püttjer

21/9
Miraci R. Riboldi

'

Marilei Pereira
Silmara de FátimaMelo
22/9
Edernilson Luís Baad
24/9

Alzira ModroWolf

"

•EMERGENCIA
II) ODONTOLÓGICA

DISQUE: 9981 8000
91044311

Dr. Rafael Luis Pamplona
eRD-SC 5117

Dr. Kleber LisboaAraújo
oo-sc5270

No último die 8/9,
realizou-se o enlace
matrimonial'de Samir
Foza e Carisiane Pires,
na Igreja Nossa
Senhora de Fátima, em

.

Santo Angelo - RS. Aos
recém casados, votos de

muitas felicidades
enviam seus familjares
vjernqueenses.

Posse

'1' deA Associação Brasí eira

Recursos Humanos/R�
gional de Jaraguá do So
empossa hoje, às 19h3 ,

Re
a nova diretoria, ria

creativa Duas Roda�,
Brel-Janice Hafermann .

'd'ncI3thaupt passa a presl. e. A
Para Afonso Bortobnl.

ce
ABRH realiza u� e: delente trabalho na are

,

tí o aOS
capacitação e incen v

nossatalentos humanos em

cidade.'Ilha da Figueira • Centro • Czerniewicz
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• (O
o
C")
C")
•

Versão 2.000 da CBR 900RR
Fire Blade

A versão 2000 da Fire Blade che

gou mês passado nas revendas.
Com 20 cavalos a mais que a ante

rior, chegando, agora, a 152 cava

los. Foram, ainda, revistos freios,
com discos maiores, a aerodinâmi
ca e a resistência do quadro a tor

ções. As cores disponíveis para o

modelo são vermelho e preto e

amarelo e preto.

Suzuki argentino
As versões do Suzuki Grand Vitara
não está mais sendo importado do

Japão, agora já podem ser compra
das no Brasil, vindas da Argentina:
As características continuam as

mesmas, e o motor 2.0 de 128 cava

los, também. Alguns componentes
a mais foram 'incorporados de sé
rie: air bag duplo, freios ABS, teto
solar, CD player. chave com siste
ma imobilizador do veíçulo e capa
para o estepe. De acordo com a

Associação Brasileira de Empresas
Importaçloras de Veículos, no pri
meiro semestre deste ano teve um

aumento nas importações em torno

de 34,2%, em relação ao mesmo

período do ano passado.

Bom de motor, ótimo de porta-malas
IIlogomarca da Fiat no capô e

novo formato na tampa do tan

que de combustível. Essa ver
são também teve seu preço re

duzido, passando à casa dos R$
14 mil; podendo ser comprado
tanto com duas quanto com

quatro portas. A propos
ta da Fiat, mesmo

"'l' que o Palio esteja
��������� ocupando o

"", segundo
,

lugar

o agito das marcas no mercado
de carros populares fez a Fiat se
mexer para acompanhar as ou

tras marcas. As mudanças da
fábrica de Betin (MG), para com

bater os outros carros, foram
boas, principalmente pat.'l os
consumi
dores.
O
Mille
Smart
teve

seu

preço
redu
zido, man
tendo ainda a fama
ser o 'carro mais barato
da categoria. O Palio teve

nais uma versão lançada, a
'{oung, trazendo a nova

no

ran-

king,
é de

ar o

novo Pa

lio, que che

gará no final deste mês com

A esquerda: a frente com a nova marca da
Fiat; no detalhe: a tampa do tanque

modificada e a logotipo Young

modificações mais profundas
em relação à atual, que está há 4

anos no mercado sem nenhuma

alteração. Algumas modifica-'

ções, como grade frontal incor

porada no capô e vincos fortes
foram já descobertos durante os

testes de pista. A versão Young,
do, atual Palio, e o Mille Smart
continuarão no mercado após o

lançamento do novo Palio.

SalãodoAutQmóvel chega à última ediçãodo século
Com o apoio das várias associa

ções e sindicatos relacionados
de alguma forma a automóveis,
o Salão do Automóvel chega .à

última edição do século, com a

organização de Alcantara Ma-

chado. No começo do mês de

outubro, de 12 a 22, o Pavilhão
de Exposições do Anhembi irá
acomodar a maior feira automo-

.bilística da América Latina,
,
com mais de 39 marcas em

exposição. Serão mais de
140 expositores distri

buídos em 106.000m2
de área total ocupada
dentro do Parque

,

Anhembi, em São Pau-

lo. A expectativa é atrair

500 mil visitantes durante

os 11 dias. Além dos automó

veis em si estarão em exposição

marcas de acessórios para car

ros, empresas de blindagem,
'

travas elétricas e alarmes. Ha
verá ainda o "Pavilhão do

Som", onde marcas como

Arlen, Sony, Bravox, entre
outros estarão mostrando
a qualidade e

po-

tência de seus produtos. O Salão
do Automóvel estará em funcio
namento de 12 a 22 de outubro,
de segunda a sexta-feira, das 14
às 22 horas, sábados e feriados
das 13 às 22 horas, domingos
das 11 às 19 horas. O preço dos

ingressos: adultos - R$
15,00; crianças de 5 a 12
anos - R$ 10,00. Car
ros como o novo

Golf Gti, a nova
Pajero e o

novo Audi
RS4, que
nemna

Euro

pa che

gou ain

da, estarão em

exposição no Par

que Anhembi.

,
.

E só [unter os pontos
e trocar por prêmiosl

R$l,OO·
em cupom fiscal
-

�

l panto
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 - Classi Auto CORREIO DO POVO
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JARAGUA DO SUL, 21 DE SETEMBRO DE 2000
Vende-se Fiat Premio ano

94, modelo CS, IE, motor
1. 5 cl 4 portas, cor prata,
ótimo carro, cl seguro
total. Valor R$ 6.800,00,
cl 76.000kl'Tl original.
Tratar 9102-6711.

Vende-se Escort ano 89,
cor bege metálico. Valor

R$ 5.500,00. Tratar
9973-8955.

Vende-se consórcio
contemplado. Crédito de

R$ 3.800,00, de CG
Titan. Valor R$ 2.500,00
+ 20 vezes R$ 89,00.
Tratar 9973-8955.

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

Tratar 9991-5557.

Compro Gal, Corsa, Uno,
Palio 96/97, em ótimo

estado. Pago em dinhei
ro. Tratar cl Fábio:

9993-0867.

Vende-se Parati 16v
completa, top de linha.
Ar/dlreção, vidro/travas/
alarme na chave rodas
,liga leve. Película solar.
Unico dono, cl 25.000 Km

originais. Valor R$
19.000,00. Tratar cl

275·3711

Jonas: 372-2289.

Vendo Scooter 90cc ano
97. Cor vermelha, cl

7.900 Km. Estado impe
cável. Valor' R$ 2.000,00.
Tratar cl Zuleica: (047)

9997-5558. .

Vendo Vectra GLS ano

1996, branco, completo,
carro em estado de novo.

Valor R$ 17.500,00.
Tratar Adriano

Marquewitz: 371-2432.

Vende-se Passat ano 83,
1.6 bielão, 5 marchas,
álcool. Apenas R$
2.500,00. Tratar em

horário comercial. Tratar
cl_Thomas: 438-0022.

Vendo Fiat Tipo 1995/
1995. 4 portas, completo
( -ar e teto-solar ). Cere
ja Perolizado, 75.000Km
originais. Nunca bateu.
Carro de Mulher, lindo.

Tratar via e-mail, ou após
as 19:30hs. Tratar cl
Alexandre: 275-1578.

Vende-se Pickup Coesa
GL 96/97. Motor 1.6, cor

vermelha, 45.000Km', 20
dono. Valor: R$10.500,00.
Tratar Francisco: 372-

1596.

MODELO ANO

BMW 3251 completa 6c 93
Fiesta 4p, opcionais + som original 98
CBX 200 Strada 97
Uno 2p, completo + ar 95
Saveiro gasolina 95

Tempra 16V camp, + banco de couro 95
Corsa Wind cl opcionais + som original 95

Ipanema GL 4 portas c/ trio eiétr, 95
Fiorino Furgão 1.5 gas, 93

Omega GLS completo 93
Uno Mille c/ opcionais 92
Santana GLS completo 92
Kadett SL 90
Goi cl radas esp, 89
Chev 85
Santana CS 85
Passat GTS 83
Fusca 85/77/69

�?_�R� C�

�"7ii�
AUTO ELÉTRICA
Serviços e peças para motores de

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

1 0% De desconto na mão .e,

.

o de obra e nas peças
rnais 5% Levando este anuncio

Aproveite, e venha conferir
nossos serviços! ._

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

Bairro Vila Nova

VEíCULOS COR
Corsa, 2pts Prata
Vectra Gl 2,2 com I. Marinho
Palio EDX, 4pts compl. Córdoba
Obs.: 'Promo äo sem troca à vista ou 'financiado
Gol Mi Branco, 97
Gol CU 1,6 vdr trva, couro som Vermelho 96
l).20�TurboDiesel,cf'l,A8S, Branco 96
Obs.: Premo äo sem troca à vista ou financiado

us 95
Escort L 1,6 Prata 94 R$
Escort l 1,6 - álcool Azul 93
Tempra Azul 93
Omega GLS 2,0 completo Branco 93
Goi CL 1,8 qas. Prata 93
Santana 2000 4pts - dh + ar c, Marinho 93
Parati CL 1,6 - álcool Branco 89
Diplomata 4,1 Compl. Prata 85
Belma L 1,6 - álcool Metálica 85
Chevette gasolina Dourado 83
-Fttsea---t3B

.'
.

".
. Branco ,

. 372 2 ���tr�e�, :��oc���od�o;u�s de Oliveira

VEICULOS
Fone:370-2022

GM VW
MODELO ANO COR COMS, GOL0KM 16V 4P 01 BRANCA GAS,
S10 4,3 DElUXE COMPLETA 98 BRANCA GAS, (UM" DES" A" P, S,)
OMEGA CDTOP 96 PRETO GAS. GOlMI16V4P 98 AZUL GAS,
CORSA WIND 1,0 ' 95 VERMELHO GAS, KOMBI STANDART 96 BRANCA GAS,
C-20 DE lUXE 94 AZUL GAS, GOL PLUS 1,0 95 PRETO GAS,
CALIBRA 94 BRANCA GAS, GOL PLUS 1,0 95 AZUL GAS,
020, CUSTON DElUXE 91 BRANCA DIE, GOL 1,6 92 AZUL GAS,
D-20CUSTON 87 VERDE DIE, GOL 1,6 90 BRANCA GAS
0-101000 82 CINZA DIE, SANTANA GlS 4P 88 AZUL GAS

GOlBX 86 BRANCA GAS,
FORD RAT

J;'-1000 COMPLETA ss AZUL GAS, UNO EP 4P CI AR 96 PRATA GAS
FORD KA COMPLETO 98 CINZA GAS, UNO ElX 4P CI AR 95 VERMELHO GAS,

Omega CD 96, preto, cou ro, MONDEO ClX FD 97 VERDE GAS, TIPO COMPLETO 4P C/ AR 94 PRATA GAS,
ESCORT GlX 1.6 95 PRATA GAS. OUTROS

teto, painel, câmbio e piloto ESCORTGl 94 VERMELHO ÀlC, JEEP JPX 4X4 VERMELHO DIE,
ESCORT HOBBY 1.0 94 CINZA GAS, JIPE VITARA CONVERSíVEL BRANCA GAS,automático. Som e demais VERONA GlX 1.8 91 CINZA ÀlC. JEEP 4X4 JAVALI- MWM AZUL DIE,

opcionais, Valor R$ 24.500,00 ESCORT Gl 86 BORDÓ ÁlC. RURAL 4X4 (RARIDADE) VERDE GAS,

A, vista ou a combinar R

Oxx4742!5-3037
Oxx4743!5- '1 963
VENCE COMPRA TROCA FINANCIÄ

Veículo Ano Cor - Valor
Ford Ka 98 Prata R$ 10.500,00
Uno SX, <\ portas, cl trava 97 Branco R$ 9.300,00
Polio 2 portas 97 Branco R$ 9,900,00
Corsa 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 Braneo 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 rnet. R$ 4,800;00
Monza 2p gasolina 85 Verde met.R$ 3,800,00
Del Rey GL 85 Azul rnet. R$ 4,200,00
Opala (relíquia) 74 Verde m.
• Barco Casarino, motor Yamaha 60, cl partida elét. R$3,600,00
Casco Lancha, 17 pés -osterix. R$ 4,500,00
Rua Blumenau, 2.820 . Bairro América· Joinville

ZECA Automóveis
Novos - Usados de Tocbs as Marm

275 5507
VEÍCULOS MODELO ANO COMBo COR

IVedra GLS Okm Gas Branca
Gol 1.0 16V, 4p Okm Gas Júpiter

ICorsa Sedan 99/00 Gas Branca
Santana GU 98/99 Gas Verde
Parati 1.0 16V, 4p 98/99 Gas Branca
Siena EL 1.6 97/98 Gas Verde

,
, ;

Escort GL 16V, 4p 97/97 Gas Branca IPalio EL 1.5 97/97 Gas Branca
Vedra GL 2,0 96/97 Gas Cinza IGol 1.0i 96/97 Gas Vermelho
Uno Mille 4p 95/96 Gas. Azul

IPalio EDX 4p 96/96 Gas' Bordô
Santana GLl4p 94/94 Gas Cinza I0-20 Completa 93/94 Diesel Bege ,
Kadett GSI 92/92 Gas Branca IUno S 1500 92/92 Gas Vermelha

IUno Mille 90/91 Gas Branca
Gol CL 1.6 90/90 Gas Branca IKombi STD 88/88 Gas Branca
F 1000 c. dupla 86/86 Diesel Azul !
Gol LS 83/83 Gas Cinza !
Passat LS 83/83 Ale. Branca !
Belina LDO 82/82 Gas, Branca !
Opala Comodoro 82/82 Ale. Branca I'Vende-se Capota para Pampa

1

Rua AdéliÇj Fischer, 747 - Centro �J;;;g'�á"d�'s�'t�'sc I
-�. I
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Av. Pref. Waldemar Grubba, 3691 • Jara uá do Sul· SC

CORREIO DO, POVO

,

VEIC,ULOS
VEíCULO COR ANO

Corsa Super 4p. Prata .

