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FerjlFME joga com
o campeão Estadual

A equipe FerjlFME de Bas- o

quete enfrenta neste sábado o

atual campeão do Estadual,
Ipiranga, de Blumenau, às 17

horas, no Ginásio do Colégio
Vítima de julgamento errado, Daniel Alves pede indenização à Justiça. Página 10 São Luís. Página 12

Catfish gera renda extra

para agricultores da região
A Epagri está estimulando a produção de

catfish, espécie americana de peixe, entre os

produtores rurais de Santa Catarina. A espécie
tem custo elevado e ciclo longo de produção,
entre o recebimento dos alevinos e a preparação

para venda, mas propiciamelhor remuneração
ao produtor e a colocação do produto no

mercado é garantida. A empresa Bluefish, que
cria alevinos na região, está expandindo a

capacidade de produção. Página 11

Maristela propõe .

centro comunitário
A vereadora eleita pelo

PMDB de Jaraguá do Sul

Maristela Menel vai' propor a

criação de dois centros comu

nitários noMunicípio.
.Página 4'

Balsanelli é eleito

delegado do Creci
o corretor de imóveis Dejair

Estefano Balsanelli (Deja
Imóveis) foi eleito delegado para
Jaraguá do Sul da Delegacia
Regional do Creci. Página 5

Homem rouba som

de carro apreendido
o autônomo Vanderlei

Heillehin, 19 anos, fd4 preso

terça-feira por furtar equi
pamentos de som de carro que
estava apreendido no pátio da

3a Cia. da PM. Página 10

CHEROKEE LAREDO
TRAZ MOTOR A

DIESEL D'E 141

CAVALOS

Classi Auto

Edson Junkes/CP

Agor'a você tem uma linha
direta com as editorias do

Jornal CORREIO DO POVO

cp.redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
cp.geral@jornalcorreiodopovo.com.br
cp.politica@jornalcorreiodopovo.com.br
cp.economia@jornalcorreiodopovo.com.br
cp.cromoarte@jornalcorreiodopovo.com.br

Tudo em Granitos eMármores
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, Ser ou não ser
A constatação da existência demais de 110 estabelecimentos

comerciais de Jaraguä do Sul- algo em torno de 70% do total
- que deveriam estar cadastrados na Vigilância Sanitária e não

estão é, nominirno, preocupante, Pior, no entanto, é o diretor do
órgão, Sérgio Lukarsewski, admitir que há deficiência na

fiscalização dos produtos
comercializados. Isso, então, é

Não há fórmula péssimo, já que podem estar

contaminados e causar sérios

mágica que danos à saúde. Além de irres-

consiga sequer ponsabilidade, a falta de ins

peção infringe lei federal.
. contornar A complacência (conivência)
O fato ou

da Vigilância Sanitária com a

clandestinidade de dezenas de

justificar
a vista grossa

dos fiscais
sanitários

estabelecimentos que comer

cializam carnes e produtos
embutidos revela o lado distorcido,
talvez promíscuo, no cumprimento
da função fiscalizadora. Outro

ponto a ressaltar é a parcialidade
, contida na ação. Enquanto alguns
são obrigados a cumprir a le

gislação específica, pagam as taxas impostas e contratam

responsável técnico para inspecionar e garantir a qualidade dos
produtos, outros gozam dos privilégios do apadrinhamento. Nem bem terminaram as nistração implantada - não

.

Não háfórmulamágica que consiga sequer contornar o fato eleições municipais, não se fala tenho vergonha de falar, Em
ou justificar a vista grossa dos fiscais sanitários. A lei impõe em outra coisa na cidade a não BJumenau, venceuDécioLima
obrigatoriedade da fiscalização municipal durante o abate de ser fundar o PT. Todos ernpol- e não o PT. Como emJoinville,
animais e inspeção da carcaça, além do acompanhamento do gados pelos ótimos resultados pela administração que fez,
responsável técnico na confecção dos produtos. Sem esquecer obtidos pelo Partido dos Tra- mereceu vencerLuizHenrique.
que existem critérios básicos de higiene definidos para a balhadores nas cidades como Gostaria de dizer aos jo
manipulação damatéria-prima.como luvas; touca e vestimenta. Blumenau, Criciúma, Cha- vens de Massaranduba, aos
Tudo que amaioria dos açougueiros e comerciantes clandestinos pecó, além da excelente vo-

.

meL1S amigos, que oPMDB pos
desconhece. tação dos candidatos em Ja- sui o espaço que vocês.jovens,

A denúncia feitapelo veterinárioRicmdo de Paulorévelando raguá do Sul e Joinville. estão procurando. Não há
a cumplicidade de profissionais antiéticos no controle dos Em cadacanto quevou.vem necessidade de se criar outro
produtos comercializados requercuidado redobradórlos agentes . alguémme dizendo: - Ronchi; partido, É verdade que o PMDB
responsáveis pela saúde pública do Município, que.recebem 'tein�s'quefundaroPTemMas- deMassarandubaenfraqueceu
verbas públicas para fiscalizar-e ga,rantírl�l' qualidade ..Paulo saranduba, para renovaremudar se nessas últimas eleições, po
assegurou que presenciou a manipulação de carnes e derivados acara da cidade. O engraçado rérn, temos de analisar que so

sem o mínimo de higiene. "Já vi açougueiros confeccionando é que até pessoas ligadas ao mos um dos maiores partidos do
produtos commãos e braçosmachucados, com feridas", afirmou, partido vencedor das eleições, .' Brasil, 'com história de lutas pela
"Isso faz parte da fiscalização;', completou. �, 'i municipais .me abordam para democracia. Possuímos ainda a

A denúncia é grave e deveria resultar nqp:�aç�o,d6-MiJlistério comentar o assunto;
,

maioria das prefeituras de Santa
Público para coibir a prática il�gaJ 90 a,bàt�, confecção e " Entretanto, penso que um Catmina.','
comercialização de produtos de,qpal,iq�de�n.Xi,d()$;q/� 'p!:üayra,,' ;'partido político se constrói Como frisei anteriormente,
de Lukarsewski garantindo emJpO� aHWcli{llldêdos,p.Í·od�Í'lQs com pessoas honestas e capa- um bom partido se faz com

clandestinos não basta. Ou se 'cp'ni�r� a 16e :'ie: ,estabelece citadas e com enorme interesse pessoas e, se ajuventude se unir,
critérios rígidos na fiscalização, assumindo o compromisso público. Blumenau reelegeu o conseguiremos tornar o PMDB
com a saúde pública, ou se abre de vez a porteira e acaba prefeito Décio Lima porque é' o maior e o melhor partido
com a Vigilância Sanitária que, pelo visto, não tem exercido melhor para o Município. E político de Massaranduba e

de forma 'coerente sua função. isso ficou provado na admi- vencer as próximas éJ(:�iç6es.'
/,;.�;,wjsQgip',é{llt-na>�-f(celente opornínidade para a Câmara de

'vél:�idores se rediro�t cônl'a .cidade e demoristrar que está

realmente interessada no bem-estar da comunidade.
Recentemente aprovou a cí'i,açã,o,do Serviço de Inspeção
Municipal, agora poderia dar úm ��eti1Plö. de grandeza e de

independência exigindo do governcrc.cumprimento das
normas de fiscalização sanitária e a execução séria da tarefa.

Aliás, a negligência contrapõe ao lema da atual adrninistração
que promete "Valorizar o cidadão",

t'
.

".JI' •

PT? Porem, renovar e preciso
* José Osnir Ronchi

Uma coisa é celta, Q povo de

Massaranduba quer ver caras
novas na política. Por isso, faço
um apelo pma que a juventude
se preocupe mais com a política
em nossa cidade,

Na peregrinação pelas ca

sas de Massaranduba, nesta

última eleição, ,percebi que o

_ povo cansou de votar nas mes

mas pessoas, o que levou o elei

torado a pensar em mudanças,
Por isso, repito, no PMDB há

espaço.
Desejo ao prefeito eleito

sucesso na sua administração.
Que consiga fazer tudo o que
descreveu em seu plano de go
verno, que dirija sua adminis

tração ao,povo, cumprindo sua

obrigação pública. Peço aos

vereadores eleitos que fiscalizem

o Executivo e sejam os ver

dadeiros representantes do povo
deMassaranduba,

* Presidente da Juventude do
PMDB deMassaranduba

Artigos para Car;a do Leitor, devem ser enviados para Rua walter Morquardt, J,180, As cartas devem conter

/10 m áximo 30 l inhas, o endereço ou telefoue pa ra coniato. O jornal se reserva o direito de sintetirar o texto

efa :e r as correções ortográficas e gramaticais necessárias,
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"Se ele souber bater de frente com algumas forças como
fez na convenção do PFL, ele vai fazer bom trabalho. Caso

contrário, está perdido." '(Prefeito de Guaramirim, Antonio
Carlos Zimmermann - PMDB -, analisando a perspectiva do

sucessor, Mário Sérgio Peixer, o Dêgo - PFL -, na adminis

tração municipal)

"Eu nunca prometi ao Lauro Fröhlich que ele seria o

candidato a vice-prefeito.O que houve foi a interveniência

de pessoas quando ele estava descontente com o PFL e

pré-disposição dele próprio de mudar de partido." (Idem)

. "O Dionei será o deputado estadual mais votado na

. .- " .

rnrcrorregrao. (Vereador eleito pelo PT Marcos Scarpato
prevendo a eleição do correligionário Dionei da Silva nas eleições
parlamentares de 2002)

PT realiza reunião de

'avaliação das eleições

e

Guaramirim - O Partido
dos Trabalhadores marcou para
sábado, com início às 14 horas,

.

urna reunião da executiva com

os candidatos e militantes do

partido, com o objetivo de fazer
a avaliação dos resultados das

eleições de I de outubro. "Va
mos analisar os erros e acertos

do PT", antecipa a presidente,
Andréia Machado. A reunião
vai acontecer na residência de
Moacir JoséMafra, o Zuco, que
foi candidato a prefeito pelo
partido.

O encontro vai contar com
a presença de Evaldo João Jun-

)

1

kes, o Pupo, primeiro vereador
eleito pelo PT em toda a história
de militância política em Guara
mmrn.

Na ocasião, o partido tarn

bérn começará a tratar sobre a

. atuação na Câmara de Ve

readores, considerando que,
com a eleição de Junkes para o

Legislativo, as teses e propostas
do PT terão maior repercussão
na comunidade.

Na reunião, Andréia tam

bém vai comunicar a intenção
de afastar-se da presidência do

PT, alegando ter outros compro
missos assumidos. (MR)

CIJZtH'ta 'Ha"�,,.ttat
SARIELLY

Almoço e Jantar de Segunda a Sexta
Entrega em Domicílio - Fornecemos

Rua João Januário Ayroso, 3399 - Bairro São Luis
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Zimmermann faz relato a Dêgo
sobre a situação da Prefeitura
Primeira reunião

para tratar da

transição ocorreu
na terça-feira

Guaramirim - Durante

mais de três horas, (f prefeito
Antonio Carlos Zimmermann

(PMDB) relatou ao prefeito eleito,
Mário Sérgio Peixer, o Dêgo
(PFL), a atual situação da adrni

nistração municipal. A primeira
reunião entre as duas lideranças
para tratar da transição aconteceu.
terça- fei ra no gab i nele do Exe
cutivo. Zimmermann Iez um

relato do trabalho em cada setor

e sugeriu ao prefeito eleito que
participe da elaboração do

orçamento municipal para o ano

que vem, quando o novo governo
começará a funcionar.

