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Leu pede avaliação do TeE
nas contas de Massaranduba

o estado do parque de máquinas e veículos.
Se o TCE não se comptometer com a ava- .

liação, o prefeito eleito não descarta a pos
sibilidade de contratar auditores independentes
para levantar a situação financeira de Mas
saranduba. Página 4

o prefeito eleito emMassaranduba, Dávio
f .

Leu (PFL), vai a Florianópolis na próxima
semana consultar o TCE (Tribunal de Contas
do Estado) sobre a possibilidade de avaliar as
contas públicas doMunicípio. Leu quer saber
como se encontra o caixa daPrefeitura e avaliar

AADAVoferece
informática para
cegos e surdos

Regional de Saúde
exige vacinação

. mais eficaz

Disputas do
EscolarMirim
iniciaram ontem

As disputas da segunda
etapa do Campeonato Escolar
Mirim começaram na quarta
feira, no Clube Atlético Bae

pendi.Mais demil atleta�ntre
7 e 13 anos, de 21 estabele

cimentos de ensino, vão parti
cipar dessa etapa. Hoje iniciam
as disputas de quadra. O
diretor de eventos da FME diz

que essa etapa da competição
é independente da anterior.

Página12

Até dezembro, comissão da
17aRegional deSaüde vai per
correr todos os postos de saú
de do Vale do Itapocu, equipa
dos com salas de vacinação,
para inspecionar as condições
de funcionamento. A regional
vai exigirmais eficiência das
SecretariasMunicipais de Saú
de no cumprimento dasmetas
de cobertura, previstas nos

programas de vacinação de

crianças e adultos. Página 10

A AADAV termina este

mês de equipar o laboratório
de informática para portadores
de deficiências auditivas e

visuais. Com a aquisição dos

equipamentos e programas es

peciais, a informáticapossibilita
tradução de linguagem para o
universo dos cegos e surdos,
abrindo oportunidades nomer
cado de trabalho e facilitando

Últimos ajustes na decoração da na a execução de atividades didá
Schützenfest, que começa amanhã. Página 8

.

ticas. Página 9
Edson Junkes/CP

Vitória inaugura
. supermercado em
Jaraguá do Sul

370-4523

o Grupo Vitória
inaugurou namanhã de
ontemmais um

supermercado em
.

Jaraguá do Sul. Com
2.580 metros

quadrados, a nova
unidade exigiu
investimentos da
ordemde R$ 2

milhões. A promoção
de inauguração
promete descontos

especiais nos preços.
Página 8

estofados eco/chões
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Vitória e vencedores
Antes que a batalhapelo primeiro lugar nopódio se intensifique,

é preciso atentar para o resultado das eleições. Concluída a

apuração das mais de 300mil urnas, PT e PFL reivindicavam a

condição de campeão no gosto popular. Entretanto, os números
absolutos mostram outra realidade. O PSDB obteve 15,8% dos

votos, o PMDB 15,5%, o PFL

15,1%, o PT 14,3%, o PPB 8,1%
e o PPS 3,9%. A matemática não

deixa dúvidas quanto ao resultado

final. A distribuição foi propor

.

cional às legendas. Portanto, jogo
empatado.

O PT argumenta que a faixa do
eleitorado simpático ao partido
está nos principais colégios elei
torais; por isso, 14%, em termos

abstratos, valem mais que os 15%
dos adversários. Por outro lado,
o grande vencedor continua sendo
o PMDB que) apesar da retração
eleitoral de 7,3% em relação a

.'
.

1996, conquistou 1.260 pre-
feituras. O PT cresceu 26,3%,

vencendo em 175, mesmo.assim, está em oitavo lugar. O campeão
nessa categoria é o PPS do presidenciável Ciro Gomes, com
índíce espantoso de 370%, conquistando 155 prefeituras.

Não obstante, é inquestionável o contínuo e sistemático

crescimento do PT em todo o País. Em Santa Catarina, então, é
extraordinário. Nas eleições de 1996, venceu em sete cidades,
este ano, em 13, aumento de 85%. O PPB, apesar dos pesares,
cresceu 15,8%, passando das atuais 63 para 73 prefeituras. O
PFL se apóia nos números estaduai� para reivindicar um lugar no
pódio. Venceu em 58 cidades, contra 52 na eleição anterior,
aumento de 11%. O pior desempenho foi do 1?DT, que recuou
55%, mas conquistando 13 prefeituras.

O inacreditável é constatar que o campeão e o lanterninha na

modalidade "novas conquistas" venceram em 13 cidades,
refutando as tentativas reivindicatórias de vencedor. As análises

simplistas reforçam as dúvidas sobre a utilização da matemática

nas argumentações políticas. São precisos outros componentes
para se chegar próximo a uma possível equação. As urnas

mostraram que o eleitor não fez nítidas e polarizadas opções
partidárias, como quer fazer crer alguns mais afoitos. As

avaliações otimistas não passam de surto de auto-estima.
No que se retere a Jaraguá do Sul, o resultado das eleições

aponta vitória e vitórias. Se a análise for feita pelo crescimento
real, o campeão é o PT, que registrou aumento de 224%. Todavia,
foi o último colocado, com 17% do total. A coligação vitoriosa
reuniu seis partidos e conquistou 47% dos votos válidos. Porém,
a diluição des votos entre as legendas inviabiliza a análise de .

crescimento de cada .uma. Já o PMDB, com crescimento de

apenas 1,660/;, ficou em segundo lugar, coni·35% da preferência
do eleitorado- '

Um aspecto que não pode ser desprezado é o das candi-

.

daturas, O prefeito Irineu Pasold, além do apoio de seis partidos,
ocupa o cargomáximonoMunicípio e tem ainda o benefício da
visibilidade do governo. O petistaDionei da Silva disputou duas
eleições consecutivas, em 1996 ao Executivo, e 1998 ao

Legislativo Estadual, mantendo-se na mídia. No PMDB,.a
candidatura de Cecília Konell foi lançada cinco meses antes das

eleições. Por esse prisma, os 2] .795 votos revelam uma forte

liderança da ex-secretária dó Bem-estar Social.

De mais a mais
* Coordenação Regional do Sinte - Jaraguá dó Sul

"Artigo 10 - A gestão demo
crática do ensi no públ ico esta

dual, princípio inscrito no artigo
206, inciso VI do.Sistema Esta

dual de Ensino será exercida na

forma desta Lei e obedecendo os

seguintes preceitos:
I - autonomia dos estabele

cimentos de ensino no que lhe

couber pela Lei, na gestão adrni

nistrativa, financeira e do seu

projeto político pedagógico, sob

responsabilidade do seu Conselho
. Deliberativo, com representação
eleita entre todos os segmentos
da comunidade escolar;

II - sistema eletivo para indi

cação dos dirigentes dos esta

belecimentos de ensino;
III - respeito à autonomia e

liberdade de organização dos

segmentos da comunidade

escolar;
IV. - participação dos profis

sionais da educação do projeto
político pedagógico da escola;

V - transparência nGS me

canismos pedagógicos, adminis
trativos e financeiros de forma a

assegurar a participação da

comunidade escolar;
VI ", garantia de descentra-

lização do processo educacional."
Essa é a transcrição des

objetivos do Projeto de Lei n° 31/

98, regulamentando a LDB no que
trata da gestão democrática do

ensino público estadual. Como se

vê, da maneira como estão sendo
direcionadas as decisões nas

nossas escolas, impondo no

Ensino Médio grade curricular

que penaliza em 25% a carga
horária de disciplinas essenciais, .

com redução das obrigatórias para
75% - isso já é uma forma

implícita de privatização -

adoção e imposição de sistema de

avaliação prejudicial ao aluno,
sem antecipadamente, ter sido
dado autonomia e liberdade de

organização aos segmentos da

com uni dade escol ar (profes
sores, pais, alunos) para
discussão do assunto; pro
movendo, ao invés de eleições,
indicações para direções de

escola; entre outras questões,
provam, assim, serem mais do

que justas as reivindicações dos

professores da rede estadual, .

levando-os há três meses à greve
e demais mobilizações � ato-s'

públicos, abaixo-assinados,

esclarecimentos nas escolas -

por entenderem eles que a

sociedade não pode mais sofrer

perdas na educação. Educação
não pode mai s ser considerada

despesa, e investimento. Dela não

se pode tirar valor, antes, agregá
lo. Tudo isso já está previsto,
bastando que naja um melhor

entendimento do que está no

papel.
Tantas e tão distintas são as

formas de "matar" as boas idéias,
a iniciativa e a coragem daqueles
que lutam por um futuro mais

justo, que acabam sobrevindo
ambientes e situações de onde os

próprios detentores das "armas''

não conseguem sair. Depois,
querem ressuscitar os mortos.

O melhor a fazer é apropriar
se do conhecimento, imbuir-se
de uma cultura que equaliza, agir
com eficiência, propriedade e

consciência coletiva, deixando de
lado o partidarismo que só se

justifica enquanto não estiver na

vez. Tal postura seria o reflexo
de uma ampla compreensão de

quem sabe que democracia não

acontece no papel. No papel, fica
a história. Aprende-se na escola.

Artigos para Carla do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As cartas devem conter

no máximo 30 linhas,o endereço ou telefone para conta/o. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto

efazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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Aguiar foi o vereador mais
votadopela segundavez

Guaramirirn ---:- o vereador

Altair Aguiar (PPB) foi no
vamente o vereador mais votado
em Guaramirim, nas eleições
municipais realizadas domingo,
Agu iar fez 806 votos, 71 a menos

'

do que em 1996, quando recebeu
877, Com o resultado, Aguiar
credencia-se como um dos prin
cipais nomes para assumir a

presidência do Legislativo, que
atualmente está sendo exercida

pelo vereador Sandro Adriano
Antonius (PPB), que não conse
guiu a reeleição,

Mas o próprio Aguiar evita
falar no assunto, dizendo que
ainda há tempo para tratar dessa

questão e que a definição da

.presidência será tratada no con-
texto dfl coordenação da coliga
ção PFLIPPB, vitoriosa no plei
to eleitoral de Guararnirirn.