Ok
Gol 16V 4p. III Branco 2000

Peugeot Soleil 1.0 4p Branco 99

Corsa Sedã Verde 99

Parati CU 1.6 Branca 96

Goi Plus 1.0 Verde 96

Gol 1.000 Vermelho 96

Goi Plus 1.0 Marrom 95

Tempra 16V Branco 95

Kombi gas. Branca 95

Escort Hobby Preto 94

Vectra GLS 2.0 Prata 94

Pampa L 1.6 Verde 94

Gol 1.0 Branco 94

Escort GL 1.6 Azul 94

Omega CD compl. Bordô 93

Uno CS 1.5 Branco 92 ".'i

Verona LX 1.6 Prata 91

Classi Auto - 3

Escort GL 1.6 Vermelho 9 I

Monza SLE 2.0 comp. Azul 91

Escort GL 1.6 Bege 89

Fiorino Furgão 1.3 Branco 88

Uno S 1.3 Bege 88

Chevette Branco 86

Santana CL Bordô 86

Fusca 1.500 Branco 73

Fusca 1.300 Roxo 68

·CARROS Ok TODAS AS
MARCAS E MODE10Su

MENOR.ES PR.EÇOS

VEíCULO ANO COR COMBo Nevos CI Usados
MODELO COR COMBo ANO GM

Fones: 373-0806 , 373-1881Corsa 1.04[> (trava, ar g .. lim�. tr., des .. ai) 98 Cinza G

Vectra 2,0 GLS 4p Prata G 98
Corsa 1.0 2[> (trava, ar g .. lime. tr., des.) 95 Preta G
Kadet GL 1,8 2[> 95 Azul G MODELO ANO COMBo COR

Corsa 1,0 Super 2p Branco G 97
D·20 (du[>la) Envemo com[>1. -ar 92 Bordô D

Corsa Sedan 4p 01 G PrataMonza Classic SE 2.0 412 92 Bordô G

Gol 1,0 I Plus Prata G 96 Chevette SE 1.6 212 87 Prata A Corsa Wind 00 G Cinza
Chevette SL 1,6c1.Q 85 Marrom G Escort SW 16V 98 G 'Cinza

Escort L 1,6 Azul G 94 Opala Comodoro 2p (rem. 88) 81 Amarelo G
Goi Plus Mi 97 G PrataVolkswagen

G011,0 Prata G 94 Saveiro Comeleta 1.6 (Ar, dir. Trav.) 00/00 Branca G Corsa 4 pts Super 97 G Vermelha
Goi CL 1.6, 2[> 96 Branca G

Vectra GLS 97 G Branca
Fiorino 1,5 IE Branco A 94 Goi CL 1.6, 2[> 89 Branca A

Fusca 1.500 79 Branca G Kadett GL 96 G Prata
Kadett 1 ,8 SL Vermelho' G 93 Ford Gol CLi 96 G Vermelho.Ranger com[>leta(ar, dir., airbag,ABS) 96 Azul G

Escort Guaruja 1.8 4p Vermelho G 92 Escort GL 1.6 2p 95 Prata G Uno Mille IE 96 G Vermelha
Escort GLX 1.8 com[>leto 2[>.

.

95 Cinza G Corsa G� 95 G Azul
Gol 2.0 GTI 2p , Azul G 89 Fiesta 1.3 2[> 95 Vermelha G

Goi CL 1.8 94 G BrancaEscort GL 1.6 212 89 Verde A

Corcel II 1.6 Bege A 86 Corcel II 1.6 212 84 Verde A Kadett SL 93 G Prata
Corcelll 1.6 212 !J3 Verde A Monza SL 4 pts 93 G Branca

Santana GL, 4p Azul A 85 Corcel II 1,6 2[> 81 Marrom G
Fiai Uno S 93 A Azul

Santana GL, 2p , Bege A 85 00/00 Uno S 89 G Verde
98

Fusca 1.3 Branco G 76 96 Goi CL 88 A Prata
86 Chevette 86 A Prata

Fusca 1300 82 G Verde
Rua Reinaldo Rau, 794 . Centro

Jaraguá do Sul Rod. BR 280 - Km 60 - Guaramirim - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Polo Classic • Bônus de

R$ 2.500,*

Parati . Bônus de

R$ 2.000:
Modelo 2000/2000. Exceto Paroti Turbo.

Gol· Bônus de

R$1.800:
Exceto Gol Turbo, Série Ouro e Special.

Banco Volkswagen

Não perca
as ofertes,

-

promoçoes
e vantagens
,de ouro que
a Caraguá
preparou

Â

pra voce.

l

\

GOLEADA
na Rede Volkswagen
A cada R$ 80,00 em serviços,

. .

peças originals e ccessonos onqmors,

você concorre a' lOGoi.

Troco na Troca
Troque seu usado por um

novo e ainda receba
dinheiro de volto.

Super Valorização
Caragu6

A melhor avaliaçõo
.

do seu usado na hora da troca.

ENTREGAMOS ONDE VOCÊ ESTIVER*

Horário de atendimento:
..

De segunda a sexta: 7h às 19h

Sábados: 8h às 13h

CARAGUÁ
Rua Ber�ardo Dornbusch, 800
Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁDO SUL, 21 DE SETEMBRO DE 2000
__ o

CORREIO DO POVO
-�----------c--------

PUBLICIDADE - 5

Serviçoside la\{í}çäo,.
. e UDnncuçao
PROMOÇÃO DE ANIVERSÁRIO

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

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

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

.

.

.

,l'
•

••

or er
Comércio

de Veículos

MA.ecamca
. funilaria

epmtura

J

Atendíme
2a a 6a feira,

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

sábados
das 8 às 12 horas

Tel3713655
Av. Mol. Deododo da Fonseca, 557

emmendörfer@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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- ES.8ailp8!mePl!t,.,S
- m�.>Ißs·

- Am.·.·,.iQl8Qill:;.·.f\·Q;S

Consult:e-nos

·;····F.(J;n;eß�Fiä.i
,

.;;';;.; .3·\:.;.1.'{:" ,{
. .:

..

ii·

Rua Adélia Fischer, 52 - Jaraguá do Sul - SC

JARAGUÁ DO SUL, 21 DE SETEMBRO DE 2000

AUTO MECÂNICA
BENS CAR

Especializada: .

.

.......@ .� ·1I11!MB�� L,_____y_j' WH

c \

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

AUTOMECÂNICA
DA BARRA LTDA.

, Atendemos linha geral:

�I1J��� ,

I

J.

-

telefone:
(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

Nome _'_'_'_'_'_'_I_'_'_'_'_',_,_,_,_,_,_,_,
Endereço _'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'
_,_,_,_,_,_,_,_,_, N°_'_'_'_' Apto._'_'_'_'
Bairro _'-'-'-'_'-'-'-'-L'-'-'-'_'_'_'_'_'-'
CEP _,_.,,_,_,_ - _,_,_
Cidade_'_'_'_'__ '_l_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'
Telefone_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_I_'_'_'
Celular_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_'_'_'_'_'_l
E-mail_' '_'_' '

__ '_'_' ' '_'_'__ '_'_'_'_'_'
Data de Nascimento _,_,_
Você possui au'tomóvel ? Qual? _'_'_'_'_'_.'_'_'_'_1_'

'videokê rolf elefronies mod. VMP-2500

Rua Bernardo Dornbusch, 1111 Jaraguá do Sul J_j
------�----�--���====�======����------..�

Vila lalau
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I
I '

i
I Bateu?

Não adianta remendar.

Trabalho com qualidade
..énaDemicar

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

Não precisa ser autorizada, tem que ser especializada! ,

Fone: (41) 311�5051 I

Rua ajor Júlio Ferreira, nº 244
.

w

.

Vila lau N Jaraguã do Sul - SC I
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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REDE RENAULT

-no Show Room do Consórcio
ADQUIRA SEU DNADLT A PARTIR DE

NOVO G'RUPO I 719

Visite nosso

Dicave

P
i
(

J

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

REDE RENAULT· l06CONCESSIONARIAS NO BRASIL

Rodas - Amortecedores - Escapamento
Balanceamentos -'Geometria

, '/

Jaraguá do -Sul
Rua Reinoldo Rau, 433

'

Centro

,

FONE (47) 371-5564

Guararnirirn'
Rua 28·de Agosto, 1578

Centro
FONE (47) 373-1016

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Cassuli

Advogados
Associados
s/c Ltda.

RODÍZIO DE PIZZAS
TODOS OS DIAS

370 ..0736

c::::::::=::;::::::: ::::::::::::4: ::::::�::::: ':::::'::ç:qmXQll,Q!Q!Q:':::::::: ::, :: : ::::: :::::��:: ::�!�Qfú�:�,�:��fE€�I�q::�I]4@
.

Segunda Semad reúne
'

estudantes e empresários
A 2a Semana de

Administração do
Centro Universitário de

Jaraguá do Sul,
realizada semana

passada, reuniu
estudantes e classe

empresarial do
Município. Um dos

integrantes da comissão

organizadora do

evento, Marcelo
Emmerich, critica a

falta de apoio e

participação dos

professores do curso de

Admínistração. O
coordenador do

departamento de

adrninistração, Dirceu
Campos, enfatiza a

importância do evento

para os estudantes e

acredita no sucesso da

realização da� próxinnas
edições. Página 4

Cargas aéreas
� naciona is' e
internacionais

1 Fones: (Oxx47) 371-0363
(Oxx47) 275-0651

Rua Cei. Procópio Gomes, 246

E-mail: brasil@netuno.com.br

Palestra do primeiro dia do evento reuniu aproximadamente 500 participantes

Bolsa de Londres Evento reúne cerca Sindicalista
fecha em baixa demilempresários critica o Sebrae

A Bolsa de Londres fe
chou em baixa, no dia 19
de setembro, com índice
FT-100 em 6,7 pontos
(0,1%). A Bolsa de Paris
fechou com índice em

alta de 7,57 pontos
(0,12%). Página 3

O 10 Encontro Sul
americano de Micro e

Pequenas Empresas reu-
,

niu empresários do Brasil
e outros países, represen
tando 1 milhão de em

presas, além de lideran

ças políticas. Página 5

O presidente das Mi
cro e Pequenas Indústrias
de São Paulo, JosephCou
ri, criticou as ações do Se
brae. Para ele, o órgão
preocupa-se com os recur

sos e não com a represen
tatividade. Página 6

Cônsul aposta na Apevi reivindica Evento vai reunir

uniãodasempresas apoio do governo Empreendedores
O cônsul-do Paraguai

em Florianópolis, Fran
cisco Montanara Roble

do, demonstrou otimis
mo em relação ao futuro
das micro e pequenas

f

empresas da América do
Sul. Página 7

O presidente da Apevi,
Everaldo Batista de Oli

veira, destaca que somen
te unida a classe terá po
der de reivindicar trata
mento igualitário dos go
vern.os e concorrência
mais justa. Página 8

O 10 encontro Catari
nense de Jovens Empre
sários, que será realizado
entre os dias 6 e 8 de outu
bro, deve reunir cerca de
500 participantes, entre
estudantes e empresários.
Página 10

•

,ti
oferece

oportunidade
de bons negócios
para a sua empresa

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Globalização de idéias

Ailton Bertoldi - 5° Semestre - Comunicação Social - Furb :

Diretor-presidente:
Eugênio Victor Schmõcke].
Diretor-administrativo:
Francisco Alves

Reportagens: Fabiane Ribas/
Maurílio de Carvalho

Diagramac;âo: Bianca Cristina
Deretti
Fotos: Edson Junkes, Horst
Baümle e Chico Schwammbach

Comercialização:
Hendetson Zimmer e

Lucialie Apolinari

Jornal

CORREIODOPOVO

Fones: (47)370-7919
370-8649

correiodopovo@netuno.com.br
cpredacao@netuno.com.br Impressão: Gráfica e Editora CP

acontece reunião do Núcleo
de Moveleiros.

da associação acontece no

dia 25 de setembro,
No die 27, o Núcleo da
Mulher Empresária vai pro
mover palestra motiva
cional com a psicóloqo de
Joinville, Gilda Balsini.

Desenvolvimento Gerenci

ai, no Auditório da Huma
na, com o instrutor Ren�to
Ferrari. a investimento é R$
40,00 para associados A

pevi/Acijs e R$ 50,00 para
não sócios. Informações pe
lo telefone 371- 1 044, com

Silmara.
./ A primeira reunião para

Calendário da Aciag
./ Nos dias 20, 21, 27e 28
de setembro, e 4e 5 de

Há muito tempo o mund o vive uma intensa' outubro, acontece curso de
transformação. A qualquer hora surgem novos problemas' matemática financeira, das
e novas soluções. São transformações que marcam a: 19 às 21 h30, na sala de
trajetória do homem social. O homemnão pára, e omundo' treinamento da Aciag. a
caminha em sua direção. É a �hamada Globalização, um: palestrante é Célio Luiz
fenômeno entre países com diferentes sistemas entre si. • Deretti, formado em Admi-

Segundo Octávio Ianni, em Teorias da Globalização, nistração de Empresas na

"a crescente agilização das comunicações, mercados, Ferj. Ele vai abordar cón-
fluxos de capitais e tecnologias, intercâmbio de idéias e' ceitos e taxas de juros, fluxo
imagens, modifica os parâmetros herdados sobre a reali- de caixa, simbologia, série
dade, o modo se ser das coisas, o andamento do devir." . de pagamentos e exercícios

O autor ainda afirma que "a globalização está presente com uso de HP. O valor do

narealidadeenopensamento,desafiandograndentlmero: curso é R$ 28,00 para
de pessoas em todo o mundo. A despeito das vivências e.. associados e R$ 40,00 para

,

opiniões uns dos outros, a maioria reconhece que esse: não sócios. Todos os parti
problema está presente na forma pela qual se desenha o: cipantes deverão levar uma

novo mapa do mundo, na realidade e no imaginário." • calculadora HP 12C.

Com a Revolução Industrial,' o mundo todo conheceu:
a tecnologia. Formavam-se tecnólogos especializados em ./ Entre os dias 25 a 28 de

uma única função que não conheciam o produto final de setembro vai acontecer

seu trabalho. Ocorreu a chamada divisão do trabalho. O: curso de gerenciamento
homem não tinha tempo para comer, estudar e sua função empresarial e orientação

.

ao crédito, das 18h30 às
principal era "apertar parafusos". Os avanços tecno- .

22h30, na sala de trei
lógicos se expandiram ao mesmo tempo em que se .

namento da Aciag. a pa-acirravam disputas pelo controle do poder. lestrante Renato Ferrari vai
Surge, em seguida, a era da informação com o advento· abordar assuntos como

do computador difundindo informações ao mundo todo.
.

,

comportamento do empreO homem não se limitou a "obedecer ordens". Percebeu
endedor, mercado de tro-

que tinha a capacidade de liderar e controlar a máquina,. bolho, boa comunicação,
mas era preciso manter-se informado sobre tudo o que viabilidade do negócio,
acontecia a seu redor. planejamento e como se

Atualmente, o mundo globalizado encontra-se num es- conquista crédito. o curso é
tágio de grande evolução. A universalidade de produtos,: gratuito e todos receberão
mercado e tecnologias permitiu também a expansão do: certificado.
conhecimento. É necessário conhecer a tecnologia, estar >

informado sobre, qualquer assunto e dominar c • Calendário da Aciam
computador. A especialização é ainda muito importante,' ./ Dia 21 de setembro
mas é imprescindível o conhecimento de outras. Nas

empresas" além da qualidade e produtividade, as relações
humanas no ambiente de trabalho ganharam mais espaço' A reunião da nova diretoria
com uma maior participação dos colaboradores.

Enfim, pode-se dizer que na sociedade gloQalizada de

hoje a principal necessidade é buscar sempre uma contínua

bagagem informativa. Por isso, no mundo capitalista, para
alcançar o sucesso, é preciso muita leitura e estar por dentro .

de tudo o que acontece no mundo. A palavra-chave é .

apresentar idéias inovadoras com soluções rápidas, pois no •

mundo de competições ganha quem estala os dedos mais .

rápido e com mais força. É a globalização de idéias. ./ Nos dias 25 a 29 de
.

setembro acontece curso de

formação do Núcleo 'de As
sentadores de Cerâm ica
vai acontecer no dia 26, no
Centro Cultural, às 19h30'.
Contato para maiores es

clarecimentos com o con

sultor da Apevi, Osn i Pin

cegher, pelo telefone 371-

1044, ramal 204.

./ No dia 22, às 19 horas,
no 30 piso do Centro Cul
tural, a Apevi estará pro
movendo uma reunião

para explanação da for

mação do 10 Consór-cio de

Competitividade, cujo ob

jetivo maior é buscar o

fortalecimento e a capa

citação do setor têxtil, em

termos de qualidade e tec

nologia. A finalidade é pre
parar as empresas para o

mercado externo. A con

sultora internacional da
Fampesc, Anita Pires, o as

sessor do governador do
Estado, Sérgio Scchet, e o

diretor do Badesc, Pedro
Ananias. Maiores infor

mações com telefone 371-
1044 com Donielo ou Sil
mora.