A equipe que irá assessorar

Dêgo na busca das informações
sobre a situação da Prefeitura já
está constituída. Os contatos

serão feitos diretamente com as
secretarias e diretorias e a

previsão é de que a tomada de

informações será concluída em

uma semana. No início da serna

. na, Peixer também participou de
encontro convocado pela direção
estadual do PFL, em Florianó

polis, para avaliação das eleições
de I de outubro. O partido
orientou os 58 prefeitos eleitos
sobre vários assuntos. princi
palmente sobre a Lei de Respon-

Dêgo: prefeito eleito poderá coutar com adicional de R$ 1 milhão na receita

.sabilidade Fiscal.
O próximo governo terá al

guns fatores favoráveis. Zimmer
mann deixa a administração com
baixo comprometimento da
receita com salários, menos de
40%. e existe previsão (ainda não

confirmada) de que a receita

municipal do ano que vem vai
aumentar em R$ I milhão; por

CULTIVE

C<�GUMELOS
CURSO TEÓRICO E
'. Je -

TIÇ!g .. ,.!"4.A PLANTAÇAO
l?;gi�Ém TÉCNICO
mós a escolher o local

o plaqtio e produzir tipo
ção.

conta do incremento do ICMS

(Imposto Sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços). Mas
Peixer também terá que tomar

decisões imediatas, que envolvem
tempo e investimentos, como a

realização da exposição de

indústria, comércio 'e agrope
cuária, prevista para acontecer no

ano que vem, (MILTON RAASCH)

JV Veículos e Auto'·Elétrica
ParaAutomóveis - Caminhões -

Tratores - Serviços em Geral

370-4614
,Rua José Theodoro Ribeiro, 971-lIha da Fi
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Maristela vai defender mais

ações do governo à educação
Vereadora eleita
pretende criar
centro comunitário
em Jaraguá do Sul

Jaraguá do Sul - A verea

dora eleita Maristela Menel

(PMDB), a mais votada com 1.787

votos, reafirmou a disposição em

exigir do Executivo ações "efe
tivas" na educação. Segundo ela,
educação engloba todas as áreas

"porque é a base da dignidade e da

qualidade social". Maristela, que faz
doutorado em Psicopedagogia, na
Universidade de Havana, Cuba,
disse que vai cobrar do governo o

cumprimento das leis e a implan-:
tação dos programas que possi
bilitem o desenvolvimento doMu- "

nicípio e a segurança do cidadão.
Sobre o assunto, foi taxativa:

"Educação não se resume ao ensino
escolar. Quando falo em educação,

. me refiro a todos os tipos; edu
cação ambiental, social, trânsito,
familiar, entre outros", declarou,
informando que pretende desen
volver campanhas educativas e

preventi vas para a conscientização
ambiental, contra drogas e

violência, para a humanização do
trânsito e,· "principalmente,
política". "A política é o espaço
para as. reivindicações diretas",
justificou.

Edson Junkes/CP

Abrangente: Maristela aposta na educação comoforça detransfonnação

Ainda em fase de conclusão,
Maristela elabora uma proposta
para a construção de dois centros

comunitários, um em Três Rios do
. Norte e outro no Jaraguá 84. De

acordo com ela, a idéia é criar
oficinas de traballho para jovens
entre 13 e 15 anos, com formação
profissional, possibilitando o

encaminhamento a empresas para
estágio. Para todas as idades"
cursos de artesanato, culinária,

.
entre outros, além de assistências
de psicólogos, terapeutas, médicos
e dentistas, "quando necessário".

- A proposta
é

criar

alternativas de emprego e renda e
.

. capacitar jovens e desempre
gados para o mercado de traba
lho. A concepção do centro é um

espaço destinado à capacitação
profissional, à Ionnação social e
à assistência na área da saúde,
mantido pelo poder público. com
a possibilidade de parceria com

a iniciativa privada -, explicou.
Maristela revelou que pre

tende discutir com os vereadores
do PT ä proposta de se criar um
dorn i ngo de ônibus grátis na

cidade. nos mesmos moldes do

"Domingo Livre". implantado
pela Prefeitura de Blumenau.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

Poss.amai pretende continuar na política
Jaraguá doSul- Sem con

seguir disfarçar a decepção pela
não reeleição, o vereador Adernar
Possamai (PFL) creditou a

derrota à diluição de votos com

candidatos novos, principal
mente na Ferj (Fundação
Educacional Regional Jar a

guaense), e com o correligionário
Augusto Müller, na Weg, e à falta
de tempo disponível para a

campanha. Ele atribuiu ainda a

"baixa" votação (recebeu 617

votos, 41 % menos que em 1996)
ao desconhecimento da po
pulação dos trabalhos desen
volvidos pela Câmara de Verea
dores.

- Talvez com a instalação
das sessões itinerantes esse pro
blema seja atenuado. Mas a

população vai ter acesso apenas
às sessões que acontecerão no

seu bairro. É preciso mudar a

visão da política e se informar a

respeito das atividades desen

volvidas pelos políticos, susten
tados pelo dinheiro público -.
discursou.

Eleito em 1996 com 1.050

votos, Possamai é um dos mais

ativos vereadores de Jaraguá do
Sul. Foi líder do governo no ano

passado e integrou a Mesa Di

retora da Casa, assumindo por
dez dias a presidência. Sereno e

hábi I negoci ador, desern pen hou
o papel de líder com eficiência,
fazendo defesas, às vezes,

polêmicas. "Percebi a impor
tância do diálogo lia política e

tentei negociar com os colegas,
evitando que as ações gover
namentais fossem empurradas
'goela abaixo'", declarou.

Na avaliação dele, os quatro
anos na Câmara Municipal
"foram gratificantes". "'A ex

periência foi enriquecedora. Só

se conhece os problemas da

comunidade quando sc está

envolvido ou ocupando um car

go público". argumentou. acres
centando que o vereador tem

condição de lazer parle da so

lução do problema. "desde que
tenha vontade política para isso".
Ele Iez questão dcfrisar que pre
tende continuar com as ativi

dades políticas, mesmo não

tendo cargo elcii voo "Me candi

datar. é outra coisa", disse.

(MC)

.

Ganhe de R$ 500,00 a

R$ 2,000,00 como

distribuidor independente

,�tí10R.ilJ �_c{jjjgJfj

o Partido dos Trabalhadores de Jaraguá do Sul terá, a partir de
janeiro, a oportunidade de colocar em prática os discursos

defendidos e de exercer a função parlamentar de "forma digna
e coerente", evitando homologar as decisões do Executivo,
conforme reiteradas críticas feitas aos atuais vereadores.

Realmente essa legislatura, que termina o mandato
no dia 31 de dezembro, deixou muito a desejar. Não fez muito
além de dar nomes a ruas, aprovar as contas rejeitadas do ex

prefeito Durval Vasel (PSDB) e os projetos do

governo criando novos cargos, além de muito

. assi'stencialismo.
Por outro lado, o PT vai sentir a diferença entre ser vidraça e

estilingue. Com apenas dois representantes na Câmara

Municipal, encontrará muitas resistências.

Entretanto
Deve incomodar uni bocado,
principalmente no que se

refere à fiscalização do
Executivo. Todavia,
precisará de muito rnais do

que discursos e ranhetisses

para mostrar serviço e dizer
a que veio. Uma coisa é

-certa, pelo menos os projetos
governamentais serão

questionados e discutidos no.

plenário da Câmara, o que
não é nada além da

obrigação de quem se elegeu
prometendo representar o

povo.

Pesquisas
Mais uma vez os institutos de

pesquisas "erraram" feio. O
Perfil apontou vitória do

prefeito de Guaramirirn,
Antonio Carlos Zimmermann

(PMDB), mas o adversário
levou. Mostrava empate

técnico em Jaraguá do Sul, e o

prefeito Irineu Pasold (PSDB)
venceu com mais de 12% de

diferença. Coincidência ou
não, todos os institutos

, "erraram" nos números do PT,
sempre menos do que as urnas

revelaram.

Na berlinda

Se depender do deputado estadual Ivo Konell (PMDB), o ex

secretário da Casa Civil no governo Paulo Afonso, Adernar
Duwe, será expulso do partido.

Konell alega que Duwe foi "ingrato" com a legenda e a traiu,
apoiando a candidatura do prefeito Irineu Pasold (PSDB).

Há ternpo especula-se que Duwe negocia o ingresso no PFL,
devendo ser candidato a deputado em 2002.

/�,�hf\ Escritório de Advocacia_'.",,;,,,"_.

• ./"L)··
_-_

Dr. Arão dos Santos
OAB/SC9760

* Civil
* Comercial

* Tributário * Bancário
� 372-0582

R: Carlos Hafermann. 78 - Centro - Jaraguä do Sul

, .�.

N�urologia Clínica
Mapeamento Cerebral
Computadori�ado
Médico do Trabalho
Eletroencefalograma

Dr. Roman Marik
CRM 2918/SC

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

Sala 8 - Jaraguá do Sul - SC - Fone:, 371-2480
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o A diretoria da Acomac (Associação dos Comerciantes deMateriais
de Construção) de Jaraguá do Sul reuniu-se, na semana passada,
para deliberar sobre o ofício a ser enviado à CEF (Caixa Econômica
Federal) reivindicando que o financiamento para aquisição de

materiais de construção seja liberado apenas para compra nas lojas
filiadas à entidade.

o Os núcleos da Mulher Empresária de Guaramirim, Jaraguá
do Sul e Massaranduba promovem, no dia 12, missão técnica à

Expo Mulher 2000, que está acontecendo no Centro de
,

Convenções de Florianópolis.
A Expo Mulher 2000 é uma feira de exposição de produtos
para mulher do Conesul e Fórum Internacional da Expo
mulher.
As inscrições poderão ser feitas nas respectivas associações
comerciais.

o O presidente da Acomac, Tibério Emílio Stui, informou que
durante o 80 Ecomac (Encontro dos Comerciantes de Material
de Construção da Região Sul do Brasil), realizado em Blu
menau no mês passado, a reivindicação entrou em pauta, tendo
sido aprovada pela assembléia dos comerciantes.

o A CEF financia até R$ 7 mil para aquisição de materiais de

construção, com juros de 8% ao ano mais TR (Taxa de Referência),
em até 60 meses. Para se obter o financiamento, a renda familiar
do interessado não poderá ultrapassar R$ 1,8 mil mensais.
L � �

N as sessões ordinárias dos dias 05/1 0/2000 e

09/10/2000 foram aprovadas as seguintes

indicações e projetos:

- Aprovando o projeto de lei do vereador José

Antônio Schimitt (PMDB), denominando a VIa

públicaN° 786: Ricardo Kassner.

