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Lixo pro lixo
Por mais boa intenção que possa existir, a portaria do

Ministério da Justiça, que pretende tornar mais rígida a

classificação de horário e faixa etária da programação da TV

aberta, conseguiu apenas engendrar muita polêmica. Além de

paliativa, já que não define critérios de regulamentação e

tampouco prevê qualquer tipo de.

punição, amedida suscita a velha
discussão sobre a censura. Quem
tem o direito de decidir o que deve
ou não ser exibido e em que
horário?Quem são esses "no-bres"

que integrarão a "comissão da
moralidade"?

É bem verdade que as emis
soras submetem o 'público a uma

escaladade vulgaridade, deviolência

.

' ·socü;ll,� 0.,1:6810, é ���������:Ot��:���:::��
.

discurso e permissividade. A pretexto de

mostrar o que esse público quer,
arma-se um desfile daquilo que a

natureza humana tem de mais
sórdido e abjeto,Mas daío governo

intervir a ponto de querer impor sua verdade é um contra senso,

num país que saiu do regimemilitar há apenas uma década emeia e

tenta se [muar como nação democrática.
E não adianta recorrer à Constituição para justificar a

mordaça. O problema das televisões no Brasil tem raízes mais

profundas e origem ainda na concessão, feita por critérios de Este meu Brasil, onde

compadrio. Apelar para os preceitos da moral e dos bons tive a dádiva de nascer, País

costumes é recuar no tempo e permitir a ingerência de entidades que adoro a tal ponto que,
no livre arbítrio. Quem deve decidir o que assistir e ouvir é a esteja' onde estiver, não

população, que tem o recurso do controle remoto para mudar perderei ocasião para
de canal toda vez que a programação não estiver de acordo exaltá-lo dos bons atos e

com seus padrõesmorais e éticos. também procurar corrigi-lo
O debate ultrapassou a fronteira do possível para enveredar- quando cometer erros..

se pelos caminhos da abstração. Os discursos não passam de '

'

Esses elogios e correções
jogo de faz-de-conta de ambos os lados. A televisão brasileira é

a cara do povo. Os programas do Ratinho, Faustão, Gugu e
eu já fazia como ado

similares existem porque existem os telespectadores, que lescente na minha terra

garantem os índices de audiência necessário para mantê-los no natal, Rio Negro (PR), e

ar. As programações atendemapluralidadeculturaleacomplexa continuo fazendo ainda

diversidade dás classes sociais, que vêem na TV uma extensão hoje, sempre com amelhor
de sua casa. das intenções, usando,

A Globo já avisou que não fará modificação na grade de como agora, no título e

programas, "pois todas as atrações são submetidas ao código subtítulo deste artigo, o que
de ética interno", As demais emissoras devem fazer o mesmo, o está a prejudicar o Brasil e
que prenuncia um futuro incerto à portaria. Se as TVs tivessem

os brasileiros aqui dentro e
a intenção de implantar um mecanismo de controle, seriam

lá fora.
receptivas à proposta do ministro José Gregori de estabelecer

critérios éticos e a auto-regulamentação. A bem da verdade, a E o que mais vem afli

medida inibe as manifestações artísticas e cerceia a liberdade gindo o povo brasileiro é o

de expressão. ;:" (

,

desemprego que se avo-

O lixo produzido pela TV. é resultado da centenária omissão
governamental, que não investe 'com seriedade' no social. Se

cumprisse a Constituição, garantiria aó trabalhador renda
suficiente para suprir suas necessidades básicas, incluindo o

acesso à educação. Assim, com certeza, o nível de exigência
seria outro. Para que o governo recolha o lixo pro lixo, será

preciso remover milhões de indigentes e miseráveis da

marginalidade. Obscena, degradante, violenta é a política de

exclusão social, o resto é discurso e arbítrio.

Obsceno,

degradantes
violento é.a

política de
,

,

,

exclusão

arbítrio

Assaltos, seqüestros, estupros
Drogas, corrupção, desemprego, sem-terra

* José Castilho Pinto

luma a cada dia por esse

imenso Brasil-continente.
Falo dessa maneira 'com

pleno conhecimento pois
todos os meses vou a Cu

ritiba, onde tenho interes

ses que me exigem a pre

sença, e noto que o assunto

de todas as horas e quemais

se condena é o desem

prego. Essa omissão não

pode continuar e por isso

está a exigir das nossas

autoridades maiores, que
comandam este 'País, uma
solução que é mais do que
necessária, porque é ur

gentíssima. Os roubos,
assaltos, seqüestros, estu-
pros e assassinatos que vêm

acontecendo numa escala
horrível ultimamente neste

nosso estimado Brasil são

conseqüências, na sua

maior parte, do desem

prego, que está afligindo
milhares de brasileiros.

Infelizmente, exístem

por esse. mundo a fora

vários países que possuem
e lutam com seus pro
blemas. Até os Estados
Unidos, país grandemente
industrializado, riquíssimo
e, no momento, o mais

poderoso do mundo mili
tarmente, e pelo qual tenho
grande simpatia, enfrenta

situações que exigem e

levam a usar a pena de

morte.

* Funcionário federal
aposentado
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Núcleo daMulher Empresária
apresenta nova coordenadora
Guaramirim - Mais de 40

pessoas participaram da soleni

dade de posse da nova coordena

dora do Núcleo da Mulher Em

presária da Associação Comer

ciai, Industrial e Agrícola de Gua

ramirim, realizada na segunda
feira. A empresária Estela Stoinski
Wiest assumiu o comando do

núcleo e diz que a pretensão é

reunirforças para buscar soluções
para problemas que as associadas
enfrentam no cotidiano. "Quere
mos dar oportunidade para que
as empresárias nucleadas rece

bam acompanhamento e treina-
.

mento para sanar as dificulda

des", explica.
Estela destaca que fizeram

planejamento em reuniões an

teriores e estão programando cur
sos como SS , gerenciamento, ad-

ministração de tempo, relacio
namento. "Nós estamos analisan
do a viabilidade de oferecer os

cursos não apenas para as em-
.

presárias do núcleo, mas para
todo o Município", conta. Ela
informa que as reuniões são

realizadas a cada 15 dias. A próxi
ma reunião vai acontecer no dia
lOde outubro, na sala de reu

niões da Aci�g, a partir das 8
horas.

Atualmente, cerca de cem

mulheres estão associadas ao

núcleo. "Estamos fazendo rees

truturação, então e�se número vai
reduzir porque nem todas as

mulheres são atuantes", enfatiza
a empresária, que acredita na

viabilidade do associativismo e na

troca de experiências.
(FABIANE RIBAS)

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

o Núcleo de Comunicação Social da Acijs lançou concurso para

criação das logomarcas dos sindicatos patronais e da Apevi, aberto para
pessoas físicas que atuam em agências de publicidade, designers,
arquitetos, artistas gráficos e outros profissionais da área de criação.
Recentemente, concurso semelhante foi promovido para a criação da

marca de identificação de núcleos setoriais, oportunidade em que lançou
se o desafio para que a Apevi e os sindicatos patronais também

realizassem a iniciativa. Os' trabalhos podem ser entregues até o dia 29
de setembro, no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul. Cada entidade

fará a escolha e a premiação da sua logomarca, internamente.

A entidade empresarial também confirmou para o dia 2 de

outubro a presença de Hans Prayon, presidente da Abrapi
(Associação Brasileira de Contribuintes e Pagadores de Impostos),
criada com base em entidade congênere existente na Alemanha.
A associação defende a redução da carga tributária brasileira, da
ordem de 40% sobre a produção, considerada elevada e inibidora
de novos investimentos.

Hoje, a partir das 19h30, acontece o primeiro encontro para formação
do ,Núcleo de Acentadores de Cerâmica da Apevi (Associação de

Pequenas Empresas do Vale do Itapocu), no Centro Cultural - Scar.

A r Qualivida vai acontecer de 29 de setembro a 8 de outubro,
no Centreventos Cau Hansen, em Joinville, �eunindo exposições
e atividades científicas dentro da 1" Feira Multissetorial sobre

Qualidade de Vida e do 10 Ciclo de Palestras de Qualidade de Vida.

Organizada pela Nemark Assessoria em Negócios, Eventos e

Marketing, a programação pretende motivar desde fabricantes de

produtos até profissionais de várias áreas de especialização,
discutindo com o público assuntos como pedagogia, medicina
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Anita Pires, Sérgio Oliveira e Everaldo de Oliveira incentivam a união entre empresas do mesmo ramo

Encontro destaca importância
de cooperação entre empresas

Badesc mostra-se

parceirode
iniciativas locais
e regionais

Jaraguá doSul- Na sexta

feira passada, a Apevi (Asso
ciação de Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu) promoveu
encontro com a consultora inter

nacional da Fampesc (Federação
das Micro e Pequenas Empresas
de Santa Cararina), Anita Pires,
o diretor do Badesc (Banco de

Desenvolvimento de Santa

Catarina), Sérgio Miroski Pinto

de Oliveira, e o sócio-gerente da

Pires Associados, Luiz Henrique
Pires.

Pires explanou sobre a com-

Trabalhamos coin venda de produtos para
rebobinamentö e conserto de motores elétricos.

- Fios de cobre;
-Capacitares de partida e permanentes;
-Cabo de ligação;
- Rolamentos;
- Espaguete;
_ Ventiladores demotores;
-Selo mecãnico;
-Vemiz;

Compramos
SUcata

He cp&;re
Rua BerthaWeege, 2094

'

Barra do Rio Cerro

Fone: (Oxx47) 376-0193

plexidade gerencial de 'pequenas
empresas e o apoio oferecido

pelo Projeto Empreender. "O do
no de uma empresa pequena tem

que exercer e dar conta de todas
as funções que, em grandes
empresas, são subdivididas", diz
Pires, que destaca a importância
de cooperativas de compras.
"Além de aumentar o poder de
barganha, facilita a entrada em

outros mercados". Ele acres

centa que tornar-se empresa
internacionalizada não significa
ser uma empresa exportadora,
mas possuir produto de qua
lidade comparável com de ou

tros países. Segundo Pires, a

realização de consórcios acon

tece para formação, valorização,
desenvolvimento, comercia
lização e exportação do produto,
com padrão de qualidade. "A
intenção do consórcio é simular

DESPACHANTE
FREITAG

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

a grandes empresas, absorver

funções empresariais que não são

fatores competitivos de sucesso,

além de servir de mecanismo de

informação", explica.
O diretor do Badesc diz que o

banco não está atuando como

órgão meramente financiador, mas
como parceiro de iniciativas locais,
como entidade de suporte que

possui visão de desenvolvimento
local. "O Badesc estará presente
onde tiver ação coletiva, buscando
melhoria de qualidade das em

presas", afirma Oliveira.
A consultora internacional da

Fampesc destaca a importância
da união entre as empresas para
que não sejam derrubadas pela
crise. "As empresas precisam so

mar e parar de competir entre si,
só assim vão sobreviver e superar
as dificuldades", aconselha.
(FABIANE RIBAS)
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Gapa-Já conseguemelhorias
na estrutura de atendimento
Voluntários.
dependemde
doaçõesda
comunidade

Jaraguá do Sul - o Ga

pa-Já (Grupo de Apoio à Pre

venção da Aids de Jaraguá do

Sul) agora tem telefone e.conta

bancária, que devem facilitar
o contato com portadores e co

munidade e estimular a des

tinação de recursos à causa dos

seropositivos. O grupo ainda

pleiteia, junto à administração
municipal, a liberação de um

veículo, para facilitar a pres
tação dos serviços voluntários
desenvolvidos pela entidade.

O Gapa-Já recebeu este mês

cartilhas, panfletos e material

explicativo sobre as doenças
sexualmente transmissíveis,
além de cerca de dois mil pre-
servativos. "Estamos intensi
ficando a prevenção, com esse

material", revela o presidente,
Sílvio Luiz Pereira. A principal
ação de prevenção da entidade
visa atingir prostitutas e

travestis das ruas jaraguaenses,
levando informação e cons-

cientização.
_

Oficialmente, a última esta

tística do DST/Aids (Departa
mento de Doenças Sexualmente
Transmissíveis) tem 221 casos

de HIV positivo registrados.
"Mas a Fundação Açoriana de

Prevenção à Aids ensina que
devemos multiplicar o número

oficial por seis, para obter um

número aprcximado do real

mente existente, já que a maio
ria dos casos de aids não é

regi strada porque a pessoa não

sabe que é portadora", ressalva
Pereira. Esse índice é consi
derado proporcionalmente
muito alto para o tamanho de

Jaraguá do Sul.
Paralelo ao trabalho de pre

venção, o Gapa assiste 20 por
tadores, com doação de cestas

básicas e remédios. "Sabemos

que não vamos dar conta do
trabalho assistencial, mas são

pessoas que não têm a quem
recorrer", lembra o presidente.
A entidade desenvolveu pro

jetos, encaminhados ao Estado
e ao governo federal, para
obtenção de recursos ao tra

balho de apoio ao soropositivo
e prevenção da aids. O telefone
do Gapa é 275-0531. A conta

bancária, aberta a doações, é

12037-89, agência 645 do

HSBC. (LiSANDREA COSTA)

S·C-G�s apresenta Plano Emergencial
Jaraguá do Sul- A convite

da Defesa Civil, o �écnico em

Segurança do Trabalho da SC

Gás, Carlos Zavaleta Ganoza,
esteve na manhã da última terça
feira no Município para apre
sentar e esclarecer o Plano de

Ação Emergencial da empresa,
em caso de vazamento de gás. O
plano define as estratégias e os

procedimentos a serem adotados

pelo Corpo de Bombeiros e De

fesa Civil em situação de emer

gência.
- Além de definir as dire

trizes, o plano estabelece critérios
de atendimento em possíveis
vazamentos -, disse Ganoza,

informando que a SC-Gás
m oni tora tod a a rede de

distribuição de gás 24 horas por
dia, percorrendo toda a extensão

do gasoduto no Município.
"Existe 'ainda o monitoramento
via satélite feito pela Trans

portadora Brasil .Bolívia, uma

subsidiária da Petrobras",
completou.

Ele lembrou ainda que, em

caso de eventualidade, o técnico
da SC-Gás, em Guararnirim, será
acionado para organizar os

critérios de atendimento. De
acordo com Ganoza, o plano está

pronto e as equipes preparadas.
A reportagem do Jornal

Recicle o

AVANÇA EDUCAÇAO

seu lixo.

Separe

latas,

vidros,

plásticos...

Ébom

para todos

CP Comunidade

CORREIO DO POVO tentou con

tato com o coordenador do Com
dec (Conselho Municipal de De
fesa Civil), Jorge Hiendlmayer,
também secretário de Desenvol
vimento Urbano, sern sucesso.

.

O gás natural vindo da Bo

lívia, inicialmente, está sendo
fornecido às empresas Duas Ro

das Industrial e Malwee Malhas.
O gasoduto foi inaugurado em

Jaraguá do Sul pelo governador
Esperidião Amin, em março do

ano passado. É considerado
combustível limpo, porque não

produz resíduo na queima,
conseqüentemente, não polui.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

-"
��

�.--.-

Pereira:próxima açãopreventiva será dirigida aos 'profissionais do sexo'

Pequenos produtores têm
mais um posto de venda

Jaraguá do Sul- A Apeafa
(Associação de Pequenos Produ
tores Artesanais e Farniliares) tem
rnais um posto de venda na cidade.
Através de convênio com o produ
tor Antônio Carlos Machado, os

produtos da associação serão

colocados à venda na loja que ele

montou, na Rua Walter Mar

quardt, em frente aos Correios. As
características do ponto comercial
não diferem da loja da Apeafa,
situada na Praça Ângelo Piazera,
e os prod u tos artesan ai s são

vendidos pelo mesmo preço.
O presidente da Apeafa, Ale

xandros Foscolus, diz que a loja é

.

uma oportunidade a mais aos asso

ciados, porque difunde o selo da

Apeafa e contribui para o aumen

to das vendas. "Isso toma os pro
dutos mais conhecidos. É impor
tante principalmente para as uni
dades de processamento do interior,
que têm dificuldade para colocar

seus produtos no mercado", opina.
O carro-chefe da produção de

Antônio Carlos Machado, um dos
sócios-fundadores da Apeafa são
os congelados - lasanha, empa
dão, pastelão, bolinhos e salgadi
nhos _:__, mas através do convênio
ele vai poder oferecer alimentoS
de cerca de 20 produtores. A as

sociação tem 47 produtores as

sociados, no entanto, devido a

ação da seca e das geadas, muitos
estão sem produtos para expor. A

loja - aberta há uma semana e

que ainda não está completa -
vai dispor de verduras, linguiça,
queijos, conservas, doces, biscoi
tos, strudel e demais produtos dis

poníveis na sede da Apeafa, repas
sados ao consumidor com preço
inferior ao de mercado. Foi urna

forma que os produtores encontra
ram de eliminar os atravessadores
do processo, agregando mais
renda à produção. (LC)

.