Colendário da Acijs
3 A Câmara da Mulher

Ernpresório da Acijs realiza,
no dia 27 de setembro,
visita à empresa Compa
nhia Fabril Lepper, em

'Joinville, fabricante de
artigos para cama, mesa,

banho' e cortinas. Nos ar

tigos para cama a Lepper
fabrica colchas em mate

lassé nas linhas bebê,
infanto-juvenil e adulto e

lençóis e edredons, nas

linhas clássica e básica. As
mulheres empresárias inte
ressadas em participar da
visita a Lepper poderão
fazer suas inscrições com o

consultor Luiz, na Acijs, ou

com a coordenadora da
Câmara, Joseane Gomes,
pelo fone 372-0002.

Calendário, da
Ajorpeme

./ Nos dias 25 a 28 de
setembro, das 19 às 22

horas, vai acontecer curso
de programação neurolin

güística para vendas, na

Ajorpeme. a valor do
curso é de R$ 120,00 e

associados tem 20% de
desconto. O palestrante

/

será o diretor da Fator Q
Consultoria e Treinamento ,

psicanalista e pedagogo,
Elves de Mello. O curso

tem como objetivo am

pliar as habilidades de
percepção, comunicação
e negociação no processo
de venda.

./ O curso técnicas de
entrevista no processo
seletivo será realizado nos

dies 2 a 5 de outubro, das
19 às 22 horas, na Ajor
peme. a investimento é R$
80,00 e associados pos
suem 20% de desconto, O
curso visa sensibilizar o

público acerca da impor
tância da entrevista como

determinante no sucesso

do processo de seleção de

profissiOnais em' relação a

ser ocupada na empresa.

./ O sucesso através da

motivação será o tema

abordado no curso reali
zado entre os 2 e 5 de

outubro, das 19 às 22 ho
ras, nas a I a d e t re i na -

mento da Ajorpeme. O
ministrante é David Gon

çalves. O investimento é

R$ 90,00 e associados têm

20% de desconto.

./ O Núcleo de Cabelei
reiros de Jaraguá do Sul,
com o apoio da Acijs -

Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do

Sul -, promove a palestra
técnica "Relações Interpes
soais", no dia 25 de se

tembro de 2000, às

19h30, no Centro Cultural.
O objetivo é conscientizar
os participantes da impor
tância da qualidade no

atendimento ao cliente
para o bom desempenh�
do salão. A palestrante.e
Janice Hafermann Brel-

thaupt, especializada em

Recursos Humanos pelo
Instituto de pós-Gradua
ção.� ISPG. pós-gradua
da em Administração d,e
e mestranda em Admi

nistração de Empresas
pela UFRS. -

Confirmar a presença com

o consultor Luiz Dalri, na

A
..

I' o tele
CIlS, ou Igar para

fone 371 - 1044, A palestr?
é gratuita e vagas são limI

tadas.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Bolsa de Londres fecha em. baixa
de 0,10%; Paris sobe 0,12%

Ações do setor
". "

qunruco carram

dedido à alta

dopetróleo
Londres - A Bolsa de

Londres fechou terça -feira
(19) com o índice FT-100 em

queda de 6,7 pontos (0,10%),
em 6.403,5 pontos. O volume

alcançou 1,6 bilhão de ações
negociadas. Segundo a

agência Dow Jones, as ações
do setor químico caíram,
devido à alta dos preços do

petróleo; as ações das com

panhias petrolíferas fecha
ram em queda devido à rea-.

lização de lucros. No setor

químico, as ações da ICI
caíram 6,3%; analistas re-

baixaram suas recomenda

ções sobre a empresa, devido
ao aumento de seus custos.

As da BP Amaca recuaram

0,4% e as da Shell caíram
0,5%.

Um setor que mostrou

bom desempenho foi o de
comércio varejista de alimen

tos, depois de a Tesco divul

gar seus resultados do pri
meiro semestre. As ações da
Tesco subiram 7,6% e as da
rival Sainsbury avançaram
3,4%. As da gravadora de
música EMI fecharam em

alta de 3,7%, depois de a em

presa apresentar, junto com

a Time Warner, uma propos
ta de reestruturação de suas

redes de distribuição. O obje
tivo da proposta é eliminar
obstáculos à fusão entre as

duas empresas, que está
sendo examinada pelas auto
ridades reguladoras euro

péias.

Na Bolsa de Paris, o índice
CAC-40 fechou em alta de

7,57 pontos (0,12%), em

6.529,95 pontos. O mercado

recuperou terreno depois da
forte queda de ontem. As

ações doGrupo 13ouygues, do
setor de telecomunicações,
subiram 2,5%, devido à ex

pectativa positiva em relação
a seus resultados do primeiro
semestre, que seriam divulga
dos depois do fechamento.As
da indústria de autopeças
Valeo caíram 12%, depois de
a empresa fazer um alerta de
lucros em queda. As da fabri
cante de pneus Michelin caí
ram 1,4%, após a divulgação
de seus resultados. Reagindo
ao alerta de queda nos lucros
feito ontem pela norte-ame

ricana Rockweil, as ações do
setor de engenharia caíram

(Alston -3,9%, Schneider
Electric -6,1%, Thomson CSF

-2,3%).

Sonae vai abrir mais dez

supermercados 'no Brasil
Lisboa - O grupo portu

guês Sonae (o terceiro no

ranking brasileiro de super
mercados) vai abrir mais dez
lojas no Brasil durante o

segundo semestre deste ano.

Serão cinco hipermercados
Big e cinco lojas de média di
mensão. O anúncio foi feito
na apresentação dos resul
tados do primeiro semestre

do grupo, em que a área de

supermercados da: Sonae

registrou um crescimento de

20%, atingindo US$ 1,4 bi
lhão (1,68 bilhão de euros).
Atualmente, a Sonae é líder
no ranking de supermerca
dos em Portugal.

No Brasil, as vendas atin
giram R$ 1,427 bilhão, o que
significa um aumento de
42% em relação ao primeiro
semestre de 1999. Segundo
o comunicado da Sonae, es
sa evolução deve-se à incor

poração de mais cadeias de

lojas e ao crescimento orgâ
nico da rede, com a constru

ção de mais três supermer-

cados, todos no Rio Grande
do Sul, representando uma

área de vendas de 8.000
metros quadrados.

Apesar de um resultado

operacional consolidado de
US$ 45 1 milhões (53 milhões
de euros, 17% acima do pri
meiro semestre de 1999), o
resultado financeiro foi ne
gativa, atingindo o valor de
menos US$ 28,1 milhões ( 33
milhões de euros superior
aos 18 milhões negativos nos
seis primeiros meses do ano

passado). Este resultado de
ve-se ao endividamento por
causa do plano de investi
mento da empresa e do cres

cimento das taxas de juro. O
resultado líquido, após dedu
ção dos interesses minoritá
rios, ficou em US$ 13,6.
milhões (16milhões de euros,
contra 23,5 no mesmo

período de 1999).

Alunos daAcademia Impulso participam decompetições externas
Iaraguä do Sul - Cerca de
28 alunos da Academia

Impulso participaram do

segundo Festival de
Velocidade Elias Moreira,
realizado no dia 16, no
complexo esportivo do

Colégio Elias Moreira, em
Joinville. O evento reuniu

aproximadamente 250
nadadores de várias
academias e escolas de

natação do Estado, na faixa
etária de 7 a 16 anos. A·
SÓcia-gerente da Academia

Impnlso, Heidi Behnke,
Conta que foram realizadas
provas de 25 metros e 50
metros Livre. "Essas

competições servem de
estúnulo para o aluno da
escola sentir-se motivado e

aplicar o condicionamento
físico que adquire nas

aulas", diz.

Segundo Heidi, praticar
natação ocasiona
desenvolvimento
harmonioso do corpo,
melhora a postura,
capacidade
cardiorrespiratória, facilita
retorno venoso, além da

diminuição do estresse. "A

academia oferece natação
para crianças a partir dos
5 meses e para adultos:'.
Ela informa que a

-

estrutura dispõe de três

piscinas aquecidas, com
ensino-aprendizagem
distribuídos em níveis.

"Cada estágio tem objetivo
específico e diploma
respectivo, o que motiva os

nadadores para os

próximos desafios", destaca
a gerente, que enfatiza a

importância da natação
para as crianças. "O

f/me�o-
AQUI É o SEU LUGARl

exercício na água contribui

para o desenvolvimento

equilibrado do bebê, age de
forma positiva nos

aparelhos circulatório e
,

respiratório, melhorando
sensivelmente a

coordenação motora",

�ua Preso Epitácio Pessoa 1081- Centro - Jaraguá do Sul - SC - Fone (Oxx47) 275-1862

explica.
Heidi comunica que no dia
8 de outubro os alunos vão

participar de passeio
ecológico, em Corupá. "É
uma caminhada entre

cavernas, com o objetivo de

integrar os alunos e pôr à

prova o esforço físico",
conta. Ela destaca que os

alunos dos dois grupos de
Street Dance irão se

apresentar no Jaraguá em

Dança, quinta-feira, a

partir das 21 horas, no
Ginásio Arthur Müller.
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Segunda Sem.ana de Administração encerrou na sexta-feira

Evento

ofereceu

palestraspara
estudantes e

profissionais

Coordenador do

departamento de

administração, Dirceu ..

Campos', enfatiza a

importância do evento

para os alunos

missão organizadora, Marce
lo Emmerich. critica a falta de
incentivo e participação dos

professores e alunos. "O
curso conta com aproximada
mente 700 alunos e profes
sores, mas nem a metade nos

apoiou e prestigiou o evento".
Ele conta que, para o próximo
ano, a pretenção é aumentar

o número de palestras e forta
lecer a divulgação para a par
ticipação da comunidade em

geral. "Vamos convidar pa
lestrantes de outras cidades

porque o pessoal tem precon
ceito, dificilmente assiste
cursos de profissionais jara
guaenses", assegura.

PALESTRAS _ Na sexta

feira, Maria Tereza Busta
marte explanou sobre a im

portância da preparação das

empresas para entrada no

mercado internacional. "É
preciso avaliar a infra-estru-

tu ra da empresa e percebeF
onde o produto pode ser o

diferencial", explica a eco

nomista, enfatizando que o

porte não é fator determi
nante. "É preciso ser uma

empresa bem organizada e

ter política comercial verda
deira", destaca. Durante pa
lestra de encerramento,
Terezinha Lang abordou os

mecanismos de apoio dispo
nibilizados pelo Banco do
BrasiL "O BB oferece fer
ramentas e orienta as empre
sas sobre os melhores cami
nhos para entrar no mer

cado externo, criando progra
mas e a sala de negócios",
diz. Ela informa que<? mer

cado externo tem espaço
porque falta qualificação. "As
empresas precisam aperfei
çoar seus produtos e investir
na especialização para crescer

cada vez mais", afirma.

Jaraguá do Sul'- A se

gunda Semad (Semana d e

Administração do Centro

Cultural) encerrou na sexta

feira com a realização de duas
palestras, ministradas pela
economista e pós-graduada
e1,n comércio exterior, Maria
Tereza Bustarnarte. e pela
gerente de Negócios Interna
cionais do Banco do Brasil em
Santa Catarina, Terezinha
Trintini Lang. O coordena
dor do departamento de

administração. Dirceu Cam

pos, destaca que a intenção é

integrar os estudantes do
curso com os de marketing e

, comércio exterior. "O clima

afugentou um pouco os alu

nos, mas esse ano a partici
pação foi mais expressive e

para o próximo ano o objetivo
.é abrir ainda mais para a

comunidade", diz.
Marcelo Emmerich critica a falta de apoio dos professores UnI dos integrantes da co- Terezinha Lang destaca programas desenvolvidos pelo B8

PASOLOLAB LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS LTOA.

Rua Bernardo Dornbusch, 300 -

salas 01 a 06-

Fone/Fax: (0**47) 371-7646-
Bairro Baependi - Jaraguá doSul- SC
Posto de coleta também na Rua

João Picolli, 94 -

em frente União Saúde

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Joinville sedia encontro de micro e pequenas empresas

Evento
• •

reuntu mats

demil

representantes
de oito países
sul-americano

Discurso: governador
Esperidião Amin na

cerimônia de abertura
do encontro

Joinville - A Fampesc
(Federação das Associações
das Micro e Pequenas
Empresas de Santa Catari
na) promoveu entre os dias
7 e9 de setembro, no Centre
ventos Cau Hansen, o 1"
Encontro Sul-americano de
Micro e Pequenas Empre
sas, com o tema: "Os peque
nos gigantes da economia

global". O evento reuniu
cerca de mil empresários do
Brasil, Argentina, Bolívia,
Chile, Costa Rica, Paraguai
e Uruguai, representando

.

aproximadamente um mi

lhão ide micro e pequenas
empresas, além de lideran

. ças políticas, empresariais e

de entidades ligadas ao

setor produtivo.
O encontro contou com

painéis de debates dos as

suntos diretamente relacio
nados ao dia a dia do em

presário de micro e pe
quena, tais como microcré
dito, legislação trabalhista
e tributária, globalização e

o mercado internacional e

as tendências para o setor,

apresentados por especia
listas e representantes dos

países la tino-americanos.
Paralelamente ao encon

tro, a co n t e ceu a T" Ex-

.posição Sul-americana de

Negócios para Empresas
de Micro e Pequeno Porte.

O presidente da Fam

pese, Luiz Carlos Floriani,
classificou o encontro co

rno um "fórum de discus
sões conjuntas", cujo obje
tivo foi reunir lideranças
empresariais para debater

e apresentar alternativas

c:ér�fu f).inda o

�F'f}�áusen
$lrtdicato ci

In-

o

qsociât�Mi�tno.inb.Estado.é
.,

érte. "tJ;Á1.�yeB.t6 de porte
'como e§tê!peforça a união
das assocüa.çõesde micro e

pequenas empresas, além
de possibilitar aos empre
sários conheeer. novas

ações e trocar exper iên

cias", acredita, lembrando
que o sucessojlo-enccnsro
terá reflexo em toda a

�con()��ücatariJ:ien�e .

O gq�er.ilasl.or Esperi
....

"diào Arfuin afir;rnou".qué o.

"governofeqtadúal...não. está ,.

,. medindo esforços para
incentivar e apoiar as mi
cro e pequenas empresas no
Estado. Lembrou a criação
do Simples (Imposto Único)
abertu,f e novas linhas

de créciH 'setör; através

:!çto····Bl1de�c'.é�g§ncia Catari
nense d.é F6'mento).

. às micro e pequenas em

presas do Cone Sul. "É o

primeiro passo para atin

girmos as ações propostas
regionalmente. Várias
delas já foram encaminha
das aos órgãos governa
mentais, a maioria com o

mesmo teor e objetivo.'O
encontr9 vai propor. a

unificação do setor tanto

no aspecto de ações quan
to na busca de recursos e

intercâmbio", informou.
De acordo com Floriani,

o contato com as micro e

pequenas empresas dos
demais países foi feito,
inicialmente, por intermé
dio do Espaço Mercosul da
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Econô
mico e Integração ao Mer

cosul, depois outro mais

próximo feito por delega
ções de empresários. Na

opinião dele, o encontro

oportunizou aos empresá
rios de micro e pequenas
empresas o despertar para
o potencial do setor, res

ponsável por 21% do PIB

(Produto Interno Bruto) e

pela geração de 60% da
mão-de-obra formal.

- Estamos de passagem
por esse mundo e devemos
nos esforçar para cumprir a

missão que nos foi delegada.
Quem não tem essa cons

ciência está atrapalhando
aqueles que estão lutando.
É chegado o momento para
o empresário competente
expandir e gerar empregos,
inclusive para os incompe
tentes -, discursou, afir
mando que o setor precisa
aprender a se livrar da

dependência do passado.
O 2" Encontro Sul-ame-

.

ricano de Micro � Pequenas
Empresas está marcado

para acontecer em setembro
de 2001, em Florianópolis.