- Aprovando o projeto de lei do vereador Adernar

Possamai (PFL), denominando a via pública N° 937:

BrunoDoge.

- Aprovando o projeto de lei do Executivo Municipal.

que suplementa dotação orçamentária,. do Fundo

Municipal de Saúde, e concede subvenção ao

Hospital eMaternidade Jaraguá..
- Aprovando indicação da vereadora Maria Elisabet

Mattedi (PFL), solicitando providências quanto a

implantação de redutores de velocidade no

cruzamento das ruas Hermann Schulz e Irmão

Leandro.

CORREIO DO POVO

Instalada em Jaraguádo Sul a

Delegacia Regional do Creci

ÁGUA FILTRADA DE BOA QUAUDADE
o FlLTRÃO SEGURA TODA SUJEIRA!

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

GARANTIA: 3 anos aprovado em todos os testes

..

Orgão tem como

função fiscalizar
as relações
imobiliárias

Jaraguá doSul-Depois de
seis anos, a subdelegacia do
Creci (Conselho Regional de
Corretores de Imóveis) da l l "

Região é elevada à condição de

Delegacia Regional. Em meados
de julho, foi eleita a diretoria para
o mandato de três anos, tendo
como presidente Gilmar dos
Santos (Blumenau) e como

delegado em Jaraguá do Sul

Dejair Estefano Balsanelli (Deja
Imóveis). O órgão é responsável
pela fiscalização de todas e pos
síveis irregularidades relati vas a

negócios imobiliários.
De acordo com BalsaneIli, a

delegacia, que funciona há mais
de um ano no Município, sendo
somente agora oficializada,
atende os municípios de Jaraguá
do Sul. Corupá, Massaranduba,
São João do Itaperi ú e Schroeder.
"A delegacia está à disposiçãode
qualquer cidadão que queira
registrar alguma queixa rela
cionada a negociações imo

biliárias", disse, infonnando que
os técnicos em Transações Imo-

. biliárias podem procurar o órgão
para o registro do diploma e

habilitação profissional.
Balsanelli lembrou que as

reclamações só podem ser ofi
cializadas mediante a reque
rimentos assinados pelos re

clamantes. "É uma Iorrna de

comprovar a denúncia, além de

servir como documento para as

análises da delegacia", justificou,
informando que desde a instala

ção da subdelegacia, o órgão re

cebeu aproximadamente 80 re

clamações. A maioria relacionada
a corretores não habilitados;
imobiliárias sern autorização para

Balsanelli: atividade terá melhorfuncionamento com fiscalização
venda e locação e duplicidade de
anúncios do imóvel.
-Exislem IS processos de

corretores não habilitados que
vão ajulgamento e outros sendo
analisados. Quando à duplicidade,
é preciso explicar que, se o mes

mo imóvel aparece anunciado

por preços distintos? caracteriza

propaganda irregular. Neste

caso, cabe à delegacia do Creci
convocaro proprietário do imóvel
e os diretores das respectivas
imobiIiárias para acabar com a \

distorção -, explicou. '

ALTERAÇÃO - Em fun

ção das festas de outubro no

Estado e do 10 Encontro de Cor
retores de Imóveis, marcado

para o final do mês em Laguna,
o Encontro de Delegados e da

Comissão de Ética do Creci

.Estadual, previsto para os dias 20
e 21 de outubro, em Jaraguá do

Sul, foi transferido para os dias

23 e 24 de março do próximo
ano.

Na oportunidade, acontecerá
a assembléia do Creci para o jul
gamento dos processos penden
tes, aprovação das novas cre

denciais e deliberar sobre os

assuntos relacionados ao setor.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

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

Superpromoção
Preço à vista'
1 + 3,vezes
\ázão I.()(X) IiIroslhora
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Jara9�á do Sul, 12 de outubro de 2000

DIÁ' 12.110 -, Quinta-feira
l�ns - Início das comemorações do "Dia das Crianças"
20hs - Início do baile MS pavilhões "A" e "C"

DIA 13/10 - Sexta.:.Feira
20hs - tnício dó baile nos pavilhões "A" e "C"
20hs - Início do baile no pavilhão "B"·

DIA 14/10 - Sábado
lOhs .... Distribuição (te chope e apresentações de bandas
típicqs pelQs principais ruas da cidade .

17h� � IníCio das festividades no ParqUe de Eventos
20hs - Início do baile no pavilhão "C"
21hs � ,Início do baile ne pavilhão "B" -

22hs - Iníçio do bqile no ;pavilhão "A"
Oh -Prq_clÇlmação e coroação de Reis, Rainhas e Princesas
e êavalneiros de tiro da Scl:li:itzenfest 1999, no pavf!hão
"<;"

.

011'1 - A"presentação dos Reis e Rainhas de tiro no payilhão
"A"

,

D:tA 15/�P .., f:)omingo
10hs/- Desfile dos Clubes e Sociedade 'de Tiro na Rua
Y(Çllter Marq!Jardt ,

,llhs - ApresentC!ção da banda,de Colégie' São Luís
12'1:1s - Início da apresentação da,s'bandas no pàvilhão
"A"

PRINCIPAIS BOXES

D!RETORIA REGIONAL DE SANTA CATARfNA

GUARDA-VOLUMESDA FESTA

SERVIÇOS PRESTADOS:
VENDADE SELOS
CARTÃOPRONTO

CARTÃO POSTALDACIDADE
CARTÃO TELEFÔNICO

APOIO

N@ GER@L
WWW.NAGERAL.COM

•

SORVETE E GELO
DURANTE A
.. ,

,SCHUTZENFEST E NO
.

BOX DO PINGÜIM!
,

VARIOS SABORES
. NÃO PERCA TEMPO,

. , .

PASSE LA E CONFIRA!

cf @

1

Humor, notícias, o j
as fotos da noite \

]

você só encor �
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aflores@netuno,com,br

{ Foi das ����a��=aç�da���ux��o dia 4
de outubro, às 19 horas, no Shopping Center Breithaupt (1º piso). O
evento foi marcado com um magnífico desfile de lançamento da

novíssima coleção primavera-verão 2000/2001.

Vânio eLuciani eEleni eRodrigo curtindo amila 12f!Schützenfest.

.
'

Isabel Mahul,
Carla Mayer,
o colunista,

Zildete
Lombardi e
Dalva Araldi

como

mascote

Wilfried na

área de
acesso aos

camarotes do

Parque de
Eventos

Casal Rene e Solange Huews, proprietário da loja Bijoux , que traz

para JaragU:á do Sul os mais transados acessórios femininos da
temporada

',,-,------,,-,--,
Casal Humberto e Ana EIoisa Wou. Ele é o

diretor-tesoureiro da CDL de Jaraguá do Sul

:

Shopping Center

BREITHAUPT

,275,-1122

Paulo Schroeder é o homem da esquerda. O
médico-ginecologista Paulo Schroeder está
curtindo merecidas férias no Peru! Na volta,
deverá intensificar as atividades da Associação
Novo Amanhã, entidade que preside em Jaraguá
do Sul

Sandréia Garcia
será cumprimentada

neste die 15de
outubro, pelos amigos e

familiares,
pela estréia

da idade nova,
Parabéns!

G
,1\

•. EMERGENCIA
ODONTOLÓGICA

J

DISQUE: 9981 8000
9104 4311

J' lo-;.t 1" iV:,ç'rsári@
14/1011/9

GuilhermeWackerhagen
Laurita de Carvalho
12/10
Deise Konell
13/10 ,

Fernando Rocha

Josiane R G. Garcia
Bruno Lewrenz
Tais C. N. Damos

Henry Grandberg
Hilthaud Franz

Dr. Rafael Luis Pamplona
CRO-SC 5111

Dr. Kleber Lisboa Araú;o,
CRO-SC 5210

Il,ha da Figueira • Centro • Czerniewicz
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8 - GERAL CORREIO DO POVO

Crianças. A entrada é grátis e

haverá sorteio de prêmios e

brincadeiras.
O casal João Ijnowski, 71, e

Erica, 66, participa do encontro da

terceira idade todos os anos, na

Schützenfest. Há dez anos eles
residem em Penha, mas fazem

questão de participar do desfile de

abertura da festa e da tarde

dançante. Este ano, trouxeram 45

idosos do grupo de Penha para
conhecer a festa. Residente em

Jaraguä do Sul, o casal Paulo

Tascheck,72, e Errnira, 67, con
corda com eles. "A gente já tra

balhou muito, agora podemos
aproveitar."

Nessa diversão, vale quase
tudo, e como os homens são nú

mero menor, as mulheres formam

pares. Os idosos dançaram ao som

das bandas Estrela de Ouro e Ecos
Band, nos pavilhões A e C. Cada
um deles ganhou um refrigerante.
Vieram ônibus de Penha, Canoinhas,
Barra do Sul, Indai al, Massa
randuba, Schroeder e Rio dos
Cedros. "Nós convidamos as ci

dades que pertencem à Amvali e à

Amunesc, mas muitos vêm de fora

porque a imprensa divulga a festa
e eles se interessam em conhecer",
explica a diretora assistencial do

adulto, idoso e comunidade,
Anelyse Rosane Ayroso.

Para a tarde de hoje, a partir I

das 14 horas. a Secel (Secretaria'
da Cultura, Esporte e Lazer) pre
parou brincadeiras e sorteio de

prêmios, em comemoração ao Dia

das Crianças. Pais e crianças terão

acesso livre ao parque.
(L1SANDREA COSTA) Dança: duas bandas animaram os bai/es para os idosos

Schützenfest recebe idosos e crianças
Mais de três mil

representantes da
terceira idade
participaram

Jaraguá do Sul - Como
acontece todos os anos, os idosos
lotaram os pavilhões da 12"

Schützenfest, na tarde dedicada

.especialrnente a eles. Mais de três
mil idosos de várias cidades do
Estado participaram ontem da
Tarde da 3" Idade, realizada através
de parceria entre a coordenação da
festa e a Secretaria da Família.

Hoje à tarde, há expectativa de que
milhares de crianças compareçam
ao Parque de Eventos, para as

comemorações do Dia das

Comerciários
reúnemdoações

. para escola
Jaraguá do Sul - Os fun

cionários da unidade local das

Lojas Colombo fizeram coleta
. interna de alimentos, roupas e

brinquedos, para comemorar o

Dia das Crianças. O material
coletado foi doado ontem à
Escola Municipal de Ensino
Fundamental Adelino Francener,
do Morro da Boa Vista, con
siderada uma das comunidades
ruais carentes do Município. Os
alunos receberam doces, pela
passagem do Dia das Crianças.

Foram coletados 80 quilos de

alimentos, além de duas caixas
de roupas e brinquedos usados.
"Partici param os nossos 21 fun

cionários, alguns clientes e

amigos. Sabemos que é uma

contribuição modesta, mas só de
ver a alegria das crianças o nosso

esforço já valeu a pena", opina a

coordenadora administrativa
Mara SilviaDias.