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
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Agência local
nãodispõe
de formulário'
de inscrição

Jaraguá do Sul- Os cida
dãos que desejarem inscrever
se no concurso para técnico da

Receita Federal terão que
dirigir-se a Florianópolis. Este
ano o governo liberou inscri

ções apenas nas capitais,
através das representações da

Esaf (Escola Superior de

Administração Fazendária) e

das Delegacias de Adrninis

tração do Ministério da Fa
zenda. Tradicionalmente con

corrido, o concurso oferece 850

vagas no Brasil, 66 para Santa

'Catarina, mais quatro para
portadores de deficiências, com
salário inicial de R$ 1.483,08.
As inscrições vão até o dia 6
de outubro.

O técnico da Receita Fede
ral da agência de Jaraguá do

Sul, Augusto César de Oliveira,
informa que a deficiência de

vagas na função é superior a

mil funcionários. "Mas o go
verno libera as vagas aos pou
cos. Em breve vai ser aberto
também o concurso para audi
tores da Receita Federal, com
350 vagas", diz. Há vagas dis

poníveis em todas as regiões de

Santa Catari n a , menos na

capital.
Além da centralização das

inscrições e provas, houve ou

tra mudança nesta edição do

concurso, a exigência de nível'
de ensino aumentou. "Pela pri
meira vez é exigido o terceiro

"Seo Cunha"
O Senhor, é a grande saudade que suspira entre todos nós do Colégio Divina Providência, desde I

o último dia 23 de setembro. Ao sopro da primavera, o vento tornou-se fúria e com ele, seu

coração voou para longe olhando as flores exalando perfume, as nuvens lamentando a sua despe
dida, os amigos entristecidos com a sua ida sem um adeus e as crianças cujos abraços eram só

seus ficaram vazios à espera do "seo Cunha".
Com certeza, sua presença sempre foi Divina entre nós!

Em suas palavras, em seus gestos, em suas lágrimas, o senhor sempre mostrou a grandeza
do Deus vivo a quem amou do fundo da alma.

Hoje, o céu tem um grande mestre de obras, um engenheiro sem diploma universitário, um
artista sem curso de arquitetura, um conselheiro sem ter cursado psicologia,' um músico

sern teoria musical... mas o céu, também
'

ganhou um grande amigo que nenhuma

faculdade nos dá, porém a escola da

vida nos ensina no dia-a-dia.
Ao rezar o Salmo 23 do Bom Pastor, com
certeza suas palavras seriam essas:

"Tendo a Ti Senhor como meu pastor,
nada me falta.
Tenho tranqüilidade,
Tenho sossego,
Tenho alívio e consolação.
Tenho direção certa,
Tenho proteção e segurança,
,Tenho a alegria da tua presença,
Tenho provisão.
Tenho o privilégio de ser o Teu escolhido,
Tenho a certeza de uma vida eterna e feliz.

Obrigado Senhor. Amém".

Vela por nós grande amigo
TARCÍSIO DA CUNHA.
O Colégio Divina Pro,vidência
nunca o esquecerá. Até ...

Edson JunkeslCP

grau completo para função de

técnico. Antes era cobrado ape
nas o 2° Grau", lembra Olivei
ra. No último concurso para
técnico, realizado em 1998,
houve cerca de 90 mil inscritos,
disputando 400 vagas.

A agência de Jaraguá do

Sul tem carência de pelo menos

mais dois técnicos, para dimi
nuir ü volume de trabalho.

Quando foi criada, havia a

previsão de que a agência com

portasse dez técnicos. Apenas
dois 'foram nomeados. Mas a

evolução dos serviços pela
Internet facilitou o fluxo dos

serviços.
CURSOS - O concurso é

aberto a pessoas que tenham

qualquer curso superior, mas a

cobrança de disciplinas técnicas,
como Direito Tributário e Con

tabilidade, dificultam as provas.
Essa dificuldade e a grande
procura, motivada pela carência
de empregos, faz com que surjam
cursinhos específicos para as

provas. "Sempre tínhamos uma

escola de Joinville que montava

cursinho aqui. Este ano ninguém
fez", constata Oliveira. As pro
vas serão realizadas cerca de 45
dias depois que fecharem as

inscrições. Informações sobre o

concurso podem ser obtidas
através do telefone (48) 251-
1061 ou pelo si te www.

concursorecei tafederal.com.br.
(LiSANDREA COSTA)

Concurso da Receita Federal só pode ser feito em Florianópolis

Oferta: o salário e o número de vagas atraem candidatos à realização do concurso público

Justiçadefine segurança às eleições

&0%."'4 l"i"�tr.4t
SARlEI,I)Y

Almoço e Jantar de Segunda a Sexta
Entrega em Domicílio - Fornecemos
e Fazemos Refeições para Empresas

8246 Rua João Januário Ayroso, 3399 - Bairro São Luis

Jaraguá do Sul - Os juízes
das 17a e 87a Zonas Eleitorais,
HildemarMeneguzzi de Carvalho,
e Luiz Antônio Zanini Fornerolli,
reuniram-se na tarde da última

terça-feira com representantes do

Ministério Público, dos Correios
e da Polícia Civil e Militar para
traçar o cronograma de segurança
a ser utilizado durante as eleições
do próximo domingo. A Justiça
Eleitoral mobilizará 560 pessoas,
além de 131 policiais militares. Na
região, serão 192 policiais mili

tares para garantir a segurança.
O transporte das umas eletrô

nicas até as seções será feita pelos
Correios, que definiu dez roteiros

para Jaraguá do Sul e outros três

para Corupá. As urnas seguem
para o local de votação na tarde
do sábado, escoltadas por policiais
militares. O chefe do Centro de

Distribuição dos Correios, João
Magalhães, disse que o maior tra

jeto é até o Alto Garibaldi, cujo
percurso está previsto para ser

. percorrido em duas horas.
A PM vai ainda acompanhar

os presidentes dasmesas receptoras
de voto na condução do disquete
até o Ginásio do Sesi, onde será
feita a apuração. A Polfcia Civil
vai instalar um posto avançado no

Fórum local para registros de auto
de prisão em flagrante e termo cir
curistanciado relacionados aos cri
mes eleitorais. O juiz Fornerolli
voltou a informar que fará cum

prir a lei e que aplicará as pena
lidades previstas pela legislação.
"Não há condescendência nesta

parte", reforçou, informando que
a pena para o transporte de elei
tores é de quatro anos de detenção.
(MAURíLIO DE CARVALHO)
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Salete: discriminação 110 início do trabalho com o microônibus

Mulheres assumem a direção dos coletivos
a exemplo de outras cidades. "As
mulheres mostraram que têm

capacidade, são queridas dos
usuários e atendem todos muito
bem", comenta o gerente. A inten

ção da empresa é contratar mais
duas mulheres, para que os "rapi
dinhos" tenham outro diferencial:
as condutoras. Apesar da passa
gem custar R$ 0,13 a mais que no

coletivo normal, cresce a procura
por esse transporte, justo porque
as pessoas procuram qualidade nos
serviços. "O rapidinho é realmen
te mais rápido, além de ter ar con
dicionado e parar em qualquer
lugar", reconhece Breda.

PROFISSÃO - Salete aca

lenta o sonho de dirigir caminhão.
"Um dia quero pegar uma carreta

'e conhecer lugares diferentes",
planeja. Cláudia, como prefere
ser chamada, viajava e dirigia
caminhão com o marido, mas

agora prefere estar na cidade.
"Na estrada é tudo monótono,
aqui posso conhecer pessoas
novas o tempo todo", afirma. As
duas concordam num ponto.
Conduzir omicroônibus é melhor

que dirigir carro de passeio,
apesar das dificuldades diárias do
trânsito. "O principal problema
aqui são os ciclistas, pedestres e

motociclistas, que arriscam de

mais", constata Cláudia. A

Viação Canarinho ainda não re

gistrou nenhum acidçnte erivol
vendo as mulheres motoristas.

(LiSANDREA COSTA)

Cláudia: ex-caminhoneira gosta de dirigir na cidade

Empresa pretende
ter quatro
condutoras
contratadas

vai ligar o Bairro Jaraguá Esquer
do ao Centro.

A primeira motorista contrata
da pela empresa, Salete Lennert

Urbanski, 28, sofreu discriminação
por ocupar um espaço considerado
masculino. "As pessoas diziam que
mulher tem que pilotar fogão,
riam e faziam brincadeiras de mau

gosto. Agorajá se acostumaram",
diz ela, que dirige o coletivo há

quatro meses. O gerente de Recur
sos Humanos da empresa, Luiz
Roberto Breda, confirma que, no

início, as pessoas se manifestavam.
"Ouvimos de tudo, elogios e co

mentários maldosos de gente que
dizia que isso não ia dar certo",
recorda.

Mas a experiência funcionou,

Jaraguá do Sul. - Cantaro
lando a música sertaneja que toca

no rádio ela cruza a cidade. Inês
Cláudia Sadzinski, 26, é a segunda
motorista dos microônibus coleti
vos, os chamados "rapidinhos",
contratada pela Viação Canari
nho. A política da empresa é con
tratar mulheres para o que chama
de transporte diferenciado. Segun
da-feirà, entra em funcionamento
a quarta linha desse sistema, que

O gerente comercial da NV·
STBrasil.com, Dirceu Vieira Filho,
e o diretor, Almir Maestri, fizeram
apresentação da empresa durante

, reunião da Apevi, realizada no dia
25 de setembro. O site mundial de
investimentos foi implantado no

Brasil no início de setembro, com
objeti vo de proporcionar eficiência
e encurtar a distância entre o

empreendedor, consultor e inves
tidor, no mercado de capital de

risco, vislumbrando oportunidades
que surgem nos negócios. "Os

empreendedores têm dificuldadede
acesso ao capital de risco e a nossa

empresa faz a ponte entre os dois,
suprindo essas lacunas". Ele acre

dita que o Brasil está vivendo mo

mento onde o mercado externo olha

para o mercado emergente, prin
cipalmente na área da: tecnologia,
seja qual for o setor da economia.

Implantada em 1995 em Seatle,
nos Estados Unidos, cerca de 2,9
milhões de pessoas já visitaram o

site daNVST, sendo que aproxima
damente 45% efetuam compras,
chegando perto de 25 mil negócios
fechados em todo o mundo, nos

mais diversos ramos de atividades
econô-micas. "A empresa possui
mais de 70 membros, dos quais 40%
são investidores", destaca.

VANTAGENS - Ao se cadas
trar naNVSTBrasil.com, o investi
dor terá de forma rápida um banco
de dados com oportunidades de neo

gócios, tanto no Brasil quanto no

exterior, sem ter de se deslocar ou

se expor. O consultor terá em mãos

grande número de clientes em poten·
'

cial, listado de acordo com o tipo
de negócio pretendido e a respectiva
assessoria requerida e, o empreen·
dedor, terá oportunidade de expor
seu negócio ou projeto para o mun

do todo, com custos baixos.

Informações pelo telefone (47)
433-9594. (FABIANE RIBAS)

EDUCAÇÃO E CIDADANIAIRINEÜ
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Festival de Corais
o Coral da Scar obteve a 4l! colocação entre os 13
corais da Classe Al, durante o 45º Festival de

Corais, organizado pela Liga Cultural Artística Alto
Uruguai, sábado (23), na cidade de Caçador.

Coral da Scar garante posição entre os melhores
corais do Sul do Brasil

Música Modema
Nesta sexta-feira, .na SER Marisol, a partir das 20 horas,
acontece o show "Música Modema do Brasil", com o

grupo Manhattan Orchesis, de Nova York, USA, numa
promoção do Sesc -' Serviço Social do Comércio. Os
ingressos a R$ 5,00 para o público em geral e R$ 3,00
pera comerciários com "carteirinha do Sesc" já estão à

.

venda. Maiores informações com o setor de Cultura do
Sesc, nos telefones 371-9177 ou 371-8930.

Ana Laia Arruda,
esposa do nosso

companheiro de
trabalho

.

Reginaldo,
aniversaria hoje.
Parabéns!

lU Shopping Center

I� BREITHAUPT

275-1122

27/9
Euclides Busnardo Júnior
Valdecir Gonçalves

Cristiane HelenaMohr

Henn

.

29/9
AimeKathiucia
Wunderlich

28/9
Vanessa Leier

'flLbmJO fLOf�'ES
aflores@netuno.com.br

SOCIAL -7

"

•EMERGENC/AG ODONTOLÓGICA
'

DISQUE: 9981 8000
91044311

Gilmar de Oliveira e

Sandra Maris Petry
estão com casamento
marcado pará esta
sexta-feira, às 19

horas, na Igreja
Nossa Senhora

Aparecida, no Bairro
Bom Retiro, em

Joinville. Felicidades!

Dr. Rafael Luis Pamplona
eRO-SC 5117

Dr. Kleber Lisboa Araú;o
eRO-SC 5270

Ilha da Figueira � Centro • Czerniewicz

Xisto Alves de Souza, ao lado da
futura esposa, Sally Elize Trapp,
será cumprimentadíssimo hoje pela
idade nova. Ela aniversariou no
último die 23. A festa será no

Aristocrático, neste die 30, com o

casamento dos pombinhos.
Parabéns!

Os noivos Thaisa Mara Bertoldi,
filha de Valdir e Rogéria Maria

Bertoldi, e Dirceu Luís
Rausisse, filho de João Carlos e

Santa Teresinha Rausisse,
trocam alianças no próximo dia

7 de outubro. Felicidades!

Enderson Soares e Roni
Schroeder trocaram
alianças na mão

esquerda, no die 2 de
setembro. O casamento
foi realizado na Igreja
Evangélica Cristo Bom
Pastor, no Bairro Rio
Cerro 11. Os convidados
foram recepcionados na

Sociedade Aliança.
Felicidades!
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Corpo de homem encontrado
na BR-280 não foi identificado
Homemfoi
assassinado
comtiro
natesta

Guaramirim - Continua

sem identificação o corpo do
homem encontrado na tarde de

segunda-feira, às margens da BR-

,

280. O corpo estava envolvido
numa lona preta e amarrado por
cordas, num terreno baldio, na

localidade de Coiticeirinha,
interior de Guaramirim. Trata-se
de um homem de cor branca,
aparentando 40 anos, estatura

baixa e com pouco cabelo.

Segundo exames de necrópsia .

realizado no IML - Instituto

Médico-Legal -, de Jaraguá do

Sul, a morte se deu em virtude

Servente dá carona para-amigo
que rouba sua motocicleta

Jaraguá do Sul - O ser

vente Santo Antunes, 27 anos,

teve furtada a motocicleta pelo
próprio amigo. Conforme relatou
na Delegacia de Polícia da Co

marca, Antunes deu carona, às
23h30 de sábado, para Luis

Freitas, conhecido como "Dide".
Inicialmente, "Dide" teria pedido
carona até a residência, depois até

a casa de um' amigo, no Bairro

Amizade. Antunes deixou o

conhecido pilotar a motocicleta.