. (MA)

Cargas aéreas
• •

'naCionaiS e

internacionais

Fones: (Oxx47) 371-0363

(Oxx47) 275-0651

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

Eleitos tratam das medidas

para a transição de governo
Conhecidas
as primeiras
açõesnos

. .. .

murucipros

Guaramirim/Schroederl

Corupá - o prefeito eleito

Mário Sérgio Peixer (PFL) es
pera ter o .apoio do atual che
fe do Executivo, Antonio Car

los Zimmermann (PMDB), na
fase de transição de governo,
Na semana que vem, repre
sentantes da coligação ven

cedora das eleições deverão

procurar Zimmermann para
tratar do assunto, Em Sch

roeder, o prefeito eleito Osvaldo
Ju rck (PMDB)' terá menos

dificuldades, pois já teve Gre

gório Tietz como aliado na cam

panha eleitoral. A preocupação
do prefeito reeleito Luiz Carlos
Tamanini (PMDB), em Corupá,
é administrativa: economizar

para pagar o 13" dos servidores

mumcipars.
Mário Sérgio Peixer quer

planejar toda a ação de governo
em Guaramirim e buscar
recursos financeiros estaduais
e federais para realizar obras

prometidas; como a instalação
do Pronto-Socorro 24 horas e

a formação de patrulhas
agrícolas no interior, Ele não

terá maioria no Legislative, mas
não vê dificuldades nisso, "Os
vereadores certamente apoia
rão projetos que interessam à

___ população", Só na segunda da

quinzena ele vai tratar sobre a

formação da equipe de governo,
depois de apurada a situação
administrativa da Prefeitura,

O prefeito eleito de Sch
roeder já conhece bem o fun
cionamento da Prefeitura; pois

'

Arquivo/CP: Edson Junkes

. unida". A coligação também

garantiu amaioria no Legislativo,
com sete vereadores, contra
dois do PFL.

CORUPÁ - Economizar
para pagar o 13° salário dos

funcionários municipais é a

primeira providênciado prefeito
Tamanini, que reelegeu-se para
o segundo mandato em Corupá.
Tamanini vai continuar as obras
iniciadas, como o aterro em

construção na Rua PrefeitoWilli
Germano Gessner. Ele não

pretende fazer grandes mu

danças na equipe de governo,
mas "alguns ajustes", para asse

gurar a participação do PFL,
partido aliado das eleições. O
prefeito terá a maioria no Le

gislativo, com seis vereadores do

PMDB, contra cinco dos ad

versários, dois do PPB e três do
PSDB. (MILTON AAASCH)

Peixer: prefeito eleito vaiprocurar Zimmermann na próxima semana .

atuou na área administrativa até

candidatar-se para as eleições.
JUI'ck vai fazer uma rees

truturação administrativa e

tributária da Prefeitura, visando
fortalecer a arsecadação. "Mas
nada que deva preocupar a

população", antecipa. Ele vai à

liderança da coligação Renova

Schroeder para tratar da for

mação da equipe de governo,
que deverá ser "dinâmica e

JV Veículos'e Auto·Elétrica
Para Automóveis .. Caminhões -

Iraíores- Serviços em Geral

370-4614
Rua José Theodoro Ribeiro, 971-lIha da Fi ueira
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LeuvaipedirapuraçãodoTCE
sobre a situação da Prefeitura
Prefeito eleito
não descarta
uma auditoria

independente

Massaranduba - o pre
feito eleito Dávio Leu (PFL) vai
consultar o Tribunal de Contas,
em Florianópolis, na próxima
semana, sobre a possibilidade de
ser feita verificação sobre a

situação geral da Prefeitura,
antes do início do novo exercício

administrativo, em janeiro do ano
que vem. Leu acredita que é

atribuição do tribunal fazer a

averiguação, tendo em vista as

novas exigências da Lei de

Responsabilidade Fiscal. Mas

não descarta a contratação de

auditores independentes se for

necessário. A coligação PFU

PSDB vai constituir uma co

missão para acompanhar a tran
sição de governo noMunicípio.

Leu quer saber, por exemplo,
se a Prefeitura concluirá as

pavimentações de ruas com

lajotas previstas ou se terá

dinheiro em caixa para serem

concluídas. "Na campanha elei
toral, eles prometeram colocar

lajotas em todo canto. Vamos

ver se isso será cumprido",
enfatiza. O prefeito eleito tam

bém quer apurar em que situa

ção se encontra o parque de

máquinas 'e veículos da Pre

feitura.

Segundo ele, nessa inves

tigação será apurada a respon
sabilidade em relação ao furto

de um caminhão no pátio da

Prefeitura, há alguns meses.

- 'Apesar disso, nenhuma
providência para maior pro

teção do equipamento foi to

mada, nem com a construção de
um cercado-, critica.

Arquivo/CP, Edson Junkes

Radiografia: prefeito eleito quer saber situação real da Prefeitura

VERBAS - Conforme o , ser feitos serviços de recupe-

prefeito eleito, já estão sendo ração e conservação de rodo-

marcadas audiências com o vias no interior.

vice-governador do Estado, A coligação PFLlPSDB

Paulo Bauer (PFL), na Capital também considera necessário

do Estado, para a semana que o enxugamento de pessoal na

vem, e com o senador Jorge atual estrutura adrninistrativa,
Bornhausen (PFL), em Brasília, em Massaranduba. A intenção
para daqui a ] 5 dias, quando .é promover a compactação das

será reivindicada a destinação atuais secretarias e departa-
de recursos a fundo perdido mentos, com a extinção da-

para Massaranduba, que serão quelas cujas atribuições podem
investidos no reequipamento da ser acumuladas com outras

frota municipal. Para ele, essa áreas afins. É o caso da Secre-

providência precisa ser tomada taria da Família.

com urgência para que possam (MILTON RAASCH)

Dr. Arão dos Santos
OAB/SC9760

* Comercial

Escritório de Advocacia

* Civil Jornal
CORREIO DO POVO

370-7919

370-8649

o desenvolvimento da campanha política em Jaraguá do Sul

acabou confirmando o que este espaço havia previsto no início do

, processo eleitoral, quando afirmou que as convenções e a,s
campanhas seriam como a última ceia: teriam beijos, mas também

traições.
Meses antes, o deputado estadual Ivo Konell (PMDB) e o

secretário da Executiva do PPB no Município, Jair Pedri,
reclamaram das articulações contrárias às legendas pregadas por

correligionários.
Konéll afirmou, na época, que havia peemedebistas que

participavam das reuniões do partido, mas tramavam centra,
Pedri, por sua vez, disse que se o governador do Estado fosse

Paulo Afonso, muitos pepebistas estariam filiados ao PMDB.

Cicatrizes

Com o fim do processo eleitoral, definidos os eleitos, começam a'

retomada do curso normal na vida política. Entretanto, muitas
cicatrizes ficarão como fantasmas, sempre presentes, tanto na

mente dos traidores quanto dos traídos.

Serão precisos muito mais do que tapinhas nas costas para apagar

algumas mágoas. Pior! Se depender de certos assessores, a.caça
às bruxas será a tona nos próximos meses.

Para democratas

Democracia é a convivência pacífica entre diferentes. Se todos

,

tivessem do mesmo lado: não seria preciso 'eleição, basta�a a

homologação.
A maturidade será testada agora.

Neurologia'Clínica
Mapeamento Cerebral
Computadorizado'
Médico do Trabalho
Eletroencefalograma

Dr. Rom'an Marik
CRM 2918/SC

Av. Marechal, Deodoro, 776 - Ed. Maximunn Center -

Sala 8 - Jaraguá do Sul - SC - Fone: 371-2480

Traição I
As traições começaram logo
após a definição das

coligações. Insatisfeitos com

os rumos dados pela direção
dos partidos, alguns
candidatos a vereador
declararam apoio aos

adversários.

Apesar da traição, uns tiveram
a coragem para assumir a

posição. Entretanto, muitos
continuaram na surdina,
trabalhando contra a aliança e

pregando voto ao candidato da

coligação adversária.

Certeza

Desde o início do processo
eleitoral, o prefeito Irineu
Pasold (PSDB) demonstrava
tranqüilidade em relação à sya
reeleição. Em meados de

junho, afirmou que acreditava

na vitória: caso se confirmas

se as três candidaturas. "Que
vou ganhar as eleições não

tenho a menor dúvida",
declarou.

* Tributário * Bancário
ir 372-0582

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

Traição II
Os principais exemplos são dos

candidatos a vereador pelo PL
que, não concordando com as

"regras" definidas pelos
coordenadores, trocaram de

lado, inclusive subindo 110

palanque da candidata do

PMDB, CecíliaKonel1.
Todavia, a infidelidade mais

sentida aconteceu no próprio
PMDB. O ex-vice-prefeito de

Konell, Ademar Duwe,
apoiou, ainda que

discretamente, o prefeito Irineu

Pasold (PSDB).

Mordomia

O presidente Fernando

Henrique Cardoso (PSDB)
está na Alemanha, onde
ontem inaugurou a .nova

embaixada brasileira em

Berlim, instalada num prédio
de nove andares.

O Brasil assinou contrato de

aluguel de 20 anos,

pagando cerca de R$ 240 mil

mensais.
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PT é 0-partido que
mais cresceu em SC

Florianópolis - O resul
tado oficial das eleições muni
cipais, divulgado pelo TRE (Tri
bunal Regional Eleitoral), con
firma o crescimento do Partido
dos Trabalhadores. Em relação
à eleição de 1996, o PT cresceu

850/0. Passou de sete para 13

prefeituras. Manteve Blumenau
e Chapecó e elegeu outros 1]

prefeitos, entre eles Criciúma e

Concórdia.
O PSDB é o segundo que

mais cresceu, apresentando
72,70/0. Passando das atuais 11

para] 9 prefeituras. O PPB

registrou aumento de 15,80/0,
elegeu 73 prefeitos, tem atual
mente 63. O PFL venceu em

58 cidades, contra 52 na eleição

anterior, um aumento de I ] 0/0.

Apesar da queda de aproxi
madamente 20% em relação ao

pleito anterior, o PMDB

continua comandando o maior
número de prefeituras no

Estado. Tem 126 e vai governar,
a partir de janeiro, I] I. O PL

elegeu dois prefeitos, contra
nenhum em 1996. O PPS
venceu em Nova Trento. Na

eleição anterior, não elegeu
nenhum prefeito.

Os piores desempenhos
foram do PDT, que recuou 55%,
conquistando 13 prefeituras,
antes tinha 29, e oPTB que ele

geu o prefeito de Santo Amaro

da, Irnperatriz. A tualmen te,
governa três municípios. (MC)

Ns sessões ordinárias dos dias 28/09/2000 e 02/1 0/2000 foram aprovadas as seguintes
indicações e projetos:

� Aprova vias de circulação nOS: 1061 a 1069 em razão das mesmas possuírem dimensões
diferenciadas dos padrões exigidos pela legislação vlgante, situadas em loteamentos

Irregulares.
- Foi denominado projetb de lei denominado via pública de autoria do vereador José Anonlo
Schmitt (PMOB), como Via Pública n' 786: Ricardo Kassner.