A diretora da escola, Te
rezinha Inácio Forte, diz que a

doação foi "uma surpresa ma

ravilhosa". Os alimentos serão

encaminhados a famílias ca

rentes do bairro. "Temos muitas

pessoas necessitadas na co

munidade, que não podem
comprar e que merecem uma

chance porque podem se

reabi I itar", defende a diretora. As

crianças comemoraram á doação
dos brinquedos, que serão

distribuídos entre os alunos pelá
escola. (LC)

Um arror

de cri8nça
não �e conquict8·

da narre,
pars o dj8.

A Marisol é uma empresa

que sempre investiu no futuro.

Quando ainda engatinhava
e depois quando dava seus

primeiros passos, a Marisol

já desenhava sua princip?1
,·,vocação: a criança.

. rque não existe repre�en�a öo

A Marisol cresceu e ao 10000
do tempo aperfeiçoou �ssa
vocoçõo. traduzindo em seus

produtos todo o amor e carinho

com que faz o seu trabalho.
,

�
Marisol
Um smor

decriança

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Automundo

Nova linha na Bosch
A Bosch inaugurou, em Campi
nas, SP, a linha de produção do
módulo de admissão com acelera
dor eletrônico, que a empresa de
senvolveu e está fornecendo pa-ra,
o motor Fire, do.Palio 1.3. Geren
tes e engenheiros da Fiat brasileira
e italiana presenciaram. O acele
rador eletrônico dispensa cabos e

utiliza sensores para acionar a
borboleta do sistema de admissão.

Fiat supereconômico
A Fiat vai mostrar seu carro eco

nômico no Salão do Automóvel'
em São Paulo, denominado Eco
basic. O carro tem três metros e

meio e acomoda quatro pessoas
naturalmente. Equipado com mo

tor de 1.2 litros a diesel, chega a

fazer 33 km/L O Ecobasic 'é cons
tituído por uma estrutura de aço
em forma de gaiola, na qual pesa
apenas 750 kg, sendo fechado as

laterais com resina plástica já defi
nindo a cor do carro.

'

Focus em destaque
O Ford Focus recebeu recente

mente na Europa o prêmio de me

lhor ergonomia pela Revista
'

"What car". No teste foram avali
ados padrão de conforto, acesso
do interior do veículo, posição ao

dirigir, posição dos comandos e

instrumentos evisibilidade. O car

ro disputou com mais 50 modelos
de várias marcas internacionais.

Eureka

Laredomovida a diesel
Fazendo parte dos lança
mentos que irão inundar
o Salão do Automóvel
de novidades de es

tilo e tecnologia, a
Jeep lança o Grand
Cherokee Laredo
a diesel. E neste

momento, em que
a alta nos preços
da gasolina está
mudando os con

ceitos dos brasilei
ros, e sendo muito os

compradores da Grand
Cherokee no Brasil a fora. A
Laredo, que nesta nova fase que são os carros movidOS]1 ções pro-gramáveis, entre _

iniciou ano passado com a O detalhe fica no motor de 3.1 outros. Com essa versão, talvez,
reformulação, não tinha versão a litros Turbo Diesel que dcsen- a Grand Cherokee volte a ser um

diesel, mas acabou abolindo a volve 141 cavalos de potência, carro atraente aos bolsos dos
nova sensação do mercado, que com tração permanente nas consumidores. (Leandro S. Gonçalves)

-

,

, �

RenaultMéganeem novoestilo

quatro rodas denominada de

Quadra-Trac II. Com a ajuda dos
itens de conforto como: trans-

missão automática de quatro
velocidades e bancos de

couro, com os di
anteiros de

regulagem
elétrica de até
dez posições,
sem contar o

console de
teto com

computa
or de bordo

o Renault Mégane é mais uma
das opções entre os carros mé
dios que estão no mercado.
Num mercado onde está Ford
Escort e Fiat Brava, entre os

hatch.inão fica muito fácil de

competir de igual para
igual, onde são todos

&l

muito bons. O Re- "

nault recebeu :.ai
uma dose de re
novação no vi
sual com linhas
mais ousadas -

principalmente
no capô - e fa
róis, tanto trasei
ros como diantei
ros, que chamam a

atenção sua transparência.
O motor 1.6 de 16 válvulas

equipa tanto a versão RT
como a RXE, podendo levar o
carro de O a 100 km/h em

apenas 10,6 segundos e alcan
çar a velocidade máxima de

,-� -��

189 km/I. Com bons itens na
série como air bag duplo, vidro
elétrico, direção hidráulica,
conta-giros, travas elétricas e

rodas de 15 polegadas, entre
outros. Opcionais são só ban
cos de couro e pintura metáli-
ca. O consumo do carro é

bom, na cidade fez em mé-
'dia 12'km/L e na estra
da em média 16 km/L

Um dos destaques
deste veículo é o

air bag duplo de
série, sendo que
a marca dispõe
em todos os

modelos de sé
rie, colocando a

segurança dos

passageiros em foco.

Que tal um

"

aqorar
Bemando Dornbusch. Epitóê:io Pessoa· Reinaldo Rau _' Walter Marquardt ':

" j�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



GM VW
MODELO ANO COR COMBo GOL Cl 96 BRANCA ÁlC.
S10 4.3 DElUXE COMPLETA 98 BRANCA GAS. KOMBI STAr,lDART 96 BRANCA GAS.
S10 STANDER 2.2, 2P 96 BRANCA GAS. GOL PLUS 1.0 95 PRETO GAS.
CORSA WIND 1.0 95 VERMELHO GAS. GOL MI 92 VERMELHO GAS.
VECTRA CD 94 AZUL GAS. GOL 1.6 92 AZUL GAS.
CALIBRA 94 BRANCA GAS. SAVEIRO Cl 1.6 91 PRETA ÁlC.
0-20 CUSTON 87 VERDE DIE. SANTANA GlS 4P 88 AZUL GAS.
0-101000 82 CINZA DIE. GOL BX 86 BRANCA' GAS.

FORD RAT
F-1000 COMPLETA 98 AZUL GAS. UNO SX 98 VERMELHO GAS.
FORD KA 98 BEGE GAS. UNO ElX 4P CI AR 95 VERMELHO GAS.
ESCORT GlX 1.8 16V 97 BORDÔ GAS. TIPO COMP. 2P 94 VERMELHO GAS.
MON DEO ClX FD 97 VERDE GAS. FIORINO 1.5 91 BEGE GAS ..

FIESTA 4P. . .96 CINZA GAS. OUTROS

Vitara lLX conversível, capota
ESCORT GlX 1.81 95 BEGE GAS. JEEP JPX 4X4 95 VERMELHO DIE.
RANGER XT 4.0 V6 CI AR 95 PRATA GAS. JIPE VITARA CONVERSivEl 92 BRANCA GAS.

rígida, completo, ano 92, branca. ESCORT Gl 94 VERMELHO ÁlC. JEEP 4X4 JAVALI - MWM 90 AZUL DIE.
VERONA GLX 1.8 91 CINZA ÁlC. RURAL 4X4 (RARIDADE) 73 VERDE Ç3AS.

Preco: R$ 14.000,00 RUA PREFEITO WALDEMAR GRUSS.A, 3573 - JARAGUÁ DO SUL - sc

2 - Clossi Auto CORREIO DO POVO

VEíCULO ANO COR COMBo iNovo:s • Usa·dos
GM 'on.s:· 373-0806 , 373-1881

Corsa 1.0 �p (trava, arq., limp. tr., des., ai) 9S Cinza G
MODELO ANO COR COMB,Corsa 1.4 2p 96 Bordô G

GMChevette SE 1.6, 2º 87 Prata A Corsa Sedan 4p 01/0km Prata G
Chevette Sl 1.6, 2º 85 Marrom G Corsa Wind 4p 99 Branco G
Kadet Gl 1.8 2(2 95 Azul G Vectra GlS 2.2 98 Azul G
Monza Classic SE 2.0 412 92 Bordô G Vectra GlS 97 Branca G

Kadett Gl 96 Prata G

Volkswagen Corsa Gl 95 Azul G
Saveiro Completa. 1.6 (Ar, dir. Trav.) 00100 Branca G. Kadett Sl 93 Prata G
Gol CC 1.6, .2º 96 Branca G Monza Sl 4 pts 93 Branca G

Goi Cl 1.6, 2º 89 Branca A Kadet Sl 91 Cinza G
Chevette 86 Prata A

Ford
Ford Fiesta 4p 98 Preto G

Escort GLX 1.8 comºleto 2º. 95 Azul' G
. Escort Sw, 16V 98 Cinza G

Escort GL 1.6 2º 95 Prata G Escort l 89 Dourado 'G
Escort GL 1.6 2º 89 Verde A F-1000 87 Cinza D
Fiesta 1.3 2p 95 Vermelha . G VW
Corcel II 1.6 2º 84 Verde A Gol CU 1.6 96 Vermelho G

Goi Cl 1.8 94 Branca G
Goi CL 88 Prata A
Fusca 1600 85 Branco G
Fusca 1300 82 Verde G

FiaI
Palio ED 4p 97 Branco G
Uno Mille IE 96 Vermelha G
Uno S 93 Azul A
Uno S 89 Vermelho G

Rod. BR 280 - Km 60 - Guaramirim - SC

275·3711
MODELO ANO

Veículo COR ANO

Corsa 2 pts Prata 98

Vectra GL 2.2 cornpl. Marinho 98

Gol MI Branco 97

020 Conquest Turbo diesel, dh ABS, Branco 96

Gol Cli 1.6 Vidro, Trav., Couro, Som Vermelho 96

Tempra 8 válvulas 2.0 IE completo Bordô 95

Santana 2000 4pts • dh + ar-cond. Marinho 95

Escort GL 1.8 gasolina, completo Prata 94

Escort L 1.6 - álcool Azul 93

Gol CL 1.8, gasolina Prata ,93

Omega GLS 2.0 cornpl. Branco 93

BMW 3251 completa 6c ·93
Uno EX
Fiesta 4p, opcionais + som original
CBX 200 Strada
Goi Plus
Uno EP 4 portas
Uno 2p, completo + ar

Tempra 16V cornp. + banco de couro
Corsa Wind cl opcionais + som original
Ipanema GL 4 portas cl trio elétr.
Logus azul 94
Fiorino Furgão 1.5, gas. 93

Omega GLS completo 93
Uno Mille c/ooctoneís 93
Santana GLS completo 92
Chevette, prata
Gol Gl1 azul
Santana 1.8

Santana Quantum completo, azul 85
85

Santana es 85

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira
Centro - Joraguá do Sul

Escort L 84
Fusca 73f77/69/PJJ
Honda Titan azul

VEICULOS
Fone:370-2022

. Vende-se Gol ano
89, motor 1.6,

branco, a gasolina.
'A vista R$

5.000,00. Tratar
371-0002, c/

Mauricio ou nas

Lojas Colombo. Ou
9975-2279.

para 2 cavalos. .

Tratar 9973-8059.

JARAGUÁ DO SUL 1 2 DE OUTUBRO DE 2000

Compro Gol desde
o ano 87 até 90.
Valor até R$

5.000,00, ou de
preferência que

possa entrar meu
fusca (ano 80, im
pecável) na joga-
da.Tratar: Luciano
ou Osmar. Telefo-
ne: 371-1209.