Importância do foco estratégico
O encontro contou ainda com palestras técnicas do

consultor Carlos Eduardo Hilsdorff, que abordou as

estratégias que devem ser usadas pelos empresários para se

tornarem competitivos. Iniciou afirmando que o empresário
não pode se contentar com resultados próximos da meta

definida, que é preciso atingir o objetivo traçado, para que o

sucesso seja possível. "O foco empresarial precisa estar claro

para se maximizar a eficácia", ensinou, indagando se os

empresários se preocupam em centrar o foco empresarial
(estratégico) antes de iniciar o processo.

Hilsdorff insistiu na utilização das experiências individuais.

(
Na opinião dele, todos os recursos devem ser aproveitados
para se buscar o sucesso. "O empresário não deve'desprezar

.

a experiência do pai, e este precisa conscientizar-se da

importância das novas tecnologias", explicou, acrescentando
que a humildade é fundamental. "O preconceito afasta da
realidade", afirmou, lembrando que as decisões do empresário
moderno deve estar apoiadas em três ações: o que abandonar,
o que manter e o que adquirir.

De acordo com o. consultor, o empresário precisa estar
atento aos novos paradigmas, buscando construir suas

verdades fundamentadas em convicções. "Tornar possível a
missão é escapar das correntes que nos atrelam e nos impedem
de ousar", declarou, incentivando a substituição dos recursos
logísticos pelos estratégicos.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Encontro apresenta experiências internacionais

Empresários
discutiram

modelos de

gestão
cooperativa

o presidente 'da Apevi,
Everaldo Batista de

Oliveira, o presidente do

Fampesc, Luiz Carlos
Floriani, e o presidente

da Associação das
Pequenas Empresas da

Itália, durante missão

empresarial naquele país

Joinville - As experiên
cias de micro e pequenas
empresas italianas, alemãs,
uruguaias e paraguaias
serviram de base para a

realização do Seminário Glo-
.

balização e Mercado Inter

nacional, último painel do 10
Encontro Sul-americano de

Micro e Pequenas Empre
sas. Especialistas dernons
traram como as cooperati
vas italianas mantêm alinha-

Joinville - O presidente
das Micro e Pequenas In

dústrias de São Paulo, Jo
seph Couri, também presi
dente da Associação Na

ciorial dos Sindicatos da
Micro e Pequena Indústria,
estabelecido em 16 Estados,
criticou as ações do Sebrae

(Serviço de Apoio às Micros
e Pequenas Empresas). De
acordo com ele, o órgão
preocupa-s.e com os recur

sos e não com a represen
tatividade. Entretanto, faz
uma ressalva ao modelo

catarinense, "que é dife
rente porque trabalha em

das com o mercado.
O representante da Con

federazione Nacionale
dell'Artigianato edella
Piecola e Media Impresa,
Luiz Henrique Pires, refor

çou a importância do as

sociativismo na busca da

competitividade. "O as

sociativismo proporcionará,
entre outras vantagens, as

vendas ao mercado inter
nacional e a possibilidade do

parceria e apoio às micro e

pequenas empresas".
Para exemplificar, Couri

lembrou que o Sebrae de
Santa Catarina teve a cora

gem de fechar os balcões,
passando os serviços para as

entidades ligadas às indús

trias, como a Fampesc (Fede
ração das Associações de
Micro e Pequenas Empresas
de Santa Catarina). "É um

exemplo de sociedade de

apoio ao setor produtivo",
declarou.

Segundo Couri, em julho
de 1994 (início do Plano

Real), as micro e pequenas

empresário de micro e pe
quena empresa se torne

competitivo para ser forne
cedor da grande agroindús
tria ou de unta fábrica auto

mobilística", insistiu, lem
brando que somente desta
forma' vai auferir lucro sa

tisfatório.
Na opinião do represen

tante do Ministério da In

dústria, Minas e Energia do

Uruguai, Alejandro Nader,

empresas do Estado de São
Paulo eram responsáveis
por 788.400 empregos dire

tos; hoje, empregam 882 mil

pessoas, um crescimento de

11,8%. "Neste mesmo perío
do, as grandes corporações
demitiram, em média, 20%
dos empregados. Esses da
dos são oficiais, divulgados
pelo IBGE", afirmou, lem
brando que a geração de

emprego no País está dire
éionada p ar'a o setor de
micro e pequenas empresas.

Ele, no entanto, fez ques
tão de frisar qu� o setor não

está pregando o confronto

há diversas razões para a

internacionalização de uma

fábrica ou de um prestador
de serviço, seja para apro
veitar a capacidade ociosa

dos equipamentos e dos

recursos humanos ou para
compensar eventuais crises

na região em que o empre
endedor está inserido.
MICROCRÉDITOS -

Os bons resultados obtidos
nos últimos anos por duas

com as grandes indústrias,
"muito pelo contrário, que
remos cooperação mútua

para o fortalecimento e

crescimento do setor produ
tivo brasileiro". De acordo
com Couri, para gerar um

emprego em microe peque
nas empresas são precisos
investimentos entre R$ 3 mil
a R$ 25 mil, enquanto que
nas grandes corporações o

valor varia de R$ 1 milhão
a R$ 1,6 milhão.

GLOBALIZAÇÃO -

Couri acredita que para ser

competitiva e ter acesso ao
. mercado globalizado as

instituições de microcrédito
foram destaque no encon

tro. O fundador do Banco
Sol, da Bolívia, Pancho Ote
ro, informou que a institui
ção registra US$ 500 mi
lhões em ativos, prepon
derantemente sob a respon
sabilidade de empresários de
micro e pequenas empresas
daquele país.

- Depois de um ano de
funcionamento, a inadim

plência era zero -, come

morou, afirmando que /lê
um excelente negócio inves
tir no setor". "Nos demos
conta de que, com US$ 1 mil

na mão, o empresário con

tratava um aprendiz, com
US$ 2mil, criava um empre
go permanente, mas com

US$ 4 mil, investia em tec

nologia, completou.
A diretora do Banco do

Nordeste, Maria Rita Valen

te, informou que a institui

ção tem 1,1 milhão de COF

rentistas, em 11 Estados bra

sileiros, destes, 99% são mi

cro e pequenas empresas.
Segundo ela, o crédito Péj.
drão é de R$ 500,00, mas

pode ser ampliado se o

interessado for cooperativa
do.

Na CEF (Caixa Econô
mica Federal) o contrato
médio é de R$ 800,00. "As
micro e pequenas empresas
não precisam de assistencia
lismo, mas de crédito", disse
o executivo da Caixa, Mário
Ferreira Neto.

Sindicalista critica métodos do Sebrae
micro e pequenas empresas
precisam ter as mesmas

oportunidades que as .gra�
des; linhas especiais de cr:
dito, capacitação e a insti

tuição de cooperativas de
/ .

a
compra e venda. "E mentir
dizer que existem crédito

-o
para o setor, porque na

tem", afirmou.
O sindicalista disse ainda

,. .

ma poH-·que sera preCISO u
.

'natica. governamental se

voltada ao setor, para
apoiar e incentivar a ��o;
dução, além de uma pohtiC
tribu tária mais justa

e

menos punitiva.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Paraguai 800 mil micro e

pequenas empresas, que
empregam de um a cem

pessoas, numa relação de
um empreendimento do se

tor para 7,5 habitantes.

Segundo Robledo, o número
é resultado do programa go
vernamental de incentivo à

criação de empresas de mi

cro e'pequeno porte no País.

O Paraguai está compro
missado com os empresários
de micro e pequenas empre
sas, dando apoio e viabili

zando acesso ao crédito. O

governo está consciente de

que é peça fundamental no

processo de fortalecimento do

setor, responsável pela gera
ção de mais de 60% dos em

pregos no País -, informou,
acrescentando que o Conti
nente Sul-americano "é pra
ticamente virgem emuito rico

potencialmente". "Ternos
tudo ao nosso alcance, basta

.

que saibamos aproveitar os

recursos disponíveis e aplicar
de forma correta as verbas

destinadas", aconselhou.

Cartão de crédito

Agora, o cliente do Banco do Brasil pode solicitar seu cartão
de crédito pela Internet, no Portal BB (www.bb.com.br).
Nas páginas de Cartões, o cliente fica sabendo tudo sobre
a nova família de cartões Ourocard, e pode solicitar o seu

'cartão e também adicionais para outros titulares da sua

conta-corrente. A análise de crédito é feita automa

ticamente e o cartão é encaminhado ao endereço indicado
Oll para a agência de relacionamento do cliente. O serviço
faz parte da Campanha de Popularização da Internet.

Investir pela internet
O site financeiro www.netacoes.corn.br. da corretora

SLW, lançou um curso on-line para quem deseja aprender
a investir em ações, opções ou fundos de investimentos

para poder investir com mais segurança pela Internet.
O curso é gratuito e composto de nove aulas, atualizadas
a cada quinze dias. Os interessados poderão saber desde

oqu.e é uma ação ON, ordinária, com-direito a voto numa

empresa, até o que são opções, um derivativo da ação.
Além de fazer o curso, o investidor poderá acompanhar
o pregão on-Iine da Bolsa de Valores.de São Paulo

(Bovespa).

Negócios com ações
ACorretora Novação .está oferencendo um dispositivo de
alerta nos negócios com ações por telefone para compra
ouvenda de ações. Com o sistema, é possível definir limites
de negociação, portanto, o cliente não terá receio de

ultrapassar o valor mínimo ou máximo que deseja
transacionar no mercado acionário.

,

Segundo a corretora, o sistema é inédito no País, pois
conecta o investidor por telefone on-line diretamente com

a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). O site é

www.novacao.com.br.

FGTS
Desde 3 de julho, o recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço - FGTS está sendo feito também
nas casas lotéricas. De acordo com a Gerência Nacional
de Serviços Bancários (GESER) da Caixa Econômica

Federal, em setembro a arrecadação de FGTS nas Casas

Lotéricas apresentou um crescimento de 84,49% em

relação a agosto de 2000, aumentando o número de guias
recolhidas de 35.432 para 65.370, o que representou
21,74% dos documentos logados.
Quanto à recepção daDeclaração de Isento nas Lotéricas,
doinício de agosto de 2000 até o dia 14 de setembro foram
recebidas 5.311.543 declarações, o que representa 56,52%
do total recebido pela Receita Federal.

Contrato
Contratos atualizados pelá Taxa Referencial (TR) que
lenham o valor da prestação expresso em quantidades de
TRD devem' ser atualizados pela multiplicação da

�liantidade de TRD pelo fator da data do vencimento,
deSde que o pagamento seja feito dentro do prazo. Para

ragamento a ser efetuado hoje multiplique pelo fator
�,Ül002288.

�Plicações '

�gundo o Banco Central, a Taxa Básica Financeira (TBF)
�ara o dia 16 de setembro foi de 1,1121%; dia 17lde 1,1709%;
�dia 18, de 1,2388%. Os Depósitos Especiais Rernunerados

(�ER) corrigidos pela TBF cheia terão' rendimento no

�rlrneiro período de 30 dias, após o desconto do Imposto de

�enda de 20% sobre a remuneração de 0,8897%; 0,9367%;
� 0,9910%, respectivamente.

Cônsul aposta na união das
empresas latino-americanas

Proposta visa
enfrentar os

desafios da

globalização
Joinville - Para o côn

sul do Paraguai em Florianó

polis, Francisco Montanare

Robledo, representante das

delegações estrangeiras, o 10

Encontro Sul-americano de
Micro e Pequenas Empresas
foi o primeiro passo efetivo do
bloco do Cone Sul para en

frentar os desafios da globali-
'zação. Ele demonstrou oti
mismo em relação ao futuro
das micro e pequenas empre
sas da América do Sul, afir
mando que será preciso unir
para tornar-se competitivo.

- Não podemos falar em
globalização se as micro e

pequenas empresas da

América Latina não se unir.

Devemos discutir os cami

nhos conjuntos na busca da

integração regional, fortale
cendo a união dos países
sul-americanos, sem perder
a identidade nem deixar de

lado a cultura e os processos
de produção do país -

, de

clarou, lembrando que o

,

futuro da glqbalização está i

na herança que a geração a

tual deixará à próxima.
Na opinião de Robledo, o

processo de globalização
não pode ser visto por seg
mentos, mas num contexto

rnais abrangente, que envol
va todo o conjunto da socie
dade. "A globalização exige
integração de todos os seto

res e não só o produtivo. Se
não existir conscientização,
a competição continuará
sendo injusta", argumen
tou, acreditando na partici
pação das universidades em
eventos que discutam os

caminhos e as propostas do
setor produtivo.

NÚMEROS - O cônsul
informou' que existem no

Sebrae assina convênio com SBA
Joinville - O Sebrae

(Serviço de Apoio à Micro e

Pequenas Empresas) assina,
em novembro, convênio de

cooperação com a SBA

(Small Business Administra
tion), equivalente norte

americana da entidade

brasileira. A informação foi

dada pelo diretor nacional

do Sebrae, Vinícius Lurn-

mertz da Silva, durante o 10

Encontro Sul-americano de

Micro e Pequena Empresas.
O convênio prevê a transfe

rência de tecnologia de

. fundo de aval, de tecnologia
de sistema Score (organi
zação formada por empre
sáriosvoluntários) e missões
empresariais entre os dois

países. Segundo o diretor do

Sebrae, nos Estados Unidos,
o fundo de aval às micro e

pequenas empresas é da

ordem de US$ .17 bilhões.
- A primeira missão empre
sarial acontece ainda em no

vembro. Um grupo "de em

presários brasileiros partici
pará de um seminário sobre

biotecnologia -, informou
Lummertz da Silva.

Legislação trabalhista mais branda
Jo invi l le - A diretora

do Departamento de Rela

ções do Trabalho, do Minis
tério do Trabalho e Empre
go, Maria Lúcia de Andra

de, afirmou que a legislação
trabalhista para micro e pe
quenas empresas tende a fi

car mais branda e flexível
nos próximos anos. Ela jus
tificou o otimismo lembran
do a instalação de centenas

de comissões de concilia

ção prévia, que facilitam o

entendimento entre patrões
e empregados ..

Na opinião dela, as co

missões otimizam e contri
buem para a rapidez dos

processos trabalhistas. "As
comissões são ambientes de
absoluta liberdade", garan
tiu, afirmando que a flexibi

lização das leis proporcio
nará especialmente a aber
tura de mais vagas no mer

cado formal, incluindo o se

tor rural, onde o contrato

temporário de trabalho pode
ser adotado nos próximos
meses, dependendo de acer

tos com as entidades do setor.
Maria Lúcia de Andrade

foi uma das palestrantes do
Painel Legislação Trabalhis
ta, do 10 Encontro Sul-ame
ricano de Micro e Pequenas
Em-presas, que contou com

a participação do represen
tante do Ministério de Indús
tria, Energia e Minas do
Uruguai, Alejandro Nader.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Apevi reivindica apoiodo
.

,."". . .

governo e concorrencia Justa
Entidade

aposta
na união do

setor

para reduzir

as barreiras

Desafio: Batista de

Oliveira quer
conscientizar a

classe e fortalecer
o setor

Jaraguá do Sul - O

presidente da Apevi (As
sociação das Micro e Pe

quenas Empresas do Vale do
Itapocu), Everaldo Batista

de Oliveira, classificou de
excelente o 10 Encontro Sul
americano de Micro e Pe

quenas Empresas. Segundo
ele, o evento possibilitou a

troca de experiências e

conhecimento da realidade
de outros países, além de

permitir uma nova visão do
setor. Na opinião dele,
somente unida a classe terá

poder de reivindicar dos

governos tratamento igua
litário e concorrência mais

justa.
- O que trouxemos de

positivo do encontro, tanto

para a Apevi quanto para
os associados, foi a visão da

importância do associativis

mo e do fortalecimento das
micro e pequenas empresas
-, reforçou, acrescentando
que a classe política já,
percebeu a força do setor e,

conseqüentemente, tem

buscado alternativas para
incentivos.