Antunes afirma que entraram

numa rua com muita lama e cheia
de buracos, obrigando os dois a

pararem a motocicleta. Nisso,
"Dide" pediu rara o servente pu
lar da moto e, em seguida, iniciou
a fuga, deixarído o proprietário da

motocicleta a pé. Antunes

acionou a PM, que iniciou ron

das, mas não conseguiu recupe
rar a Moto CG-125, ano 1988/

89, cor vermelha, de placa LZA-
0161, de Jaraguá do Sul. (AO)

Estudante é espancado e assaltado
Jaraguá do Sul - O

estudante e eletricista Amarildo
Vanderlei de Souza foi espancado
e assaltado em frente ao Colégio
Albano Kanzler, na Rua Venâncio
da Silva Porto, no Bairro Nova

Brasília. Souza foi espancado
violentamente por três homens

conhecidos por ele apenas como

"Tiago, Fernando e Rafael",
sendo que Fernando e Rafael,

TRANSIRO R$ 50.000,00

Para compra de

caminhões, imóveis, sítios
ou afins.

Peço 3.800 + 138 parcelas
de R$ 495,00

TR(043) 9997-8220

estudam no mesmo Colégio
Albano Kanzler, juntamente com
a vítima. Além de serespancado,
Souza teve furtado o relógio de

pulso e todos os documentos
pessoais, como Carteira de Iden

tidade, CNH, Carteira de Tra

balho, CPF e uma pequena
quantia em dinheiro. A agressão
aconteceu diante de testemunhas,
às 22h 15 de segunda-feira. (AO)

�." -OFICINA MECANICA

� BAUMANN
FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.-

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

-Toda linha de reparo de motor - Caixas

Agora também ampliamos para melhor atendê-lo
nos segu intes serviços:

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos.

de um tiro na testa, há apro
ximadamente 30 dias.

A delegada de polícia de

Guaramirim, Jurema Wulf, co
manda as investigações para a

identificação do homem. Em

seguida, as investigações serão

para desvendar os motivos do
assassi nato, e o assass i no. O

corpo foi enterrado como

indigente.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Dois carros e

umamotosão

roubados
Guaramirim - Foram rou

bados dois veículos e uma mo

tocicleta do pátio do Parque de

Exposições "Prefeito Manoel

Aguiar", em Guaramirim. No lo
cal era realizado o Baile da

Terceira Idade de Guararnirim,
com os roubos acontecendo
entre às 23 horas de sábado e 3

horas de domingo.
Foram furtados a Moto CG-

125, Titã, cor azul, ano 1998/99,
placa MAU-0657, de Gua

ramirim, de propriedade do au

xiliar de corte Jorge Marcos

Klabunde, 19 anos, a D-20

Custem, cor azul, capota prata,
ano 1995, placa LXH-6909, de

Jaraguá do SuL de propriedade
do comerciante Gilmar Raitz, 41,
e o Gol, cor prata, ano 1989,
placa LYF-7009, de Guaramirim,
de propriedade 'do metalúrgico
Alvanir Zomer, 38 anos.

No interior da D-20 Custom
havia R$ 2 mil e talão de cheques
do Besc, agência de Jaraguá do

Sul. O proprietário da D-20 reco

mp�nsa com R$ 5 mil para quem
localizar ou der informações
sobre o local onde está a D-20

Custom. Informações pelo tele

fone 371-0785 ou Delegacia de

Polícia mais próxima. (AO)

rD), CP .

�@�[g)�
Furto de palmito noAnaPaula

Jaraguá do Sul - Os furtos de palmito continuam na

microrregião. Desta vez, a agricultora Ana Hoffman Wittkoski,
58 anos, foi a vítima. Segundo relatou na Delegacia de Polícia,
furtaram, no último dia 21, várias cabeças de palmito, que elanão
soube precisar o número. Além do furto, causaram danos na sua

propriedade, localizada no Bairro Ana Paula.

Residência arrombada no Jaraguá Esquerdo
Jaraguá do Sul - A residência do comerciante Juvenal

Agostini, 46 anos, foi arrombada no sábado passado. Arrombaram
ajanela e a porta da residência, localizada na Rua Luiz Spézia, no
Bairro Jaraguá Esquerdo. Os assaltantes levaram bebidas, fitas
de videogame, fitas de videocassete, carnes, chocolates e balas.

O controle remoto da televisão do comerciante foi quebrado e o

telefone utilizado pelo ladrão.

Sensor furtado de edifício

Jaraguá do8ul-Namadrugada de segunda-feira, furtaram
o tapete de entrada e o sensor de presença, do Edifício Monte

Cario, localizado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca.

Vítima fatal na BR-280
Corupá - Atropelamento deixou uma vítima fatal na BR-

280, em frente à Danceteria Ovemight, em Pedra de Amolar,

Município de Corupá. O ciclista Adilson daMaia, 29 anos, faleceu
no local devido à gravidade dos ferimentos. O veículo atropelador
evadiu-se do local e o motorista não foi identificado.

Aposentado bate emmenor

Jaraguá do Sul - O aposentado Manoel Rogério Soares

está sendo acusado de agredir, com chicotadas, a criança de 6

anos, R.K. A agressão aconteceu no sábado, às 16 horas, enquanto
a criança brincava em uma construção, no Bairro Água Verde. O

registro foi feito pelo pai do garoto, Rui Carlos Krueger, que
também foi agredido com chicotadas nas costas.

Mulher joga água quente no marido

.laraguá do Sul - Às 19 horas de sábado, o mecânico
Adenilson Bugança foi agredido pela esposa, no Bairro Ana Paula
III. Segundo Bugança, a esposa, Marli Aparecida de Oliveira

370-7919
370-8649

Jornal

CORREIODOPOVO

ÁGUAFlL�A DE BOA QUALIDADE
O FlLTRÃO SEGURA TODA SUJEIRA!

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

d'água receberá água filtrada que distribuirá para todas as torneiras, havendo mais higiene, evitando escovar os dentes com água

suja e contaminada da caixa d'água. Não haverá mais necessidade de limpeza de caixa d'água.
FILTRAGEM NATURAL - a filtragem é natural, através de um processo construido por uma camada de carvão ativado e porvárias
camadas de quartzo cristalino de diferentes granulosidades. Construido 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 "ez•• " f
lá;:ão 1. ()()() 1iJnJsIIwm» •
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N as sessões ordinárias dos dias 21/09/2000 e 25/09/2000

foram aprovadas as seguintes indicações e projetos:

- Denominando a Servidão S-83, Francisco Pangratz.
- Autorizando o Executivo a adquirir, por permuta,

imóvel de Osnildo Reif e
: Carmem Bento Reif, para dar

prolongamento aRua 262, José Kochella.

- Denominando a.Rua n° 10 14, CatarinaMarangoni.
- Autorizando o Executivo Municipal a doar materiais

elétricos à CELESC.

- Aprovando via de circulação números 1061 a.lQ69, em

razão das mesmas possuirem dimensões diferenciadas dos

padrões exigidos pela legislação vigente, situadas em loteamentos

irregulares.

Palavra Livre

- Solicitação de envio de oficios às polícias Militar e

Civil, em razão do acidente na esquina das ruas Antônio C.

Ferreira e Presidente Jucelino, questionando as leis que

beneficiam empresas de transportes de valores nas vias públicas,
ao líder do governo, para que sejam colocados taxões nesta

esquina a fim de evitar futuros acidentes no local, e às empresas de

transporte de valores, solicitando menor velocidade de seus

veículos.

- Solicitação, ao líder do governo, de retirada dos taxões

existentes próximos ao trevo de acesso à Schroeder.

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

310-4614

Imprensa compara piloto
alemão com Michael Jordan

Barrichello acha que trocou pneus cedo demais

Jornalista diz

que F-l restringe
acesso de fãs
e jornalistas

Indianápolis - Para tentar

explicar ao público norte-ame

ricano a qualidade de Michael

Schumacher como piloto, a im

prensa local comparou o alemão

ao maior ídolo do basquete de

todos os tempos, Michael Jordan,
que fez fama no Chicago Bulis e

já parou de jogar. "Schumacher
é o Michael Jordan das pistas",
disse o repórter do Canal 13,
transmitindo ao vivo de uma

cadeirinha na porta do autó

dromo. "E é o atleta mais bem

pago do mundo!", espantou-se,
ao informar que o ferrarista ga
nha US$ 35 milhões anuais. "Eles

são maiores e mais importantes

Indianápolis - Rubens

BarrichelIo considerou "fan

tástica" a dobradinha da Ferrari.

em Indianápolis e saiu satisfeito

com seu desempenho nos EUA.

Ele lamentou apenas ter trocado

de pneus cedo demais, quando
a pista ainda permitia o uso dos

pneus de chuva. "Acho que fui

precipitado, mas foi uma de

cisão minha. Aí eles colocaram

muita gasolina no meu tanque,
meu carro ficou pesado, e eu tive
momentos difíceis na prova. A

Arrows e a Jaguar estavam
mais rápidas e me passaraJ� na

que qualquer estrela aqui da

América", disse um torcedor, o
californiano Victor Purkierczak,
de 29 anos, um fã "europeizado"
da F-I.

Os norte-americanos só não

se conformaram com a rigidez
da F-I em relação a suas ca

tegorias. Nas provas dos EUA,
de IRL, Nascar ou Cart, o pú
blico chega perto dos pilotos,
entra nos carros e coleciona

autógrafos. A F-I, como se sabe,
exagera para o outro lado.

"Esses pilotos dão menos

autógrafos que o I2i!l2.ª", es

creveu o repórter Michael

Pointer, do "The Indianapolis
Star". "A F-I restringe o acesso

dos fãs e dos jornalistas, e as

equipes têm direito a poucas cre

denciais para os convidados."

Mesmo assim, cerca de 220 mil

pessoas estiveram no India

napolis Motor Speedway, o

"Mas eu sabia que depois
meu rendimento ia melhorar e

que teria minha chance mais

tarde. Só que fiquei um tempo
muito grande na pista com o

tanque cheio, e estava usando
muita asa. Não foi fácil", con
tinuou o brasileiro, que fez seu

primeiro pit stop na sexta volta

e o segundo, na 533• De qual
quermodo, conseguiu seu oita

vo pódio no ano. "É ótimo aju
dar a Ferrari e espero que
Schumacher seja campeão,
porque isso vai diminuirmuito

a pressão que sofremos."
Barrichello adorou o GP dos

maior público da história da F-I

num autódromo. "Foi uma recep

ção maravilhosa e um grande
evento", disse Schumacher. "Por

mim, fariam duas corridas por ano

nos EUA", completou Barrichello,
fã confesso do país.

Apesar do entusiasmo geral, a
corrida não foi unanimidade na

cidade. O colunista Robin Miller,
do mesmo "The Indianapolis
Star", criticou a prova. "Estou

feliz com a volta da F-I aos EUA,
mas ela está fora de lugar em

Indianápolis", escreveu. "Os fãs

não podem chegar perto dos

pilotos e os carros andam no sen

tido contrário. Um tesouro inter

nacional foi desfigurado para
acomodar um grupo que exige
tudo, mas só expressa lealdade

aos dólares", acrescentou, num

artigo virulento contra as mu

danças no autódromo.

(FLAVIO GOMES)

EUA e disse que seria ótimo se

a F-I fizesse duas corridas por
ano no país, como já aconteceu

no passado. "Foi um espetáculo
incrivel, um grande evento, com
muitas ultrapassagens, e acho

que os americanos gostaram."
Antes da corrida, Rubens se

encontrou com Emerson Fitti

paldi no grid. O ex-piloto disse:

"Vocêestálouco?Vai largarcom
pneus de chuva? Está seco aqui",
contou Barrichello. "É que lá

dentro estavamolhado. Mas foi

engraçado. O Emerson é muito

legal, e a presença dele aqui
também foi importante." (FG)

No mundo dos
,. -

-.- - ,

negQCIOS, e
fundamental contar
com um parceiro
ágil e ex.periettte.
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Final: a próxima etapa do campeonato será realizada em Lages, 110 mês de dezembro

Nadadores conquistam oito
medalhas no Estadual

Provas foràm
realizadas nas

piscinas do Clube
12 de Agosto

Jaraguá do Sul - A Ajinc/
FME conquistou oito medalhas na

/ 3" etapa do 5° Circuito Catari
nense de Natação, organizada pela
Federação Aquática de Santa
Catarina.

'

A equipe jaraguaense esteve

presente com nove atletas, con
quistando as seguintes medalhas:
ouro com Bárbara Hermann, na

categoria 9 e 10 anos, nos 100
metros Costas, e no reveza

mento/80. Juliana Vicente, So

lange Benz, Luana Vicente e Bár

bara Hermann, completaram a

equipe, Medalha de prata com

Luana Martins, categoria 11 e 12

anos, nos 50 metros Livre e 100
metros Costas; Solange Benz,
categoria 30 e 35 anos, nos 50
metros Peito e 50 metros Livre.
Medalha de Bronze para Eduardo

Junkes, categoria 9 e 10 anos,

nos 50 metros Livre; Juliana
Vicente, categoria 13 e 14 anos,

nos 100 metros Costas, e Débora
Dimas, na categoria 17 e 19 anos,
nos 50 metros Peito.

As provas foram realizadas no
. .

final de semana, na piscina do
Clube 12 de Agosto, em Floria

nópolis, com a presença de 300
nadadores na categoria de 9

anos, a Master.

Com os resultados conquis
tados em Florianópolis, os nada

dores da Ajinc/FME estão nas

. seguintes posições na classifi

cação, nas suas categorias: Luana
Martins, em segundo lugar, So
lange Benz, em terceiro, Bárbara
Hermann. na sexta colocação, e
Juliana Vicente, na sétima po
sição. A próxima e última etapa
do Circuito Catarinense de Na

tação acontecerá em Lages, no
mês de dezembro.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Vitória e João Pessoa seenfrentam
Jaraguá do Sul - Apenas

um jogo será disputado hoje pelo
Campeonato Sênior de Futebol.
Vitória e João Pessoa jogam a

partir das 20 horas, no Estádio
do Botafogo, na Barra do Rio
Cerro. Independente do resultado

de Ki ferro, Vi tóri a, e João

Pessoa, de Jaraguá do Sul, e Avaí,
de Guaramirirn, estão classifi
cados para as semifinais, que
acontecerá no dia 7 de outubro.

Avaí, na terceira posição, e João

Pessoa, na quarta, dependem do

Escritório de Advocacia
Dr. Arão dos Santos

OAB/SC9760

* Civil * Comercial
* Tributário * Bancário

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

resultado desta noite para sa

berem quem enfrentam no dia 7.
Se o Rio da Luz vencer, fica

em primeiro e enfrenta o João

Pessoa, enquanto a Kiferro joga
com o Avaí. Empate ou vitória

do João Pessoa, enfrentam-se
Kiferro e João Pessoa, e Vitória e

Avaí, A semifinal será disputada
em uma única partida, em campo
neutro determi nado pela Liga
Jaraguaense de Futebol. Os

estádios do Baependi e João

Marcatto devem sediar esta fase.
Os vencedores farão a final. Em
caso de empate no ternpo normal,
prorrogação. persistindo o

empate, as vagas serão decididas
nas cobranças de pênaltis. (:1\0)

Ferj/FME tenta reabilitação
no Estadual de Basquete

Jaraguá do Sul- A equipe
de Basquete masculina da Ferj/
FME entra em quadra hoje à noite

pela segunda rodada do Cam

peonato Catarinense de Basquete
Adulto. Os jaraguaenses en

frentarão a Abaf/Unimed, em

Florianópolis, buscando a rea

bilitação da derrota parà o atual

campeão, Ipiranga, na estréia
ocorrida no sábado, em Blume

nau, por 108 a 71. A Abaf venceu
no mesmo dia o Bandeirante, em

Brusque, por 78 a 75.