Vende-se F-l000
ano 81, inteira,
carroceria de

madeira. Valor R$
13.000,00. Tratar

372-8409. Compro rodas do
Vectra GSI R14 ou

do Corsa Sedã
R14, com ou sem

pneus. Tratar:
Sérgio R. Senner.
Telefone: (47)372-

4229.

Vende-se Omega
GLS ano 94, com

pleto, computador
de bordo e teto
solar. Valor R$

15.000,00, em bom
estado. Tratar 275-

3248. Compro Honda Biz
em bom estado.
Ano 96 a 98.

Tratar 9991-5557.
Vende-se uma

carreta (reboque)

<Ç'J-.�ERT C4.f>
ér��

A-Ul�O-ELÉTRICA
Som, Alarmes, Kíts originais. Baterias, Peças, e
Serviços para Motores de Partida. Dínamos,

Alternadores, Faróis, Lanternas e

Instalações em Geral.

"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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se Pick-up Courier
CLX 1.4 16V Zetec, único
dono, 39.000 Km, azul
perolizado, IPVA 2000

pago, pneu Pirelli 185/70
R13, com 2.000 Km, uso
particular, caçamba sem

riscos, somente R$
13.200,00. Vale a pena
ver.Durante a semana

ligar à noite.

spola@zaz.com.br.
Tratar: Mário. Telefone:

370-0122.

Vendo moto DT 180 ano

92, preparada p/ trilha.
(Filtro seco,escape

dimensionado, balança
alongada, pneu dianteiro
novo e traseiro semi

novo) moto está impecá
vel. (Fone: (47)376-0449.
Preço R$ 1.450,00. Tratar:
Jonas Luis Volkmann.
Telefone: (47)9975-0852.

Compra-se Saveiro em

bom estado, a Diesel.

Pago a vista até
R$ 14.000:00. Tratar: Luis
Aquino Morbis. Telefone:

371-5465.

Vendo Saveiro 91/92, em
bom estado. Valor

R$ 6.300.00. Tratar: Luis
Aquino Morbis. Telefone:

371-5465.

Vende-se Corsa sedan
2000-2000, prata, com

pelicula,rodas 15 MOMO,
CD Pionner, 4 medios
Pionner, 1 sub Pionner,

carro com 9.000 KM novo.

Tratar: Marcelo. Telefone:

9997-55661 .

Troca-se Ipanema GL 95,
completa, c/ ar/dh/trlo
elétrico, 4 portas, freio a

disco nas 4 rodas. Preço
R$ 10.500,00. Troco por
outra Stasion wagon 98/
99, FiatiFord/Wolks/GM.
Tratar:_Gilson. Telefone:

9975-1387.

Vectra CD 97/97,
interíssimo, com air bag
duplo, freios ASS, ar,

direção, trava, alarme,
controle de som no

volante, computador de
bordo. Carro impecável.
Valor R$ 14.500,00 entra-

da e mais 23 parcelas
fixas. Tratar a qualquer
hora no 9985-2374 ou

(Oxx47)336-2327. Taciano.

Vende-se DT 180 para
trilha + acessórios

seminovos (capacete,
luva, camisa). Valor:

R$ 1.000,00, negociável.
Tratar: Daniel. Telefone:

371-1865.

Compro Gol/Corsa/Palio/
Uno de 95 a 97,em ótimo
estado, quitado ou finan
ciado (mesmo estando

atrasado). Pago à vista.
Tratar: Fabio. Telefone:

9993-0867.

Vende-se Gol CL ano 92,
cor branca, 4 pneus
novos, aro esportivo,
motor 1.6, tem manual,

nota fiscal, carro impecá
vel. Preço: R$ 6.800,00.

Tratar: Valdir. Telefone:
370-2310.

Vende-se Verona GLX,
cor grafite, ano 91, com
pleto, ar-condicionado,
vidros elétricos, trava

elétrica, espelho elétrico,
4 pneus novos, 48.000 km
rodados originais. Valor
R$ 6.800,00. Aceito carro

de menor valor ou moto

na troca. Tratar: Valdir.
Telefone: 370-2310.

Vende-se Tipo 4 portas
completo 1.6, ar-condicio
nado, vidros elétricos,
aro esportivo, direção
hidráulica, cor cinza
metálica, 72.000 km

rodados originais. Valor
R$ 9.500,00. Impecável.
Tratar: Valdir. Telefone:

,

370-2310.

Vende-se Gol Plus ano

95, limpador traseiro,
desembaçador, isofilme,
cor preto metálico, impe
cável, preço a combinar.
Tratar: Rogério. Telefone:

370-2310.

Vende-se Gol Plus ano

95, cor azul metálico,·
limpador traseiro,

desembaçador, 4 pneus
novos, impecável. Valor a

combinar.Tratar: Vilmar.
Telefone: 370-2310.

V.ende-se Omega GLS 2.0
ano 1993, completo, teto
+ computador de bordo,
cor vinho, com 80.000 km

originais, rodas 17. Carro

impecável, vale a pena
conferir. Valor:

R$ 11.800,00. Tratar:
Edemilton. Telefone:

9952-1122.

Vende-se Magazine com

12 CD's para automóvel.
Marca Pionner, valor R$
400,00. Tratar: Márcio.
Telefone: 9993-6340.

Vendo uma camionete 0-

20, cabine dupla, ar
condicionado, com CD,
branca, diesel, frigobar,
vidros elétricos. Em

ótimo estado de conser

vação. Valor:
R$ 33.000,00. Tratar: Osni
Muller Junior. Telefone:
370-1397/275-3248.

Compro Gol/Corsa/Uno/.
Palio 96/97 em ótimo

estado ... Pago em dinhei
ro. Tratar: Fábio. Telefo

ne: 9993-0867.

Vende-se Parati 16v

completa, top de linha.

Ar/direção, vidro/travas/
alarme na chave rodas

lig.leve. Película solar.
Úriico dono, com 25.000
Km originais. Valor
R$19.000,00. Tratar:

Jonas Eender. Telefone:
372-2289.

Vendo Scooter 90cc ano

97. Cor vermelha, c/7.900
Km. Estado impecável.

Valor: R$ 2.000,00. Tratar:
Zuleica. Telefone: (047)

9997-5558.

Vendo Vectra GLS ano

1996, branco , completo ,

carro em estado de novo.

Valor: R$ 17.500,00.
Tratar: Adriano

Marquewitz. Telefone:
371-2432.

Vende-se Passat ano 83,
motor 1.6, bielão, 5 mar

chas, álcool. Apenas R$
2.500,00. Tratar em horá-
rio comercial. Tratar:

Thomas. Telefone: .

438-0022.

Vendo Fiat Tipo 1995/
1995. Com 4 portas,

completo ( -ar e teto-solar

). Cereja Peroli-zado,
75.000Km originais.

Nunca bateu. Carro de

Mulher, lindo. Traw.r via
e-mail, ou após l1s

19:30hs. Tratar: Alexan
dre. Telefone: 275-1578.

.é.cân,ic
:íBlm:e;I]:la
<> ,:;:;,': ';'/ ::i}::::::;, :::::.

'lpão�,\!Va'lôf} R :D;O!;!.O,Q;}t· .. .,. .. ,
por carro. tratãFI�ia<11�428.4.
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ÚLTIMOS DIAS DE AULA.
Você não vai querer pegar recuperação, vai?

R� 2.000.
Bônus de IZ$ 1.SIO:para toda linha 2'000.

'�+q%
Taxa de,2, 19'VQ ao mês.

'o 'Me_se_s
Financiamento em até-lIl 'iiecOS.

cestenas
E ainda,�, de ofertas, promoções e descontos.

Quinzena da Nota Baixa Caraguá. Seu carro ;zero sem e�ro.

Supervalorização
Caraguá

A melhor avaliação do
seu usado na hora da troco.

.

';Troco na Troca

Troque seu usado por um
novo e ainda recebo
dinheiro de volta.

ENTREGAMOS ONDE VOCÊ ESTIVER*

Horário de atendimento: CARAGUÁ
Banco Volkswagen •. Rua Bernardo Dornbusch, 800 .

Fone: (47) 371-4000\
Jaraguá do Sul

De segund? a sexta: 7h às 19h

Sábados: 8h às 13h

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 12 DE OUTUBRO DE 2000 CORREIO DO POVO

i.

Em

.

"

r!!J2. -_;::::;:::--� -::.
- ..I

.. r:2F�
- .-::-_..-"_- -

�MMfHPOR,_- �EícUiOS
Fone,311-3655

-
-

Classi Auto - 5

Serviçoside la�íl ão,�
. e Ilfll'Hl açao
PROMOÇÃO DE ANIVERSÁRIO

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

Serviço - Valor Hora R$ 20,00
Peças - Desconto de 20%

A Emmendörfer agradece a todos os clientes
e amigos, pela prefer-ência.

'

-_,'
.

••

or er
Comércio

de Veículos

Mecânica
.

. funilaria
epmtura

Atendimento
2H a 6a feira

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

sábados
das 8 '8 12 horas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Aproveite! Crediário próprio!
Tudo em 3 x si juros [1 ent. + 2x)
Cortsalte-rtcrsII

I'

• I

,

Illil'

JARAGUÁ DO SUL, 1 2 DE OUTUBRO DE 2000

AUTOMECÂNICA
BENS CAR

Especializada:
·ra@�'::I!;�,'� UI.....

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

I I

lIedta���'
Telefone:

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio.Cerro - Jara uá do Sul- SC

Nome _,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,
Endereço _,_,,_,_,_,�.'_'_'_'_'_'_'_'_.I_.i.:,_,_,
_,_,_,_,_,_,_,_,_, N°_'_',_,_, Aptoo_'_'_'_1,
Bairro .L:,_,_.'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_I_I_I
CEP _'_1_'_'_ - _,_,_
Cidade_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_I_I_'_1
Telefone_'_'_'_'_'_'_'_'_'_I_.I_'_'_''_'_1_.'_I
Celular_'_'_'_'_'_'_1_'_'_'_'_I_'_"_'_'_'_'
E-mail_'_I_'_'_'_'_'_I_.'_'_'_I_'_I_'_'_I_'
Data de Nascimento _'_1_
Você possui automóvel? Qual?_'_'_'_I_'_'_'_'_'_'_'

'videokê ralf eletronics mod. VMP-2500

I

t1'

��� ®

alannes baterias - vidros e travas elétricas cg
I

,

II11
,

Rua Bernardo Dornbusch, 1111 @,' Vila Lala.u t$l Jaraguá d·o Sul
I,

II"
o:i.li- _

\----_ .. -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PUBLICIDADE - 7JARAGUÁ DO SUL, 1 2 DE OUTUBRO DE 2000 CORREIO DO POVO

Que aparência você,

quer para seu carro?

Nãoprecisa ser autorizada, tem que ser especializada

.

Pintura feita em uma oficina qualquer

N
o
>

Pintura feita na Demicar
I

Rua Major Júlio Fer eira, 244
Vila t.alau - jaraquá o Sul, SC ]71-5057

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Silenciador, .