De acordo com Batista de
Oliveira, a partir do mo

mento que os governos
apoiarem as micro e pe
quenas empresas a eco

nomia do País dá um salto.
"O governo ainda não per
cebeu a importância do
setor para a economia

nacional. Somos responsá
veis por 28% do . PIB

(Produto Interno Bruto) e

pela geração de 60% da
mão-de-obra formal. Não
reivindicamos assistencialis
mo, mas linhas de crédito

que assegurem investimen
tos em tecnologia, capacita
ção e competitividade no

mercado internacional.

Enquanto que as micro e

pequenas empresas da Itália

participam com mais de
50% das exportações do

país, nos Estados Unidos
com 40%, no Brasil o setor é

responsável por apenas 2%

do volume exportado. "Es
ses dados comprovam que

as micro e pequenas empre
sas brasileiras estão desaten
didas por projetos e pro
gramas governamentais",
reclamou, afirmando que o

setor reivindica justiça tri-'

butária e mais apoio. Na
opinião dele, somente com

associações fortes e mern

bros, conscientes as metas

serão atingidas.
CONSÓRCIO - Jara

guá do Sul será sede do 1"

Consórcio de Competitivi
dade na Área Têxtil, que
acontece no dia 22 de

setembro, no Centro Cultu
ral. O objetivo do evento é

discutir e projetar estraté
gias para que as micro e

pequenas empresas possam
ter acesso à informação,
tecnologia e intercâmbio

que assegurem a compe
titividade,

- É preciso lembrar que
esse consórcio não terá

nenhuma conotação dos
modelos utilizados. Será um
fórum de debates -, -expli- I

cou Batista de Oliveira.

Em Joinville, nos dias 7, 8 e9 de setembro de 2000, mais
de mil empresários e lideranças do Movimento das Micro e

Pequenas Empresas de vários Estados brasileiros e de países
da América do Sul, como Uruguai, Bolívia, Chile, Argentina
e Costa Rica, se reuniram para o 10 Encontro Sul-americano
de Micro e Pequenas Empresas. Encontro que foi formado
com dois objetivos específicos:

'

1) Chamar a atenção das lideranças das várias entidades
de MPEs para a necessidade da otimização das ações, bem
como a conjugação de esforços continentais de forma a

permitir o desenvolvimento econômico e social para todos
os sul-americanos, sem individualismo.

2) Chamar a atenção dos empresários de MPEs para o peso
da responsabilidade que ora eles assumem num momento

em que realmente se admite que o futuro econômico de
nossos países passa definitivamente pelo sucesso das

empresas de micro e pequeno porte. A importância de se

despertar para o fato de que essa responsabilidade tem que
aliar sucesso coletivo ao desenvolvimento sócio-econômico.

Após três dias de debates e reuniões, chegou-se a um

consenso em relação à elaboração deste documento que
chamamos "Carta da Independência", e que deverá ser

entregue às entidades de apoio, representação das MPEs e

governos estaduais e federal do Brasil e dos países sul
americanos.

São estas as principais conclusões consensualmente
definidas:

1) Fica decidido que será estabelecido, a partir desta data,
o Fórum Permanente de Desenvolvimento das Micro e

Pequenas Empresas da América do Sul. Será integrado por
um delegado de cada país da América do Sul, assistido

por delegados regionais. O Fórum deverá ser instalado
definitivamente no 2° Encontro Sul-americano de Micro e

Pequenas Empresas, que será realizado em setembro de

2001, na cidade de Florianópolis.

2) O encontro será coordenado pelo fórum, ora instituído,
e não poderá ocorrer na mesma cidade, ficando definido
também que o evento será realizado anualmente e somente

por 2 anos em cada Estado.

3) Solicitar ao governo brasileiro, através de seus ministérios,

que acelerem o pmcesso de normatização da aplicabilidade
do Estatuto da MPE, conforme a Lei 9.841, de 5 de outubro
de 1999, e regulamentada pela Lei 3.474, de 19 de abril de

2000.

4) Abrir o Simples federal para as empresas prestadoras
de serviço. .

5) Incen tivar e es timular mecanismos' de microcrédito
.

gerenciado por ONGs, mecanismo que se apresenta co)110

solução a curto prazo para o desenvolvimento de pequenOS
negócios informais, estimu1ando-os, assim, a se

formalizarem e gerarem mais empregos. Estes, senhores
governantes, são as principais conclusões extraídas doS

painéis do 1° Encontro Sul-americano de Micro e Pequenas
Empresas, e que levamos ao conhecimento público.

Joinville, 9 de setembro de 2000

Assinam as entidadesparticipantesdo ]OEncontroSul
americano deMicroePequenasEmpresas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Banco Volks cria divisão para
financiar carros da marca Audi

São Paulo - O Banco

Volkswagen criou hoje uma

divisão para financiar os

veículos da marca Audi. A

Audi Finance, que absorveu
investimentos de R$ 2,5
milhões em sua fase de

implantação, pretende par
ticipar de dois terços das

vendas dos carros da mar

ca. O anúncio foi feito hoje
pelo diretor do Banco Volks

wagen e da Audi Finance,
Marcos Vinícius Maya, no
Hotel Renaissance, em São
Paulo.
Para o próximo ano, a

nova empresa financeira

INFORME PUBLICITÁRIO

reservará recursos de R$ 850
milhões, destinados ao con

sumidor e às operações no

atacado, como o financia
mento de peças e estoque de
concessionárias. A Audi
Finance vai entrar no

mercado com uma taxa de

juros de lançamento de
1,65% ao mês, pelo prazo de
36 meses, e entrada de 20%

para toda linha de veículos
Audi. As vendas do Audi TT
terão um plano especial,
com taxa mensal de 0,99%,
também pelo parcelamento
em até 36 meses, e entrada
mínima de 20%.

A partir de 2001, a em

presa oferecer
á

também

operações de consórcio.

"Teremos os menores juros
do mercado", afirmou

Maya, que não acredita
numa redução da taxa Selic
nos próximos 2 meses.

Segundo ele, a estrutura da
Audi Finance será compar
tilhada com a do Banco

Volkswagen. Um gnipo de
36 profissionais do banco,
entretanto, recebeu treina

mento especializado para
atender aos clientes das 34

concessionárias da marca

em todo o País.

Bolsa de Milão fecha em queda de

0,19%; Madri cai 1,10%
Milão - A Bolsa de Milão

fechou terça-feira (19) com o ín

.

diceMib-30 em baixa de 89 pon
tos (0,19%), em 46.530 pontos. A
queda foi atribuída à realização
de lucros com ações do setor fi
nanceiro. "Tivemos muita reali

zação de lucros no setor financei
ro e algumas ordens de compra
para ações que vinham caindo
muito, como Enel", disse um

trader ouvido pela Dow Iones. As
ações do banco Fideuram caíram
4,6%, as da Banca lntesa recua

ram 1,4% e as da Banca dei Pas
chi di Siena fecharam em queda
de 1,6%. As da seguradora RAS
caíram 2,8%. As ações da Enel
subiram 0,5%. As da Alitalia
avançaram 0,7%, depois de a em

presa informar que poderá anun
ciar uma nova parceria interna
cional a té o fim de ou tubro; ontem,
a Alitalia havia confirmado que
está em negociações com a

Swissair e com a Air France. As

ações do setor de telecomunica

ções fecharam sem direção defini
da (Telecom Italia -0,2%, Telecom
Italia Mobile +1 4%, Olivetti
+0,3%, Teenost -0,3%).

Na Bolsa de Madri, o índice
lbex-35 fechou emqueda de 122,60
pontos (1,10%), em 11.065,50 pon
tos.A queda foi atribuída a vendas
de açõesdos setores de tecnologia e

financeiro, para realização de
lucros. As ações da Telefónica
caíram 1,5%; as de sua unidade de
Internet, a Terra Networks, recua
ram 0,6% e as da editora de listas
telefônicasTPI fecharam em queda
de 1,8%. No setor financeiro, as
ações doBBVAcaíram 0,5% e as do
BSCH recuaram 0,1%.

A Arbeiten Assessoria em RH já empregou 50 funcionários

Empresa
blumenauense

atua há

pouco
mais de 2

meses na

._

reglao

Wifrido Schultze
informa que a

empresa oferece

plano de integração
para os clientes

Jaraguá do Sul- A Ar

beiten, prestadora de servi
ços em recursos humanos,
está atuando no Município
há pouco mais de 2 meses

e já possui cerca de doismil
candidatos inscritos e, em

média, 50 já trabalhando.
O coordenador da unidade

jaraguae'nse, Wilfrido
Schultze, informa que são

pessoas das diversas áreas
interessadas em conquistar
espaço no mercado de tra

balho. "Dependendo da
área solicitada pelo cliente,
basta algumas horas para
encaminhá-lo para entre

vista de recrutamento",
explica.

Schultze comunica que,
quando acontece a con

tratação, a Arbeiten ofere
ce plano de integração,
aplicando treinamento
sobre empregabilidade,

. ética empresarial, compro-
metimento, ISO 9000,
Sistema 5S e aspecto de

higiene e saúde. "Nós os

preparamos, pois são
nossos funcionários pres
tando serviços para outras

empresas", destaca.
O coordenador da uni

dade informa que desen
volvem treinamentos para
supervisores e 80% do

pagamento vai para enti
dades sociais. "A empresa
que nos contrata. diz o

valor a ser pago e para qual
entidade o dinheiro será
encaminhado", diz.

RECONHECIMENTO
- Criada em Blumenau
em 1994, a Arbeiten Asses
soria em Recursos Huma
nos tem como principal
meta transferir potencial
humano aos clientes, para
que cresçarue ingressem
em alguma atividade. A
marca Arbeiten é forte no

Vale do Itajaí, já empre
gou cerca de 50 mil pro-

.

fissionais e possui filiais em
'Brusque, Timbó e Jaraguá
do Sul.

J UNifORMES IEsoOlAiRES
,

,J PtRofissioftb\is

'" ;A(jASAlhos EspoRTivos
./ C,AMisA Pólto

Rua João Picolli, 57 - Centro - Jaraguá do Sul - SC - F.one/Fax(O**47)' 371-8680
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Encontro deve reunir estudantes e empresários
Empresários
)araguaenses
irãoministrar

. palestras para .

os)ovens
empreendedores

Jaraguá do Sul - o 10
Encontro Catarinense de Jo
vens Empresário, promovido
pela Facisc Jovem (Federação
das Associações Comerciais e

Indústriais de Santa Catarina)
e pelo Núcleo dos Jovens Em
presários, será realizado entre

os dias 6 e 8 de outubro, na
Sociedade Esportiva e Recrea
tiva da Marisol. O presidente
do núcleo, Dieter [anssen,

destaca que a intenção do
evento é incentivar o associati
vismo e a troca de experiên
cias. "Vai ser interessante para
o desenvol-vimento pessoal e
profissional dos estudantes,
empresários que estão inician
do na área e para os já estabe
lecidos", assegura.

Janssen diz que estão CO(\
tando com aproximadamente
500 pessoas, sendo 200 de ou

tras cidades. "O objetivo tam
bém é alavancar a proposta de
trabalho junto aos núcleos dos

jovens empresários do Estado,
além de novos empreendedo
res". Segundo ele, serão abor
dados diversos temas relacio
nados à área adrninistrativa,
como "Empreendedorismo",
que será ministrado pelo
diretor-presidente da Marisol,
Vicente Donini; "Gestão de

Competência", pelo conselhei-

ro 'do Grupo Amaco, Ninfa
König, "O papel dos jovens
empreendedores na transfor
mação do Brasil, pelo diretor
técnico do Sebrae, Vinícius

, Lummertz. "Os palestrantes
foram indicados como desta

ques empresariais em todo
País", enfatiza Janssen.

Durante o evento também
será realizado painel sobre a

Tecnologia da Informação
Cases de Sucesso e, após o de
bate, o diretor-presidente da

Weg, Décio da Silva, irá apre
sentar exemplo de "Cases".
Como atividades opcionais, os
participantes do evento terão
o Turismo de negócios, com
visitas às empresas Weg,
Marisol, Duas Rodas Indus
trial, além de Vôo duplo de

parapente, Rapei na cachoeira,
city tour e Trekking. Informa
ções pelo telefone 371-1044.

:poldo Màl:l;1:eiilto';"\125 - Centro'

F:one: 37'!'-e87'S7
ii:<. .

h�;R,;:';V:lusers�·'n��Il',iI,o.:c:om.brlms,c
/)>'r ;-

.

PETRÓLEO - A atual crise do petróleo poderá ter um

impacto danoso nas metas fiscais de 2001. Segundo o

economista Raul Velloso ela introduziu um ingrediente
negativo no tranqüilo quadro fiscal do País. Na opinião
de outros economistas ouvidos pela AE, corno Maílson
da Nóbrega, se a crise continuar se agravando e se

estender ao longo de 2001, a equipe econômica terá de
descobrir alternativas para cobrir o buraco deixado pela
provável falta da arrecadação de R$ 6,5 bilhões da
Parcela de Preço Específica (PPE). Não há perspectiva
de que no próximo ano a Petrobras poderá suprir sozinha
estes recursos, com seu lucro crescente, coino está sendo
feito este ano.

JUROS :- O Banco Central inicia hoje e conclui amanhã
a reunião de setembro do Comitê de Política Monetária

(Capam). Com a manutenção da alta no preço do

petróleo, a perspectiva é a de que a reunião do Copom
desta semana decida manter a taxa Selic em 16,5%, com
viés neutro. O diretor de Política Monetária do Banco

Central, Luiz Fernando Figueiredo, divulga hoje o

relatório de spread e juros bancários do mês de agoste.,

PRIVATIZAÇÃO - O ministro dos Transportes, Eliseu
Padilha, anunciou hoje que o governo retornará a

privatização das rodovias federais. Segundo Padilha, até
o fim deste mês, deverá ser publicado edital para licitação
ele 2,,6 mil quilômetros de rodovias que serão divididos
em sete trechos. Entrarão na licitação trechos das

rodovias Fernão Dias, Régis Bittencourt, BR-101 e da
,

Rodovia Mercosul.

TRA�ALHO - A' taxa de desemprego na ),{egião
Metropolitana de São Paulo caíq para 17,7%, em agosto,
segundo pesquisa de Emprego e Desemprego da

Fundação Seade e do Dieese. A taxa é 0,9 ponto
porcentual abaixo da taxa de julho (18,6%) e 1,9% menor

do que agosto do ano passado (19,6%} ..
·

FMI.W- Acompanhamos .Ba Reunião .do EiUßJdp

MOß�tário I\l1lternadonà] (F", .�C)BanC0(Mulf1;�i'ai; que
sé 'rê;�liza em Praga, na Re

....

·,�� .••.€l1eca. �. ��@�.onaiil
brasileira deve crescer �%neBte.�0 � 4,5% e'Qil;i'2fJ(')�,
segundo o WorldEconamicqp.tJb()k, estudo compl1eV1s0€S
sobre a economia mundiaLidivulgadohoje duramte a

reuriião. As previsões' para a economia brasileira são

serrueihantes às projeçôes·pr0vlsprias\'teitas JDelö.!1�171]T
maioipassado.

"

.�},

DALI'_A TÊ�TIL LTDA.

�i1lilii
Têxtil

FONE: (47) 376-0621 - Fax: (47) 376-1592
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Rua João Januário Ayroso, nO 3860 - B. São Luiz - Jaraguá do Sul - sC
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E EmSE
���t::r 370-7919

presa pode utilizar o espaço acima para anunciar a compra e venda de máquinas,
,

os, serviços ou quaisquer outros bens usados ou novos. É o balcão regional de negócios para
ica

..
do CP economia. Ligue para os nossos vendedores e saiba como anunciar no CP economia.

ais,óportunidade-s e melhores negócios em menos tempo.

