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Chega ao Brasil a nova Mercedes-Benz
Classe C, que futuramente
será produzida aqui no País

Motores Kohlbach recebem
selo de eficiência energética
Todos os 20motores Kohlbach selecionados

para análise do Centro de Pesquisa da Ele

trobras receberam o selo de eficiência ener-.

gética, na 6a edição do Procel.
O Procel é um programa do governo federal

em conjunto com o Inmetro que visa estimular
os fabricantes a produzirem equipamentos
eletroeletrônicos commenos perdas.
A cerimônia de premiação aconteceu na ter

ça-feira' na sede daCNI, emBrasília. Página 5

Henderson Zimmer Com a

estiagem, atravessar
a rua ficou mais fácil

TRAVESSIA

Chuvas prejudicam
ruas do Rio Cerro �

Pelomenos seis pontos de
atoleiros se formaram nas

ruas do Rio Cerro II com as

chuvas daúltima semana. Os
moradores dizem que isso
ocorreu porque foi despejado
lodo, em vez de macadame,
no local. Página 7

Gapa-Já monta
casa de apoio
o Gapa está montando

escritório e casa de apoio ao

soropositivo, no Bairro da

Corticeira, emGuaramirim. O
local servirá de abrigo a

portadores que não têm onde
morar e serámantido através
de doações. Página 7

Edson Junkes/eP Produtores estão pessimistas com o preço do arroz na safra deste ano. Página 9

PSDB conclui que
campanha foi falha

Desvio pode evitar
congestionamento

Jogos Abertos/Sr"
iniciam no dia 26

Reunião de avaliação dos
tucanos concluiu que a coor

denação não deu apoio sufi
ciente à campanha do Legis
lativo, por isso não elegeu ne
nhum vereador. Página 3

O Conselho do Eixo Join

ville-Jaraguá do Sul-Gua
ramirimpropôs alternativa para
resolver congestionamentos no
trevo da BR-I01 com a BR-

280. Página 8

o diretor técnico da FME,
Hercílio Mendonça da Rosa,
acredita em bons resultados e

na possibilidade de trazer inú
meras medalhas para Jaraguá
do Sul. Página 12

Classi Auto
I
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Caça e caçador
As articulações preliminares entreP:MDB ePT deGuaramirim

para uma possível eleição do petista Evaldo Junckes, o Pupo,
para presidir o Legislativomunicipal é muito mais do que um
simples acordo limitado aos assuntos da Cârriara. A proposta do
atual prefeito, Antonio Carlos Zimmermann, tem como pano de

fundo reduzir o poder da coligação
vencedora (PFLIPPB), mas na

realidade tenta assegurar o voto
do PT aos interesses do PMDB.

, Pupo será o fiel da balança numa
Câmara dividida exatamente ao

meio por PMDB e PFLIPPB.
Outro componente ainda não

percebido .pelos petistas,
inebriados pela eleição de um

representante da legenda à

Câmara de Vereadores, é a

utilização do voto deminerva do
PT às pretensões políticas do

PMDB, de olho nas eleições
parlamentares de 2002. O partido
tem quatro dos nove vereadores,
o mesmo número da aliança PFL/

PPB, ambos necessitando de um único voto para tornar-se

maioria. Com o antagonismo entre PT e PFLIPPB, a tendência
lógica seria a aproximação com o PMDB ...

Então porquê o PMDB acena em favor da eleição do petista?
Por que não negociou o apoio dele à candidatura de um vereador

peemedebista? Há muito mais do que um gesto de boa vontade
na proposta. Há o desejo oculto de passar mel na boca dos

petistas, assegurando a chefia do Poder Legislativo - que será
exercida em conjunto com o PMDB, senão não conseguirá
exigindo, no futuro, como retribuição, o apoio da legenda a um

candidato peemedebista. O PMDB reconheceu o crescimento
do PT e seu potencial eleitoral.