Palavra Livre

Adernar Possamai (PFL) disse da sua satisfação pela normalidade das eleições parabenizando a

todos .05 eleitos.Disse ainda que continuarã a fazer o melhor de seu trabalho até o último dla de
seu mandato, raconhacendo o respeito e a lealdade Independente da sigla partidária entre os

vereadores. Disse encerrar sau mandato com a certeza do dever cumprido desejando
felicidades aos que continuarão em 2001.
Silvio Celeste (PSOB) afirmou que ao assumir o legislativo, sempre o fez pelo orgulho da

qualidade das pessoas e. que hoje sabe que aqui sempre existirá' companheirismo,
.

solidariedade, profissionalismo e respeito indiferente a sigla partidária. Ainda manifestou sua

indignação a respeito da atuação de certos institutos de pesquisas durante o periodo eleitoral
que em determinados momentos, invadiram a vida alheia, deturpando a realidade dos fatos,
sendo Isso lamentável e devendo a todos tomar uma posição para que não venham a ocorrer em

outras ocasiões fatos semelhantes. Tendo conhecimento da Indignação também de outros

companheiros aqul presentes. Conclui dizendo ter satisfação e orgulho em pertencer a cãmara.
Alcides Pavanello (PFL) disse que como presidente de partido politico, não poderia deixar de

agardecer, principalmente aos correligionários do PFL pelo esforço e dedicação na campanha,
restando agora pensar no único objetivo que a cidade de Jar�guá do Sul, para que possa cada

vez mais, ,servir de exemplo para os demais municipios da região e do estado. Parabenizou os

que a partir de 2001, permanecerão e aos que conquistaram uma vaga para a próxima legislatura.
Disse concordar com o vereador Silvio celeste em relação aos Integrantes' desta legislatura.
Finalizou agradecendo a todos aqueles que fizeram parte da coligação, em especial ao PFL,
tendo a certeza de que todos competiram de forma limpa e que Jaraguá do Sul aprendeu muito
com esta campanha politica.
José Antonio Schmitt (PMOB) agradeceu os 13 votos de seu projeto de lei, vendo assim a

continuação' de uma amizade após toda campanha política. Faz suas as palavras do vereador
Alcides Pavanello, acrescentando que na campnha foi feito o possível para não se cometer

erros, principalmente que viessem a denegrir pessoas.Agradeceu aos 585 amigos que
depositaram confiança em sua pessoa, lamentando ter sido incriminado Injustamente em

determinada questão, dizendo ter consciência da sua inocência. Agradeceu as 21 mil etantas

pessoas que acreditaram no projeto do partldo e parabenizou os eleitos, principalmente ao

vereadorMoacirBertoldi, esperando que venha a levar a diante omunicípio com sucesso em seu

trabalho e também a todos que iniciam em 2001.

,Gildo Antônio Alves (sem partido) parabenizou ao Prefeito Ireneu e ao VereadorMoacir Bertoldi
e aos demais candidatos eleitos e reeleitos, lamentando aos que não conseguiram se eleger.
Lamentou também a afirmação de algumas pessoas de que a câmara no rpóximo ano poderá se

tornar uma realidade, quando ao seu ver ela já é uma realidade, pols todos que foram eleitos vem

cumprindo com as suas responsabilidades dentro de suas posslblldades. Disse acreditar que a

nova equipe terá sucesso e que o Sr. Prefeito dará continuidade ao trabalho que vem fazendo

dla-a-dla, e que no próximo ano será dada atenção especial a periferia por razão da grande
votação alcançada pelo coligação neste pleito:
Maria Elizabeth Mattedi .(PFL) disse com trtstez que a partir do próximo ano não fará mais parte
da Câmara, sendo que sempre estev.e na política porque gostava e acreditava, e assim quando
se gosta do que se faz se motiva e a coisa anda e acontece. Disse ainda não ser positivo o fato
das mulheres perderem seu espaço no legislativo, pols apesar de dar provas de sua

competência vem juntar forças e dar equlHbrlo necessário, mas Infelizmente ao Invés de
aumentar o número de representantes, terá uma a menos. Parabenizou a todos pela índole de

responsabilidade erespei.to em especial ao vereador Moacir Bertoldi e ao Prefeito Irineu que
foram reconhecidos por toda população, sendo que agora Jaraguá do Sul têm duas pessoas

Jornal 370-7919
'370-8649CORREIODOPOVO

Elisabet Mattedi ainda busca

explicações para não reeleição

ÁGUA. FILTRADA DE BOA QUAUDADE
o HLTRÃO 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 construído por uma camada de carvão ativado e porvárias
camadas de quartzo cristalino de diferentes granulosidades. Construído em aço inoxidado,
CAPACIDADE DE FILTRAGEM: 1.000, 3.000, 5.000 e 10.000 litros por hora.

GARANTIA: 3 anos aprovado em todos os testes

Quarta vereadora
maisvotado em
1996, é segundo
suplente do PFL

Jaraguá do Sul - A ve

readora Maria Elisabet Mattedi

(PFL), eleita em 1996 com 1.463

votos, a quarta vereadora mais
votada do Município, não con

seguiu se reeleger. Obteve 820

votos, 440/0 menos que naeleição
anterior, ficando na segunda
suplência, atrás do colega Au

gustoMüller, que conquistou 844
votos. Decepcionada com os

resultados das urnas, Elisabet
ainda busca as explicações para
justificar O desempenho eleitoral.

- Estou muito decepcionada.
Pelo trabalho desenvolvido na

Câmara de Vereadores, pelo
envolvimento com a comunidade
e pelos projetos apresentados,
acreditava na reeleição -, disse,
informando que, somente este

ano, apresentou mais de 150

indicações. "Fui autora de
diversos projetos importantes
como o programa de construção
de casas populares, da Câmara

Itinerante, do projeto turístico

para o Morro da Boa Vista, do
fim das filas n as agências
bancárias, este em parceria com

o vereador Carioni Pavanello,
além de outros menores, mas tão

importantes quanto", recordou.
Sem encontrar uma razão ou

um culpado pela votação, Elisabet
se pergunta onde errou. "Me

considero um dos vereadores

-mais atuantes, por isso a votação
me surpreendeu", reforçou,
lamentando ainda a redução do
número de mulheres no Le

gislativo. Na atuallegislação são

três: Lorita Zanotti Karsten

Edson Junkes/CP

Decepção: Elisabet apostava na reeleição, masficou como suplente

(PMDB), reeleita, Niura dos
Santos (PSDB) e Elisabet, as duas
não conseguiram se reeleger. Na
próxima legislação, a iniciar em

janeiro, serão duas: Lorita e

Maristela Menel (PMDB), essa

última, a mais votada do Municí

pio, com 1.787.

Dias antes da eleição, o Sin
dicato dos Comerciários dis
tribui u folheto com f'otcs .C

nome s dos vereadores que
votaram favoráveis.à abertura do
comércio aos domingos, entre
eies, Elisabet Mattedi. "Não sei

se isso me prejudicou, mas

alguma coisa aconteceu. Só não

sei o quê", afirmou, prometendo
continuar envolvida com a

política, mesmo sern mandato.

"Gosto muito de política, Tudo

que a gente se propõe em fazer é

preciso gostar para que a moti

vação exerça papel fundamental
no desenvolvimento dos tra

balhos", ensinou.
MANDATO - Ela promete,

.

desempenhar "com dignidade" o
restante do mandato, mantendo
a disposição e a motivação.
"Quero provar que fui merece
dora da confiança dos eleitores",
discursou, afirmando que, muitas

vezes, a política reserva sur

presas. "Infelizmente, muitos que
trabalharam com seriedade não
são reconhecidos, enquanto que
outros, que nada. fizeram, con
seguem uma votação que, na

realidade, não são merecedores",
espetou.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

DISQUE-FI LTRÃO:
(OXX47) 435-4725/9984::7075

SuperprQm;;liiJ
Preço à vista!
1 + 3 v.,zes
lizzão 1. ()(}() litros/hOlTl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVÓ JARAGUÁ DO SUL, 5 DE OUTUBRO DE 2000

Resultados oficiais das eleições 2000
JARAGUÁ DO,SUL

Nome Partido Votos
Legenda , PSDB 2048
Legenda .. , PMDB , 1816
• Maristela Menel Rosa PMDB 1787
• Carioni Mees Pavanello PFL 1679
• Valdir Bordin PFL 1447
• José Pentiuk dos Santos PT 1421
• lia Tironi PSDB 1275
• Vitoria Altair Lazzaris PMDB 1272
• Silvio Celeste Bard PSDB 1204
• Rudolfo Gesser PPB 1183
'Ivo Petras Konell PMDB 1180
• Pedro Anacleto Garcia PMDB 1172
• Lorita Zanotli Karslen PMDB 1103
•

Eugenio Moretti Garcia PSDB 1009'
• Ronaldo Trajano Raulino PMDB 1071

Legenda , PT.. . 1007
•

Roque Bachmann PSDB 961
• Ademar Braz Winter PSDB 911
Afonso Piazera Neto PSDB 909
José Osório de Avila PFL 909
Niura Sandra Demarchi
dos San tos

� Paulo Ademir Floriani
• Orlando Gilberto
Gonçalves PPB
Celestino Klinkoski PSDB

AuqustoGuilherme Mueller PFL
Antonio Berns PPB
Maria Elisabet Matledi PFL

Wigando Meier PPB
• Marcos Scarpato PT
• Jean Carla Leutprecht PTB
Antonio Marcos da Silva PT

Ruy Dorval Lessmann PFL
Teresinha Ferreira PPB
Luiz Zonta PSDB
Maria Salele Patricia
dos Santos

Dqlcidio Menel
Adernar Henn
Jaime Negherbon
Valei Cardozo
Raimundo Rahn
Ademar Possamai
João Prim
Renato Hornburg
José Antonio Schmitl
João Gomes da
Cruz Filho
Luiz Antonio Grubba
Euge'nio José Juraszek
Heins Edgar Raeder
Justino Pereira da Luz
Ivo dos Anjos
Nidia Theresinha"Heineck
José Edilson Stolf
Viviane Sapelli de Souza
Anoberto Kopp
Pedro João Pedrotli
Isair Maser
Mario lnacioPappen
Ana Maria Roeder
Gilmar Antonio Menel
Oldemar Bonatli
Valeir Vicentin
Emerson Alexandre

Gonçalves
Ouerino Feuser
Osvaldinei Amaral
Fabiano
Rubens Schalinski

Rogério Luis Müller
Francisco Deretti
João Mafra
José Maria Nunes

Sergio Pacheco
Walter Batista Falcone

.