BALCÃO DE NEGÓCIOS
'Fone

(Oxx47)
370-8649

370-7919

Toda linha em cama - mesa - banho

CONFECÇÃO EM GERAL

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

Centro Comercial Vasel

SAPATARIA
CANHOl1NHO

A

FLAROD" INS_TALADORA
ELETRICA

---"
OSVALDO LTDA

Serviços Residenciais, Industriais e Prediais
Portões Eletrônicos e Decorações Natalina

RUA REINOLDO RAU, 69 -

SALA 2 - CENTRO -

JARAGUÁ DO SUL - SC
370-7711 .

1(fitti]tÊMólIl'iS i\l' Gcamlli\o E
Padrão e Sob Medida - Artesanato

Cerâmica e Tapeçaria

5.0.5. CIDADÃO
eREVlotNClA

Aposentadoria - Pensão
Recurso - Revisão - CND

Contagem de Tempo de Serviço

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

Venha Prevenir, Solucionar e
Recuperar seu Cabelo

Completo Salão de Beleza

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

Jaraguá do Sul (0"47) 370-8585

371·7390 275·3576 ,9104.1200
Rua Reinoldo Rau, nO 60 - Centro
Edifício Market Place - sala 10

Brasélie> Com. e Ind. De Máquinas L.tda.

Fone: ·e47)- ,379-.1429
E-.mail: hemmer@uol.com.br

Rad. SC-413 - Km 14 - Bloco C - Fundos - Área Industrial - Massaranduba - SC
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Empresa turísticaRodocide
cOlDpra .ônibus moderno

Ônibus servirá

para viaqens de
, .

negoclos,
congressos, feiras

.

ou passeios
turísticos para

, .

empresarlos e

estudantes
Pomerode - A empresa de

turismo Rodocide adquiriu produto
novo e moderno para melhor
atender seus clientes. O JUni Buss
400 Panorâmico possui carac

terísticas específicas que o diferencia
dos comuns, como poltronas em

couro legítimo, mesa de jogos,
geladeira e cafeteira elétrica, in
terfone, microfone, entre outras

vantagens. A proprietária da em

presa, Adalgisa Araldi Petrini,
informa que trata-se de Um ônibus
luxuoso que servirá para todo tipo

de viagens, seja negócios, con
gressos, feiras ou turismo. "O ônibus
não pára na empresa porque tra

balhamos mais com viagens
turísticas", destaca Adalgisa, que
comunica a disponibilização do
veículo também para fretamento.
A proprietária da empresa diz

que organiza viagens para os

clientes e fazem diversos pacotes.
"Para o próximo mês estou

organizando viagem para o Salão do

Automóvel, realizada em São Paulo,
o valor é R$ 100,00 por pessoa, já
incluído a entrada do evento",
conta. Ela diz que, no dia 30 de

outubro, o ônibus vai levar 42

pessoas para assistir o programa do

Jô S'oares, também será cobrado R$
100,00, com almoço.
A Turismo Rodocine está no

mercado de transporte de cargas há
,16 anos, e de passageiros há 3 anos.

As pessoas interessadas podem
entrar em contato com o repre
sentante da empresa em Jaraguá do

Sul, pelo telefone 371-6110, com
Gilberto.

, C(i)M!/JIJjJ� iJ!$;f!(Jj INftltl!ttlt1l® 1JIJJi1L l!®j)JL i!(JjjiiJ;rim
�. Gi/l/fIlJ!JlfiJ!1IJJJJ!im 'Ih Ifl'rtJJUJßj 3f13J.1.ß8f8J

estofados e colchões <:SQ..3&O

Escritório de Contabilidade atua há 40 anos em Jaraguá do Sul
Estamos há 40 anos servindo
muitas empresas da região.
Hoje, além de contabilidade,

atuamos também em auditoria,
assessoria administrativa e

financeira, projetos industriais
e viabilidade econômica

financeira.
Qualidade, confiança,
agilidade, eficiência e

honestidade é o que seu

proprietário, Solon Carlos
Schrauth, e seus 13

funcionários lhes oferecem.
Esperamos sua visita para

avaliação da performance do
trabalho desempenhado pelo
nosso escritório, e tornar-se

também um cliente

personalizado .

.J11a".ERCIAL
Rua Bernardo Dornbusch, 300 - Sala 7, 8 e 9

Fone:(Oxx47)27S-0S04

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mussinato é reeleito

para o 4° mandato
Jaraguá doSul- o pre

sidente do Sindicato dos Me

talúrgicos de Jaraguá do Sul e
região, Jair Mussinato, foi
reeleito para o quartomandato
consecutivo. As eleições acon
teceram nos dias 18 e 19, em
sete urnas: uma na sede da

entidade, duas naWeg II, outra
naWeg I, uma na Kohlbach e

duas itinerantes que percor
reram as empresas do setor

me-talúrgico. Apenas uma

chapa disputou as eleições.
Dos 2.669 trabalhadores

aptos a votar, votaram 1.721.
Mussinato recebeu 1.574,
91,45% do total. Votos bran
cos somaram 133, 7,72%, e
foram registrados ainda 14

•
votos nulos. Para a próxima
gestão, Mussintao pretende
consolidar o projeto de organi -

zaçãodo trabalho, reforçando
a atuação das Cipas (Comissão
Interna de Prevenção de

Acidentes) e a autoridade

sindical, através do Sindicato
Nacional.

- O objetivo é uma organi
zaçãomais forte para enfrentar
apolítica neoliberal do governo
federal, que quer fragmentar a
representatividade -, infor
mou, acrescentando que a

categoria quer o fim da obri

gatoriedade de estar filiado a

uma entidade sindical.
Sobre a inscrição de chapa

única, o sindicalista acredita que
é fruto do "trabalho desenvol
vido pela atual diretoria". "Os
trabalhadores metalúrgicos
estão unidos em torno do pro
cesso implantado desde 1990
e reconhecem que a adminis-

tração atual está voltada para
os interesses da categoria",
argumentou, reforçando a

proposta de implantar o projeto
do Sindicato Nacional.
UNIÃO - Mussinato,

também diretor da CUT

(Central Única dos Traba

lhadores), informou ainda que
a entidade vai se unir à CGT

(Central Geral dos Traba

lhadores) e à Força Sindical

para deflagar uma campanha
salarial em todo o País.

- Estamos propondo a

união para o fortalecimento da

classe, cujo objetivo maior é
buscar alternativas que venham
a beneficiar os trabalhadores.
O que não podemos é ficar de
braços cruzados diante da

teimosia do governo -.

declarou. (MAURíLIO DE CARVALHO)

SINDICATODOS TRABALHADORESNAS INDÚSTRIASDAALIMENTAÇÃO
DE JARAGUÁDO SUL,GUARAMIRIMEMASSARANDUBA.

ATADAASSEMBLÉIAGERALEXTRAORDINÁRIAREALIZADANODIA26DEAGOSTODE2000
Assunto: CONTRIBUIÇÃOCONFEDERATIVA (REVERSÃO)

Às dez horas (10:00) do dia vinte e seis de agosto de 2000 (26/08/2000), em sua sede social, na Rua José

Emmendoerfer, 240, cidade de Jaraguá do Sul eSC), em segunda convocação reuniram-se os integrantes da

categoria profissional representada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Jaraguá
do Sul, Guaramirim e Massaranduba. Dando início a Assembléia o Sr. Valdir Stein Presidente do Sindicato

agradeceu a presença de todos, convidou o Dr. Paulo Sérgio Arrabaça, advogado do sindicato, Sérgio Eccel
.

Vice-Presidente para comporem a mesa, convidando a mim, Sérgio Eccel para secretariar os trabalhos da

Assembléia. Sérgio Eccel precedeu a leitura do Edital de Convocação da Assembléia Geral Extraordinária, o
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Jaraguá do Sul, Guaramirim e Massaranduba,
convoca todos os integrantes da categoria profissional, para a Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada
no dia 26/08/2000 _ sábado, às 09:00 horas em primeira convocação com o quorum legal ou às 10:00 horas em

segunda convocação com qualquer número de integrantes, em sua sede social, na Rua José Emmendoerfer,
240, em Jaraguá do Sul (SC), na forma estatutária, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Fixação do
valor.a ser descontado de cada trabalhador da categoria abrangida, de acordo com a letra "e" do artigo 513 da

CLT e artigo 8° Inciso IV da Constituição Federal. Este edital foi fixado na sede do sindicato, no mural das

e�presas, publicado no Jornal Correio do Povo do dia 17 de agosto de 2000, página n° 5;Jornal este com

Circulação em nível regional, abrangendo os municípios da base territorial deste Sindicato de Classe. Após
ampla discussão o mesmo foi aprovado por unanimidade de votos dos integrantes presentes, na forma prevista
tos estatutos' desta entidade de classe, o desconto do valor de um dia de trabalho do mês de novembro de 2000
a ser descontado de cada trabalhador abrangido na categoria em favor do sindicato profissional, não sendo

atrelado ao fechamento da Convenção Coletiva de Trabalho, para que não venha a prejudicar a prestação de

assistência à categoria. Ainda, o referido desconto será efetuado a título de Contribuição Confederativa

(ReverSão), embasado no Art. 8° Inciso IV da Constituição Federal e letra "e:' do Art. 513 da CLT, sendo que
deverá ser descontado nos salários de novembro de 2000 e recolhido pelas empresas, ao sindicato profissional
(STIAJS), através de bloqueto bancário, sob o título deContribuição Confederativa (Reversão), naCEF ou em

qualquer agência bancária, até o dia 05 de dezembro de 2000. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Valdir Stein

encerrou a presente Assembléia, e eu Sérgio Eccel na qualidade d� secretário "ad doe" lavrei a presente �ta,
pelo que dou fé e assino com os demais, tendo como presentes a lista do termo de presença, lavrada no livro

t3 .

- Termo de Presença, nas páginas 99-verso e segumtes.

(aragUá do Sul, 26 de agosto de 2000.

Valdir Stein
Presidente

Sérgio Eccel
Vice-Presidente e Secretário "ad doc"

ECONOMIA - 7

Seara investe R$ 40 milhões
para expandir exportações
São Paulo - A Seara Ali

mentos SIA está realizando

investimentos de R$ 40 milhões
para expandir a sua produção de
frangos e suínos em suas fábri
cas de Dourados (MS) e Itapi
ranga (SC). O anúncio foi reali
zado hoje pelo presidente da

companhia, Julio Cardoso, du
rante o lançamento de três novas
linhas de produtos.

Apenas com o início das

operações de exportação de
,

frangos empanados, produzidos
em uma nova fábrica que será

construída dentro das instalações
de Itapiranga, a Seara pretende
faturar entre US$ 25 milhões e

US$ 30 milhões nos próximos
anos.

Segundo o executivo, o inves
timento na unidade catarinense
é de R$ 30milhões, e teve início
há cerca de seis meses e deverá

ser concluído dentro de dois anos.
"Vamos praticamente triplicar a
nossaprodução de frangos nessa
unidade saltando de 75mil abates

para 230 mil em dois anos",
disse. A fábrica de frangos
empanados consumirá parte dos
recursos destinados às instala

ções de Itapiranga. "Com isso,
aumentaremos o número de

empregados e também a produ
ção dos nossos integrados (pro
dutores de frango)", afirmou,

A fábrica de empanados
deverá produzir cerca de 1,5 mil
toneladas pormês. A aposta nes
ta linha de produtos, segundo
Cardoso, se deve ao fato de pos
suir maior valor agregado. "Este
tipo de frango tem o dobro do

preço do produto processado que
é vendido ao mercado externo",
justificou. Ainda dentro do

programa de investimentos da

Seara, a unidade de produção de
suínos, situada em Dourados,
receberá os outrosR$ 10milhões,
para expandir em 25% sua

capacidade de produção.
LUCRO - Júlio Cardoso

afirmou que a Seara deverá

reverter o prejuízo de R$ 2,77
milhões para lucro ainda neste

ano. "Apesar de ainda não termos
fechado o balanço, o terceiro tri
mestre já começou a apontar lima
melhoria nos ganhos da empresa".

Segundo o executivo, a empre
sa obteve um faturamento de R$
447milhões no primeiro semestre

de 2000, ante os R$ 405 milhões

registrados no mesmo período do
ano passado, uma alta de 10,37%.
De acordo com o executivo, o
volume de vendas da empresa
cresceu 17,8% na comparação
entre os dois períodos, saltando de
186 mil toneladas de carnes de

frango e suíno no primeiro se

mestre de 1999, para 220mil tone
ladas em 2000. Cardoso acredita

que o faturamento total da empre
sa em 2000 ficará próximo a R$
1,1 bilhão.

VENDA - "O foco da Bun

ge é commodities, fertilizantes e

produtos com valor agregado
(como óleo, farelo emargarina ve
getal)." Com esta frase, Cardoso
justificou uma eventual venda do
controle acionário da Seara pelo
Grupo Bunge. Ele enfatizou, no
entanto, que o grupo "está

apostando na Seara, investindo e

não interferindo na empresa".
"Eles têm um ótimo investimento,
com uma bela empresa nas

mãos." Para ele, "a Seara tem um

caminho próprio", numa alusão ao
fato de a companhia não ter sido
incluída no processo de incor

poração da Santista Alimentos

pelaCevalAlimentos, que resultou
na criação da Bunge Alimentos.

Apesar de a Bunge fornecer
farelo para as aves e suínos pro
duzidos pela Seara, Cardoso ex

plicou que a não há sinergia entre
as duas empresas, fato que ocor

ria entre Santista e Ceval e que
acabou por motivar a incorpo
ração. "Só em impostos em cas

cata foram reduzidos cerca de R$
20milhões anuais",justificou. (AE)

SIMPATIA PARA EMAGRECER

CHICO XAVIER - Quarta-feira de manhã, coloque meio copo d'água e dentro dele o

número de grãos de arroz correspondente aos quilos que deseja perder. Não coloque grãos a
mais do que deseja, pois os quilos perdidos não serão recuperados,
À noite, beba a água deixando os grãos de arroz, completando novamente com meio copo
d'água, - Quinta-feira pelamanhã, em jejum, beba a água, deixando os grãos de arroz,
completando novamente commeio copo d'água, - Sexta-feira pelamanhã, em jejum, beba
a água desta vez com os grãos de arroz junto. 08S.: 1) importante conservar omesmo copo
durante o processo. 2) não faça regime, pois a simpatia é infalível. 3) tirar cópias do número
correspondente aos quilos que deseja perder. 4) comece só nas quartas-feiras e logo após
distribua as cópias, 5) publique na mesma semana. R.A.S.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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obras e serviços da Schützenfest.
Humberto Travi. No pátio, foi
colocada uma camada de antipó.
em cima das britas, para melho
rar as condições de circulação e

limpeza.
No início da semana, co

meçou o trabalho de decoração
dos pavilhões para a festa. O
Pavi Ihão A será decorado como

um castelo medieval, lembrando
as construções alemãs. "Usare
mos as cores azul, branco e

I
vinho. No pavilhão C, vamos

lembrar como começaram as

associações. Os atiradores pre
miados não recebiam troféus.
mas um alvo com pássaro
pintado", explica Cláudia da Silva,
membro da comissão de de

coração. O trabalho é coorde

nado por AlcioníMacedo Canuto.

Nos próximos dias, a coor

denação da festa vai anunciar o

preço dos ingressos, do chopee
da alimentação. (LC)

JARAGUÁ DO SUL, 21 DE SETEMBRO DE 2000
FOIOS: Edson JunkeslCP

Reajusteifuncionários pretendemficar acampados em frente à empresa até obter resposta do governo

Celesc faz greve por reajuste
salarial e centra a privatização
Funcionários vão
ficar parados até
que a empresa
negocie.