,

Marinheiros deprimeira viagem os petistas tendem a embarcar
tia manobra, correndo o risco de perder-se no emaranhado dos

compromissos assumidos. Aliás, não custa lembrar as origens
pefelistas de Pupo. Não obstante, épreciso ressaltar a importância
de acordos e negociações entre legendas afins para manter o
equilíbrio das forças políticas, evitando que a hegemonia
estrangule a resistência e imponha o pensamento dominante.
Entretanto, não pode deixar-se levar pelo canto da sereia,
desconsiderando as imbricações.

O xadrez político exige habilidades e percepções, além de
fidelidade aos compromissos assumidos. As eleições municipais
apontaram um amadurecimento do eleitorado que, em grande
parte, abandonou a prática do assistencialismo e definiu-se por
projetos e posições. -Está mais seletivo e compromissado,
analisando com critérios candidaturas e alianças. As negociações
entre PT eP:MDB podem significarumdivisor de águas e o resgate

.

dos valores defendidos peloMDB, mesmo que haja interesses
menores envolvidos na negociata.

O eleitor é bem menos tolo do que supõem certas análises
rasteiras e sabe distinguir entre posições políticas e atitudes táticas.
Por outro lado, o PT poderá pagar um preço muito alto, caso .

não imponha condições para fechar o "acordo". Talvez os

"estrategistas" não estejam levando em conta alguns fatores que
tornaram-se deter�nantes na concepção do eleitor como

compostura, coerência e ética. Política é a arte do convencimento
e das articulações, tendo como objetivo final o poder, mas
seriedade é essencial.

'0 xadrez

paliüe» �
.

di

haõiiida

percepções,
além de

fidelidade-aos

Profissão filantrópica
* Coordenação do Sinte Regional

Professor (15/1 O) deseja que
todos recobrem as esperanças,
que muitos recobrem a lucidez,
que outros se assumam parte do

grupo de professores que luta

pelos direitos de todos os tra

balhadores em educação, que
tantos quantos se sentirem es·

, magados pelas dificuldades

juntem-se a nós para continuar
mos crescendo, fortalecendo-nos
para as lutas que ainda virão.

Mais do que nunca é preciso
ter os pés no chão e as mãor

dadas. E o Sinte espera que o Dia
do Professor pôde servir
também para uma tomada de

consciência. Hoje, o professor da
rede estadual não precisa de

homenagens. Precisa de respeito,
consideração nas decisões de

ordem pedagógica e valorização
profissional através de um salário
justo. Esse é o melhor reco'

nhecimento que qualquer sistema
ou instituição decente pode
propor ao professor. "A riqueza
basta para classificar um homem,

porém, hoje mais que nunca a

, pobreza o desclassifica". (Char
� les Máúrras)

Ainda é assim que, infeliz

mente, a sociedade - traduzida
na clientela escolar, na comuni

dade, nas autoridades - vê a

profissão de professor. É aquele
que deve estar constantemente a

serviço sem nada esperar em

troca; é aquele que deve ser bem

formado, especializado, sem

direito a receber valorização; é

aquele que deve ser bom no que
faz para que possa entrar todo
ano nas filas de ACTs e ser jogado
onde for necessário e seria uma

ingratidão desejar estabilidade e

segurança se sua função é doar
se pelos mais necessitados;

é aquele a quem é proibido
pensar em si na hora do voto ou

da prática em sala de aula, pois
as suas necessidades serão

pensadas pelos empresários,
políticos, médicos, advogados,
pais, alunos, diretores ... o tempo
todo; é aquele que não pode fazer
greve porque os filhos dos outros
não podem ficar sem aula, apesar
dos seus poderem ficar sem

dignidade; é aquele que deve

suportar salas lotadas para que
seus diretores possam ganhar

bem pela quantidade de alunos,
afinal as APPs e Conselhos Deli
berativos enviam dezenas de