Legenda ..

Stélio João Rodrigues
Valmor Veloso

Reginaldo Pires de Lima

Ary Edson Buchmann
Albano Äldrovandi
Selezia Nichelatli

PSDB
PPB

895
887

875
850
844
825
820
791
789
786
750
733
725
708

PMDB
,PFL
PSDB
PT
PSDB
PSDB
PFL
PSDB
PPB
PMDB

707
703
668
636
632
629
617
601
594
585

PPS
PPB
PFL
PL
PT
PFL
PSDB
PL
PMDB
PPB
PSDB
PL
PT
PT
PMDB
PPB
PPS

575
566
554
511
496
490
485
452
433
415
402
365
355
345
338
332
309

PT
PFL

306
302

PSDB 292
PSDB .; 290
PT 286
PFL 265
PSDB 261
PPS 261
PPS 255
PPS 255

, PPB 252
PT
PPS
PFL
PPB
PL

247
245
244
238
233

Van Vossen PMDB 231
N�rt:>erto Wendort PMDB 222
Lindete Marili Bressani PL 202
Glenio Mota Rodrigues PSDB 201
Leonardo AdolfoGonçalves PTB' 200
Joacir Antonio Martim PT 200
Gilmara Ludwichak PSDB 191
William Paut'Hermann PL 187
Antonio Sérgio
Paes Nunes PPB 184
Selina Pereira PTB 182
José de Assis Pereira PSDB H51
Lodemar Resner PFL 181
Arildo Fodi PPB 179
Luiz Hirschen PMDB 174

Antonio Anastácio Nunes PSDB 173
Renildo Zastrow PTB 172

Legenda PFL , , 171
Ademir Vieira de Oliveira PT 168
Andrea Maria de

Albuquerque Ribeiro
Renato da Silva
Mario Antonio
Planincheck
Albertina Pereira
Valmor Vieira
Mauriza Martinha
Zimmermann

Agostinho Venera Filho

AgenorGlowasky Fachini
Odi Névio Alessi
José Carlos da Silva
'Antonio Rogerio
Pereira da �osa
Lourival Machado
Antonio Osmir Raimundi
Antonio Carlos da Costa
José Sergio Lazzaris
Marinalva Batista Bonatti

PSDB
PPB

155
145

PMDB
PPS
PMDB

141

140
137

PFL
PTN
PFL
PT I

PT

134
127
121
118
118

PPS
PPB
PSDB
PTB
PL
PPS

114
103
99
94
93
92

SergioJoão
Planinschek Junior PPS 92
Leila Maria da Silva PL 90
João Avancini PTB 87
Jair Mendonça PT 87
José Carlos Pires PT 84

Legenda """"""""""""""" PL , 80
·

Orides Pereira PL 69
Nelson Sjöberg PL 68

Legenda """"""" """""" , PTB , . 67
Edison Adelar Diefenthäler PFL 65
João Alves PTB 52
Ivo Aldrovandi PL 50
Sebastião P·ires P.FL 49

Legenda """"""."""""""" PPS "" """""", .... ", , 49

Angelo Hemandes Granado PFL 46
João José Lacerda PT 46
Cladesmit Eising PL 44
Laurita Frankowiak PTB 31

Ingobart Elizeu Stack PFL 27
Moacir José Dias PL 23
Marli Palito PSDB 16
Mauro Henriqoe
Rocha Schlettag PL 16
Joel Machado PL 15

Maikon Luiz Braatz PL 13

Cicero Stenger Sanches PL 13

"Legenda """"""."""""""" PTN """""""""""""""""""" .. 8
Mana de Lurdes Saganski PL 7

Luiz Alberto Oeschler PMDB 6
Paulo Cesar Rodrigues
das Chagas PL 5
Mauro Auguslo Minelli PFL 2

GUARAMIRIM
Nome
• Altair José de Aguiar
• Belmor Bernardi
• Valdemar Vital
• Adilson André Araújo
• Salm José Dequêch
* Francisco Luiz
deSouza
• Osni Bylaardt
* Ismario Freitag
Sydnei Silvio Finardi
Sandro Adriano Antonius

• Evaldo João Junc!<es
João Vick
Valéria Verbinem
Claudia Mara Lemke
João Carlos Guesser
Irvando Luiz Zomer
Maria Lucia da
Silva Richard
Osnildo Bartel Júnior
Gilmar Marcarini
JaiméBeber
Geraldo Safanelli
Gerson Izídio Peixer
Ademar Ochner

Partido
PPB
PPB
PMDB
PPB
PFL

PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PPB
'PT
PMDB
PFL
PSDB
PT
PMDB

PMDB
PFL
PFL
PMDB
PPS
PFL
PSDB

Evanil Aparecido de Brito PT
Odair Devegilli PPS
Paulo Mario Depin PSDB
Jair José Pereira PT
Neuza Izabel
Hackbarth da Silva
Rosa Piccóli Salier
Enock Pereira da Silva
Antonio Vacir Stringari
Idomar de Souza
Ademir MarioTank
Nela Depin
Renato Ervino Pfiffer
Osnir Luiz Gadotti
Osmario Teske
OsniJahn.
Lucila Micheluzzi

PSDB
PPS
PSDB
PSDB
PT
PT
PT
PSDB
PMDB
PPS

Antonio Vicente Pereira
Deoclec.io Luchini

.

Euclides João Murara
José Luiz de Borba
PaulinoMees

PFL
PPS
PSDB
PSDB
PFL
PPS
PFL

CORUPÁ
Nome Partido
• Conrado Urbano Müller PPB
• Dolores Lunelli PMDB
• Loriano Rogerio Costa PDB
, Alceu Gilmar Moretti PMDB
'Laudelino Menestrina PMDB
• Haroldo Kuhl PMDB
, Antonio Vicente Tureck PMDB
• Herrmann Suesenbach PMDB
Lauro Twardowski PMDB

• Rubens Hafemann PSDB
, Antonio Carlos Blunk PSDB
, Amarildo Fontana PPB
Mario Fischer PPB

Ingo Heideke PSDB
Celso dos Santos Berlato PSDB

Sergio José Peters PMDB
Hermes Dorval Raduenz PMDB
Marcos Martini PPB
Fabio Espindola Izidoro PSDB
Ademir Paulo Tamanini PMDB
Vitalicio Andreçhetoni PSDB
Ernesto Felipe Blunk PFL

Rosangela Sueli Demathe PSDB

Edgar Padilha de lima PSDB
Amilton Duarte PFL
Alminda Larsen
Bittelbrun Cabral PPB
Reiniraud Menestrina PMDB
Alfredo Elymar
Dyonis Kosziol PMDB
Mario Frankowiaki PSDB
Silvio Reiter PSDB
Eltrita Hauck PSDB
Altair Augusto Junior PFL
Ricardo Quast. PFL
João Rodngues dos SanlosPMDB
Nivia Ponati

.

PPB
Wellinglon Loriel Borges PFL

Votos
806
767
679
678
644

641
610
575
512
'506
493
429
427

426
415
396

389
341
267

264

249
243
228
215
158
158
157

137

128,
123
116
100
93
92
87
85
76
72
67
58
57
48
27

2

Votos
778
730
568
464
480
438
425
39:J
295
272

251
226
212
192

,172
150
141

135
131
130
127
110

100
92
77

65
65

61
55
50
50
44
42

29
24
20'

SCHROEDER
..Armindo Sésar Tassi
"lvatdo da Costa
"Abílio Zanotti
'Horst Reck
* Almir Trevisani
'Valdemar Maser
Candida Brych
Margareth Roza

,

Zeferino Kuklinski
'Silvio Scaburri
Renaldo Berri
"Ildomar Bonkoski
João Valmor Scaburri
Claudio Bramorski
Viviane Mara Dornbush
Pereira
Mauro de Souza
Irineu Saplrnski
Allamiro Fritzke
Francisco Cisz
Alcides de Tafel
Guedes Marcelino
Geraldo Micheluzzi
Marilene Kuhlkamp
Machado

'

João Carlos Martins

Ruy Krenke
Mauricio Prawutzki
Oslin Borchardt
Adão Brych
Ivo Bauer
Danilo de Toffol
Adelano Georg
Valdir Scaburri
Ladislau Jagiello
Celso Pinheiro
Claudio Schuhart
Alcido Milbratz
Dulcio Eccel
Pedro Rosa
Ladislau José Tarnowski
Marciana Michalak de
Souza
Dolores Rath Tribess
Lucia Czaplinski Ronchi
Hilberto Siewerdt
Lino Kaschinski

Margarida Feder
Jurandir Schmitz
Nair Jensen
Doraci Lubawski

Nome
,

Felipe Voigl
* Leonor Jacobi
• Arlindo Doge
• Derli Bernardi
Valmor Heins Stricker
Rudibert Tank, '

• Rui Mende's de Oliveira
., Mario Belarmino
, José Antonio de Santana
• José Miguel Campeslrini
, Ronaldo Volles
Adalibio Mundel
Valmor Hasse
Paulino Leoni
Marcelo Tietz
Diva Strelow
'valdecir SIella da
Nascimento
Marina Fernandes
José Adilson Salarnon
Aurino Wudke
Marcelino Bisoni
Valdemardos Santos
Cesar Luis Tomaselli
João Reis Filho
Mauri Oneides Rech
Nivaldo Lombardi
Otavio Bolduan

Partido
PPB
PPB
PMDB
PPB
PPB
PPB
PMDB
PMDB
PSDB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PFL
PFL
PPB

Votos
486
340
316
302
287
287
265
254

243
242
225
216
200
193
188
178

PMDB
PSDB

PM9B
PMDB
PFL
PT
PPB
PT'
PPS
PSDB
PMDB

174
173
161
155

149
137
127

127

·127

127
123

122
116
106
88
82
80
77

73
64
52
51
20
17

Ercelino da Costa Sobrinho PSDB
Marleni lindner Maciel PFL

Donald Duve PSDB
Wilson Roberto Morilz PMDB

Derly Ferreira PSDB
Valmor de Luca PSDB
Anlonio Justino deAndrade PT
Ewelasio Mader PMDB

RonaldoJosé Umberger PT

Willy Boddemberg 'PSDB
Marcelo Ribeiro Moreira PPS
IIva Tomaselli Baade

•

PR
Huberta Lombardi PT

HarokJo Fernandez de
'

Oliveira PFL 15

MASSARANDUBA·

Nome
'Valdir Zapellini

Partido
PPB

Votos
626

PMDB
PPB
PFL
PPB
PFL
.PFL
PFL
PPB
PFL
PMDB
PPB
PSOB
PMDB
PFL

PFL
PPB
PMOB
PFL
PMDB
PPB
PFL
PSDB

PFL
PPB
PMDB
PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PFL
PSDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PPB·
PSOB
PSDB
PPB

,PMDB
PFL
PSDB
PMDB
PMDB
PSDB
PPB
PMDB
PMDB

O. Jornal CORREIO DO POVO
f

parabeniza os candidatos

eleitos e torce
-

para que

sejam fiéis ao compromisso
assumido junto à população

de cada Município!