O técnico da Ferj/FME,
Milton Mateus, afirmou que a

expec}ativa é de mel�ora no

comportamento da equipe, que

passou pela partida de estréia.
Os jogadores Luiz Ballock e

Hugo Maçaneiro, que vinham de

longo período parados, foram
chamados às pressas para o jogo
em Blumenau e permanecem
para o jogo desta noite. "In

clusive com possibilidades de

Hugo permanecer com o grupo
para o restante do campeonato",

. disseMateus. O ala Jair, que não

pas-sou no teste antes do jogo
de estréi a, teve lesão no ombro e

fez sessões de fisioterapia,
continua de fora. O jogador não
está totalrnente recuperado, "não
podemos apressar a sua volta,
mesmo porque precisamos do
Jair para o restante da com

petição", disse Mateus. A Ferj\
FME iniciará a partida pro
gramada para as 20 horas, com
Julio, Jefferson, Christian e

Rafael. (AO)

Samuel Lopes lidera Estadual
o blumenauense James Ewald,
com 587 pontos, seguido do

mineiro Mauro Sales, com 586, e
Samuel Lopes, com 585 p�mtos.
Lopes agora ocupa o quarto lugar
na classificação geral do ranking
nacional. Já, no ranking estadual,
Samuel Lopes é o líder, com 18

pontos de vantagem sobre o

segundo colocado, James Ewald.
Luis Borchi, de Blumenau, e Hélio
da Silva, de Joinville, aparecem em

seguida. Samuel Lopes acredita

que na última etapa do brasileiro,

que acontecerá em novembro, em

Curitiba, terá graudes pos
sibilidades de chegar em primeiro.
"O sistema de pontos do tiro é

parecido com o Tênis, ou seja, os
atiradores que ficaram nas

primeiras posições no ano anterior
te.1T! um número maior de pontoS
para defender", analisou.

N9 ranking brasileiro, o pau
lista José Arraes continua em

primeiro. Também estiveram na

competição, em Blumenau, Mauri
Mathias e Claiton Bihr. (AO)

DALTERRA MANUTENÇÃO
HIDRÁULICA LIDA.

DESENTUPIMENTO
Rede de Esgoto
LIMPEZA

.

Caixa D'Água
I

Muros -Cercas - Telhados
Manutenção em PVC\
..

Rua: Urubici, 31 2a Casa à ESIIS'Estrada Nova· .370 077

Jaraguá doSul- O atirador
da Golden BingolFME, Samuel
Lopes, ficou com o primeiro lugar
no individual daCarabinaDeitado,
categoria A, da sa etapa do

Campeonato Catarinense e 2"

Copa Santa Catarina. As provas
valeram pontos para o ranking do

, Campeonato Brasileiro.
Os resultados dos atiradores de

Jaraguá do Sul foram bons na

competição disputada em Blu
menau. Na categoria C, vitória de

Romeu Herber. Na modalidade de

Carabina ar comprimido Samuel

Lopes, José Amaro da Silva e

Ciliane Bihr ficaram em terceiro

lugar nas categorias A, B e C,
respectivamente.

Samuel Lopes é também

técnico da equipe FME de Tiro,
que ficou em quarto lugar na

Carabina Deitado, com Timbó,
Joinvi lle e Blumenau, ocupando as

demais posições. Na Carabina ar

comprimido, por equipe, Jaraguá
do Sul ficou em terceiro lugar,
com Timbó ficando em primeiro
e Blumenau em segundo.

As provas valeram pelo
�anking do Campeonato Brasileiro,
com o primeiro lugar ficando com

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORRETORA
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CORREIODOPOVO

Automundo

www.hsv.com.au.
A versão original australiana do

Omega, que vem para .o Brasil,
recebeu uma preparação especial
da Holden Special Vehicles. Insta
laram no carro um motor GM VS
de 5,7litros todo feito em alumí
nio e preparado para chegar a
340 cavalos. O carro recebeu siste
ma de freios, suspensão e trans

missão remodelados para acom

panhar toda essa potência. Se o

carro conseguir desenvolver o que
marca no painel, ou seja, 250 mi
lhas por hora, o carro deve voar

baixo nas pistas. Para quem qui
ser verificar de perto é só conectar

o site do título. Detalhe: o site está
escrito em inglês.
Linha de montagem da

Kia no Brasil
A Kia do Brasil tem projetos de
construir uma fábrica no Brasil.

Projeto esse não possível por cau
sa de sua coligada, Asia Motors,
que deixou uma multa não paga
no Brasil de US$ 210 milhões, por
parte dos incentivos fiscais dados
para a marca instalar, sua linha de

montagem na Bahia, mas que não
deu certo p�)fque a matriz faliu na

Coréia. Depois que resolverem, a
Kia poderá então montar, quem
sabe, a van Besta e o utilitário

Sportage:,
Air bags externos

Está em estudos a colocação de bol
sas infláveis do lado de fora do car

ro. Os sensores leriam a aproxima
ção de outros veículos, para então

inflarem dos pára-choques, prote
gendo os ocupantes e o carro.

Agora, mudou mesmo
A mudança na carroceria da ver

são do Palio antigo foi apenas o

começo da nova geração. Isso por
que o Palio Young vai fazer parte
da família Palio ano 2000, que
chegou esta semana nas concessio
nárias. As mudanças foram muito

significantes, desde o interior até o

exterior. A dianteira foi totalmente
remodelada, com capô de fortes
vincos, terminados no pára
choque, e ainda incorpo
rou uma grade dian
teira (o Palio nun-

ca teve grade di
anteira). O con

junto óptico está
sendo produzido
de policarbonato,
totalmente trans

parente e protegido
com tratamento

antiabrasivo. O pára-choque veto

com novo desenho, a luz de estaci-..

onamento na cor azul, faróis de
neblina e a' nova logomarca da
Fiat ria grade frontal, completam a

dianteira. Na traseira, a tampa do

porta-malas recebeu traços hori
zontais, o pára-choque teve altera

ções e lanterna com desenho mais

reto e transparente. Na lateral, as
maçanetas, os retrovisores e os fri

sos. todos, foram levemente modi
ficados. A tampa do tanque de
combustível veio no formato qua-

drado. Passando do exterior para
o interior, onde o carro teve gran
des alterações também, novos co

mandos é diferentes formas foram

acopladas, O volante ganhou no

vas formas e a nova logomarca;
ilumina-

ção

interna no

teto com novo formato e painéis
das portas com novo desenho e

cobrindo toda a área da porta. O
painel, com novo formato, pode
vir em duas cores, dependendo da
versão. O console central, onde
acomoda rádio, entre outros,
trouxe saídas de ar em tamanho
diferente e botões em outras posi
ções. Hodômetro digital total ou
parcial também é novidade. No
console da marcha há um vão

para a colocação de CD charger

À esquerda. onovodesenho
dopeinel. comfonnatos
exdusivosdorádioCD

playere ventiladores, que
completam a versão2.mo.À

I
direita, a traseira, com traços
horizontais,modificaram a

antiga ondulaçãoredonda

(novidade entre os nacionais) e a

colocação de um interruptor para
ativar ou desativar o air bag do

passageiro, caso uma criança ocu

pe o banco. Todos esses itens po
dem ser encontrados; ou não, nas

cinco versões da linha

."
2000 do Palio: Palio

."

EX PIRE 1".0 SV;
ELX FIRE 1.0

16V; ELX
PIRE 1.3

l6V; ELX
1.6 16V e

Palio Stile
1.6 16V. A
versão do
motor Fire
está presen
te agora nos

motores 1.0 SV,
1.0 16V e 1.3 16V, que fornece

menor consumo, entre outros. O
motor teve ainda outras alterações.
O Palio Stile, mais completo, vem
de série com CD player e volante
com regulagem de altura, além do
air bag para o motorista, cintos de

segurança dianteiros com pré
tensionadores e limitador de carga
como conteúdo de série. Essas fo
ram algumas características que o

novo Palio trouxe, podendo ser
conferida nas ruas, em breve, com
a comercialização.
(LEANDRO SCHMÖCKEL GONÇALVES)

r

E só [unter os pontos
e trocar por prêmios!

R$l,OO
em cupom fiscal
-

-

Iponto
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275·3711
MODELO ANO

BMW 3251 completa 6c 93

Fiesta 4p, opcionais + som original 98
CBX 200 Strada 97

Goi Plus 96

Uno 2p, completo + ar 95
Saveiro gasolina 95

Tempra 16V comp. + banco de couro 95
Corsa Wind c/ opcionais + som original 95

Ipanema GL 4 portas c/ trlo elétr. 95

'Tempra Completo 93

Fiorino Furgão 1.5, gas. 93

Omega GLS completo 93
Uno Mille c/ opcionais 93
Santana GLS completo 92

Kadett SL 90

Gol.c/ rodas esp. 89
Chev 85
Santana CS 85
Passat GTS 83
Fusca 77/69/80

Veículo COR ANO

2 - Classi Auto CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL 28 DE SETEMBRO DE 2000

Vende-se CG ano 83, em Valor R$ 2.500,00 + 20x Vende-se Santana Mi ano 97, cor verde. Valor
bom estado, entrada de R$ 89,00. Tratar 9973- . ano 98, cor azul. Valor R$ 10.800,00. Tratar
R$ 500,00 + 3x de R$ 8955. R$ 16.900,00. Tratar 371-6124.

200,00. Tratar 372-1327 371-6124.

ou 370-1478. Vende-se Kadett GLS Vende-se Fiat Tipo IE,
2.0, ano 97, cor branca. Vende-se Santana motor 1.6,4 portas, ano

Vende-se Fusca ano 77, ValorR$ 14.500,00. Quantum Evidence, 95, cor branco. Valor
ótimo estado, cor branca. Tratar 37] -6124. motor 2.0, ano 95, cor 9.800,00. Tratar 37 J-
Tratar 370-1478 ou 372- azul. Valor R$ 6124.

1327. Gol 1.0002 portas, ano 15.800,00. Tratar371- Som, Alarmes. Kits originais. Baterias. Peças; e

96, cor branca. Valor R$ 6124. Vende-se Tempra SX Serviços para Motores de Partida. Dínamos.

Vende-se Fiat Premio 7.500,00. Tratar 371- 16V, ano 97, cor cinza. Alternadores. Faróis. Lanternas e

ano 94, modelo CS, IE, 6124. Vende-se Tempra IE Valor R$ 16.000,00. Instalações em Geral.

motor 1.5, c/4 portas, ano 95, cor cinza. Valor Tratar 371-6124.
..

Ligue e vamos buscar seu carro em sua

cor prata, ótimo carro, cl Vende-se Marea ano 99, R$ J 4.300,00. Tratar empresa ou residência"
seguro total. Valor R$ cor verde. Valor R$ 371-6124. Vende-se Kadett GL ano

6.800,00, cl 76.000km 27.500,00. Tratar371- 95, cor cinza. Valor R$ Promoção de
_

originais. Trátar9102- 6124. Vende-se Parati CL ano I 1.500,00. Tratar 37 1- ALARMES

671 I. 94,2 portas, cor azul. 6124.

Vende-se Gol Star ano- Valor R$ 9.700,00.
Rua alivio Domingos Brugnago, sln,Bairro Vila Nova

Defronte Lanchonete Varandão
Vende-se consórcio de 98, 2 portas, vermelho. Tratar 371-6124. Vende-se Palio ED ano

CG Titan contemplado, Valor R$ 13.500,00. 96. Valor R$ 11.500,00.
crédito de R$ 3.800,00. Tratar 371-6124. Vende-se Corsa Super Tratar 371-6124.

Corsa 2 pts
Vectra gl 2.2 cornpl.
GolMI
020 Conquest Turbo diesel, dh ABS,

.

Gol Cli 1.6 Vdro, Trav., Couro, Som
Fiat Uno ELX 4pts camp!. + Ar Cond.
Goi Plus

Prata 98
Marinho 98
Branco 97
Branco 96
Vermelho 96
Metálico 95
Bordô 95
Prata 94
Azul 93
Branco 93
Marinho 93
Branco. 89
Dourada 85
Dourado 83
Branco 80
Azul 76

Escort L 1.6 - gasolina
Escort L 1.6 - álcool

Ômega GLS 2.0 cornpl.
Santana 2000 4pts - dh + ar cond.

Parati CL 1.6 - álcool
Belina L 1.6 - álcool
Chevete - gasolina
Fusca 1300

.

Fusca 1300

3····
.. · ..

2· 2·:··
..

···

. 7:';, <
Ruo CeI. Procópio Gomes de Oliveiro
Centro - Joroguá do Sul

VEICULOS
Fone:370-2022

ZECA Automóveis
Novos - Usados de Toda as l\1arm

275 3507
VEÍCULOS MODELO ANO COMB. OOR

Vectra GLS . Okm Gas Branca

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

Moto Titan 99/00 Gas Azul

Santana GU 98/99 Gas Verde
Parati 1.0 16V, 4p 98/99 Gas Branca

Escort GL 16V, 4p 97/97 Gas Prata

Escort GL 16V, 4p 97/97 Gas Branql
Palio EL 1.5 97/97 Gas Branca

Vectra GL 2.0 96/97 Gas Cinza

Uno MilleEP 95/96 Gas Vermelho
Uno Mille4p 95/96 Gas Azul

Palio EDX4p 96/96 Gas Bordô
Santana GU4p 94/94 Gas Cinza

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

Uno S 1500 92/92 Gas Vermelha
Uno Mille 90/91 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

*Vende-se Capota para Pampa
*Gol 1000 16V 4P 98/99 Gas Verde

*ApoUo GL 1.8 90/90 Gas Bege

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

GM VW
MODELO ANO COR COMBo GOLMI 97 VERMELHO GAS.
S10 4.3 DELUXE COMPL. 4 P. 99 PRATA GAS. GOLCL 96 BRANCA ALC.
S10 4.3 DELUXE COMPLETA 98 BRANCA GAS. KOMBI STANDART 96 BRANCA GAS.
OMEGA CD TOP' 96 PRETO GAS. GOL PLUS 1'.0 95 PRETO GAS.
CORSA WIND 1.0 95 VERMELHO GAS. GOL PLUS 1.0 95 AZUL GAS.
CALIBRA 94 BRANCA GAS. GOL 1.6 92 AZUL GAS.
O 20. CUSTON DELUXE 91 BRANCA DIE. GOL 1.6 90 BRANCA GAS.
D-20CUSTON 87 VERDE DIE. � SANTANA GLS 4P 88 AZUL GAS.
0-1.0 1000 82 CINZA DIE. GOLBX 86 BRANCA GAS.