'. correspondências ao governo

pedindo melhorias _nas suas

condições de salário;
é aquele que deve ter um

sumo olhar de compreensão para
todos aqueles que não desem

penham a sua desgastante função
em sala de aula, pois todos são

educadores - estagiários, vo
luntários, sécretärios, diretores
na hora do discurso; é aquele que
deve esquivar-se de manifes

tações e aceitar criteriosamente
as imposições, informações,
promoções escolares e extra-sala

que são decididas por uma

"maioria", mesmo que não possa
participar dos benefícios da

maioria, porque já é pago(?) para
trabalhar sem fins lucrativos. E
não faltarão os que digam: se não
estiver contente, saia. Na edu

cação estadual, todo mundo

pode, em nome do bem comum,

desde que se DÊ aula.
O Sinte não pensa assim. O

Sinte pensa algo melhor e mais

justo para o professor. No Dia do
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MILTON RAASCH

O diretor de Defesa, Vigilância e Fiscalização da Secretari� de

Agricultura do Estado, Adelino Renuncio, fez relato bastante enfático
sobre a questão da febre aftosa, durante a reunião da Associação
Comercial, Indústrial e Agrícola de Guaramirim, na segun'da-feira.
Renuncio mostrou a real dimensão dos problemas econômicos e

sociais decorrentes dessa doença, que recentemente reincidiu na

bovinocultura do Rio Grande do Sul. As perdas atingem o círculo

completo, produtores, indústrias e [governo.
O Brasil perde mais de 1,5 milhão de dólares por dia por conta das

diferenças de competição com carnes procedentes de outros países,.
com melhor padrão sanitário. A palestra de Renuncio fez perceber

como estamos ainda despreparados para agirmos competitivamente e

com visão de mercado.Basta destacar uma informação revelada na

palestra. Em Santa Catarina, já houve casos em que os técnicos"
tiveram que recorrer ao auxílio da força policial para proceder a

vacinação de determinados rebanhos.

Mais um norne

O vereador eleito Belmor Bernardi

(PPB) está sendo cotado para
assumir a Secretaria de Obras na
futura administração
municipal em Guaramirim.
Bernardi foi o segundo
candidato mais votado no

Município, com 767 votos. Com

Bernardi, pelo menos dez outros
nomes já estão sendo
comentados para 11' composição
do próximo governo.

Técnico ou político
Existe uma certa expectativa se a

futura administração de
Guaramirim aproveitará o

técnico agrícola Alcibaldo
Germann na equipe do novo

governo. Germann, embora
filiado ao PPB, é um dos atuais

" colaboradores diretos do

prefeito Antonio Carlos Zimmer
mann (PPB) na pasta da Agricul
tura. A questão é se vai pesar o

.

aspecto técnico ou político.
Fé,

O prefeito eleito de Guaramirim,Mário Sérgio Peixer (PFL), 'é antes de
mais nada um homem de fé. No início da campanha eleitoral, seu nome
enfrentava restrições por parte de vátios participantes do bloco que,
na época, discutia a possível formação de uma frente partidária para
enfrentar o PMDB nas eleições municipais. Tanto que Peixer teve que

disputar a indicação dentro do próprio partido, no voto. Mas o

prefeito eleito soube mantera ponderação e comer o mingau quente
pelas beiradas, chegando ao objetivo.

ENTREASPAS _

"A febre aftosa é um problema de segurança nacional
pelo que ela causa." (Diretor de Defesa, Vigilância e

Fiscalização da Secretaria de Agricultura do Estado de Santa

Catarina, Adelino Renuncio, durante palestra na Associação
Comercial de Guaramirim)

ReurdãodostDcanosconclui-

queKleine falhou na campanha
Arquivo/CP: Edson Junkes

Candidatos

queriam
cpolomols

, .

proximo

Guaramirim - o coordena

dorpolítico do PSDB na campanha
eleitoral, VictorKleine, concentrou
excessi vamente a atenção na

eleição majoritária e desguarneceu
no acampanhamento dos can

didatos do partido à Câmara de

Vereadores. Esta foi uma das prin
cipais queixas recebidas pelo presi
dente do partido, Marcos Mannes,
durante reunião de avaliação
realizada com os candidatos ao

Legislativo, na semana passada. O Kleine: correligionários queriam tê-lo mais presente na militância
PSDB concorreu com nove

Câmara fica sem representante feminina

candidatos, mas não conseguiu
eleger nenhum representante para
a Câmara de Vereadores.