Traseiro para Uno'

R$ 28,00

Amortecedor
,

Dianteiro para Gol

R$ ·47,50,

REDE RENAULT

, .

no Show Room, do Cons6rcio
ADQUIRA SEU RENAtlI.T A PARTIR DE

NOVO GRUPO I 718

Dicave
Avenida Prefeito

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

REnE RENAlTI.l' - 106 CONCESSIONARIAS NO BRASH..

/
/

'�

-

.

Silenciador'
Traseiro para Corsa

R$ 26,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



� N@ Ger@l traz esta

semana um especial
mpleto sobre a maior

.sta dos atiradores. em

Jaraguá do Sul.

Só fotos!

VEM Aí UM EVENTO QUE VAI PARAR JARAGUÁ DO SUL!

BLITZ
Começa quarta-feira na

Schützenfest
No final de semana

Schützenfest
.

I

ATRIZ DE"O
SILÊNCIO DOS
INOCENTES"VAI
PROD\JZIR FILME·
SOBRE O NAZISMO
A atriz Jodie Foster

anunciou que vai produzir
um filme sobre a vida de
Leni Riefenstahl, uma das
grandes·colaboradoras do

nazismo.

1(1BARATO

�

SUPERNOVAS .

CIDADE INTERN,ET
COMEÇA OFERECER

ACESSOPAGO
A Internet gratuita

brasileira sofre mais uma
baixa. O provedor Cidade
Internet; empresa do

grupo argentino Clarín e

do O Dia, informou que
começa, neste mês, a
cobrar pelo acesso. A

opção de acesso gratuito
não será eliminada. De

acordo com Vivien Rosso,
diretora-geral do

provedor, essa estratégia
já fazia parte do plano de

negócios da Cidade
Internet e repete modelo .

utilizado no mercado

argentino, onde a empresa
oferece as duas opções de
acesso: gratuito e pago.
Quem optar pelo acesso
pago terá um serviço

melhor, de mais
velocidade e qualidade,
bem como direito ab

suporte técnico. A Cidade
Internet está presente em

cinco cidades brasileiras:
São Paulo, Rio de Janeiro,.
Porto Alegre, Brasília e

Belo Horizonte.

I'

Vestindo Toda a Família
*

Confecções em geral
* Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:

Av. Mal. Floriano, 35

�,
'

"� Av. Mal. Deodoro da

I:@'� Fonseca, 1699
"t � .'� Fone: 371-7847
:' . 1.. Jaraguá do Sul- SC

DIREÇÃO
�
z=

Rua Mal. Deodoro da�
Fonseca, 1452�

Fone/Fax: 372-3306 CI..

C -'D·Jaraguá do Sul- SC� &I I

() Boticário

TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

CD's - DISCOS - FITAS

Av.Mal.Deodoro, 406
FONE: 371-2847

Dra. Talge Celuppi
Gonçalves
Espec.
Odontopediatria,
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA-FACIAL
Professora do curso
de Ortodontia
Preventiva da EAplABO -

Florianópolis
Dr.'Mauro Monteiro
Celuppi
Espec.
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA DENTO
FACIAL

Dr. Clécio Sidnei Gonçalves
PERIODONTlA, PROTESE
DENTÁRIA e IMPLANTES
Av. Pref. Waldemar Grubba, 1570

Fones: 371-7209/371-6158

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"Esse advogado não fez nada.

Quando o culpado foi preso, ele
não pediu nem a nossa soltura",
lamenta Alves. Os irmãos só

conseguiram a liberdade porque
um advogado aposentado de
Blumenau entrou com o pedido.
um mês depois.

Natanael Alves conseguiu
reabilitar-se, depois de voltar a

Jaraguá do Sul. Daniel Alves não
teve a mesma sorte. Apontado em

todos os lugares como criminoso,
humilhado pela população e

perseguido pela polícia (que o

prendia no meio da ru(i, sob

qualquer acusação ou suspeita),
mudou-se para Ibirama, onde
trabalha em reflorestamento de

pinheirinhbs.· Pobre e com

problemas de saúde', quer que o

Estado pague por seu erro.

.(LlSANDREA COSTA)

JARAGUÁ DO SUL, 21 DE SETEMBRO DE 2000
. .

Governo libera recursos para
construção de salas de aula
Jaraguá do Sul - A J 9"

CRE (CoordenadoriaRegional de
Educação) revelou, no início da

semana, que serão iniciadas as

obras de ampliação da Escola de
Ensino Básico José Duarte

Magalhães ..Desde o início do

ano, a unidade funciona com

déficit de salas de aula, que foram.
adaptadas no salão da escola. A:
ordem de serviço, no valor de R$
122.976,14, foi trazida a Jaraguá
do Sul na última sexta-feira, pela
assessoria da Secretaria Estadual
de Educação. A escola vai ganhar
quatro salas de aula, melhorias
nos sanitários, drenagem do pátio
e construção de cisterna de água.

O coordenador da 19" CRE,
Anésio Luiz Alexandre, diz que a

verba soluciona o problema da
falta de. salas de aula em Jaraguá
do Sul. "EJnßchroeder, estamos

Justiça: Daniel Alves, a mulher, Alzira Pinheiro, e a irmã, Maria Estela esperam o resultado

Vítima de julgamento errado
exige indenização da Justiça
Daniel Alves quer.
que o·Estado

pague pelos danos
que lhe causou

Jaraguá do Sul - Preso em

1993 por um crime que não

cometeu, o assalto à residência
de Wigando Behling, que
provocou a morte de Júlio César

Behling, Daniel Alves entrou na

justiça pedindo indenização pelos
danos físicos e morais que
sofreu. Ele e o irmão, Natanael,
foram acusados, à época, por Jair
Raulino, que admitiu o crime e

envolveu-os como comparsas.
Os três foram condenados e o

verdadeiro culpado descoberto
cerca de um ano e meio depois.
Há cinco anos, Daniel Alves

espera que a Justiça repare o

erro, concedendo-lhe indeni

zação.

A investigação do caso foi
considerada insuficiente. O

próprio juiz que deu o veredito,
Edson Luiz de Oliveira,
reconheceu o erro quando Mário
Sérgio Pedro de Sampaio, o

verdadeiro criminoso, foi preso
em Rio Negrinho, em 1994. O

advogado que entrou com o

recurso, Ornir Matos, pediu 2,5
mil carros como indenização
pelas perdas de Natanael e Daniel
Alves. O processo foi en-

. caminhado ao Tribunal de Justiça
do Estado e depois a Brasília. No
ano passado, voltou para

Florianópolis, mas a Justiça adia
o resultado.
'- Eu .perdi tudo, mulher,

casa, fi lho, tudo que eu tinha e

fui muito hu mi Ihado -, diz

Daniel. Depois do resultado do

julgamento, ele foi transferido a

Joinville e depois a Blurnenau.
Como não tinham dinheiro para
um advogado, os irmãos foram
defendidos por advogado indi

cado pelo Estado, Rubem Flexa.

DESPACHANTE
FREITAG

licitando a obra para a construção
de duas salas de aula na Escola
Elisa Cláudia de Aguiar", garante.
Ele informa ainda que já foi feita
a licitação de outras duas salas
de aula na Escola São José, de
Guaramirirn, que aguarda a

liberação da ordem de serviço.
No pacote de recursos

liberados vieram ainda R$
4,870,00 para. reparos
emergenciais e reforma dos
sanitários da Escola de Ensino
Básico Alvino Tribess, de Jaraguá
do Sul, e o pagamento da terceira

parcela, no valor de R$ 1,6 mil,
para os alunos que freqüentam o

Curso Magister, na Ferj
(Fundação Educacional Regional
Jaraguaense). São 11 alunos que
estudam alemão através de
convênio entre a Secretaria de

Educação e as fundações. (LC)

Concurso vai premiar criança
com sorrisomais saudável

Trabalhamos com venda de produtos para
rebobinamento e conserto demotores elétricos.

",.é'�" Q·�RraC'(;)os·
S.ucata

qê CObre
��1>7f<

Jaraguá do Sul- A Asso

ciação Brasileira de Odontologia
Regional do Município, em

parceria com aMarisol, promove
a primeira edição do concurso

"O Mais Belo Sorriso Infantil de

Jaraguá do Sul", no próximo dia
20. O coordenador do evento,
Luís Fernando Medeiros, informa
que as inscrições estão abertas
até o dia 16 e indica os critérios
técnicos de avaliação. "Será
analisado a desenvoltura e higiene
bucal", comunica, enfatizando
que a intenção primeira é des

pertar na comunidade a im

portância da manutenção da
saúde bucal para a boa saúde

geral.
Todas as escolas de rede

estadual municipal e particular de
Ensino foram convidadas a

.

participar do evento, sendo que
cada uma pode pré-selecionar os
candidatos em duas categorias,
até 6 anos e 7 a 10 anos. As

crianças serão avaliadas pela
secretária da Educação, secretaria

- Fios de cobre;
�Capacitores de partida e permanentes;
-Cabo de ligação;
- Rolamentos;
-Espaguete;
- Ventiladores de molares;
-Selomecônico;
-Verniz;

da Saúde, diretor da Marisol,
professor da Universidade Es
tadual de Londrina, Luís Walter,
e presidente da ABO, Américo
Coral.

A ABOJS vai premiar o

primeiro colocado de cada ca

tegoria com uma bicicleta, além
de outros brindes para .os par
ticipantes. "Todas as escolas que
inscreverem candidatos rece

berão, para os alunos da pré-
.

escola até 4" série, gibis edu
cativos com os personagens da
Lilica Repilica e Tigor Tigre,
abordando os assuntos cárie

dentária", destaca.
o. concurso acontecerá na

Recreativa Marisol. com início às

19 horas, tendo como parte da

programação palestra destinada
às crianças, com o tema "Cres
cendo sem Cárie", ministrada
pelo professor de odontologia da
Unvifle e AONP, além da

apresentação de peça teatral

infantil, que vai abordar o tema

do gibi. (FABIANE RIBAS)

Rua Ber1haWeege, 2094
Barra do Rio Cerro

Fone: (Oxx47) 376-0193
Rua Athanásio Rosa, 115 - Fone/Fax (Oxx47) 373-0703
E-mail: freitagd@netuno.com.br - Guaramirim - SC

CORREIO DO,POVO

Veículos com
placa final 7 e 8

prazo para
Ilcenclamento
até 30/9,
IPVAcom

placas finais 9
até 30/9,

.

DALTERRA MANUIENCÃO
.

,

HIDRAULICA LIDA.