FUSCA 76 BRANCO GAS.
FORD

F-1000COMPLETA' 98 AZUL GAS. RAT
FORD KA COMPLETO 98 CINZA GAS. UNO S 90 BEGE ALC,
FORD KA 98 BEGE GAS. UNO ELX 4P CI AR 95 VERMELHO GAS.
MONDEO CLX FD 97 VERDE GAS. TIPO COMPLETO 4P C/ AR 94 PRATA GAS.
FIESTA 4P. 96 CINZA GAS. OUTROS

Ford Ka ano 98, cor prata, único ESCORT GL 94 VERMELHO ÀLC. JEEPJPX4X4 95 VERMELHO DIE.
ESCORT HOBBY 1.0 94 CINZA GAS. JIPE VITARA CONVERSíVEL 92 BRANCA GAS.

dono, baixa quilometragem. En- VERONA GLX 1.8 91 CINZA ÀLC. JEEP 4X4 JAVALI- MWM 90 AZUL DIE.

trada R$ 3.800,00 + 36x R$ 313,00.
ESCORT GL 86 BORDÔ' ÁLC. RURAL 4X4 (RARIDADE) 73 VERDE GAS,

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

CORREIO DO POVO,

,

VEICULOS

VEíCULO COR ANO

Peugeot Solei I 1.04p Branco 99

Corsa Sedã Verde 99

Fiurino Furgão 1.3 Branco 98

Uno SX 4p Verde 97

Corsa Wind Prata 96

Uno Ep compl. 4p Cinza 96

Parati CLI 1.6 Branca 96

Goi Plus 1.0 Verde 96

Gol 1.000 Vermelho 96

Tempra 16\1 Branco 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 cornpl. Bordô 93

Verona LX 1.6 Prata 91

Escort Gl 1.6 Vermelho 91

Classi Auto - 3

Monza SLE 2.0 comp. Azul 9 I

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 MODELOS·
MENORES PREÇOS

VEíCULO ANO COR COMBo N·ovos ·e Us:ados
MODELO COR COMBo ANO GII1

Fones: 373-0806 / 373-1881Corsa 1.0412 (Irava, ar g .. lim�. tr., des., aI) 98 Cinza G
Corsa 1.0 212 (trava, ar g., lim�. tr., des.) 95 Preta' G

Vectra 2.0 GLS 4p Prata G 98 Kadet GL 1.8 212 95 Azul G MODELO ANO COMB. COR

Corsa 1.0 Super 2p Branco G 97
D-20 (duQla) Envemo comQI. -ar 92 Bordô D Corsa secan 4p 01 G Prata
Monza CIªssic SE 2.0 412 92 BQrdQ G

Gol 1.0 I Plus Prata G 96 Chevette SE 1.6 212 87 Prata A Corsa Wind 00 G Cinza

Chevette SL 1.6, 212 85 Marrom G Corsa Wind 4p 99 G Branco
Escort GLI 1.8 Prata G 96 Opala Comodoro 2p (rem. 88) 81 Amarelo G Fiesta 98 G Preto

Escort Hobby Prata G 94 Volkswagen Escort SW 16V 98 G Cinza

Escort L 1.6 Azul G 94
Saveiro Com�lela 1.6 (Ar. dir. Trav.) 00100 Branca G Goi Plus Mi 97 G Prata
Goi CL 1.6, 212 96 Branca G Gol MI 97 G Prata

Gol 1.0 Prata G 94 . Goi CL 1.6, 212 89 Branca A Corsa 4 pts Super 97 G Vermelha

Fiorino 1.5 IE Branco A 94
Fusca 1.500 79 Branca G Vectra GLS 97 G Branca

Ford Kadett GL 96 G Prata
Kadett 1.8 SL Vermelho G 93 Ranger comQleta(ar, dir .. airbag,ASS) 96 Azul G

Gol CU 96 G Vermelho

Escort Guaruja 1.8 4p Vermelho G 92
Escort GL 1.6 212 95 Prata G

Uno Mille IE 96 G VermelhaEscort GLX 1.8 comQleto 212. 95 Cinza G
Gol 2.0 GTI 2p Azul G 89 Fiesta 1.3 212 95 Vermelha G Corsa GL 95 G Azul

Escort GL 1.6 2p 89 Verde A Goi CL 1.8 94 G Branca
Gol GL Bordô A 88 Corcel II 1.6 212 84 Verde A Kadett SL 93 G Prata

Corcel II 1.6 Bege A 86 Corcel II 1.6 212 83 Verde A Monza SL 4 pts 93 G Branca
Corcel·1I 1.6 212 81 Marrom G UnoS 93 A AzulSantana GL, 4p Azul A 85 Fiai Kadet SL 91 G Cinza

Santana GL, 2p Bege A ,85 00100 Vectra GLS 2.2 90 G Azul
98 GolCL 88 A PrataFusca 1.3 Branco G 76 96

Chevette 86 A Prata
Fusca 1600 85 G Branco

.";; Fusca 1300 82 G Verde
Rua Reinoldo Rau, 794 - Centro

\370 21�9 Ruo Woldemar Grobba, 3809
Jaraguá do Sul w: �t:�:::,. <. lenho - Jaroguá do Sul Rod. BR 280 - Km 60 - Guaramirim - SC

.ga lna

gasolina
Branca álcool
Bfanca di "ijasouna

;

AUTOMOVEIS
oi«
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Toda linha
2000

com bônus de

R$ 2.000,

peças onqrncns e acessórios originais,
você concorre a 10 Gol.

Aproveite_a
PROMOCAO
de serninovos
CARAGUÁ.

, .
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Supervalorização
Caraguá

A melhor avaliação do
�eu usado na hora da troco.

Troco na Troca

Troque seu usado por um

novo e ainda receba
dinheiro de volto.

..;
iJ,
e
•
o

.�
""
c
o

.�
c
c
o
Ü
•
'O

ENTREGAMOS ONDE VOCÊ ESTIVER'

Banco Volkswagen
Rua Bernardo Dornbusch, 800
Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

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

Sábados: 8h às 13h

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Emm

-
-

EMMENDÓFl
Fa:::eíCÚ L.Ó-=:___.-s_-.

Fone,37}3655

••

or er
Comércio

de Veículos

Mecânica
. funilaria

e píntura

Serviçoside lavacâo_ I
e UDrmcaçao

..

PROMOÇÃO DE ANIVERSÁRIO
Nos 50 anos da Emmendörfer, o presente é para nosso cliente,

A partir do dia 7(8(00 até 3(9(00
praticamos preço especial em:

Serviço - Valor Hora R$
_ :20,00

Peças - Desconto de 200/0
, ,

A Emmendörfer agradece'a todos os clientes
_

e amigos, pela pre_ferência.
_

" �.

Atendimento
2a a 6a feira

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

sábados
das 8 às 12 horas

Tel371 3655
Av. Mal. Deododo da Fonseco, 557

eliTlmelildöITe�@ llle�UIilO. tembr

I

'i
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Nome'_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,
Endereço _,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_.,__,_,_,_,_,_,
_,_,_,._,_,_,_,_,_, N°_'_'_'_' Aptoo_'_'_'_'
Bairro _,_,_,_,_,_,_,_,_)_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,
CEP _,_,_,_,_ ° _,_,_

'

Cidade_'_'_'_'_',_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,
Te Iefone_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_.,_,_,_,_,_,_,
Celular_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'
E-mail_'_'_'__ '_'_'_'_.,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,
Data de Nascimento _,_,_
Você possui automóvel? Qual? _,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,

'videokê ralf eletronies modo VMP·2500 ,

- E;&e,aipame�itE)6
_ I\rJl�., a,�1'111)",· ".c;t:��

Aproveite! Crediário próprio!
Tudo em 3 x s/ juros (1 ent. + 2x)

Corrsulre-rias

JARAGUÁ DO SUL, 28 DE SET�MBRO DE 2000

AUTO MECÂNICA
BENS CAR

Especializada:

"�Öll"'"
BR280K�71- VilaRau 371-4284Jaragua do Sul- SC

AUTOMECÂN ICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

�..� .....•.. "".
,

. w�· IIBIJII

11����!.

telefone:
(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 90.0.

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

--\ Rua Bernardo Dornbusch, 1111 Vila lalau Jaraguá do Sul Y

4) +

som alarmes baterias - vidros e travas elétricas (Ç> 2_ '1'
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Bateu?
Não adianta remendar.

Trabalho com qualidade
énaDemicar

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

I:
I,
,

'
Não precisa ser autorizada, tem que ser especializada!

Fone: (41) 311#m5051 . I

Rua Major Júlio Ferreira, n� 244 mi Vila Lalau _R Jaraguá do Sul mi se I
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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_,

(� ( J J�.�� ).'-'.( ....)1.:.-4.r. ) ,��J

�UlTConheça os Veícu os

no Show Room do.Consórcio
-

A'DQUIRA SEU RENAULT A PARTIR DE

NOVO GRUP-O [719

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

REDE RENAULT - 106 CONCESSIONARIAS NO BRASn.

A

AQUI VOCE ENCONTRA

TUDO EM•••
,

* Pneus
* Rodas Esportivas
* Amortecedores
* Escapamentos
* Balanceamentos
* Geometria
* Pastilhas de Freio
* MolasAUTO CEN'TER

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Votar
consciente
é decidir
pelo bem
de todos

Coligação considera as metas

compatíveis com os recursos

"Com a receita atual do

Município, que está próxima de

US$ 3 milhões mensais, a nossa

proposta é perfeitamente viável",
diz o enunciado do Plano de

Governo, distribuído à popu
laçãó, Para chegar ao objetivo,
a coligação propõe a mudança
do atual modelo administrativo,
hoje utilizado na Prefeitura, para
recuperar a capacidade de
investimento do Município. "É
fundamental a redução dos custos
da máquina pública, com a

revisão dos contratos de ter

ceirização (com prioridade para
empresas locais), redução dos

cargos comissionados e realiza
ção de obras e serviços com

pessoal próprio, ou seja, através
da adrn inistração direta",
defende.

O Plano de Governo cita

algumas das pri ncipai sobras
realizadas pelas administrações
que tiveram a participação do
PMDB e estabelece as novas

metas em diversas áreas. Em

resumo, algumas das metas, em

diferentes áreas de atuação, são:
na área de Administração
Pública e Finanças, deye ser

adotado sistema de audiências
públicas itinerantes nos bairros,
com a participação de secretários

municipais e vereadores repre-

sentantes da comunidade; o

Conselho Político-Adminis
trativo Municipal, previsto na

Lei Orgânica, deve ser rees

truturado; aplicação do Orça
mento Participativo e partici
pação no Orçamento Estadual

Regionalizado, também são
metas da coligação.

Na Educação, as escolas serão
dotadas de gabinetes odontoló

gicos, parques infantis e ginásios
esportivos cobertos. O trabalho em
consonância com as associações

,

de pais e professores será inten

sificado, visando aperfeiçoar a

gestão da rede municipal de en

sino. Na Saúde, estão previstas a

viabilização do Hospital Público
Municipal (via convênio Hospital
São José) e municipalização do
SUS (Sistema Único de Saúde).
Mais investimentos na saúde

bucal, com atendimento odontoló

gico nas escolas e periferia. Com
relação ao transporte urbano, a

intenção é revisar o sistema de

circulação dos ônibus e melhorar
a sinalização de trânsito. Cons

trução da nova prefeitura,
sinalizar e iluminar adequa-da
mente a ciclovia, concluir o

Código Municipal de Meio Am

biente e Reativar o Mercado
Público Municipal, também

constam das metas de trabalho.

Agenda dos candidatos para hoje

Irineu Pa$old
l2h30, - Debate
no rádio
15 horas _

Reunião com

grupo de 3a Idade
(Rio' Cerro)
17h30 - Reunião
Com presidentes
de partidos da
aliança
20 horas -

Comício na

Sociedade
Vieirense ,(Vila
lalau)

Dionei ela Silva
9 horas _,

Panfletagem em

Três Rios do Sul
12 horas _

"Bandeiraço" na

Vila Nova
12h30 _ Debate
no rádio
13h30 _

Panfletagem no

Bairro Nereu
Ramos
19h30 - Reunião
no Bairro Nereu
Ramos

Cecília Konell
\9h30 - Visitas a

,bairros
114 horas _ Clube
de Idosos (B,
Nereu Ramos)
18 horas -

Reunião rro Bairro

Água Verde
20 horas _

Comício' no Chopp
& Club

ESCOLHER
MAL NA HORA
DO VOTO É
DAR MOTIVO

PARA
, FRUSTRAÇÕES

DEPOIS

Plano de Cecília prevê maís
de 200 ações de governo

Cecilia Konell

Coligação Renovando com o Povo (PMDB/PPS)
Naturalidade: Iaraguâ do Sul
Data de nascimento: 18/5/1947

Formação: Estudos Sociais, Ferj (Jaraguá do Sul), e Psicologia,
ACE (Joinville)

desafio de concorrer no pleito
eleitoral se concretizasse,

Cec.íl i a começou a vida
pública atuando, inicialmente, no
Magistério. Ela trabalhou como

professora nos colégios
particulares São Luís e Divina
Providência, e depois foi diretora
da Escola Albano Kanzler, na Vila
Lenzi, durante seis anos.

Posteriormente, assumiu a Se
cretaria do Bem-estar Social na
Prefeitura, de 1989 a 1992,
período em que o marido foi
prefeito. Já nessa época a

militância político-partidária

Influênciado avô despertou o interesse pelapolítica
virou rotina na vida da candi
data, assim como ainda acontece
hoje.

Antes de ser lançada candi
data, o nome de Cecília, passou
com unanimidade de aceitação
pelo crivo da coligação PMDB/
PPS. Esse respaldo deveu-se ao

desempenho da candidata em

pesquisas internas realizadas pelo
partido, quando superou inclusive
o marido, deputado Konell. O
médico Nelson Eichstaedt integra
a chapa majoritária da coli-gação
ao lado de Cecília, concor-rendo
para vice-prefeito.

Candidata quer
priorizar
realizações na
área social

Jaraguá do Sul - A candi
data da coligação Renovando
com o Povo (PMDB/PPS), Ce
cília Konell, apresenta plano con-

.
tendo mais de 200 ações de go
verno. "Nossa proposta foi ela
borada visando contemplar todos
os setores da comunidade, mas com
muita ênfase para o atendimento
das questões sociais", frisa a

candidata. Se chegar ao governo
municipal, Cecília pretende dar

especial atenção aos serviços na

educação, saúde, habitação e

incentivar a geração de empregos.
"Posso dizer que são algumas das
minhas prioridades", anuncia.

Cecília diz que o plano de go
verno é ambicioso, mas afirma
não ter dúvidas de que poderá
realizar as metas estabelecidas,
por vários motivos. Primeiro por
que a proposta de governo reflete
a opinião da população e "é o

que a comunidade precisa". Se
gundo, porque são sugestões cal
cadas em cima da realidade fi
nanceira do Município, levando
em conta a disponibilidade de re
cursos. E, ainda, porque o futuro

governo, promete, contará com

equipe "capacitada e imbuída de

boa vontade, determinação e

confiança".

Cecília Konell atribui à
influência do avô, João Januário
Ayroso (já falecido), o interesse

pela política, que manifestou-se

já bem cedo. Esse interesse
cresceu ainda mais na convi
vência com o ex-prefeito e atual

deputado estadual Ivo Konell
(PMDB), com quem está casada
há 34 anos. Mas' a decisão de
concorrer nas eleições deste ano,
decorre �'é do apoio recebido
da população quando meu nome

foi apresentado", diz a candi
data. Segundo ela, a recepti
vidade foi decisiva para que o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Pasold quer inovar através
da 'Gestão Compartilhada'
Prefeito

espera marcar
novomandato
com o sistema

o candidato da Aliança
Mais Jaraguá do Sul (PSDBI
PPB/PFL/PTB/PL/PTN),
prefeito Irineu Pasold, tem a

"Gestão Compartilhada" como
principal bandeira de campanha.
Trata-se de sistema de trabalho

pelo qual pretende envolver ao
máximo a participação da

comunidade e otimizar o uso

dos recursos disponíveis (fi
nanceiros, de pessoal ou ins

talações físicas), mantendo as

parcerias com entidades, ins
tituições e setor privado. Pasold
espera obter. desse sistema de

gestão o diferencial em relação
ao atual mandato.

Ele garante ter cumprido
95% do plano de governo

iniciado com o ex-prefeito Ge
raldo Werninghaus (já fale

cido), apesar das críticas de
adversários na campanha,
apontando obras não realizadas
e promessas não cumpridas.
Uma das metas que ficou é a

construção do futuro Centro
Administrativo (Prefeitura),
que seria construído nessa

gestão, mas não-aconteceu. Um
dos motivos alegados pelo
atraso do projeto são as

dificuldades legais de indeni

zação na aquisição do imóvel
na Rua Max Wilhelm, que

abrigará o projeto.
Na avaliação do prefeito,

não haverá dificuldades in

transponíveis para o próximo
governo d[ Jaraguá do Sul.

Normalmente, explica, os

maiores problemas enfrentados
pela administração, para a

futura gestão, são aqueles que
não dependem de atos ou da

vontade direta do Executi vo,
mas de decisões ou negociação

envolvendo terceiros. Ele cita
como exemplo o problema dos
loteamentos irregulares, que

exigiram muito acompanha
mento não só da Prefeitura,
mas também do Ministério

Público, dos órgãos de fiscali

zação ambiental e dos próprios
interessados.

Apesar disso, recentemente,
a Secretaria do Desenvolvi

mento Econômico, que respon
de pela Divisão de Habitação,
confirmou a entrega dos pri
meiros cinco loteamentos regu
larizados, depois de feitos os

estudos e definidas as provi
dências necessárias. Pasold de
fende a reinstalação de um es

critório de fiscalização ambien
tal em Jaraguá do Sul para que
essas questões possam ser tra

tadas com agi lidade.
A Prefeitura prontifica-se a

ceder recursos humanos para
viabilizar essa unidade de ser

viço, que teria também atuação
regional.