597
533
515
454
356
289
2B3
267
284
252
248
245
243
231

222
193
164
155
148'
120
120
118

110
106
106
98
96
90
88
88
82
81
73
63
56
54
54
51
49

43
43
39
27
22
17
15
11
2

.,
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Automundo

Presente exclusivo
O presidente da Fiat, Gianni
Agnelli, deu de presente para' o
presidente da Ferrari, Luca Mon

tezemolo, uma peça única e ex

clusiva da fábrica italiana: 360
Barchetta, uma produção .especial
da Ferrari. As características des
sa versão para a 360 Spider são as

mesmas. A mudança exclusiva
está no pára-brisa, que foi retira
do e trocado por um defletor, que
se estende até as portas, no estilo
do Jaguar XK 180.

Turbinas para populares
A Garret, fornecedora do turbo

para o Gol 1.0 16V Turbo, está
fabricando agora a mesma turbi
na para os veículos Corsa 16V,
Fiat Palio e Gol 16V. Os números
são expressivos. O Corsa passou
dos seus 68 para 97,S·cavalos; o

Palio passou de 61 para 80,5 ca-

. valos e o Gol 16V passou para
98,2 cavalos dos seus 69,3. A,
Garret explica que os valores são

representados apenas na acelera

ção e retomada, sem alteração na

velocidade final, porque as rota

ções de corte de ignição da

injeção eletrônica original não são
alteradas. O preço do conjunto
varia na casa dos R$ 1.500,00.
Mais informações pelo telefone:
0800 14-6480.

Porsche para 2002
A Parsehe já tem definido seu

novo utilitário esportivo da mar

ca, denominado Cayenne. Come
ça em 2002 na Alemanha, com
previsão estimada de 25 mil uni
dades anuais.

Mudanças na linha Audi
De olho nos concorrentesmais

significantes, a empresa alemã lan
çou o Audi AllroadQuattro, deri
vada da luxuosa A6 Avant, e mu
dou a gama de motores para o

Audi A6. Ao contrário do sedan
A6, com rivais como BMW Série 5
eMercedes-Benz Classe E, o
Allroad tem ummercado
livre pela frente, vendo
como único obstáculo a

perua Volvo. Com carac

terísticasmuito realçadas
de carro fora-de-estrada,
com largas bitolas e pára
Iamas salientes, a perua
também trouxe tecnologia
de primeira.A suspensão
a ar que incorpora o carro

tem regulagem de altura
em quatro estágios. Se o
carro estivermuito alto

para uma aceleração alta
a suspensão abaixa auto
maticamente, propiciando uma
direçãomais esportiva. Tais estági
os de altura podem ser controla
dos por meio de um botão.Omo

tor não é fraco, um V6 2.7 biturbo,
com 250 cv de potência, podendo
ser auxiliado, ainda, por dois câm-

bios: o triptronic, de cinco veloci
dades com controle no volante, ou
manual de seismarchas com siste
ma de reduzida lowrange, que
ajuda a superar obstáculos e tre

chos mais íngremes. De fora para
dentro, onde bancos decouro
com ajuste elétrico e dispositivo

tros. O destaque por parte do con
forto ficou para o teto solar inteli

gente que, através de sensores,
aciona a ventilação quando o carro

está parado ao sol,deixando o am

biente interno cômodo para os pas
sageiros. Mas voltamos a falar no
A6 sedan, que trouxe novosmoto

res ao mercado, como o

potente V6 de 30 válvulas,
com 2,7litros, biturbo, de
230 cavalos ou um V8 4.2
de 40 válvulas e 300 cava
los, que substituíram os

antigos motores V6 2.4 e

2.8 de 165 e 193 cavalos,
respectivamente. Essa
motorização-veio trazer
nova força ao sedan, que
com o antigomotor não
conseguia atingir o de
sempenho exigido. Soma
das as alterações s<lPb o
capô, vieram bitola dian-

'

teira de tamanho maior, caixas de
rodasmais salientes emais uma
entrada de ar, entre algumasmais.
O preço da perua não estava dis

ponível, já o A6 varia entre

R$ 170 e R$ 190 mil.
(Leandro Schmöckel Gonçalves)

de memória fazem crateras se tor

narem poças. Mas continua com
ar-condicionado digital com con

trole individual de ajuste demeio
emmeio grau, piloto automático,
regulagem de altura dos faróis e

computador de bordo.entre ou-

Os motores V6 2.7 de
30 válvulas, biturbo de

239 cavalos e o V84.2
de 40 válvulas de 300
cavalos substituíram os

antigos motores V6 de
2.4 e 2.8 litros

Que tat um
Feito CO{l1

sád1äoS

Eureka

agora?
Bernando Dornbusch - Epitócio Pessoa - Reinoldo Rau - Walter Marquardt
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VEíCULO ANO COR COMBo
�

Corsa 1.0 4p (trava, arq., limp. tr., des., ai) 98 Cinza G
Corsa 1.4 2p 96 Bordô G
Chevette SE 1.6, 2p 87 Prata A
Chevette Sl 1.6, 2p 85 Marrom G
Kadet Gl 1.8 2p 95 Azul G
Monza Classic SE 2.0 4p 92 Bordô G

Volkswagen
Saveiro Completa 1.6 (Ar, dir. Trav.). 00/00 Branca G
Goi CL 1.6, 2p 96 Branca G
Goi Cl 1.6, 2p 89 Branca A

Ford
Escor! GlX 1.8 completo 2p. 95 Azul G
Escor! Gl 1.6 2p 95 Prata G
Escor! Gl 1.6 2p

-

89. Verde A
Fiesta 1.3 2p 95 Vermelha G
Corcel II 1.6 2p 84 Verde A

Fiat
Uno EX 1.0 4p 00/00 Prata G
Palio EX 1.0 4p 98 Azul G
Uno EP 4p 96 Bordô G

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/ trio elétr. 95

Temera Completo 93

Fiorino Furgão 1. 5, gas. 93

Omega GLS completo 93
Uno Mille c/ opcionais 93

Santana GLS completo 92
Gol c/ rodas esp. 89

Chevette, prata 89
Santana Quantum completo, azul
Chevy

86
85

Santana CS 85

Fusca 77/69/80

Vende-se Fiat Prêmio, Vende-se CG, ano 83,
ano 94, modo CS, IE, bom estado.
motor 1.5, com 4 R$ 600,00 + 3x

portas, cor prata, R$ 200,00.
ótimo carro com Tratar: 372-1327 ou

seguro total. 370-1478
Novos e Usado's Valor R$ 6.800,00 com

Fones: 373-0806 / 373-1881 76.000km original. Vende-se consórcio

MODELO ANO COR COMBo Tratar: 9102-6711 Titan contemplado.
� ValorR$ 3.800,00

Corsa Sedan 4p 01/0km Prata G
Vende-se Escort 89, (crédito). ValorCorsa Wind 00 Cinza G

Corsa Wind 4p 99 Branco G cor bege metálico, R$ 2.500,.00 entrada +
Vectra GlS 2.2 98 Azul G

R$ 5.500,00. 20 parcelasCorsa 4 pts Super 97 Vermelha G
Vectra GlS 97 Branca G Tratar: 9973-8955. R$ 89,00.Kadett Gl 96 Prata G
Corsa Gl 95 Azul G Tratar: 9973-8955.
Kadett Sl 93 Prata G Vende-se picape Corsa
Monza Sl 4 pts 93 Branca G
Kadet Sl 91 Cinza G 1.6, ano 96, à Vende-se Santana 97,

. Chevette 86 Prata A gasolina, cor vermelha. modelo Mi 2000,Ford
Fiesta 4p 98 Preto G ValorR$ 10.800,00, e completo, 93.000km
Escor! SW 16V 98 Cinza G Gol2p., 96, vermelho, vermelho perolizado.F-1000 87 Cinza O

VW Valor R$ 11. SOO, 00. R$ 16,000,00,
GolMI 97 Prata G Tratar' 371-6124. Tratar: 9992-9300'Gol cu 1.6 96 Vermelho G
Goi Cl 1.8 94 Branca G
GolCl 88 Prata A Vendo ou negocio Vendo monza class,Fusca 1600 85 Branco G
Fusca 1300 82 Verde G Santana Quantum, 93, completo. Em

Fiat
ano 94, cor preta por perfeito estado.Uno Mille IE 96 Vermelha G
F-l DOO, acima ano 90. Tratar: 9103-6151

Rod. BR 280 - Km 60 - Guaramirim - SC Tratar: 370-1492 com Alexandre

VEICULOS
Fone:370-2022

Veículo COR ANO

Corsa 2 pts Prata 98
Vectra Gl 2.2 compl. Marinho 98
GolMI Branco 97
020 Conquest Turbo diesel, dh ABS, . Branco 96
Gol Cli 1.6 Vidro, Trav., Couro, Som Vermelho 96
MotoCG 125 Vermelho 96
Uno Mille ElX 1.0, 4pts compl. Verde 95
Goi Plus Bordô 95
Escort l 1.6 - álcool Azul 93
Gol Cl 1.8, gasolina Prata 93

Ômega GlS 2.0 compl. Branco 93
Santana 2000 4pts - dh + ar cond. Marinho 93
Parati Cl 1.6 - álcool Branco 89
Belina l 1.6 - álcool Dourada 85
Fusca 1'300 Branco 80

3'
..

··7·'·.··.'2./'." '.2'..
'
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...... <"
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':<".

': ...