Rua: Urubici, 31 21 Casa à Esq.
Estrada Nova· .370 0778

DESENTUPIMENTO
, :..,. Rede de Esgoto '

LIMPEZA
Caixa D'Água

Muros -Cercas - Telhados

Manutenção em PVC

..
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Epagrrdcverã incentivar a
produção da esp�cie em SC
A Epagri deverá.inceati var a para 500 toneladas .'

produção do éatfisg entre os pro> A Bluefish l.í1mbém adquire
dutores rurais, caIPo fonte de a produção .individual de

renda.alternaeivaê Cqntatos com<> criadores estabelecidos em

essa ,finalidade já estão sendo.a ,v.ários':inunicipios. Uma asso

feitos. com o I�01pr�sárjo André \.cülção J.á foLconstituída. para a
.
Luí� Theiss, só�io�proprietário' organização da categoria, tendo
da Bluefrsh, empresa respon-. o produtor Rubens Karners na

sável pela expansão da criação presidência. A empresa Bluefish
do catfish no Estado.A Bluefish surgiu por iniciativa de Theiss,
conta com Iaboratótio depro- que junto com outro sócio

dução de alevinos .instalado na comprou a unidade de pro-
localidade de Rio Paulo, tio inte- dução de àlevinos de Rio Paulo,
rior de Corupä, e-outras unjda- 'que antes pertenceu ao grupo
des ..detengorda em B�um�natJ,. Weg. As-matrizes utilizadas na

Indaial'e Garuva.Até of1natdo produçãOttdi? alevinos são im

ano, a empresa dev�rá elevar ai" portadas dos Estados 'Unidos,

capacidade de produç�p de.350 (MR)

Fiscalização chega com atraso
Guaramirim - A responsá

vel pelo escr'itório da Casan,
Marilene Costa Machado, não

havia recebido, até o final da tarde
de ontem, qualquer .informação .

mais conclusiva da fiscalização da

Fauna (Fundação do Meio Am

bicnte) sobre a causa provável da
poluição constatada terça-feira pela
manhã, na água do Rio Itapocu
zinho, que abastece a cidade de

Guararnirim.Marilene disse que só
a Coordenadoria Regional da
Fatma, em Joinville, poderia 1'01'

necer alguma informação nesse

sentido.
. Ela lamentou, pOréI11, a lentidão'

do órgão em comparecer em Gua
ramirirn para atender o caso. Con

forme Mari Iene, ela mesma co

municou a ocorrência para a

Fauna e a Polícia Ambiental, mas
nenhum dos setores pôde atender

o caso com a rapidez necessária.

A'gerência da Cásan fez os conta

tos por telefone, tão logo foi infor
mada pelo operador da Estação de

Tratamento; na Rua Cláudio To

maselli, sobre a existência da subs
tância que deu coloração escura à

água do rio. Só após ao meio-dia
um técnico do órgão compareceu
em Guaramirim, acompanhado de

dois agentes da Polícia Ambiental:
- Naquele momento, a man

cha já estava desfeita e não havia

mais nada para ser coletado --:'
reclama Marilene. Segundo ela,
não é a primeira vez que a Casan

.

se depara com esse tipo de poluição
no Rio Itapocuzinho, que está

sendo causada por empresas que

despejam os efluentes no rio. Ela
não soube identificar a empresa

responsável pela contaminação.
(MR)

Prazer em
atender bem.

?�et�
3'71·'655

Pizzas
Pequena - R$ 5,90
Crande - R$ 10,90
Cigante. - R$ 13,90
Calzone - R$ 13,90

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

Agricultor aumenta a renda
com a produção de catfish

Espéciede
peixe
temboa

aceitação

Guaramirim - o agricultor·
Jorge Feldmann introduziu á

criação de catfish há cinco anos

na propriedade rural, na localidade
de RioBranco, com o objetivo de

conseguir mais uma alternativa de

renda, e teve êxito. Em duas
"safras" realizadas desde que co

meçou o projeto de piscicultura,
Feldmann já comercializou 22 tone

ladas de peixes e deverá colocar

outras 14 toneladas no mercado,
até o final do ano que vem.

A criação do catfish, uma es

pécie de peixe oriunda dos Estados
Unidos, tem custo elevado e o

ciclo de produção é longo. entre o

recebimento dos alevinos e a

preparação para venda (entre 12 a

14 meses, em média), mas pro

picia melhor remuneração ao

produtor e a colocação do produto
no mercado é garantida.Na última
entrega de peixes feita na semana

passada, Feldmann vendeu o

produto a R$ 2.60 o quilo.
Desde que começou a produzir

o catfish, ele sempre conseguiu
colocar toda a produção. A maior

parte é destinada para abastecer

pesque-pagues em Curitiba e São

Paulo.Segundo Feldmann. ii carne
dessa espécie. muito saborosa.

explica a grande aceitação.
Enquanto o mercado para o catfish

Edson Junkes/CP

Produção: Feldmann vai colocar mais 14 toneladas no mercado

continuar 'tão promissor, ele não

pretende mudar de atividade, que
ele desenvolve paralelamente ao

plantio de arroz.

Pelo contrário, tem planos para
ampliar em mais dez mil metros

quadrados o espaço destinado para
lagoas. Hoje ele possui quatro
lagoas em funcionamento, com
cerca de 14 mil metros quadrados

de produção. Nessa área, na

rizicultura ele produzia cerca de

cem sacas de arroz, mas com a

introdução da piscicultura, es

perava conseguir o equivalente a

SOO sacas do produto. O projeto
superou a expectativa dele,
gerando o equivalente a 600 e até

700 sacas de arroz. (MILTON
RAASCH)

Secretaria e Epagri realizam nova distribuição

Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro
e Curso na Sociedade Brasileira de Ofutlmologia do Rio de Janeiro

AV, Mal, Deodoro 776· Sala 12· Ed, Maximunn Center Fone: 047 275·1150

Guaramirim -r-r-« A Secretaria

de_Agricultura e o escritório da

Epagri programaram, para o dia 26.
de outubro, a distribuição de

alevinos aos produtores de peixes.
com o objeti vo de apoiar a pis
cicultura no Município. Os pro-

dutores interessados deverão fazer
as encomendas até o dia 24., com
os preços variando entre R$ 50,00
a R$ 80,00 por mil unidades,
conforme a espécie desejada. Os
alevinos são fornecidos por
produtores de Pomerode.

Médico Oftalmologista'

De acordo com informações da
secretaria, estarão disponíveis as

espécies carpa hú�gara, carpa
colorida, carpa capim, tilápia e

corimbatá. A entrega das en

comendas vai acontecer a partir
das 7h30,. no pátio da Prefeitura .

. As campanhas para aquisição e

distribuição de aJevinos têm sido
feitas sistematicamente, sempre
en tre os meses de ou tu bro a

março, com o objetivo de "garantir
o povoamento com espécies de

peixes de melhor qualidade",
explica o técnico Alcibaldo Ger
mann.

. Conforme o técnico, com a

instalação dos pesque-pagues, a

piscicultura tornou-se uma ati
vidade rentável para os agri
cultores guaramirenses. (MR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Preso jovem que roubou
som de veículo apreendido

Três residências foram

arrombadas nesta semana

Jaraguá do Sul - Foram
arrombadas nesta semana três

residências. A primeira na

Estrada Pedra Branca, próxima
do Noviciado, no Bairro Barra do
Rio Cerro.

O registro do furto aconteceu

na segunda-feira e foi feito pelo
estudante Nelson Marcilici dos

Santos, 3 I anos. Segundo
Santos, entraram na casa pela
janela lateral e furtaram toalhas,
sabonetes, arroz, feijão e uma

botina.
No domingo, às 6 horas, o jar

dineiro Fidélis Lennert, 54 anos,

foi realizar trabalho na Chácara

Kohlbach. Quando chegou para
o trabalho, percebeu o furto de
uma máquina de roçar 'grama,
dois galões de gasolina de 20 li
tros e quatro caixas de som.

Ao meio-dia de segunda-feira
passada, a advogada Luciane
Lessmann Schwarz, 27 anos,

notou o arrombamento da porta
da frente de sua residência, de
onde furtaram um forno mi
croondas 300 litros, um video
cassete quatro cabeças e um

aparelho de parabólica. Os re

gistros foram feitos no início da

semana, na Delegacia de Polícia.

(AO)

crime por receptação tem a mes

ma do furto, "porque temos que
partir do princípio de que. se não

tivesse receptador, não teria o

ladrão", disse o delegado Ilson.

Depois de ouvidos, os envolvidos
foram liberados. "pois não [oram

presos em flagrante", concluiu o

policial.
Segundo Gilberto Pereira,

furtaram do seu veículo, na mes

ma madrugada, um porta-CD
com 17 CDs, arrancaram o vidro
traseiro do carro e danificaram o

aparelho de som.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Jaraguá do Sul- Foi preso
na manhã de terça-feira o autô
nomo Vanderlei Heillehin, 19 anos,
por furto de equipamentos de
som. Com o jovem foram encon

trados quatro alto-falantes, dois
alto-falantes 12 polegadas, uma
caixa de som e um módulo de
1000 watts. Estes equipamentos
foram furtados na madrugada de

sábado passado do Fusca, placa
LXW-3694, de Jaraguá do Sul,
de propriedade do eletricista
Gi lberto Pereira, 26 anos, que
havia sido apreendido pela Polícia
Militar numa- blitz, por doeu

mentação irregular..Pereira per:
cebeu o furto no domingo
passado, quando foi buscar uma
caixa de ,ferramentas no Fusca

que estava apreendido no pátio da
3a Cia. da Polícia Militar.

Heillehin confessou o furto,
afirmando que passava perto da

3a Cia., embriagado, quando de
cidiu furtar os equipamentos.
Cqrno devia a quantia de R$
70,00 para o vendedor Cleber

Hernacki 18 anos, filho de seu

patrão] ofereceu-lhe dois alto

falantes e um módulo, recebendo
em troca o módulo antigo de

Hernack, e que pretendia instalar
na sua Brasília. Pereira reco

nheceu os equipamentos, que
eram instalados no veículo de

Hernack, acionou policiais civis,
que depois de feita "campana",
detiveram Cleber Hernack,
autuado no Artigo 180 do Código
Penal Brasileiro, ou seja, por
receptação, e, se for considerado
culpado, poderá pegar de I. a 4

anos de prisão. Mais tarde,
Vanderlei Heillehin foi preso na

�esidêncià de seus pais,no Bairro
São Luís. Ai n d a segundo
Heillehin, "o Cléber (Hernack),
não sabia que os objetos eram

furtados. Foi a primeira e última

vef que furtei", falou o autôno

mo, autuado no Artigo 155, por
furto, que tem a: pena de I Cl 4

anos de prisão. Os dois foram
autuados pelo delegado de polícia
Ilson José da Silva. A pena do

NOTAS� __

Furto de carteira
OFICINA MECANICA

BAUMANN
FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.Jaraguá do Sul - A aposen

tada Dolores Kruger Talner, 53 anos,

estava no Banco do Brasil, na se

gunda-feira, quando furtaram a

carteira. Conforme informou, a cartei
ra eslava no lado do guichê cio ban

co, quando sumiu. Todos os docu

mentos da aposentada foram

furtados mais R$ 87.00, em dinheiro.

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

-Toda linha de reparo de motor - Caixas

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

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos.

A TELTRON tem sempre as melhores opções para você.