Ações mais urgentes estão previstas em oito propostas
As ações de governo con

sideradas mais urgentes pela
Aliança Mais Jaraguá do Sul

estão contidas em oito pro

postas diferentes. "São projetos
que deverão acontecer logo",
diz Pasold, explicando que
todos tratam de problemas que

precisam de solução urgente na

comunidade. O "Transfácil"

propõe a reestruturação do

transporte coletivo urbano em

Jaraguá do Sul, com a

implantação da passagem única
e a construção de três Ter

minais de Integração e insta

lação de du as Estações de

Integração, além de outras

idéias, como as linhas Ponto a

Ponto, ligando bairros ao

Centro nos horários de grande
movimento. Para melhorar o

acesso da população atendida

pera SUS (Sistema Único de

Saúde) às consultas com

médicos especialistas, será
criado o Centrovida, que
funcionará próximo ao Ter
minal Rodoviário Urbano. O

"Jaraguã-Tee" é outra idéia de

Pasold e 'colaboradores. Nesse

caso, a Prefeitura atuaria como

animadora e facilitadora,
atraindo investimentos para o

Portal da TecnoJogia, que se

diará instituições que fomentem
a pesquisa e a difusão de

tecnologias, assim como a for

mação de mão-de-obra espe
cializada nessa área. "Terra

Adorada" é a proposta dirigida
à preservação ambiental e

conservação dos mananciais

d'água, prevendo a criação do

Parque Ecológico do Vale do

Itapocu e da área de preser

vação ambiental das nascentes

dos rios Jaraguá e Itapocu. O

Projeto "Primeiro Emprego"
quer gerar mais oportunidades
de e�prego, trabalho e renda.

O projeto contemplaria os

jovens com estágios no co

mércio e indústria que seriam

convertidos na primeira expe
riência profissional. No aten

dimento aos adultos, a idéia é

melhorar a capacitação pro
fissional através dos cursos do

Sine (Sistema Nacional de

Emprego) e atendimentos na

área social, pa!a recuperação
da auto-estima. O Projeto
"Agente Comunitário de Segu
rança" prevê a formação de co

laboradores designados dentro

das próprias comunidades, que
contribuiriam sob várias for

mas com a segurança pública,
como na prevenção aos proble
mas das drogas, questões de

.

trânsito e do próprio policia
mento. Estes agentes não usa

rão armas e não terão poder de
polícia, sendo apenas colabora
dores. Outras idéias são os pro

jetos "Vida Feliz", que aposta
na geração de locais apropria
dos e de novas oportunidades
pára o lazer das famílias, e o

"Centro Família", dando opor
tunidade para jovens e adoles

centes participarem de oficinas
de trabalho, e aos idosos, para
atuação como instrutores em

atividades remuneradas (se
carentes), contribuindo com

seus conhecimentos, experiên
cias e habilidades adquiridas ao

longo da vida.

Irineu Pasold

Aliança Mais Iaraguâ do Sul (IPSDBIPPBIPFUPTBIPUPTN)
Naturalidade: Massaranduba (SC)
Data de Nascimento: 915/1945

Formação: Faculdade de Farmácia e Bioquímica (UFSC)

Vida pública teve início com

atuação nos servíços de saúde
'A atuação nà área da

saúde pública abriu o caminho

para que lrineu Pasold

iniciasse a vida pública. Em
1993, ele assumiu a Secretaria

de Saúde, na gestão do ex

prefeito Durval Vasel, e, desde
então, não parou .mais. Per
manecéu à frente da pasta da

saúde até maio de 1996,
quando desincompatibilizou
se para poder participar das
eleições municipais, elegendo
se vice-prefeito pelo PSDB,

. na dobradinha com Geraldo

Werninghaus (PFL), a quem
subsri tui ri a após o fale
cimento do mesmo, em aci

dente automobilístiéo, a par
tir de fevereiro do ano pas
sado.

A primeira filiação par
tidária de Pasold foi com o

PPB, 'em 1993, do qual se

desligou para ingressar na

legenda des tucanos, dois
anos depois, em busca de

maior espaço político. Pasold
acredita que foi a experiência
de trabalho acumulada no

atendimento à comunidade
que mais o influenciou para
que prosseguisse na ern

.preitada. Na passagem pelo

.setor, coube a ele desencadear,
em Jaraguá do Sul, algumaS
das principais mudanças que
incidiriam sobre o geren
ciamento da área, como a

Gestão Serniplena e a mu

nicipalização da saúde pú
blica .

Durante boa p arte do

primeiro mandato, Paso1d
cumpriu um plano de trabalho
que havia traçado com Wer

ninghaus. Agora, quer corn

�pletar obras e projetoS e

imprimir marca própria na

governo. O médico-peciiatra
Moacir Bertoldi participa da

chapa majoritária com pa

sold, concorrendo a ",ice-

prefeito.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Plano defende a inversão de

prioridades para atendimento
o governo democrático e

popular deverá fazer a inversão
de prioridades, dando ênfase aos

investimentos sociais nas áreas da
saúde, educação, assistência
social, habitação, saneamento
básico, transporte, meio arn

biente e cultura; promete
inici ati v as imedi atas para
combater os efeitos da crise

estrutural; propõe iniciativas
como mutirões para promover a

urbanização e regularização de

ocupações e loteamentos ir

regulares, viabilizando moradia à

população de baixa renda, com
política habitacional definida;
defende o desenvolvimento local

integrado, combinando o for
talecimento da economia aos

processos de inclusão social;
ampliar o direito à cidadania;
priorizar a democratização da

administração pública, criando
canais de participação' popular
através de conselhos comu

nitários, para fiscalização dos

serviços públicos. A norma de

gestão será a descentralização e

a transparência, reforça.
No que se refere ao transporte

coletivo urbano, o PT propõe o

Sistema Integrado, que seria uma
espécie de "revolução" no que
tem sido feito nessa área na

cidade até o momento.

Unificação de preços, criação de
novas linhas, atendimento 24

horas, prestação de serviços
específicos para os trabalhadores
e pessoas portadoras de de
ficiências físicas e a definição de
linhas para locais de difícil
acesso, são algumas das medidas
previstas.

No tocante à habitação e

regularização fundiária, o leque de
idéias é amplo: efetivação do
Conselho Municipal de Ha

bitação; reativação da Companhia
de Habitação de Jaraguá do Sul;
criação de um Departamento de

Regularização Fundiária; Plano
Diretor para planejar a ocupação
do solo e possibilitar ao poder
público regularizar os mercados
fundiário e mobiliário; des
burocratizar a documentação
para a construção de casa

própria; incentivo à população
com lotes adquiridos a se .

organizar em mutirão para
construção de casa própria;
incentivo à pesquisa de novas

alternati vas de construção de

moradias, novos materiais e

métodos; criação de programas
para oferta de lotes a preços
acessíveis, sem fins espe
culativos, entre outras.

Na área do Planejamento e

Desenvolvimento Urbano:

efetivação do Conselho Muni

cipal de Trânsito; efetivação do

Conselho Municipal de Pla

nejamento e Desenvolvimento

Urbano; efetivação do Conselho

de Defesa Civil; criação de um

órgão de Planejamento Urbano

permanente e estratégico;
descentralização da adrni

nistração, com a criação de

subprefeituras dotadas de infra

estrutura, inclusive tentando

viabilizar os serviços públicos
federal e estaduais para melhor

atendimento à população nos

bairros; centralização dos ser

viços públicos junto à Prefeitura

(documento de identidade, car
teira profissional, alistamento

militar, entre outros).

Textos: Milton Raasch

F�tos: Edson Junkes
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Candidato aposta nas idéias
do partido para governar JS
Orçamento
ParHcipalivoconsta
entre as principais
propostas

o candidato a prefeito do PT,
Dionei da Silva, aposta nas

propostas do partido, já bastante
.

difundidas na divulgação da

campanha eleitoral para
governar Jaraguá do Sul. O

"Orçamento Participativo"
desponta como uma das mais

importantes proposições petistas,
pois aparece como a forma de

garantir efetivamente a aplicação
dos recursos públicos para
atender aquilo que a população
reivindica. Em Blumenau, 30 mil
pessoas participaram da dis
cussão sobre as formas de inves
tir os recursos públicos, por conta
do funcionamento do Orçamento
Participativo, relata confiante o

candidato. "Todas as pessoas

participam, não só os presidentes
e dirigentes das associações de

moradores", f'az vquestão de

enfatizar Dionei. Dessa forma,
explica, a comunidade pode
apontar meticulosamente o que

precisa ser feito em obras e

iniciativas na educação, saúde,
obras públicas e outras áreas.

No funcionamento do Banco

do Povo, o exemplo também

chega de Blumenau, onde o

Município fez aporte inicial de

recursos de R$ I milhão e o

Dionei da Silva
Partido dos Trabalhadores
Naturalidade: Pouso RedondoiS'C)
Data de nascimento: 14/11/1963

Formação: cursos de Pedagogia e Direito, na Furb, Blumenau

tia, formando o capital inicial de
giro. Os recursos servem para
financiar todas as pequenas
necessidades do cidadão, sendo
de grande importância nos

momentos críticos de desem

prego, para a compra de má

quinas e equipamentos de serviço
que podem ajudar na formação
de rendá familiar, por exemplo.
Quase na mesma linha, insere-se
o Programa de Renda Mínima,
oferecendo pequenas quantias de

auxílio financeiro para a família
do trabalhador desassistido,

que tanto os membros jovens
quanto as crianças da família

freqüentem a escola e que o chefe
da casa participe de cursos e

treinamentos que possibilitem
melhor capacitação profissional.

As propostas do PT con

templam ainda diversas áreas,
passando pela educação, saúde,
assistência social, esporte e lazer,
cultura, habitação' e regulariza
ção fundiária, planejamento e

desenvolvimento urbano, sanea
mento e meio ambiente, agricul
tura e abastecimento, além de

BNDES entrou com igual quan- exigindo, como contrapartida, outras.

Atuação política deDionei iniciou nas eleições de 1996
O candidato a prefeito do PT

começou a participar da ativida
de política naseleições rnúnici

pais de 1996, quando concorreu

ao Executivo jaraguaense pela
primeira vez. Dionei não se ele

geu naquele ano, mas ficou co

nhecido pelo desempenho nas

participações que teve nos deba
tes políticos. Em 1998 concorreu
a uma vaga na Assembléia Le

gislativa do Estado, quando
mais uma vez não foi eleito, mas
conseguiu fazer votação (8.975
votos) que o credenciou a conti
nuar tendo pretensões políticas.
No ano passado, foi novamente
indicado candidato pelo partido.

Dionei é oriundo de família
rural do Município de Pouso

que foi no período em que traba
lhou na indústria e no serviço
público que sentiu mais de perto
as dificuldades dos trabalhadores
e as questões sociais. A filiação
ao Partido dos. Trabalhadores
deu-se em 1995, saindo candida
to já no ano seguinte. "Eu vi no
PT uma linha de resistência", diz
o candidato. Na opinião dele, "se
todas as pessoas participassem
mais da política, a sociedade já
teria acumulado mais conquis
tas." O sindicalista ArnbrósioLi
no Becker, vice-presidente do
Sindicato dos Trabalhadores na

Indústria do Vestuário, participa,
ao lado de Dionei, da chapa ma":

joritária do PT, como candidato
a vice-prefeito.

Redondo, na região central do Es
tado. Até a idade de 20 anos tra

balhou na agricultura, transfe
rindo-se então para Jaraguá do

Sul, onde, inicialmente, freqüen
tou o Juvenato Marista. Tendo

ingressado no mercado de traba

lho, trabalhou na CEF, Weg e

depois na Prefeitura. No período
em que permaneceu no serviço
público municipal, iniciou os

contatos com a categoria dos
servidores públicos municipais,
para a qual presta serviços de
assessoria jurídica, ainda hoje.

Estudando à noite, conseguiu
concluir dois cursos de nível

superior, Direito e Pedagogia, na
FURB (Universidade de Blume

nau), em Blurnenau. Ele conta

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SISTEMA DEALISTAMENTO ELEITORAL
I

Locais de Votação
Zona:087 Município: 81752 - Jaraguá do Sul

Local: 1015 -Colégio Estadual Abdon Batista
, End.: Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 473
CEP.: 89251100 . N° Possível Seções: 11

0034/0298 0035/0314 0036/0289
0145/0152
Total: 6 seções / 1550 eleitores.

Centro

Qtde. Mãx.Eleitores: 4400
0037/0253 0038/0244

Local: 1023 - Centro Educacional Evangélico - Escola Jaraguá
End.: Rua Professora Estheria Lenzi Friedrich, 130 Centro
CEP.: 89251010 N° Possível Seções: 12 Qtde. Máx. Eleitores: 4800
0039/0330 0040/0329 0041/0338 0042/0328 0085/0182
0146/0136 0147/0063
Total: 7 seções / 1706 eleitores.

Local: 1031 - Colégio E�tad�al Euclides da Cunha
End.: Rua Henrique Damathe, 15 Fone (47) 276-0300 Nereu Ramos

CEP.: 89265730 l'f0 Possível Seções: 9 Qtde. Máx. Eleitores: 3600
0043/0360 0044/0370 0045/0370,' 0106/0342 0107/0342
Total: � seções / 1784 eleitores.

Local: ] 040 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Machado de Assis
End.: Rua Manoel Francisco da Costa, 390 Fone (47) 370-2744 João Pessoa

CEP.: 89257000 N° Possível Seções: 7 Qtde. Máx. Eleitores: 2800

ANOBERTO KÖPP
11657

-Sou colaboradorador da
Malwee há 18 anos.

Ao decorrer destes anos
muito me dediquei às
comunidades, ajudando
ao próximo.
Fui Vice-Presidente da
SER Aliança

.

- Presidente APP na Escola
Professor João Romário
Moreira
- Presidente daParóquia
Evangélica Luterana da Barra
do Rio Cerro
- Presidente da Paróquia
Evangélica Luterana da Barra do Rio Cerro II
- Atualmente sou membro do Conselho Fiscal (licenciado)
dos SINODO NORTE CATARINENSE
Por todas estas entidades dediquei muito o meu tempo
disponível, onde muitos trabalhos foram realizados.
Nunca medi esforços para vençer qualquer 'obstáculo,
ou desafio' que encontrei nesta jornada.
Amigo Eleitor, estou concorrendo há uma vaga na Câmara
de Vereadores dé jaraguá do Sul, onde pretendo representar
as comunidades, revindicando melhorias nos.baírros em pról

.
da população.
Tenho certeza, se eleito for, me empenharei com todo
esforço, para melhorar .ainda mais a

qualidade de vida de nossos irmãos jaraguaenses.
Por isso peço o seu voto, em IOde Outubro.
Para vereadorvote ANOBERTO KÖPP 11657.
E para prefeito, Irineu 45.

Um abraço e muito obrigado.

0047/0333
Total: 3 seções / 1027 eleitores.