Ruo CeI. Proçópio Gomes de Oliveira,
Centro - Joraguá do Sul

�i-.\'ERTC4�
d$-�3

A-U]"'O-ELÉ'TRICA
Som, Alarmes, Kits originais, Baterias, Peças, e

Serviços para Motores de Partida, Dínamos,
Alternadores, Faróis, Lanternas e

Instalações em Gera!_
"Ligue e vamos buscar seu carro em sua

empresa ou residência"

Promoção de
ALARMES

Rua Olivio Domingos Brugnago, s/n,Bairro Vila Nova
Defronte lanchonete Varandão

GM Gal Cl 96 BRANCA AlC.
MODELO ANO COR COMBo KOMBI STANDART 96 BRANCA GAS.
S10 4.3 DElUXE COMPLETA 98 BRANCA GAS. Gal PLUS 1.0 95 PRETO GAS.
S10 STANDER 2.2, 2P 96 BRANCA GAS. Gal PLUS 1.0 ' 9§ AZUL GAS.
CORSA WIND 1.0 95 VERMELHO GAS. GOl1.6 92 AZUL GAS.
CALIBRA 94 BRANCA GAS. SANTANA GlS' 4P 88 AZUL GAS.
0-20 CUSTON 87 VERDE DIE. Gal S - MOTOR AP 86 BEGE AlC.
0-101000. 82 CINZA DIE. Gal BX 86 BRANCA GAS.

FORD FUSCA 76 BRANCO GAS.

F-1000 COMPLETA 98 AZUL GAS. FIAT
FORD KA COMPLETO 98 CINZA GAS. UNO SX 98 VERMELHO GAS.
FORD KA 98 BEGE GAS. UNO ElX 4P C/ AR 95 VERMELHO GAS.
MONDEO CLX FD 97 VERDE GAS. TIPO CaMP. 2P 94 VERMELHO GAS.
FIESTA 4P. 96 CINZA GAS. OUTROS
ESCORT Gl 94 VERMELHO ÀlC. JEEP JPX 4X4 95 VERMELHO DIE.

Ford Ka 98, grafite,
VERONA GLX 1.8 91 CINZA ÀlC. JIPE VITARA CONVERSíVEL 92 BRANCA GAS.

ano cor VW JEEP 4X4 JAVALI - MWM 90 AZUL DIE.

22.000km, comple. (ar + vidro + trava Gal MI 97 VERMELHO GAS. RURAL 4X4 (RARIDADE) 73 VERDE GAS.

+ CD + roda). Preço R$ 13.900,00. RUA PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, 3573 - JARAGUÁ DO SUL - sc
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ILEN

Aproveite! Crediário próprio!
Tudo em 3 x si juros (1 ent. + 2x)
Cortsulte-rras

.!
........ !IIl

AUTO MECÂNICA··
BENS·CAR

Especializada: ..

.

, .•4.� .c:;:J .-

BR 280 K� 71 - Vila Rau 371-4284Jaragua do Sul - SC

"

/

1Jedea���'-

Telefone:
(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900 :'1A..

Barra do Rio Cerro - Jara uá do Sul- SC

so�
.

a1ann� baterias - vidros e travas elétricas (Ç
I

, \, ,Rua Bernardo Dornbusch, 1111 Vila lalau' ,l(> Jaraguá do Sul
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Quinzena do Nota Baixo Caraguá. Seu carro zero sem erro.
. .

\'0\
Supervalorização

Caraguá
A melhor avaliação do

seu usado na hora da troca.

Troco na Troca

'Fraque seú usado 'por um
novo e ainda receba
dinheiro de volta.

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

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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Serviçoside 1.a�íl�ão�'\
.

.

. e · UOrlDCaçaO
PROMOÇÃO DE ANIVERSÁRIO

Nos 50 anos da Emmendörfer, o presente é p ara nosso cjiente.A partir do dia 7(8(00 atê 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 preferêncla. .

.

••

or er
.Comércio

de Veiculos

Mecânica
. funilaria

epmtura

Atendimento
2a a 6a feira

. das 7:30 às 1/2 horas
e das 13:30 às 1B horas

sábados
das 8 à§ 12 DOPM

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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···Bateu?
Não adianta remendar.

Trabalho com qualidade'
,

é naDemicar

I
OFICINA DE lATOARIA E PINTURA

Nilo precisa ser autorizada, tem que ser especializada!

---_--- --
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\
I

. REDE RENAULT
--1------------- ------

-�

� t -_ r ,

.

) r I"
J JJ J -lffiNÁ_UIT .

, i. I'

lele sçao

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

A

AQUI VOCE ENCONTRA

TUDO EM •• �

* Pneus
* Rodas Esportivas
* Amortecedores
* Escapamentos
* Balanceamentos
* Geometria
* Pastilhas de -Freio'
* Molas
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Foto Divulgação

Rosana
Aldrovandi
recebe os

cwnprimentos
de amigos e

familiares

pela colação
de grau no
curso de
Letres. da

Ferj.

Foto Nilto

A coluna registra o casamento de Leandro Fronza e Laurinda
da Silva, realizado no último die 8 de setembro, na Igreja
Emanuel. Os convidados foram recepcionadosnaArmalwee

Gerson WeDer, na
foto com o priminho
Gabriel, foi
cumprimentado
pela idade nove no

último die 28/9.
Parabéns!

Shopping Center

BREITHAUPT

275-1122

aflores@netuno.com.br

SOCIAL -7

Formatura
Acontece nesta sexta-feira, às 19h30, na SER Marisol, a solenidade de

formatura do curso de Letras - Bacharelado para Secretário-executivo Bilíngüe
em Português e Inglês, do Centro Universitário de Jaraguá do Sul. Aos

formandos votos de sucesso e felicidade!

Os 21 formandos recebem os diplomas na Recreativa Marisol

A comunicadora e apresentadora Fabiana Machado
estréia idade nova hoje. Valeu, Febi, parabéns!

A gatinha -Victória Garcia Freitas,
filha do arquiteto Carlos Freitas e da

amiga Soraia, completou, ontem, 9
./ anos. Parabéns!

4/10
Tânia Becker Fodi
Paulina P. Franzner

Marcos Roberto Gacho
Valdemar F. Dérnarchi
Francisleine Zanella

5/10

Hélcio L. O. Taborda Ribas
Jessica D. de Oliveira

Douglas Duve
Elfi Dalpiaz
Bruna Barbi da Silva

•
/\

•EMERGENCIA .

ODONTOLÓGICA
J

DISQUE: 9981 8000
91044311

Winni Püttjer
6/10

Kely Garcia
Kátia Garcia
SilvinoWinter

Dr. Rafael Luis Pamplona
CRO-SC 5117

Dr. Kleber Lisboa Araújo
CRO-SC 5270

Ilha da Figueira • Centro • Czerniewicz
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Começaamanhãa 12aSchützenfest
Jaraguá do Sul - o pri

meiro barril de chope da 12a

Schützenfest, (Festa dos Atira

dores) será "sangrado" amanhã,
às 20h30, no Parque Municipal
de Eventos. Na largada desta que
é considerada a rnais alemã das
festas de outubro em Santa
Catarina acontecem os ritos tra

dicionais da busca dos reis, cava
leiros, príncipes, rainhas e

princesas de 1999. A exposição
das fotos e materiais das edições
anteriores da Schützenfest este

ano acontece no Pavilhão B do

,Parque de Eventos e também será
aberta amanhã, às 21 horas.

O Parque de Eventos passou

por adequação geral para receber
os foliões. Nos estandes de tiro,
remodelados, a principal novida
de é a criação do Tiro ao Alvo
em movimento, sistema seme

lhante ao que se vê em desenhos

animados. Houve mudanças no

pa-vilhão A, no pavilhão C e na

praça de alimentação, informa
uma das secretárias da Comissão
Central Organizadora, Daniela
Lenzi. O pátio do parque recebeu
camada de anti-pó, para facilitar
,a circulação dos visitantes.

.

A decoração dos pavilhões

também foi renovada. "No

pavilhão Á, vamos retratar os

castelos medievais da Alemanha.
No pavilhão B, a decoração lem
bra as sociedades de tiro e no

pavilhão C, conta a história dos

primeiros alvos utilizados pelos
atiradores, desenhados com um

pássaro no centro", revela a coor

denadora AlcioníMacedo Canuto.
Para animar a festa, foi con

tratada a mesma banda que
esteve em Jaraguá do Sill no ano

passado, a Alpen Yupies, da
Áustria. "As pessoas elogiaram
a animação da l l" Schützenfest,
por isso a banda foi convidada

novamente", explica Daniela.
PREÇOS - Os preços pra

ticados na edição do ano passado
serão mantidos. Nas sextas

feiras, sábados, domingos e na

véspera do feriado (dias 6,7,8,
11,13,14 e 15 de outubro) os

ingressos vão custar R$ 3,00.
Durante a semana, nos dias de
menor movimento (9, I O e 12) os
ingressos custarão R$ 1,00. O

chope da Antarctica (copo SOO

ml) será vendido a R$ 2,50; o da
Schincariol a R$ 2,25. O refrige
rante vai custar R$ 1,00.
(L1SANDREA COSTA)

Solenidade: Cídio Sandri discursa na inaugur.ação da segunda loja do Supermercado Vitória

GrupoVitória inaugura outro
supermercado noMunicípio

Empresa investiu
R$ 2 milhões na

instalação da
nova unidade

que a média nacional, e competi
tividade. "Já foram feitas três re

formas na primeira loja para
'atender a demanda, que continua
sempre crescente", recordou.

S anson garan ti u q ue, para
comemorar a inauguração, o

Grupo Vitória promete "preços
imbatíveis". "Os preços dessa
unidade serão diferenciados até
da outra loja. Em média, serão em
torno de 20% mais baixos, além
de produtos a preços de custo e

abaixo do custo", informou,
acrescentando que ao todo são

mais de IS mil itens. O supermer
cado funcionará de segunda a

sábado, das 9 às 21 horas.
Na cerimônia de inaugu

ração, o presidente do Grupo
Vitória, Cídio Sandri, também

proprietário das Lojas Metropol,
Minipreço e da Rede Angelina"
disse que a abertura-de uma nova

unidade do supermercado em

Jaraguá do Sul tem como objetivo
atender a demanda. "Nossa
missão é cumprir as exigências
do público consumidor, tanto em

atendimento quanto em qualidade
dos produtos", declarou, infor
mando que, "se existir a neces-

sidade, o supermercado vai

dobrar o número de funcionários

para atender 24 horas".
Sobre as expectati vas para a

nova loja, Sandri disse que a in

tenção é contribuir para o desen
volvimente econômico. gerando
novos empregos e renda.

CARTÃO - Outra novi
dade que vem junto com a nova

loja é o cartão de crédito Vitória/

Fininvest, que será oferecido a

clientes especiais. O diretor
administrativo do supermercado,
Osmar Gomes, informou que o

cartão possibi li tará pagamento da

compra em 'até 12 vezes ou à

vista em até 40 dias, sem juros.
A operadora do cartão Vitória!