Jaraguá doSul- Às 6 horas
de terça-feira, 90% dos fun

cionários da agência local da

Celesc entraram em greve, ade

rindo ao movimento estadual por
reajuste salarial (setembro é a data
base da categoria) e contra a

privatização da empresa. Estima
se que 85% dos funcionários

estejam paralisados, em Santa

Catarina, e não há previsão de

voltar ao trabalho antes que a

empresa apresente proposta
convincente. Estão trabalhando

apenas três equipes, nos plantões
de urgência e emergência.

'

Os funcionários querem o

aumento de 9% (índice do Dieese),
equi valente ao período de outubro

de 1999 a setembro de 2000.,
"Também queremos o reajuste de

1996 a 1999", lembra um dos

diretores do Sindinorte (Sindicato
dos Eletricitários do Norte do

Estado), Sandro Luís Vieira.
. Somando as perdas salariais. o ín

dice chega a 22%. Mas a principal
reivindicação do movimento,
ressaltam os funcionários, diz
respeito àpolítica de privatização,
prevista pelo governo. "Queremos
garantias de que a Celesc não será

privatizada porque todo mundo

sabe que a pri vatização piora a

qualidade dos serviços e provoca
a demissão dos funcionários", diz
o eletricista Darcísio Miguel
Regert.

Os grevistas estão acampados
em frente à empresa, Na tarde de

terça-feira, montaram ritual fictício

representando o funeral de
um funcionário. "A Celesc
só valoriza o seu fun
cionário depois de morto",
comentava o slogan do

protesto, que se referia ao

reajuste no auxílio funeral,

Junta de ServiçoMilitar de Jaraguá do Sul- sc

No dia 28 de setembro de 2000, às 9:30 hs., açontecerá
no Parque Municipal de Eventos, Pavilhão A, a Solenidade

de Juramento à Bandeira e entrega de Certificados de

Dispensa de Incorporação dos jovens alistados no an02000.
A solenidade será dirigida pelo 2° Tenente ALBINO

DUARTE JUNIOR, delegado da sa Delegacia de Serviço Militar.

Atenciosamente,
z'ENILDA MAIA SAGANSKI - Sec. da JSM - 036

o único conce?ido pela empresa
aos trabalhadores.

A agência de Jaraguá do Sul

tem 62 servidores e atende aos

municípios de Corupá. Gua
rarnirim e Schroeder. "Só estão

trabalhando os que exercem cargos
de chefia. Nós vamos nos revezar

no portão da empresa", revela
\

Vieira. O zerente regional da Ce-
. 0 0

lese. Luiz de Freitas Melro Neto,
confirma que a maioria absoluta

dos funcionários da agência aderiu
ao movimento. "A Celesc está

negociando com o comando es

tadual da greve. cm Florianópolis.
Agora são eles que decidem. só

podemos esperar". diz. O governo
anunciou ontem que não vai

negociar com a categoria enquanto
não houver retorno ao trabalho.
(LiSANDREA COSTA)

Fotos: Edson junkeslCP

Associação prepara o Parque
de Eventos para a Schützenfee
Jaraguá do Sul'- A AC

SCTVr (Associação dos Clubes
e Sociedades de Caça e Tiro do
Vale do Itapocu) está adequando
a estrutura física do Parque
Municipal de Eventos para a

realização da 12a Schützenfest

(Festa dos Atiradores). Fun

cionários da Cadeias (Companhia
do Desenvolvimento de Jaraguá
do Sul), contratados pela as

sociação, cerca de 25. trabalham

contra o ternpo e embaixo de

chuva para pintar e reformar a

sede da festa típica, que acontece
de 6 a 15 de outubro.

Estão sendo reformados os

estàndes de tiro, os sanitários, as

chopeiras e a área dos camarotes,
além da recuperação dos boxes

de alimentação, que ganham novo

trabalho arquitetônico .. "A
principal melhoria é que as

chapei ras saem dos pavi I hões,
abrindo espaço e ampliando a

circulação", diz o coordenador de

Schützenfest: adaptações vão melhorar o fluxo durante a festa

fil] .9J)v�8.�V CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

Médico Oftalmologista
Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de JaneirO

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de JaneirO

AV, Mal. Deodoro 776 - Sala 12 Fone: 047 275-1150
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ferj oferece mestrado em
Engenharia de Produção

Jaraguá do Sul- o Centro

Universitário/Ferj (Fundação
Educacional Regional Jara

guaense), em convênio com a

UFSC (Universidade Federal de

Santa Catarina), realizará o curso

de Mestrado em Engenharia de

ProduçãQ, tendo como área de

concentração Gestão do Design e

do Produto. O curso terá duração
de 2 anos, com início dia 27 de

outubro. Os interessados devem
encaminhar pedido de inscrição à

Coordenadoria de Pós-graduação
ePesquisa até o dia 29 deste Il!ês.
Entre os dias 2 e 14 de outubro, a
UFSC fará a seleção dos inscritos,
eno dia 16 divulga a lista dos 30

aprovados.
A reitora do Centro Univer

sitário, Carla Schreiner, afirmou
que o curso tem como objetivo
qualificar em nível de mestrado
profissionais da região .e docentes

daferj, "a firn de criar umàmassa
crítica capaz de desenvolver

ensino, pesquisa e extensão em

Engenharia de Produção. "O
curso destina-se a profissionais de
empresas industriais é de serviços
envolvidos na gestão de produtos
e processos e que exercem ativi
dades na área de qualidade, bem
como docentes e pesquisadores
envolvidos nestas áreas".

Na manhã da última quarta
feira, o coordenador do mestrado
em Engenharia de Produção da

UFSC, OsmarPossamai, esteve no
CentroUniversitário para divulgar
o curso. Ele assegurou que o

mestrado obedecerá as diretrizes

estabelecidas pela universidade e

que a dissertação deverá estar fo
cada no interesse pessoal; pro
fissional e do orientador, "O curso

pretende capacitar profissionais
para a resolução, com análise crí

tica, habilidade e autoconheci

mento", explicou, lembrando que
há interesse do setor em associar
se às grandes corporaçõesmunici
pais para desenvolvimento de

pesquisas. (MAURíLIO DE CARVALHO)

Prazer em
atender bem.

'f�a.·�
3"-'655

Pizzas
Pequena - R$ 5,90
Grande R$ 10,90

R$ 13,90
R$ 13,90

Gigante
Calzone

Fazendo seu pedido de uma

pizza grande ou gigante
você ganha uma minipizza

de banana nevada

�ef, Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

Bailarinos sobem ao palco
no Ginásio Arthur Müller

Cerca de 1,5 mil
bailarinos se

apresentam no

festival

Jaraguá do Sul - Com a

lotação de ingressos praticamente
esgotada para as noites de sábado
e domingo e um grande espetáculo
de estréia, o 6° Jaraguá em Dança
abriu ontem à noite a temporada
da dança na cidade. São cerca de

1,5mil bailarinos, que apresentam
até domingo, no Ginásio de

Esportes Arthur Müller, sempre a

partir das 20 horas, 88 coreo

grafias, em caráter de mostra e

competição.
Pelaprimeira vez, o festival teve

abertura oficial, com a apresen
tação do espetáculo "Jaraguá do
Sul nos 500 anos do Brasil",
produzido e dirigido por Gilmar
Moretti. "Esta foi uma idéia que

surgiu no Jaraguá em Dança do
ano passado porque fiquei surpreso
com a qualidade do trabalho

apresentado", diz o diretor. O

espetáculo aliou os 500 anos d6
Brasil ao aniversário de Jaraguá do
Sul, retratando a cidade durante

este período, baseado numa

proposta de aliar linguagem cênica
com dança. Como a idéia foi
concebida para o espaço do Centro

Cultural, bailarinos e produtores
-(50 no total) precisaram. adaptar
se ao ginásio. Oficialmente, foi a
última apresentação desse grupo,
que realizou temporada no Centro

Fotos: Edson Junkes/CP

\

Temática: espetáculo de abertura resgatou aHistória de Jaraguá do Sul

Cultural, no mês de julho.
De hoje a domingo, haverá

participação ,especial de grupos na
abertura das apresentações.
"Estamos com uma procuramaior
de ingressos para as noites de
sábado e domingo. Quem não

comprar antecipado, não vai

conseguir participar", alerta um

dos produtores do festival,
Orlando Onofre Júnior. O domin

go deve ser a noitemais prestigiada
porque concentra as apresentações
em caráter de competição. Por falta
de um espaço adequado, o público

é restrito a duas mil pessoas.
O clima de dança começou a

ser estimulado na cidade na

semana passada, com a realização
de ensaios abertos. �'A chuva

atrapalhou algumas apresentações, .

mas conseguimos realizar pra
ticamente todos os ensaios pre
vistos, com bom público", diz
Onofre. A intenção da equipe é tor
nar o festival popular, fazer com
que as pessoas participem do even

to, como forma de crescimento e

valorização da cultura.

(LiSANDREA COSTA)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Trabalho: protesto lembrou as dificuldades dos portadores de LER

Casan aceita proposta e

decide comprar terreno
Guaramirim - A Casan

(Companhia Catarinense de Água
e Saneamento) aceitou a proposta
apresentada pela Prefeitura e

decidiu comprar o terreno para a

ampliação do sistema de captação
e tratamento da água. A Casan vai

pagar R$ 78,5 mil pelo terreno de

5 mil metros quadrados, localizado
na BR-280, esquina com a Rua

Cláudio Tomaselli, de propriedade
de Rudibert Zastrow.

COol dívida ativa de R$ 30 mil

com a Prefeitura, Zastrow, inicial
mente, propôs ao governo mu

nicipal a isenção dos débitos, além
de mais R$ 90 mil pelo terreno.

Sem acordo, as negociações se

arrastaram durante praticamente
todo o ano. Recentemente, a Aciag
(Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Guaramirim) decidiu
intermediar as negociações.

A Prefeitura, por intermédio do
Conselho de Desenvolvimento

Dia 23/9 com animação da

banda Motiva Som

(Guaramirim), valor por
casal R$ 10,00 incluso mesa

e ingresso. Ingressos
antecipados na secretaria ou

na lanchonete. Informações
275-2066

S.D.ACARAÍ
BAILE DA PRIMAVÊRA

Municipal, solicitou uma reava

liação do terreno, que está re

gistrado no Cadastrado de Imóveis
em R$ 115 mil. "A reavaliação feita
nas imobiliárias doMunicípio con
firmaram o valor do imó�el". in
formou o prefeito Antonio Carlos

Zimmermann, lembrando que, em

princípio, a Casan admitia pagar
no máximo R$ 54mil pelo terreno.

Em reunião realizada na noite
da última segunda-feira, no audi

tório da Aciag, representantes da

entidade, da Prefeitura e da Casan

chegaram a um acordo. A Pre

feitura vai perdoar a dívida ativa. à

qual está inscrita Zastrow. e a

Casan vai pagar R$ 78.5 mil pelo
terreno, R$ 6,5 mil a menos que o

desejado pelo proprietário.
Ainda esta semana, Zimmer

mann assina decreto considerando
o terreno área de utilidade pública
e outro desapropriando o imóvel.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

Trabalhadoresprotestam contra
a períciamédica da previdência
Cercade200

pessoas
apresentam
problemas de LER

Jaraguá do Sul - o mo

vimento sindical organizou
protesto. às II horas de ontem,
em frente à agência do INSS

(Instituto Nacional do Seguro
Social). Cerca de cem iraba

I hadores e di rigentes si ndicai s
denunciaram o descumprimento
do Artigo 6° da Constituição
Federal, que protege os tra

balhadores acidentados ou com

doença profissional. com auxílio

doença. Eles provam. através de

laudos de especialistas, que o

médico perito do INSS está

dando alta a trabalhadores que

não têm condições de trabalhar.
- A postura da Previdência

é livrar-se do maior número

possível de dependentes, por isso
as pessoas que adquiriram
doenças ou sofreram acidentes
de trabalho estão sendo man

dadas de volta às empresas -,
diz o presidente do Sindicato do

Vestuário, Gilda Alves. Existem
cerca de 200 pessoas com LER

(Lesão por Esforço Repetitivo)
em Jaraguá do Sul. Como as

queixas com relação à perícia
médica aumentaram, os sin
dicatos se uniram e contrataram

especialista na área de Medicina

. do Trabalho (Francisco Lobo

Filho, de Joinville), para emitir J

laudos que contestem os pare
ceres do perito José Farias Lins
Filho.

Depois do protesto organizado
ontem. os sindicatos vão co-

A maneira como o médico
José de Farias Lins Filho trata

os pacientes é outro motivo de

reclamação. "O médico sequer
exam ina os pacientes e age de
forma desumana", protesta o

presidente do Sindicato dos Me
talúrgicos, Jair Mussinato. A
costureira Edvirges Dete Ron
chi confirma a postura do pro
fissional, Ela tem diabetes e

-praticamente perdeu a visão

em urna-das vistas. "O médico
me disse que isso é 'proble
minha' demulher'ememandou
trabalhar assim. Aí os médicos
do trabalao da empresa dizem

que eu não tenho condições e

me .mandam de volta, e cada

vez eu tenho que refazer a

papelada", reclama. "Eu não

estou dependendo do INSS

porque quero. Se eu pudesse
trabalhar, estaria ganhando R$

CASA DO COBRE
Trabalhamos com venda' de produtos para

rebobinamento e conserto de motores elétricos.

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

,Compramos
sucata
cobre

Rua BerthaWeege, 2094
Barra do Rio Cerro

Fone: (Oxx47) 376-0193
\

700;;00. Aqui eu ganho �$ cara e sequerleu,a minha
z3�iOO#queI11al pagam osmees; a;:pa�a'sabeJ;,quaptas cü;ur·

reIl!édios",' completa. mg;ias,ewjá fiz", del'lUnêi�.
'Aos pedidos de clemência. Em reunião com os sin-

dos=trabalhadores, o médieo.s {ih(1ic'alistas, a direção-de INSS

responde com grosserias. ''Eu/it
i
remeteu tomar proviGlências.

dis§e a ele que preciso do bene .��e podemo� fa��??,� su-

ffci�porque tenho IIm-filho 12 : r um treinamentô'c�'$flor-
cri�r. Ele disse que não, me,p famental paraessepi'ofissional
mandou fazer filho", lembra de saúde", diz a chefe.,de con

Edvirges. Ometalúrgico Rober- '" cessão de benefícios da regia
{o �arlos da Silva passou 'popf! iflàFgt1Joirtville, Márcia Matté.

sít1i'açã0 semelhante, Eie jafe�;., onfmna que a.fun;çã'O do

trê�'C.irurgJas no joelho, depois, . ê avaliar seiQ paciente
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de ,*m:;aci:dente que sofreu ,to para .exec.t1"tíW a

çaminho do trabalho. A únic ague exer<;;e..•l)�:·ehif�tesa
,solução para seu caso .agcra é ,Oll e trabalha O médico do

a colocação de uma pTótêse; v 'i�rabal);}'o Francisco Lobo"FilhO
mas ele não tem dinheiro. "O' diz que a postura tem sido

médico disse que nãopode me outra. "A orientação da Ere

encostar porque eu não sou .vidência é considerar apta ao

jogador de futebol e disse que' ,tmhalho qualquer pes80� q�;
qualquer cirurgia resolve omeu teja pelo menos peosapdo .

problema. Ele não olhou pra mi,: C)

;tJ!de'maltE
•

'

•.
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.
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DESPACHANTE
FREITAG

meçar a entrar com ações res

ponsabi I i zando a Previdência
Social pelo descaso, e o médico
perito, pela postura. "Vamos pedir
na Justiça que esse médico in
deni ze os, traba I hadores que estão

passando fome, porque não

podem trabalhar, e agora per
deram 6 auxílio-doença", diz o

presidente do Sindicato dos

Metalúrgicos, JairMussinato. Os
trabalhadores jaraguaenses foram
convidados a participar de pro
testo semelhante, em Joinville. A

regional chefia a perícia de

Jaraguá do Sul.
A chefe substituta da agência

local, Elisabete Siegel Barbosa,

solicitou que os sindicatos enca

minhem os processos dos traba

I hadores, contendo as análises
dos casos e os laudos que contes

tam a perícia, para que sejam
analisados. (LiSANDREA COSTA)

Veículos com

placa final 7 e 8
I

prazo para
licenciamento
até 30/9,
IPVAcom

placas finai� 9

a.té\30p9

Rua At�anásj? Rosa, 115 - Fone/Fax (Oxx47). 37�-��03
E-mail: freltagd@netuno.con'l.br - GuaramlrJm .
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Homem é preso e autuado em

flagrante por porte de drogas
Jaraguá do Sul- A Polícia

Civil prendeu e autuou em fla

grante Jaime Martins, 35 anos,
ontem, às 8 horas. Depois de re
ceber denúncia anônima, os

policiais dirigiram-se até as

proximidades do Centro de
Cultura (Scar) para fazer ave

rigação de homem que estava em
atitude suspeita. O delegado Ilson
José da Siva informou que

Martins estava com aproxima
damente quatro gramas de
maconha. "Ele foi preso e liberado
após pagar fiança de um salário
mínimo, já que estava apenas
consumindo a droga", conta.