Display gráfico
Placa de fax-modem embutida

• Interface e navegação mais fáceis
• Cores cobre, charnpaqne. azul e preto

Vibra alert e flip ativo'
Identificação por grupo de chamadas

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

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

• 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 exçlusiv_Q 'i inovador
• Possui tecnologia WAP de acesso

a Internet

• 199 memórias alfanuméricas
• Placa de fax-modem embutida
• Identificação por grupo de chamadas
• 4 jogos, calculadora, relógio e

calendário
• 35 tipos de campainha

(47) ,3
__T_EL_E_fO_N_'_A_E_'_Nf_O_R_M_Á_T'__C_A_ Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 680 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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Futsal infanto-juvenilpertodo títuloFerjlFME enfrenta campeão
estadual no São Luís

Co� duas vitórias e um em

pate, a equipe infanto-juvenil da
ADJ/UrbanitoslFME somou sete

pontos e conquistou o primeiro lu

gar do turno do quadrangular final
do Campeonato Estadual do In

fanto-juvenil. Em segundo lugar
está a AABB/Rotesma, com seis

pontos, seguida pelo Clube 12 de

Agosto, com quatro, e Morro da

Fumaça, que não marcou pontos.
Com a melhor campanha do

estadual - 13 vitórias, um empate'
e uma derreta em 15 jogos -, a

equipe da ADJ/Urbanitos/FME
também conquistou o direito de
trazer para Jaraguá do Sul o

returno do quadrangular final, que
ainda não tem data definida para
realização .:

Os jogos foram dispu-tados de
5 a 7 deste mês, com a ADJ sendo

'comandada pelo téc-nico

Augustinho Ferrari, que levou
para Chapecó: André, Júnior,
Leco, Fernando, Jonas, Diogo,
Paulo, Nivaldo, Giovane,Maieon,
Serginho e Rogério. (AO)

Jaraguá do Sul - O futsal
de Jaraguá do 'Sul está perto de

outro título inédito, o de cam

peão catarinense 2000. A equipe
da ADJ/Urbanitos/FME, clas
sificada para o quadrangular final
da competição ao lado deMorro
da Fumaça, Clube 12 de Agosto,
de Florianópolis, e AABBlRotes
ma, de Chapecó, disputou o tur

no na cidade de Chapecó, Oeste
do Estado. A estréia foi contra
Morro da Fumaça, com a ADJ/

Urbanitos/FME vencendo por 6 .

a 4, gols de Fernando e Diogo,
dois cada, e Jonas e Júnior com

pletando o placar. O segundo jogo
foi mais equilibrado, e no final

empate em três gols com o Clube
12 de Agosto. Marcaram para o

time jaraguaense Fernando

(dois) e Jonas. No terceiro jogo,
o adversário era o time da casa,

a AABB/Rotesma, com nova

vitória de Jaraguá do Sul, desta
vez por 6 a 3, com Diogo e Leco
marcando dois gols cada, e Jonas
e Júnior completando o placar.

Jogo é válido
pela primeira
rodadado
returno

Para o jogo deste sábado, o

treinador Milton Mateus não

poderá contar ainda com o armador
Gio, que deverá ficar fora do time

por mais duas semanas, devido a

um estiramento muscular. O téc

nico informa que o "substituto será

Chitas, que, apesar de improvi
sado, vem tendo um bom desem

penho na função".
O destaque da equipe no

Campeonato Estadual continua
sendo o lateral Cris. No último sá

bado, na derrota diante do Bandei
rante, por 66 a 85, ele marcou 26

pontos e segue sendo o principal
cestinha do campeonato.Os
ingressos para o jogo custarão R$
2,00. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

derrotado na estréia pelo Ipiranga,
de Blumenau, por 108 a 71. Na

segunda rodada, a derrota da Ferj/
FME foi para a Abaf, por 104 a

74. No último sábado, num jogo
inédito, pois era a primeira vezque
Jaraguá do Sul sediava urna partida
pelo Estadual Adulto de Basquete,
a derrota para o Bandeirante, de

Brusque, pai' 85 a 66.
O jogo contra o Ipiranga marca

o confronto entre a jovem equipe
jaraguaense, cuja média de idade é

de 20 anos, contra a experiente
equipe blumenauense, que dispu
tou a última Liga Nacional. O Ipi
ranga é o único representante do.

Estado na Liga Nacional de

Basquete.

Jaraguá do Sul - A equipe
Fel:jlFME de Basquetebol volta à

quadra neste sábado, 17 horas,
jogando no Ginásio do Colégio São
Luís contra a atual campeã esta

dual, Ipiranga/Blumenau. O jogo é

válido pela 1 a rodada do returno

do Campeonato Catarinense de

Basquete Adulto. No turno, em

Blumenau, o time jaraguaense foi

DivulgaçãoSOCIAL-ESPORTIVA na competição individual.
No mês de agosto, no Rio da Ja

neiro, na Copa Germânia, Joyce foi
vice-campeã com sua equipe, e

onde teve na categoria Aelulto a 6a
melhor média, entre as aproxi
madamente 90 competidoras elo
sexo feminino.

Joyce já teve outras participa
ções em torneios no ano de 1999 e a

Ia participação nos Jogos Abertos
de Santa Catarina.

No dia 12 de outubro de 2000,
ela representou Jaraguá do Sul no
Estadual Individual Adulto, em

Brusque-SC, com a bola 16.
Eis porque abrimos espaço para

assinalar os seus 15 anos de ex istên
cia e a sua brilhante carreira esporti
va, no 'Setor ele bolão.

Parabéns, Joyce, e novos triun
fos na sua bela carreira esportiva!
(EVS)

Joyce Pauli NOTAS __

Futebol de Campo. O Festival Es
colar Pré-Mirim será realizado de

10 a 12 de novembro. �
Decisão noArthurMüller

Sábado, às 20h30, a FME tem

jogo decisivo com aAABB, de Cha

pecó, pelo Estadual de Futsal. O
time que vencer segue na compe
tição.

O torcedor que ainda não

compareceu, como no ano passa
do, deve lotar o Ginásio ArthurMül
ler. Esperamos que ajude na elas-

.

sificação, a exemplo dos torcedores
dos times adversários, que têm lo
tado as quadras esportivas e torna

do os ginásios de esportes uma

verdadeira "panela de pressão".

FME abre inscrições
A Fundação Municipal de

Esportes está recebenelo inscri

ções para o Festival Escolar Pré
Mirim até o dia 23 deste mês.
Serão disputadas as seguintes
modalidades: Atletismo, Bas
quete, Futsal, Handebol, Vôlei e

Xadrez, com a participação de

estudantes com idade até 11 anos

- com exceção do Futsal, que é
até 10 anos - matriculados em

escolas elas reeles pública e

particular ele ensino, em Jaraguá
elo Sul. O congresso técnico está

marcado para o dia I de novem

bro, a parti r das 15 horas, no
auditório da Liga Jaraguaense de

No elia 12 elo corrente transcor
reu o 15° ano da vida da jovem Joy
ce Pauli, filha de José e Inês Pauli.

Esportista nata, desde cedo estava
I igada ao bolão, sua grande paixão
esportiva, cuja aplicação está a lhe

render generosos dividendos.
Dentre as muitas realizações,

pinçamos alguns de seus extraordi
nários feitos: no Juvenil, ela parti
cipou do 1° Brasileiro, entre 14 e 19
de julho de J 999, em NovaFriburgo
RJ, na Sociedade Friburguense,
onde foi campeã por equipe e 3a
melhor do campeonato; no 2° Bra
sileiro, realizado de 13 a 16 de julho
de 2000, em Jaraguá do Sul, no

CI ube Atlético Baependi, foi carn-

,

peã por equipe com recorde de 237

pontos, o 1°, melhor média do

campeonato, e 2° lugar na dupla com
Jefferson Maeinchen. Ainda no

Juvenil, no Campeonato Mundial,
realizado de 2 a 15 de junho de 2000,
em Oberthal, no Sul da Alemanha,
conquistou o 5° lugar na dupla mista,
com Bemardo (RI); 5° lugar na dupla
feminino, com Shaila (RS), e 7° lugar

Banco Itaú S.A.
Jornal

CORREIODOPOVO

Assine o

melhor jornal
da região
pagando
apenas R$

8,00 por mês

APTO. CI 2 DORMS: R. 50 - GuilhermeWeege, 34 - apto. 201 .. 121,54 m2 de área útil
142,12 m 2 de área total .. R$ 40.000,00.
CASA C/3 DORMS: R. 381 - Lourival ZacatelH, 168 -178,11 m2 de área útil
420,00 m2 de área total .. RS 50.000,00.

CRECI 06032·7

Assinaturas
371-1919'1370-0816

275-0105
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Medelhasdeouronanatação -

Jaraguá do Sul - A equipe
Ajinc/FME/Urbano conquistou
novemedalhas, duas de ouro, qua
tro de prata e três de bronze, no
Festival Sul-brasileiroMirim/Petiz
de Natação, realizado no último
final de semana, no ClubeCuriti

banos, emCuritiba. Entre os quatro
jaraguaenses que participaram da

competição (todos na categoria
Petiz 2), o destaque foi Aline Os

sowski, que venceu as provas dos
400m e SOm Livre, ficando com a

segunda colocação nos 100m
Livre. Os demais integrantes da

Ajinc conseguiram os seguintes
resultados: Ana Zanandrea obteve
o segundo lugar nos 100m Costas
e nos 100m Borboleta, além de

chegar em terceiro nos 200mMe

dley; Marcelo Córdova ficou com
a segunda posição nos 200m Me-

- dley, terceira nos 100m Costa:s e

sexta nos 100m Borboleta; en
quanto que Gustavo Rozza se clas
sificou em terceiro nos 100mPeito;
sexto nos 100m Livre e oitavo nos
200m Medley.

Organizado pela Confederação
Brasileira de Desportos Aquáticos,
o evento reuniu 482 nadadores que
representaram 21 clubes, sendo 11

do Paraná, seis do Rio Grande do
Sul e quatro de Santa Catarina. Na
avaliação do técnico daAjinclFMEl
Urbano, Ronaldo Fructuozo, o

desempenho dos atletas jaraguaen
ses foi excelente. (AO)

�--------------------,

I Venha�onhecer laraguá Motos I
I A única moto Ç!,õ - - 55 4 tempos na I
I �- � �e1�m� I
I '"7IIlê[};[lffiJIliJEI só pra você. I
I Recorte este anúncio I
I e deposite na urna da Ilc1a e concorra a um

I capacete e uma camiseta I
I Yamaha. Sorteio I
I

09/12/2000
I

I Nome: I
I'
Endereço: Fone:

, I
LR�: !.a� �r�� �6:':'F��4�3��'!.:J!!.a�á!: � :!c_ ..I

Informe-se
também sobre
nossos pacotes
de viagens pa ra
Foz do Iguaçu,
Gramado,
Rio de Janeiro
e Aparecida
do Norte

Realizamos excursões para:
* Passeios;
* Negócios;
* Turismo escolar

Um novo belae .ern casa

É felicidade de.rnais
Pois quem vai ter

tiarttzo arnor

Também vai amar voce.s
Cada dia rnais te rnaist

12 de outubt;()
Feliz Dia das Crianças

Venha conhecer a nova coleção prhnavera/verão 2()OO
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A Brincadeira de vestir

OLEa/TiMOVestir Joy... É vestir alegria
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