Fininvest não vai cobrar anuidade
e o cliente terá direito a mais qua
tro adicionais também grátis. O
cartão permite ainda telessaque e

saque em caixas 24 horas. Os

juros são semelhantes aos

praticados pelo mercado, que
variam entre 12 e 15,5% ao mês.

.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

Jaraguá do Sul - O Gru

po Vitória, com sede em Itajaí,
inaugurou na manhã de ontem

mais um supermercado no Muni

cípio. Corn 2.580 metros qua
drados, a nova unidade, situada
na Avenida Marechal Deodoro,
no Centro, exigiu investimentos
da ordem de R$ 2 milhões. Essa
é a 47a loja do grupo em Santa
Catarina e a segunda em Jaraguá
do Sul. A primeira foi instalada
em 1991. Anexo ao supermer
cado, existe uma loja de móveis
e eletrodomésticos.

O gerente Wil.son Sanson
informou que o supermercado
vai gerar 140 novos empregos
diretos e centenas de outros

indiretos. Segundo ele, a decisão
em instalar outra unidade em

Jaraguá do Sul foi baseada em

três critérios: demanda, renda per
capita média dos jaraguaenses,
considerada cinco vezes maior

DAlIERRA MANUTENrÃO
HIDRÁULICA LIDÁ. Tema: equipe prepara os últimos detalhes da decoração da festa

DESENTUPIMENTO
Rede de Esgoto
LIMPEZA

Caixa O'Água
Muros -Cercas - Telhados
Manutenção em PVC

Veículos com'
placa final 7 e 8

prazo para
licenciamento
até 30/9,
IPVAcom

placas finais 9
até 30/9

Trabalhamos Com venda de produtos para
rebobinamento e conserto de motores elétricos,

Compramos
SUca,ta

"ge",. cobrß

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

DESPACHANTE
FREITAGRua BerthaWeege, 2094

Bana do Rio Cerro

Fone:' (Oxx47) 376-0193
Rua: Urubici, 31 2a Casa à Esq.
Estrada Nova· tir370 0778

Rua Athanásio Rosa, 115 - Fone/Fax (Oxx47) 373-0703
E-mail: freitagd@netuno.com.br - Guaramirim - SC
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Sesc exibe Festival do Minuto
Jaraguá do Sul- A unidade

local do Sesc (Serviço Social do
Comércio) vai participar pela
primeira vez da rede nacional de

exibição do Festival do Minuto,
evento cultural realizado no Brasil.
desde 1991, voltado a estimular a

capacidade de síntese de cineastas
e videastas, profissionais e ama

dores, através de fi lrnes com

duração de 60 segundos. A mostra

- que exibe os 60 fi lmes

premiados na edição deste ano -

acontece de 10 a 15 de outubro e

o Sesc procura instituições inte

ressadas em participar do projeto,
que não tem nenhum custo.

- Entramos em contato com

escolas e instituições que possarn
se interessar em fazer parte da rede

porque queremos mostrar o

fes_ti val em outros lugares. Mas se

ninguém se interessar a exibição
vai acontecer de qualquer jeito, na
sede do Sesc -, informa o diretor
de Cultura, Sérgio Pedrotti. Para

divulgar os filmes do festival, a

instituição precisa dispor de um

telão ou televisor grande e garantia
de platéia. A entrada é franca e faz

Aprendizado: Evelyn orienta o aluno Rodrigo, que percorre 20 quilômetros para freqüentar a aula

AADAV termina de equipar
laboratório de informática

parte do projeto do Sesc de investir
na cultura como formação de

platéia. "É preciso fazer com que
esses eventos também aconteçam
fora do eixo Rio-São Paulo",
opina Pedrotti.

O festival é essencialmente

cultural e experimental, não

englobando produções comerciais.
Funciona como desafio para Jaraguá do Sul - Numa

cineastas e videastas, que criam iniciativa inédita, a AADAV

novas linguagens para sintetizar a (Associação Assistencial dos

mensagem dofilmeem um minuto. Deficientes Auditivos e Visuais)
Já foram realizadas seteedições do montou o primeiro laboratório de

Festival do Minuto adulto e duas informática para cegos e surdos

do Festival Minuteen (dedicado à de Santa Catarina. São seis com-

produção de filmes por crianças),' putadores, scanner e impressora
desde 1991. Neste período, o equipados COIll programas
festival recebeu cinc,o mil tra- especiais para o uso do portador
balhos, provenientes de 40 países, de deficiências, com investimen-
incluindo o Brasil. tos na casa dos R$ 20 mi l. As

As 60 produções que fazem aquisições possibilitam a tradução
parte da rede de exibição foram --�da linguagem da informática
selecionadas por comissão de para o universo dos cegose sur-

críticos, cineastas e videastas. dos, facilitando atividades didáti-
Instituições interessadas em

participar da rede podem encontrar

em 'contato com o Sesc pelos
telefones 371-9177 ou 371-8930.

(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

Equipamentos
facilitam o

aprendizado de
cegos e surdos

cas e a iniciação para o mercado
de trabalho.

Parte dos recursos saiu do
caixa da entidade. A verba para
viabilizar a compra do restante

\
dos equipamentos foi arrecadada
com a venda de produtos impor
tados do Paraguai. Por intermédio
do deputado federal Vicente

Caropreso, a AADAV ganhou um

lote de mercadorias apreendidas
pela Receita Federal, avaliado em

R$ 27 mil. A maioria dos pro

dutosjá foi vendida, restam ainda
materiais como relógios, guarda
chuvas e calculadoras. "Vamos
fazer uma rifa, com uma série
de produtos, para atingir o valor
estimado do lote", explica a

diretora da entidade, LuizaHelena
Rosa.

Para a conclusão do laborató

rio, falta instalar equipamentos
para os cegos. São teclados fa

lantes com fones de ouvido e

.equipados com o programa DOS

VOX, que faz o entendimento
oral do cego Com o computador.
"Esse equipamento oferece
recursos para o telernarketing,
porque pode ser acoplado ao

telefone e ao receptor do cego",
salienta Luiza. A preparação para

CIJ%tM'A 'Miu"'rttat
SARIELLY

o mercado de trabalho� grande
vantagem do laboratório de

informática, além de facilitar o

processo educacional. Os cegos'
deixam de ter como única opção
a linguagem braile para passar a

escrever como um vidente.

APRENDIZADO - As

aulas no laboratório começaram
há cerca de um mês. "Os alunos
ainda estão descobrindo o que.
podem fazer", conhecendo as

ferramentas", diz a professora de

informática Evelyn Metzger. Ela.
lembra que cada aluno precisa de
atenção especial porque é preciso
traduzir a linguagem da infor
mática para a Libras e explicar
as ferramentas. O processo de

aprendizagem também varia com
a idade. A turma que tem maiores
dificuldades concentra alunos

adultos semi-analfabetos. Evelyn
já fez cursos de informática e vai

para o Rio de Janeiro, em novem

bro, fazer o curso de capacitação
de informática p ara cegos e

surdos. (LiSANDREA COSTA)
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Regional de Saúde vai exigir
mais eficiência nas vacinações
Coordenadora do
, ,.. . . .

orgao Inicia

inspeções nos
postos de saúde

Jaraguá do Sul/Massaran
duba - A 17a Regional de Saúde
está exigindo eficiência das
Secretarias Municipais de Saúde,
no cumprimento de metas de

cobertura previstas nos progra
mas de vacinação de crianças e

adultos. A coordenadora interina
da Regional, Ivone da Luz, esteve
terça-feira em Massaranduba

inspecionando as condições de
funcionamento dos postos de

saúde das localidades de Primeiro

Braço e Massarandubinha. Até

dezembro, Ivone e a auxiliar Dal
va Gerusa -Rocha percorrerão
todos os postos de saúde dotados
de salas de vacinação, nos sete

municípios atendidos pela
Regional.

.De acordo com a coordena
dora, as primeiras visitas deverão
acontecer em Massarandubá e

São João de Itaperiú, devido a

"urgência da situação". Nos dois
municípios, as metas do progra
ma básico de vacinação infantil
não foram atingidas no período
de janeiro amaio deste ano. Ivone
acredita que nos dois casos falta
maior conscientização dos pais
sobre a necessidade de manter as
vacinas das crianças atualizadas.

Além de Massaranduba, São
João de Itaperiú e Jaraguá do Sul

(onde a Regional está sediada)

Edson JunkeslCP

Garantia: a vacinação é o meio mais eficiente de evitar doenças

são atendidos também os municí

pios de Guaramirim, Schroeder,
Corupá e Barra Velha. Nas visitas
de insp.eção, estão sendo
.avaliadas também as instalações
físicas e equipamentos dos pos
tos, verificando as condições de

ventilação, iluminação, di s

ponibilidade de utensílios e con

servação das vacinas nas tem

peraturas adequadas.

: Prazer em
v/atender bem.

?���.
371-'655

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

R$ 13,90
R$ 13,90

Gigante' -
ealzone

Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha uma minipizza
de banana nevada

Pref Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

Ivone alerta que os muni

cípios com programas de vacina

ção deficitários, com apenas 80%
da população-alvo atendida,
coloca todas as ações de preven

ção em risco, porque os 20%
faltantes podem comprometer as
metas de erradicação. Ela

lamentou, por exemplo, que ainda
ocorra a incidência de sarampo.
(MILTON RAASCH)

Comércio inicia horário especial
Guaramirim/Massaran

duba/Schroeder - o comércio
funcionará com horário ampliado,
das 8 às 17 horas, em três muni

cípios da microrregião do Vale do

Itapocu - Guaramirim, Schro
eder e Massaranduba - neste

sábado. A alteração servirá para a

realização de eventos especiais
organizados pelos empresários do
segmento e maior facilidade de
acesso às compras para a

população, tendo em vista a

comemoração do Dia da Criança,
no próximo dia 12 de outubro.