Local 1066 - Escola Básica Elza Granzotto Ferraz
End.: Rua Carlos Francisco Ranthum, S/N Fone (47) 274-8007 Santa Luzia
CEP.: 89267000 N° Possível Seções: 6 Qtde. Máx. Eleitores: 2400
0049/0300 0050/0290 005]/0298 0053/0152 0103/0150
Total: 5 seções / 1190 eleitores

Local: 1074 - Sociedade Sport Club Paraná
End.: Rua Luís Ricardo Floriane, S/N
CEP.: 89250000 N° Possível Seções:l
0052/0133
Total: 1 seção / 133 eleitores

'

Três Rios do Norte

Qtde. Máx. Eleitores: 400

I

Local: 1090 - Escola Isolada Vila Chartres

End.: Rua Itapocuzinho, 10
CEP.: 89250000 N° Possível Seções: 2
0054/0284
Total: I seção / 284 eleitores

Vila Chartres

Qtde. Máx. Eleitores: 800

Local: 1104 - Escola Isolada Braço Ribeirão Cavalo
End.: Rua Francisco Gretter, S/N Fone (47) 392-3026 R 25 Nereu Ramos - R

CEP.: 89251970 N° Possível Seções: 3 Qtde. Máx. Eleitores: 1200

0055/0371 0140/0056
Total: 2 seções /427 eleitores

PI Vereador

PAULO FLORIANI
ALIANÇA MAIS JARAGUÁ

- Comerciante a 20 anos em Jaraguá do Sul
- Ex-vereador de 1993 a 1996

11630
- Ex-vice-presidente da ACIIS para assuntos da Micro e Peouenas Empresas
': Ex-presidente da AMEVI, hoje APEVI - Associação das Micro e Pequenas do

Vale do Itapocu
- Ex-membro da FAMPESC -. Federação das Micro e Pequenas Empresas
do Estado de Santa Catarina,
- Ex-presidente do PCT - Programa Comunitário de Telefonia do Vale dó Itapocu
- Ex-presidente da Sociedade Esporte Clube Paraná (atual
Santo Antônio Esporte Clube)

- Ex-presidente da Sociedade Esporte Clube Estrela.
- Membro da Diretoria do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul.e um dos fundadores.
- Membro e Coordenador do Coral do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul
- Ex-membro daAPP do Colégio Estadual Euclides da

Cunha.
- Ex-membro da Diretoria da

Igreja da Nossa Senhora do

Rosário, por vários anos.

\

OBJETIVOS PRINCIPAIS

- Procurar alternativas para
Que Indústrias de Jaraguá
do Sul não saiam do Município,

.

e sim, tentar transfett-las

para os Bairros.
- Buscar sempre junto às
Comunidades as prioridades.

- Incentivar sempre a Cultura,
valorizando as origens
étnicas aQui existentes.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Local: 1112 - Escola MunicipaL de Ensino Fundamental Max Schubert
End.: Rua Roberto Ziemann, SIN Fone (47) 371c9247 Amizade
CEP.: 89255300 N° Possível Seções: 5 Qtde. Máx. Eleitores: 2000
0056/0344 0057/0349 0087/0332 0126/0259

Total: 4 seções 11284 eleitores

Local: 1120 - Colégio Julius Karsten

End.: Rua WaldemarRau, 222 Fone (47) 372-1643 VilaRau
CEP.: 89254260 �o Possível Seções: 11 Qtde. Máx. Eleitores: 4400
0058/0378 005910380 006010379 0061/0377 0099/0379
0132/0378
Total: 6 seções I 2271 eleitores

Local: 1139 - Colégio Estadual Professor Heleodoro Borges
End.: Rua Ernesto Emílio Horst, S/N. Fone (47) 372-0544 Vila Lalau
CEP.: 89256380' N° Possível Seções: 12 Qtde. Máx. Eleitores: 4800
0062/0353 0063/0363 0064/0364 0065/0366 0066/0368
0091/0266 0092/0281 0093/0315 0094/0247 0138/0248
Total: 10 seções I 3171 eleitores

Local: 1147 - Colégio Estadual Alvino Tribess
End.: Rua Adolfo Tribess, 180 Fone (47) 370-2742 Vieiras

CEP.: 89256690 N° Possível Seções: 9 Qtde. Máx. Eleitores: 3600
0067/0361 0068/0349 0135/0203 013710202

Total: 4 seções 11115 eleitores

Local: 1155 - Escola Municipal de Ensino Fundamental General Osório
End.: Estrada Geral, SIN Ribeirão Grande
CEP.: 89250000 N° Possível Seções: 1 Qtde. Máx. Eleitores: 400
006910243
Total: 1 seção I 243 eleitores

Local: l180:_ FERJ - Fundação Educacional Regional Jaraguaense
End.: Rua dos Imigrantes, 500

.

Fone (47) 371-0983 VilaRau

Cep: 89254430 N° Possível Seções: lO Qtde. Máx. Eleitores:

Aliança Trabalhista Liberal

�

"Trato meus

semelhantes como

quero sertratado".

Qual sua formação?
SOuformado em Administração de

Empresas, estou concluindo a

Faculdade de Ciências Contábeis e

cursando a Faculdade deDireito, área

que sempre tive grande afinidade e

interesse. Também sou diplomado pela
Adesg - Escola Superior de Guerra.
Aos 17 anos fui professor do Centro de

Treinamento do Grupo Weg e

Senai, onde já fui aluno.
Sempre fui líder estudantil,
presidente do DCE da Ferj. Fui
diretor da Bolsa de Negócios de

Santa Catarina, por duas gestões.

Qualfunção está exercendo

atualmente?
Sou empresário, diretor da
Metalúrgica lndustrial Henipe e

Raeder Plásticos e presidente do

partido PL, desde 1995, e vice

presidente Estadual, a partir de
2000.

Por que pretende seguir carreira
política?
Primeiro porque eu gosto e,

segundo, trabalhar para a

comunidade é a melhor maneira de

retribuir tudo que Deus me

proporcionou. Tenho saúde,

experiência e condições de exercer

meus conhecimentos

profissionalmente. Em 1988 fui o
vereador mais votado, atuei na
Câmara na gestão 1989-1992,
onde ocupei também a presidência
e outros cargos em diversas

comissões. Fui integrante de vários

conselhos municipais. Atuei como
reLator da Lei Orgânica do

Município.
Estamos trabalhando para colocai;
peLo menos, três vereadores na

Câmara de Jaraguá do SuL. para o

próximo ano.

4000
008010397
0148/0042
Total: 6 seçõesl 2025 eleitores

0083/0398 0084/03980082/03930081/0397

Local: 1279 - Escola Isolada Francisco de Paulo
End.: Estrada Geral, 50 Fone (47) 371-0888
CEP: 89250000 N° Possível Seções: 2
0097/0377 0143/0056
Total: 2 seçõesl 433 eleitores

Chico de Paulo

Qtde. Máx. Eleitores: 800

Local: 1287 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Anna Töwe Nagel
End.: Rua Marcos Emílio Verbinen, 320 Fone (47) 371-0140 Água Verde
CEP: 89254360 N° Possível de Seções: 15 ' 'Qtde. Máx. Eleitores: 6000
0096/0364 0098/0434 013410195 013910196

Total: 4 seçõesl 1189 eleitores

Local: 1309 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Alberto Jacobs

End.: Rua Padre João Meurer, SIN° Fone (47) 370-7164 R 22 Tifa Monos

CEP: 89252740 N° Possível Seções: 3 Qtde. Máx. Eleitores: 1200

0100/0182

'Iotal: I seçãol 182 eleitores

Local: 1317 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Rodolpho Dornbusch
End.: Rua Professor Irmão Geraldo, 483 Fone (47) 372-2647 Vila Lalau

CEP: 89256310 W Possível Seções: 12 Qtde. Máx Eleitores: 4800

0088/0306 008910280 009010286 O 101/0342 0102/0286

0144/0194

Total: 6 seçõesl 1694 eleitores

Local: 1333 - EscolaMunicipal de Ensino Fundamental Vitor Meirelles
End.: Rua Domingos Anacleto Garcia, SIN° Fone (47) 392-3054 R 2 Nereu Ramos

CEP: 89266300 N° Possível Seções: 12 Qtde. Máx. Eleitores: 4800
0104/0396 0105/0400 013010399 0142/0400 014910036

"Como vereador serei seu

representante let}.al. II

Pref�;to .·p�ªJ!�tm1(jP",;..�f�"«:11j -.,,1/J
Osnildo Barteljúnior

- Barteljúnior nasceu em Guaramirim em 1967
- Formou-se em Técnico Mecânico em 1984
- Trabalhou na Weg de 1985 a 1987
- Advogado desde 1988
- Membro do Rotary Club desde 1990
- Como desportista épraticante defutebol, voleibol,
caratê e recordistamundial deparaquedismo.

Propostas legislativas ACERTA GUARAMIRIM:

EFICIÊNCIA - TRANSPARÊNCIA - ORGANIZAÇÃO

Legislar empról dasAssociações deMoradores,
dos ConselhosMunicipais, das Entidades Sociais e
de Classes e daAgricultura doMunicípio.
Fiscalizar aAdministração doDinheiro Público e

Desburocratizar aAdministração Pública

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Local: 1040-ColégioDivinaProvidência
End.: AVenida Marechal Deodoro da Fonseca, 710 Fone (47) 3710 Centro
CEP.: 89251700 N° Possível Seções: 20 Qtde. Máx. Eleitores: 8000
0030/0259 0031/0259 0032/0260

,

0042/0314 0043/0259
0044/0261 0045/0260 0046/0276 0047/0281 0182/0306
0186/0260 0205/0261

ELEIÇÕES CORREIO DO POVO
'

�"",, �
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Total: 5 seções/ 1631 eleitores

Local: 1384 +: Escola Municipal de Ensino Fundamental Albano Kanzler
End.: Rua Lourenço Kanzler, 177 Fone ( 47) 3722562 Vila Lenzi
Cep: 89252240 N° Possível Seções: 15 Qtde. Máx. Eleitores: 6000
0110/0293 0111/0291 0112/0292 0113/0290 0114/0291
0115/0305
O 116/0279 0117/0288 O118/0278 O 123/0279 0125/0279
0141/0280
Total: 12 seções/ 3445 eleitores

Local: 1406 - Escola Básica Professor Giardini Luiz Lenzi
End.: Rua Marcelo Barbi, SIN° Tifa Martins

Cep: 89252550 N° Possível Seções: 9
0119/0397 0120/0398 0121/0396
Total: 5 seções/ 1979 eleitores

Qtde. Máx. Eleitores: 3600
0122/0395 0124/0393

Local: 1457 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Marcos Emílio Verbinen
End.: Rua 693, 77 Fone (47) 3710]40 Estrada Nova

Cep: 89254365 N° Possível Seções: 6 Qtde. Máx. Eleitores: 2400
0127/0400 0150/0070
Total: 2 seções/ 470 eleitores

Local: 1163 - Escola Técnica Federal de Santa Catarina
End.: Avenida Getúlio Vargas, 830 Fone (47) 372-0911 Centro
CEP.: 89251000 N° Possível Seções: 20 Qtde. Max. Eleitores: 8000
0070/0306 0071/0238 0072/0202 0073/0277 0074/0230
0075/0204 0086/0151, 0095/0150 0108/0160 0109/0268
Total: 10 seções / 2186 eleitores.

Local: 1171 - EscolaMunicipal de Ensino Fundamental Alberto Bauer
End.: Rua Guanabara, 500 Fone (47) 372-2129 Czerniewicz
CEP.: 89255390 N° Possível Seções: 10 Qtde. Max. Eleitores: 4000
0076/0369

.
0077/0368 0078/0360 0079/0378 0133/0382

0136/0354
Total: 6 seções / 2211 eleitores.

TOTALIZAÇÃO - ZONA: 087 - MUNICÍPIO: 81752 - JARAGUÁ DO SUL
LOCAIS DE VOTAÇÃO: 24 SEÇÕES: 114 ELEITORES: 33630

TOTALIZAÇÃO DO RELATÓRIO
Locais de Votação: 24 Seções: 114 Eleitores: 33630

Zona: 017

Total: 12 seções / 3256 eleitores

Local: 1066 - Colégio Estadual Professor José Duarte Magalhães
End.: Rua Ângelo Rubini, 2384 Fone (47) 376-0036 Barra do Rio Cerro
CEP.: 89260000 N° Possível Seções: 12 Qtde. Máx. Eleitores: 4800
0052/0383 0053/0370 0054/0384 0055/0383 0056/0385'
O 142/0368 0143/0369 0203/0370' 0224/0369 0248/0369
Total: 10 seções / 3750 eleitores

Local: 10,74 - Escola Reunidas Ricieri Marcatto
End.: Estrada Geral Rio alma, SIN Fone (47) 376-1261 Rio da Luz
CEP.: 89250000 N° Possível Seções: 3 Qtde. Máx. Eleitores: 1200
0059/0341 0171/0233

Total: 2 seções / 574 eleitores

Local: 1082 - Colégio Estadual Professor João Romario Moreira
End.: Rua Aurora, s/n Fone (47) 376-1633 Rio Cerroll
CEP.: 89250000 Nó Possível Seções: 6 Qtde Max. Eleitores: 2400
0060(0335 0061/0267 0135/0372 0169/0220 0243/0160
Total: 5 seções / 1354 eleitores

Local: 1104 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Rio da Luz Vitória

End.: Estrada Geral Rio da Luz Vitória, SIN Fone (47) 392-3100 Rio da Luz

CEP.: 89250000 W Possível Seções: 3 Qtde. Máx. Eleitores: 1200

0064/0322 0168/0091
Total: 2 seções / 413 eleitores

Local: 1120 - Escala Municipal Ensino Fundamental Santo Estevão
End.: Estrada Geral, S/N Fone '(47) 392-3149 Garibaldi
CEP.: 89250000 ' N° Possível Seções: 5 Qtde. Máx. Eleitores: 2000
0066/0296 0067/0261 0118/0261
Total: 3 seções / 818 eleitores

Local: 1180 - Comunidade SantaCruz

End.: Estrada Geral, S/N
CEP.: 89250000
0078/0245

Ribeirão Jaraguá
Qtde. Máx. Eleitores: 1200

Município: 81752 - Jaraguá do Sul Total: 3 seções / 464 eleitores

N° Possível Seções: 3
0177/0114 0220/0105

Local: 1023 - Colégio São Luiz
End.: Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 520
CEP.: 89251700 N° Possível Seções: 20
0027/0266 0028/0248 0029/0258
0035/0257 0036/0264 00�7/0258
O 161/0341 O 163/0263 I 0180/0335
0238/0205 0251/0206
Total: 17 seções / 4483 eleitores

PARA VEREADOR
ROIIALDO,UUUIlO

Vidapública
com dignidade
e trabalho

Fone (47) 3710 Centro

Qtde. Máx. Eleitores: 8000
0033/0273 0034/0261
O 159/0300 0160/0337
O 19010206 0198/0205

EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Local: 1198 - Escola Isolada Alto Garibaldi
End.: Estrada Geral, S/N Fone (47) 392-3056
'CEP.: 89250000 W Possível Seções: 2

São Pedro
, Qtde. Máx. Eleitores: 800

0079/0218
Total: 1 seção / 218eleitores

Local: 1228 - Colégio Estadual Professera Lilia Ayroso Oechsler

End.: Rua José Theodoro Ribeiro, 4210 Fone (47) 370-4264 Ilha da Figueira-

Para Vereador

PEDRO GARCIA
P P

Faça' o

M M
melhor pela

D D
sua cidade.