Natural de Jaraguá do Sul,
Martins não tinha antecedentes
criminais e foi enquadrado no

Artido 16 da Lei número 6368-
72, por porte de entorpecentes.

Veículo furtado foi recuperado
Jaraguá do Sul - A Polícia

Rodoviária Federal, posto de
Guaramirirn, prendeu no final da
tarde de terça-feira, Emanuel José
de Souza, 33 anos. Com 'outras
passagens por furto, em Joinville
eBlumenau, Souza foi autuado em
flagrante na cidade de são
Francisco do Sul. Ele furtou o

Versailles 2.0, bordô, ano 1994,
placaICI-4430, de Jaraguá.do Sul,
dorepresentante Ricardo Feldens.

O veículo estava estacionado
no pátio da Scar, na Rua Jorge

Czemiewicz, quando foi furtado
às 16hSO de terça-feira. Uma
testemunha viu o furto e avisou o

proprietário. Imediatamente, o

representante entrou em contato
com a PolíciaMilitar, que através
de rádio, comunicou o furto a

PolíciaRodoviária deGuararnirim.
Os patrulheiros Furlan e Feuser
avistaram o veículo e prenderam
o ladrão, que foi encaminhado
para São Francisco do Sul, onde
foi autuado em flagrante. O
Versailles não tinha seguro. (AO)

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
2'Vara

EDITALDELEILÃO/PRAÇA
PRAZo DO EDITAL: dias

O(A)Doutor(a) Luiz Antônio Zanini Fomerolli, Juiz(a) de Direito,
FAZ SABER que, no dia 26/0912000, às 14:30 horas, e, em segunda oportunidade,no dia 11110/2000, às 14:30 horas, neste Juízo de Direito, situado à Rua Guilherme
Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul-SC, será(ão)levado(s) a leilão/praça o(s) bem(ns) descrito(s), consoante deterrninação constante
dQs autos n" 036.94.000234-0, em que figura(m) como exequente(s) Banco Nacional
!/A,. tendo como executado(s) H & W Ribeiro Comércio. Confecções Ltda ME e
oU�o. Bem(ns): Uma máquina da aplicação de adesivos, marca Termopree, avaliadaem R$ 500,00 (quinhentos reais); 10 (dez) quadros de estamparia, medinda 0,75 cm
x 105 cm, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais); 180 (cento e oitenta)
camisetas (infantil), avaliadas em R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais); 30 (trinta)Ihorts (infantil), avaliados em R$ 90,00 (noventa reais); 30 (trinta) camisetas
(adulto), avaliadas em R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais). Avaliação: R$
1.770.000,00 (Hum mil, setecentos e setenta reais), em 06/07/2000, cujo valor

I�rá Corrigido monetariament� até a data dota) leilão!praça, seg�indo o mesmomo dado ao débito cobrado. Onus:. Recursos ou pendências: . Sabenta-se que, em,�meiro leilão/praça, o valor do lanço não poderá ser inferior a avaliação efetuada,I�ndo que, não ocorrendo a venda neste(a), será levado à segunda oportunidade,
�nde haverá a alienação a quem mais ofertar (art. 686, VI, do CPC). Caso não
,neOntrado(s) o(s) devedor(es), fica(m) o(s) mesmo(s) ciente(s), por meio do
Iresente, da realização da hasta pública acima descrita. E, para que chegue ao

�nhecimento de todos, partes e terceiros, eu: Iara Clarice Alves, o digitei, e eu, ,Anaera Rozza Escrivã(o) Judicial o confen e subscrevi. Comarca de Jaragua doII '
.U(SC), 14 de Julho de 2000.

Juiz de Direito

COMUNICADO
Extravio de Documentos

Dficina dos Bichos, de Fernanda Nunes Ignácio�t, comunica que foram extraviadas notas
sCais de n° 90, série D-1, 118, 119, 120 série D-1,
5 série ISS, conforme registro no Boletim de
CQrrências n° 331/2000.
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Aposentado armado com faca
. é acusado de tentativa de assalto
Homemé
autuadoem
flagrante pela
Policlo Militar

Jaraguá do Sul - O apo
sentado Roberto Salvador
Zanardo, 49 anos, é acusado de

.

tentar assaltar a Cris Papelaria,
localizada na RuaMariaUmbelina
da Silva, 155. A proprietária da

loja, Marissandra Perin, 36 anos,
estava sozinha, às 16 horas, no
momento em que Zanardo
adentrou ao estabelecimento.

Segundo relato de Marissandra,
"ele entrou armado com uma faca
de cozinha e disse que era um

assalto. Mandou passar o dinheiro
para ele". Neste momento, a

empresária reagiu, inicialmente
com uma banqueta, depois com

uma tesoura. Percebendo que não
conseguiria o objetivo, Zanardo
fugiu de bicicleta.

No mesmo instante, Maris
sandra saiu da loja para telefonar
para a PolíciaMilitar, quando foi
ameaçada de morte pelo apo
sentado, caso o seguisse. Num
trabalho rápido, Zanardo foi
detido pelos soldados Jerry e

Empresas arrombadas na
madrugada de terça-feira

Jaraguá do Sul - O Bar
La Cabana, localizado no Morro
da Pedra, na Estrada Nova. foi
arrombado na madrugada de

terça- feira. Segundo o comer

ciante Antônio Valdomire Die

rings, a porta da frente foi
arrombada e furtado do interior
do bar várias carteiras de

cigarro, cartões telefônicos e

cervejas, em garrafas. Die
rings informou na DP local que
o prejuízo com o arrombamento
foi de R$ 300,00.

Prejuízo maior teve Fabiano
Rogério dos Passos, do setor

administrative da Garage Best
Áudio. localizada na Rua Wil
liam Manske. no Centro de

Jaraguá do Sul. Foram furtados
da empresa, na manhã de terça
feira, um aparelho de CD , um

módulo e um par de auto
falantes.

Ós equipamentos estão ava

liados em R$ 1,3 mil. Para
adentrar na Garage Best Áudio,
utilizaram uma escada para pu
lar um muro, entre a empresa e

uma residência. Uma janela e

uma porta foram arrombadas
pelos ladrões. (AO)

� OFICINA MECANICA
BAUMA.NN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

Dispomos dos seguintes serviços:
- Injeção Eletrônica - Freios - Suspensão - Direção-Toda linha de reparo de motor - Caixas

Agora também amplia.mos para .melhor· atendê-lo
nos seguintes serviços:

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos.
Rua Prefeito José Bauer, 826 - Vila Rau - Jaraguá do Sul - SC

Fone (0**47) 27!)-3730 - Fone/Fax (0**47) 275-3605

Parcianello, ainda nas pro
ximidades da loj a. O soldado Jerry
relata que "ele não reagiu, quando
fechamos a bicicleta, com a

viatura. A faca estava no bolso
de sua calça", informou o PM.

Apesar do reconhecimento da

empresária e dos indícios,
Roberto Salvador Zanardo negou
o crime. Alegou que no instante
de sua prisão estava se dirigindo
para casa, na Vila Rau. Zanardo
sofre do mal de Parkinson e foi
autuado por tentativa de assalto,
conforme Artigo 157, e por
ameaças de morte.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

NOTAS------------

Furto em veículo
Jaraguá doSul-Foi furtado

o certificado do veículo Chevette,
placa MBQ-S770, de Jaraguá do
Sul. O operador de máquina João
Vanderlei Carvalho relata que
arrombaram o Chevette namadru
gada de domingo, nas proxiinida
des da Gruta, no Águas Claras.

Furto em residência
Jaraguá doSul- O corretor

de imóveis Arsanjo Paul Colaço,
28

.

anos, foi vítima de arromba
mento de sua residência, no Bairro
Jaraguá Esquerdo. Depois de
arrombarem a casa, furtaram um

televisor 20 polegadas, um video
cassete e um controle remoto de
antena parabólica.

c O M UN I C A O O

Despachante Zanluca comunica
aos amigos e clinetes Que apartir
do mês de outubro .estará aten
dendo em seu novo endereço na

Rua Ângelo Rubini, 617, Sala 03,
Barra do Rio Cerro, defronte a

Secretaria de obras da Pre
feitura. Atenciosamente.

Despachante Zanluca e

funcionários - 370-1272

ÁGUA FILTRADA DE BOA QUAUDADE
O FILTKÃO SEGURA TODA SUJEIRA!

Instale o filtrão na entrada da casa, prédio, escola, indústria, padaria ... cidade, campo e praia. Após a instalação do fil-írão, a caixad'água receberá água filtrada que distribuirá para todas as torneiras, havendo mais higiene, evitando escovar os dentes com águasuja 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 váriascamadas 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.

GARANTIA: 3 anos aprovado em todos os testes

DISQUE-FILTRÃO:
(OXX47) 435-4725/9984-7075

Superpromoção
Preço à vista
1 + 3 vezes

Wlzão 1. (){)() liJrosIhora
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Samuel Lopes disputa o

Sul-brasileiro em Blumenau
Restam apenas
duasetapas
para o fim, do

campeonato

Arquivo/CP: Edson Junkes/CP

tiba. Com a proximidade dos

Jogos Abertos, que acontecerão
em Brusque, Samuel Lopes está
aprimorando seus treinamentos,
"por isso acredito em bons

resultados nesta edição da Copa

Santa Catarina", disse. Lopes
também representará Jaraguá
do Sul nas competições de cara
bina de ar comprimido e de

carabina três posições.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Campeões dos municipais de Bocha serão

conhecidos hoje e amanhã, emGuaramirim

Guaramirim - As finais

das I a e 2a Divisões do Cam

peonatoMunicipal de Bocha de
Guaramirim acontecerão hoje
e amanhã. O responsável pela
Secretaria de Esportes, Lou
rival Patrício Dias, informa que
"a realização das finais da se

gunda divisão acontecem hoje".
Na Cancha Pedro Eccel, em

Guaramirim, decidirão o título

da competição Terraplanagem

.

Renato Tomelin eCalhas Schio

chet, a partir das 19h30.

Amanhã será conhecido o

campeão da PrimeiraDivisão.
Decidirão o títuloAreiaKienen
e Bar da Cancha Marangoni,
na Lanchonete Chapecó, no
Guamiranga, com início pre
visto para as 19h30. O cam

peonato está sendo disputado
há 6 meses, e iniciou com 50

equipes. Na primeira fase, as

equipes "foram distribuídas em

dez chaves de cinco, clas
sificando-se para a Primeira

Divisão os três melhores de

cada chave. As duas últimas

equipes formarão a Segunda
.

Divisão", informou Lourival

Dias.
A exemplo de todas as

rodadas, "acreditamos num

excelente público para os jogos
finais", diz o dirigente. (AO)

Roberto Seidel é campeão
Corupá - A equipe do

Roberto Seidel conquistou, na
última sexta-feira, o título de

campeão municipal Interbair
.

ros de Futsa12000, de Corupá.
A vitória foi sobre o Francisco

Mêes, por 7 aS. O primeiro
tempo terminou empatado em
três gols, Laércio e Chita
marcaramparaoRoberto Seidel,
com Tonho e Leandro assina
lando para o Francisco Mêes.

O time campeão voltoume
lhor no segundo tempo e abriu

vantagem, em 6 a 3, com gols
de Edson, Chita e Daniel. Side
Neuber diminuiu para o Fran
cisco Mêes, mas Edson para o

time campeão e Emerson, no
final para o Francisco Mêes,
deramnúmeros finais ao placar.
Com a vitória, a equipe do Ro
berto Seidel sagrou-se campeão
do Interbairros de Futsal.

Na decisão de terceiro lugar,
o PoçoD'Anta derrotou o João
Tozini, por4 a 3. O primeiro tem

po terminou empatado em 2 a

2, com gols de Emerson parao
Poço D'Anta, com Alinor e

Alexandre empatando para o

João Tozini.

Na segunda etapa, Emerson
e Claudemir marcaram para o

PoçoD'Anta, com Lourival fa
zendo o gol de João Tozini, final,
terceiro lugar para Poço D'

Anta. O responsável pelaFME
(Fundação Municipal de

Esportes de Corupa), Luiz

CarlosMalmgren, afirmou que
umbompúblico prestigiou toda

a competição.
As partidas foram dispu

tadas no Ginásio de Esportes
WillyGermano Gessner. O cam

peonato contou com a parti
cipação de 11 equipes. (AO)

NOTAS ---------------------------------

Inscrições
Até amanhã, estão abertas as

inscrições para o

Campeonato de Fut�bol
Suíço, de Guaramirirh. As
inscrições podem ser feitas

com

Lourival Dias, na
Secretaria de Esportes.
Lembrando que apenas
moradores de

Guaramirim podem disputar a
competição.

Master

O time Master do Internacional
da Barra do Rio Cerro jogará

amistoso, sábado, em Joinville,
Enfrentará a equipe da Ponte

Preta. No sábado passado,
apesar das chuvas, o Inter

empatou no seu campo, na Bar

ra, com o Unidos da VIla, de

Joinville, em 1 gol. Véti, apesar
de jogar no ataque, fez o seu

primeiro gol com a camisa
colorada,

Cargas aéreas nacionais e internacionais

Fones: (Oxx47) 371-0363/ 275-0651

Rua Cei. Procópio Gomes, 246
E-mail:brasil@netuno.com.br

Jaraguá do Sul- O atleta

da modalidade de Tiro armas

longas, carabina deitado, Sa

muel Leandro Lopes, o Samuca,
da equipe FME/Golden Bingo,
estará no final de semana em

Blumenau. Lopes participará da
penúltima etapa do Campeonato
Brasileiro de Tiro Esportivo, 2"
Copa Santa Catarina, com etapa
válida pelo 29° Campeonato Sul
brasileiro.

Restando apenas duas

etapas para o encerramento do

campeonato, Lopes estará de

hoje até sábado, em Blumenau.

O atirador afirma que o "objetivo Campeonato: Samuel Lopes está treinando para aprimorar técnica
émelhorar a posição no ranking
brasileiro" .

No campeonato brasileiro,
Samuel Lopes ocupa a sa po

sição. O líder é José Arraes, de
São Paulo. A última etapa acon
tecerá em novembro, em Curi-

Tudo em Granitos e .Mârrnores

Pias - Cozinhas - Túmulos - Soleiras
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