Em Guaramirirn, a diretoria de

"Comércio .da Aciag (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de
Guararnirim) pretende estimular o
consumo, com divulgação através
de carro de som e cartazes. O

Núcleo daMulher Empresária vai

repetir em Massaranduba a

promoção com a distribuição de

tíquetes para a entrega de brindes
cedidos pelo comércio, entre os

clientes que optarem por fazer as

compras no comércio da cidade.
A distribuição vai acontecer na

praça localizada ao lado da Pre

feitura, até às 15 horas.
Em Schroeder, o Núcleo do

.Comércio definiu horários espe
ciais para o transporte coletivo

urbano, entre 8 horas e 17 ho

ras, para que a população dos
bairros possa chegar mais fa
eilmente aos estabelecimentos
comerciais no centro da cidade.
Entre 9 e 15 horas, haverá

também carro de som com

música e distribuição de brindes
entre os clientes. Cerca de quatro
mil panfletos também foram

preparados para reforçar a

divulgação. (MR)

Aftosa é tema de reunião
Cuaramirim - Os técnicos

Fulvio Goetten e Norberto Maia

Jatahy, da Cidasc, participarão da

reunião da Aciag (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de

Guaramirim) na próxima segun
da-feira, quando deverão falar aos

empresários sobre as implicações
e conseqUências dos focos de

febre aftosa localizados sobre o

rebanho bovino do Rio Grande do

Sul, e circunstâncias em que po
derão afetar também a bovino
cultura catarinense. O assunto será
tratado durante a reunião semanal
dos empresários, com início às

l8h45.
Os técnicos destacarão inicial-

mente os riscos da moléstia para a

pecuária, com prejuízos para o

mercado da carne bovina, tanto no
mercado interno quanto externo,
a repercussão internacional desse

tipo de ocorrência e as perdas acar
retadas para a economia catari

nensee rentabilidade do produtor,
individualmente.

'

Ainda outros aspectos serão

tratados, como a importância de

serem adotadas medidas sanitárias

auteras; riscos de entrada da aftosa
em território catarinense; principais
sinais clínicos em caso de doença
e situação epidemiológica de Santa
Catarina e do Rio Grande do Sul.
(MR)

Nota de Agradecimento
e Convite para Missa de 7° Dia

Alfredo Eíchinger
Os familiares enlutados profundamente

consternados pelo falecimento de Alfredo

Eichinger, ocorrido no último dia 1 de outubro,
com a idade de 77 anos. Agradecem aos que
enviaram flores, coroas e aos que o acompa
nharam até sua última morada.

Agradecem ainda aos "Padres da Paróquia
São Sebastião, em especial ao Padre Na

poleão, irmão Alcidio, Juvenato Marista,
Movimento de Cursílhos, Corpo de Bombeiros, ,

Grupo de Reflexão, vizinhos, parentes e

amigos.
Convidam a todos para a missa de 7° Dia

que será celebrada na próxima sexta-feira

(6 de outubro), às 19 horas na Paróquia Matriz
São Sebastião - Centro - Jaraguá do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO POlÍCIA - 11JARAGUÁ DO SUL, 5 DE OUTUBRO DE 2000

Motoristamorre ao colidir

contra poste naBR-280
Estelionatários lesamempresários

Barra Velha
"."

e sao presos em
Guaramirim - o estu- dente.'

danteCristian Albert Santos, de Ele trafegava no sentido
20 anos, morreu em acidente

registrado quinta-feira à tarde,
no Km 29 da BR-280, em

Araquari. Albertestava sozinho
no Fiat Palio, AHH 7934, de

Curitiba, quando sofreu o aci-

PM, que cercou toda a região.
Próximo ao Posto Maiochi,

em Barra Velha, o Passat

branco, placa friaLWU�3768, de
Blumenau, foi localizado. José

Nagib de Souza e Joubert
Almeida Soares foram presos e

reconhecidos.
Os dois são acusados de

lesarem a Modas Albert, no

Shopping Breithaupt, também
com cheque clonado de R$
172,00, pagamento pela compra
de sapatos.

O cheque estava em nome de

Gilson José Furlani. Suspeita-se
que outras empresas também

foram lesadas.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Joinville a São Francisco do Sul,
quando saiu da pista e bateu,

contra um poste. Policiais do

Posto da Polícia Rodoviária

Federal de Guaramirim aten-
I

Dupla utilizava
documentos
falsos para
aplicar golpe

Em Jaraguá do Sul, na terça
feira à tarde, Souza e Soares
trocaram um cheque no valor
de R$ 200,00 no Mercado

Dalpiaz, localizado na Ilha da

Figueira, utilizando uma

identidade falta em nome de
Gilson José Furlani. Ficou
constatado que o cheque era,
clonado. Furlani tem registro na
Delegacia de Polícia de

Jaraguá do Sul do furto de

todos os seus documentos, no
dia 26 de março, durante show

que era realizado no Praça
,

Ângelo Piazer. Percebendo que
havia sido ludibriado, o

proprietário do Mercado Dal-,
piaz entrou em contato com a

deram a ocorrência.

� OFICINA MECÂNICA
� BAUMANN

,
.:

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

,Jaraguá do Sul - José

,Nagib de Souza, 42 anos, e

Joubert Almeida Soares, 32
anos, estão presos na Delegacia
de Polícia de Barra Velha. A

dupla é acusada de estelionato

em Jaraguá do Sul e tem

mandado de prisão expedido
pelas comarcas de Blumenau e

Pomerode, também por este
lionato.

Dispomos dos seguintes serviços:
,

- Injeção Eletrônica - Freios - Suspensão - Direção
-Toda linha de reparo da motor - Caixas'

Agora também ampliamos para melhor atendê-lo
nos seguintes serviços:

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos,

..A.

AQUI VOCE, ENCONTRA

Jornal CORREIO DO POVO

- Papelaria Pena e PautaLtda.- Banca do, Zeca
- Banca Lesenhaus - HO Papelaria - Papelaria São Luís

- Banca News - Hott Distribuidora de Re- - Posto Cidade 2

- Banca Vapt Vupt vistas Ltda. - Posto Mime 5 Ltda.

- Banca Vitamina Real - Locadora Habeas Corpus - Posto Mime 7

- Barão I - Videolocadora - Mada Presentes - Posto Mime 3

- Barão II - Videolocadora - Panificadora Pão Brasil - Posto Mime 6

Jornal

CORREIO DO POVO

- Tecnopan Padaria e Conf.

Ltda.
- Verdureira da Raquel
- Verdureira Figueira
- Verdureira Procópio
- Verdureira Sacolão
- Posto Milênio
- Panificadora Pão e Vinho

- Panificadora Ribeiro- Bazar Linete

- Comércio Milênio - Panificadora Rio Branco

_- Delizia de Pane Panifica- Ltda.

- Papelaria A Banquinha
- Papelaria Cultural

- Papelaria Grafipel
- Papelaria Hott Paper
- Papelaria Manipel Ltda.

dora

- Flash Vídeolocadora
- Floricultura Recanto das

Flores

- Pink Shop Presentes

PABX: (Oxx47) '370-7919
Comercial: 370-8654

At. Assinante: 371-1919
Teleassinatura: 370-0816

275-0105

.

BANCAS EM GUARAMIRIM
E-mail: correiodopovo@netuno.com.br

cpredacaoOnetuno.com.br * Banca Papelaria e Charutaria Pfeiffer*Pape!aria Denan
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Campeonato Escolar Mirim
iniciou disputas terça-feira

As provas
de Atletismo
aconteceram no

CA Baependi

Jaraguá do Sul � Tiveram
início ontem as disputas do

Campeonato Escolar Mirim,
segunda etapa. Ontem foram dis

putadas as provas do Atletismo
no CA Baependi. Hoje iniciam as

disputas de quadra. Participam
desta etapamais de mil atletas de

7 a 13 anos, representando 21
estabelecimentos de ensino.

O diretor de eventos da FME,
Caius Ananda Xavier os Santos,
explica que o EscolarMirim não

tem campeão geral, sendo os

títulos definidos pormodalidade.
"Além disso, esta fase da

competição é independente da

primeira realizada há alguns
meses, quando ocorreram mais
de 100 jogos envolvendo 1.250
atletas e 54 professores dirigen
tes, representando 18 escolas",
diz.

A classificação final dos cam
peões no Atletismo é a seguinte ..

no feminino, 3 lugar para o

Instituto Educacional Jangada,
com 32 pontos, em 2 lugar ficou
a Escola Julius Karsten A, com
33 pontos, e a primeira colocada

foi HelmutDuwe, com 48 pontos.
No masculino, a classificação
final ficou, em 3 lugar, o Colégio
São Luís, com 40 pontos, 2lugar
para a Escola Hilmont Duwe,
com 42 ponto e, em 1 lugar,
Escola Alberto Bauer, com 64

pontos. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

Nota de agradecimento
A missa de um ano de falecimento do empresário Luís Leigue

foi realizada na terça-feira, na Igreja São Luís Gonzaga, no Bairro

Jaraguá Esquerdo. Leigue era diretor industrial da Duas Rodas
Industrial e rotariano bastante ativo junto à comunidade.
A família agradece a presença dos amigos e parentes que

. participaram da missa.

r---�----------------,

I Venhaconhecer laraguá Motosl
'I A únicamoto � 55 4 temposna. I
I .

m �.. motoe 1 tempo, I
I IfifWlfP!i:JEJ 56 pra você.. I
.I Recorte este anúncio I
I e deposite na urna da I

loja e concorra a um

I capacete e uma camiseta I
I Yam ah a, Sorteio I .

I 09/12/2000
I

I Nome:
. I

I
Endereço: Fone:.

._R�: !.a���a�,�6�'��7)..!���a���S�-�CJ

Tudo em Granitos e�ármores

.. Envia e recebe mensagens de texto
• Display com menu gráfico
• 250 memórias alfanuméricas
• Identificação por grupo de chamadas
• Jogos, agenda, .catcutadora, relógio e

calendário
• Alerta vibratório interno
• Cores vermelha, carbono e azul
• Peso: 96g

• 199· memórias alfanuméricas
Placa de fax-modem embutida
Identificação por grupo de chamadas

• 4 jogos, calculadora, relógio e

calendário
• 35 tipos de campainha

(Oxx47 370-8432

Display gráfico
Placa de fax-modem embutida

• Interface e navegação mais fáceis
Cores cobre, champagne, azul e preto
Vibra alert e flip ativo

• Identificação por grupo de chamadas

Preços'com
des onto

. .

especi�1 para
«

..

vá.ce!

Pias - Cozinhas - Túmulos - Soleiras

Capa de Ml!lF0S - l?iS0S e CfuufFaJsqmeiFas

A TELTRON tem sempre as melhores opções para você.

IM (47) 371-9595

• 100 memórias alfanuméricas
• Bateria com 100 a 120min. de

conversação
• Identificação por grupo de chamadas
• 3 jogos, relógio e alarme
• 30 tipos de campainha
• Frentes coloridas removíveis

• Envia e recebe mensagens de texto
Menu gráfico
Relógio, data, cronômetro

• Grupos de chamadas
• Design exclusivo e inovador
• Possui tecnologia WAP de acesso

a Internet
.

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 680 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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