B
Vote

consciente!Nº 15643
A Marca do Trabalho e

Credibilidade na Política
"Renovando com o Povo - PMDS/PPS"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 28 DE SETEMBRO DE 2000 CORREIO DO POVO E�EIÇÕES.,,

-------------�������---------21J1J1J
'

CEP.: 89258001 'N° Possível Seções: 13

0082/0363 O 133/0362 0175/0365
Total: 5 seções / 1814 elei tores

0250/02830241/0284 0244/0328 0246/02830239/0387Qtde. Máx. Eleitores: 5200
0178/0362 0225/0362 Total: 1 I seções/ 3718 eleitores

Local: 1538 - EscolaMunicipal Ensino FundamentalErich Blasfeld
End.: Antônio Ribeiro, 354 Fone (47) 370-4079 Ilha da Figueira
CEP: 89258400 N° Possível Seções: 7 Qtde. Máx. Eleitores: 2800
0114/0340 0147/0346 0212/0250 0237/0216

Total: 4 seções/ 1152 eleitores

Local: 1252 - Colégio Estadual Roland Harold Dornbusch
End.: Rua Arthur Henschel, 117 Fone (47) 370-7844
CEP.: 89259580 N° Possível Seções: 10
0086/0343 0087/0343 0088/0341

0167/0312 0229/0310

Barra do Rio Cerro

Qtde. Máx. Eleitores: 4000
O 134/0311 O I 46/0336

Total: 7 seções / 2296 eleitores Local: 1716 - EscolaMunicipal Ensino Fundamental Ribeirão Molha
End.: Estrada Geral, S/N° Fone (47) 370-8361 Rio Molha

CEP: 89-259840 W Possível Seções: 6 Qtde. Máx. Eleitores: 2400
0188/0475 0245/0 I 30

Local: 1309 - Colégio Estadual Holanda Marcelino Gonçalves
End.: Rua José Theodoro Ribeiro, 689 Fone (47) 370-4326 Ilha da Figueira
CEP.: 89258000 N° Possível Seções: 12 Qtde. Máx. Eleitores: 4800
0109/0370 0110/0370 0111/0374, 0112/0372 0113/0370
0218/0313 0247/0312
Total: 7 seções / 2481 eleitores

Total: 2 seções/ 605 eleitores

Local: 1767 - Escola Municipal Ensino Fundamental Adelino Francener
End.: Rua Domingos Rosa, SIN° Fone (47) 372-5727 Ilha da Figueira
CEP: 892580 I O N° Possível Seções: 2Qtde Máx. Eleitores: 800
0200/0278
Total: I seção/ 278 eleitores

Local: 1333 - EscolaMunicipal Ensino Fundamental Freimunda Keiser

End.: Rua Trindade, s/n Fone (47) 372-2959 Garibaldi

CEP.: 89250000 N° Possível Seções: 2 Qtde. Máx. Eleitores: 800
0117/0104
Total: 1 seção / 104 eleitores

Local: 1775 - Jardim de Infância Marieta Satler Rubini

End.: Rua Pastor Alberto Schneider, 349 Fone (47) 376-1294 Barra Rio Cerro

CEP: 89260300 N° Possível Seções: 7 Qtde. Max. Eleitores: 2800
0057/0344 0058/0356 0211/0198 0230/0322 0240/0199

Total: 5 seções/ 1419 eleitores
Local: 1368 - SESI - Serviço Social da Indústria
End.: Rua Walter Marquardt, 835 Fone (47) }70-7899 Vila Nova

CEP.: 89259700 N° Possível Seções: 9 Qtde. Máx. Eleitores: 3600
0122/0319 0123/0314 0156/0312 0157/020158/0291 0181/291
0187/0291
Total: 7 seções / 2109 e.lei tores

Local: 1953 - Escola Municipal Ensino Fundamental Helmuth Guilherme Duwe
End.: Estrada Geral, S/N° Fone (47) 376-1323 RiodaLuz

CEP: 89250000 N° Possível Seções: 8 Qtde. Máx. Eleitores: 3200
0062/0362 0063/0326 0115/0156 0228/0133 0231/0098

Local: 1376 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Cristina Marcatto
End.: Lateral Vitória Pradi, 54 Fone (47) 370-7038 Jaraguá Esquerdo
CEP: 89253101 N° Possível Seções: 10 Qtde. Máx. Eleitores: 4000
0124/0388 0125/0386 0155/0386 0174/0386 ,0236/0388
Total: 5 seções/ 1934 eleitores

0252/00520249/010 I

Total: 7 seções/ 1228 eleitores

Local: 1996 - Comunidade Nossa Senhora Rainha da Paz

End.: Rua José Marangoni, s/n Fone (47) 371-5342 Vila Nova
\

CEP.: 89259500 N° Possível Seções: 3 Qtde. Máx. Eleitores: 1200
0201/0332 0242/0225
Total: 2 seções / 557 eleitores

Local: 1392 - Escola Isolada Rio da Luz II
End.: Rua Ribeirão Manso, SIN° Rio da Luz II

CEP: 89250000 N° Possível Seções: I Qtde. Máx. Eleitores: 400
0129/0352
Total: I seção/ 352 eleitores

!

TOTALIZANDO - ZONA 017 - MUNICÍPIO 81'752 - JARAGUÁ DO SUL

LOCAIS DE VOTAÇÃO: 24 SEÇÕES:124 ELEITORES: 36799!

Local: 1465 - Escola Ensino Fundamental Antônio Estanislau Ayroso
End.: Rua BerthaWeege, 3046 Fone (47) 3761331 'Barra Rio Cerro

CEP: 89260500 N° Possível Seções: 8 Qtde. Máx. Eleitores: 3200
0065/0355 0137/0356 0173/0356 0209/0355

Total: 4 seções/ 1422 eleitores

Assine o melhor jornal da
região pagando apenas R$

8,00 por mês

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

Local: 1481 - CAIC- Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

End.: Rua Carlos Tribess, 150 Fone (47) 370-7499 São Luiz

CEP: 89253535 N° Possível Seções: 15 ' Qtde. Máx. Eleitores: 6000
0140/0389 0141/0379, 0193/0366 0208/0376 0215/0360

0221/0283
-

Jornal

CORREIO DO POVO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Rua Geral, sino - Rio Paulo

ta ELEIÇÕES CORREIO DO POVO
'
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

JUÍZO DA 873ZONA ELEITORAL

Relação dos locais de votação
Relações das Seções. Agregadas

Município: Corupá
Local Principal Agregada
J 023 - Colégio Estadual Teresa Ramos 9 24
J 031 - Escola Reunida Francisco Mees 10 131
1074 - Escola Municipal Ignácio Berger 3] 14
1171 - Escola Básica São José 32 21
1244 - Escola Municipal Carlos Walter Unger 15 33

Município: Corupá

Loca!

1023 - Colégio Estadual Teresa Ramos

Seções: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,23,24

1031 - Escola Reunida Francisco Mees

Seções: 10, 131

1040 - Salão Guarany
Seções: 11

Endereço

"
Rua Vidal Ramos, 75 - Centro

Rua Felipe Schmidt, slri° - Isabel

Estrada Geral, sin° - Isabel

1058 - Escola Isolada Pedra de Amolar Baixo Estrada Geral, sin° - Pedra de

Amolar

Seções: 12

1066 - Escola Isolada Rio Novo Estrada Guarajuva, s/no-
Rio Novo

Seções: 13

1074 - Escola Municipal Ignácio Berger Rua Otto Hillbrecht, sin°
- Bomplandt
Seções: 14,31

1090 - Escola Municipal Oswaldo Cruz Estrada Isabel Alto, s/no - Isabel

Seções: 16

1'104 - Escola Municipal Engelbert Oeschler Rua Geral, s/no - Poço Danta

CACÁ·PAVANELLO

Seções: 17

J 1 J 2 - EscolaMunicipal LauroMüller
Seções: 18

Para factlltaF,�: leve
anotac:lO&ifot%lhúmeros
de seus candidatos•.

Para corrigir o voto __ .__
.. --_._.. _---_._--_._----�_ .. _ .. - _ _ - .. _._-_.__ _-

Se não aparecerem na tela 05 dados do
ç.ivldidato escolhido, aperte o botão laranja_
e repita o voto.

Cuidado! Seu voto poderá ser nulo se ·você·
apertar um número Inexistente de candidato e

depois o botão�G!IllmD
.

Voto no arlldo

Caso você quaira votarna legenda, aperte
somenil) o numero do partido (2 algarismos),
Confirme seu voto apertando o botão verde..

Voto em branco
_._---------------

Para votar em branco, aperte o botão( fliWl®J
Confirme seu voto apertando (I botãoverde:"

Voto eletrônico: é,

Eleitor

No dia pnmeíro de outubro (01/10), das S às 17

horas, vá ao seu locaf de votação com o Trwlo
de Eleitor ou um documento da Identificação,
Você vai votar na seguinte ordem:
Primeiro, para VEREADOR,
Depois, para PREFEITO.

Comovotar
--------------------

Usando o leelado da urna, que Iii como o de um

telefone. aperte o número do candidato da suá

preferência. Na tala aparecerão a foto, o número
e o partido do candldal.o, Se tudo estive, certo.
aperte o botão verde l!I'!l'I!iIlD

D�pOIS de votar para os doís cargos. aparecerá
.

na lei<! II palavra FIM,

Mais informações: www.tse.gov.br

IRINEU
Dr. MOACIR - Vice EL,EITOR,

CHEGA

DE CORRUPÇÃO
NO BRASIL.

COMECE POR

VOCÊ NÃO

NEGOCIE SEU

VOTO!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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1120 - Escola Isolada Benjamin Tamanine

Hansa

Seções: 19

Estrada Geral, s/n° - Itapocu-

Médico e Bacharel
em Direito

Nossa candidatura foi
homolo�ada por
unanimidade no TRE.
Os que querem as coisas
erradas não conse�uiram
nos derrubar.
* Contra os

apadrinhamentos
políticos;
* Pela MORALIDADE NA

POLÍTICA;
*Gabinetes na Câmara
para os vereadores
atenderem o povo;
* Debates parlamentares
na Câmara, com opos.
cão atuante;,

* Cursos profissionalizantes.

Vote no Falcone e

näo se decepcione.
Dinamizaremos a

política de
jaraquá do Sul.

1139 - EscolaMunicipal Frederico Viebrantz Estrada Geral, s/n° - Pedra de

Amolar - Faxinai

Seções: 20

1155 - EscolaMunicipal Franz Dom Rua Ano Bom, s/n° - Centro

Seções: 22, 128

1171 - Escola Básica São José Rua Padre Vicente, 166 - Centro

Seções:21,25,26,32

1180 - Escola Reunida José Pasqualini Rua João Tozini, s/n° - Centro

Seções: 27, 28

1198 - Escola BásicaMunicipal Aluisio Carvalho de Oliveira Rua

Geral, s/n° - Centro

Seções: 29, 30,129
"

1244 - Escola Municipal Carlos Walter Unger Estrada Tifa dos Milhões, s/no-

Guarajuva
Seções: IS, 33

FALCONE 23.234
*PERSISTÊNCIA

- -

*DETERMINACAO
,

*HONESTIDADE

ALTERAÇÃO NOS LÖCAIS DE VOTAÇÃO

CORUPÁ87ª Zona. Eleitoral
.

Local Desativado Local Novo

EscolaMunicipal Barão do Rio Branco Transferido para: Escola Municipal
Carlos Walter Unger - Estrada Tifa dos

Milhões, s/n° - Guarajuva
RENOVANDO COM O POVO

PMDB- PPS
Prefeitura Municipal - Centro Transferido para: Colégio Estadual

Teresa Ramos - Rua Vidal Ramos, 75 -

Centro
,

O EXERCICIO DASalão Paroquial Igreja São José - Centro Transferido para: Escola Básica São

José - Rua Padre Vicente, 166 - Centro
,

CIDADANIA E A GARANTIASalão' Soares Transferido para: EscolaMunicipal
Ignácio Berger - Rua Otto Hillbrecht, s/

n° - Bornplandt
\ DE UM FUTURO MELHOR.

Soe. Esportiva XV de Novembro - Centro Transferido parar-Escola Básica São

José - Rua Padre Vicente, 166 - Centro

VOTE CONSCIENTE!
Unido Sanitária Posto de Saúde - Centro Transferido pª·ra: CoI. Est. Teresa

Ramos - Rua Vidal Ramos, 75 - Centro

,AMIGO ELEITOR Aliança Trabalhlst!' Liberal

Sou jaraguaense , Engenheiro Civil, Pós- graduado em Desenvolvimento
Crbano e Cestão Ambiental, com especialização no instituto de Pesquisa e

Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC). De 1977 a 1983 rui Secretário d

Urbanismo na Prefeitura Municipal de Francisco Beltão (PR).
De 1984 a 1996, durante três administraçõee, exerci o cargo de Secretário de

Obras e Servicos Públicos. Nos últimos três anos prestei Assesssoria
Técnica ao &IMAE na implantação dos sistemas de água e esgoto,

participando diretamente das realizações da administração pública em

Jaraguá do Sul, conhecendo os seus problemas e, principalmente, as
soluções. Em 1992 e 1996 fui eleito vereador com mais de 2.300 votos de

con(iança em meu trabalho. Exerci a presidência da Câmara de Vereadores
e o cargo de Preíeito interiamenle. Neste ano, quando Jaraguá do Sul

completa 124 anos, externo a minha gratidão aos pioneros, minhas
.

boas vindas aos que aqui vieram e meu abraço ao grande povo
Jaraguaense, colocando- me mais urna vez à disposição como candidato a

vereador, com o compromisso de assegurar rónnulas de urn

desenvolvimento planejado para o nosso município.
Tenho a certeza que, com seu apoio, teremos urna Jaraguá do Sul

com mais qualidade de vidapara todos nós.

Vereador·45.666 Afonso Piazera Neto
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



APOSTE NESTA IDÉIA JOVEM
_,

E proibido no dia da eleição
_,

E permitido
* A manifestação individual e silenciosa da
preferência do cidadão por partido,

.

coligação ou candidato;

* Uso de buttons ou distintivo,
I

* Uso.decamiseta

* Adesivos em carros;

* Uso de bonés;

* Outdoor, cuja mensagem tenha. sido
autorizada pela JustiçaEleitoral;

* Propaganda em bens particulares (faixas,
placas, cartazes, pinturas ou inscrições);

* Propaganda em jornal e revistas de

circulação normal, nos moldes da lei;

�,Porte de bandeira ou flâmulas de pequeno
tamanho;

* Uso pelos fiscais partidários' de vestes

com o nome ou a sigla do partido ou

coligação a que sirvam.

•,!L(JE�(J�d(J�S_· _!;_·ORREIºj_)-º�P-º_Y·º__
�

� ���
JARAGUÁ DO SUL, 28 DE SETEMBRO DE 20

* Fazer reuniões, realizar concentração
ou aglomerações, em qualquer local
público ou aberto ao público, portando
as pessoas, bandeiras ou flâmulas,
camisetas, buttons, bonés, etc., o qual
podem denotar manifestação coletiva,
com ou sem utilização de veículos;

* Fazer distribuição de material de

propaganda política, inclusive volantes e

outros impressos ou prática de

aliciamento, coação ou manifestação
tendentes a influir na vontade do eleitor;

* Fornecer transporte e distribuir

alimento, gratuitamente, com o fim de
.

impedir, embaraçar ou fraudar o
exercício do voto;

* Conversar com os eleitores para aliciá

los;

* Uso de qualquer propaganda por parte
dos mesários e escrutinadores;

* Uso de alto-falantes e amplificadores;

* Fazer comício ou carreata;

* Fazer propaganda em imóveis

públicos;

* Fazer propaganda por meio de rádio e

televisão;

* Promover desordem que prejudigue os

trabalhos eleitorais;

* Impedir ou embaraçar o exercício do

voto;

* Dar, oferecer, prometer, solicitar ou
receber dinheiro, dádiva ou qualquer
outra vantagem para obter ou dar voto;

* Intervir qualquer pessoa na mesa

receptora de voto;

* Votar ou tentar votar mais de uma vez

ou em outro lugar;

* Violar ou tentar violar o sigilo do voto.

'Y5aFOd J!Í/JU�Od
�a %Ilno/' �lJdO.
ßata/'a/ ele Ja/'a'pad
do 3ft;; acomftadei
toda a etJohç:ão eledta

ma/,aOt#(oda adaele_, a

�a/dffOÚ? ele IffÇCJ
fta/'a t/ut.meF'ad�ed
pojlddÚJna?d �e t�o

eledemft�ado com

êa::?topto a /?OMa comtuudaele.

�qté cIt'reto/' dad edcolfM 3ime_, dintfJ-me na

ott{?aç:ão ele colJca/' mtJa eo/lenena'a
pojldd?Ona/em ft/'o/do ftooo �e me *doa a

déf?a/' até a�t� e mtJa dendttftddaele fta/'a

*dá/', a ac�núudt/'a/' com cannlÍo e

eleteF'mtnaç:ão toda edda 'pente tpie dojße e

''&ttal%a
N

/?a' e:jßeF'anç:a ele cltad mel%o/'ed.
9;#(o ele (J?bnaano e 9ttftlá_, IÍtunt'&emente

fteÇCJ o dea ooto.

PARA VEREADOR 23 222 VAlMOR VELOSO.
La?to ott{?ado fteh atenção.
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