Todos os candidatos tucanos

juntos somaram apenas 1.390 vo

tos, faltando menos de 200 votos

para que o partido garantisse pelo
menos um representante na Câ

mara de Vereadores. A maior vo

tação foi conseguida pela candidata
Claudia Mara Lemke, com 426
votos. Outros nomes para os quais
o partido esperava votações mais

expressivas acabaram não tendo'
o desempenho previsto.' "Eles
esperavam poder contar com a,

companhia pessoal de Kleine nas

visitas aos eleitores, mas 'isso
aconteceu e frustrou o pessoal", '

Guaramirim - A vereadora
Ita Martini Felipi (PFL) lamenta a

ausência de representantes femini
nas no Legislativo. Ela assumiu a

vaga na Câmara de Vereadores
dada à cõndição de suplente do
Partido da Frente Liberal, mas

quando terminar o mandato, em
dezembro, não ficará nenhuma ou
tramulher atuando no Legislativo.
Ela atribui a situação ao "ma
chismo" qu� ainda domina a polí-

Ganhe de R$ 500,00 a

R$ 2.000,00 como

�iindeRepdente

relata Mannes.
Outro motivo da baixa votação,

conforme Mannes, foi a falta de

recursos financeiros damaioria dos
candidatos. "Procurei fazer o que
pude, distribuindo uniformemente
toda a ajuda financeira possível",
relata Mannes. Analisando a

derrota do candidato à reeleição
peja coligação 'PMDB/PSDB,
Antonio Carlos Zimmermann,
Mannes aponta dois motivos. Ele
entende que Zimmermann precisa
estar mais presente com a

população e tomar decisões mais

rápidas.
- O cidadão gosta de estar

com o prefeito no dia a dia e quer
agilidade no atendimento das

tica guaramirense.
Nas eleições de 1 de outubro,

cinco mulheres concorreram à Câ

mara, pelo PSDB, 'PMDB e PPS,
mas nenhuma conseguiu votação
suficiente. _A própria Ita, que nas

eleições de 1996 ficou entre os

suplentes, decidiu, não participar
deste último pleito, apesar da

,

insistência de correligionários do
PFL. "As mulheres de Guaramirim
não gostam de votaremmulheres",

reivindicações -, ensina.
FUTURO�MarcosMannes

ainda não sabe se permanecerá na

direção do PSDB até o final do

mandato, que termina em outubro
do ano que vem. Segu?do ele, isso
vai depender da proposta de
trabalho que ficar estabelecida de�
agora em diante para o partido em

Guaramirim.
Mannes defende maior uni

dade interna dos tucanos, que fi
caram divididos na formulação
do acordo político com o PMDB.

Essa aliança expirou nas eleições
de 1 de outubro, na opinião Man
nes. "Vamos colocar uma pedra
em cima, é coisa do passado".
(MILTON RAASÇH)

avalia.
Na opinião de Ita, não é por

falta de interesse dos partidos políti
cos, até porque a legislação eleitoral
determina que parte das vagas na

definição de candidaturas seja des
tinada para as mulheres. "Acredito

que talvez os partidos devam
trabalhar mais essas questões,
estimulando a participação da
mulher a partir das bases", conclui.
(MR)

JV Veículos e Auto-Elétrica
Para Automóveis· Caminhões·
Tratores- Serviços em G,eral
370-4614

Rua José Theodoro Ribeiro, 971 -Ilha da Fi ueira
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Eugênio Garcia vai propor
a criação de subprefeituras

Vereador eleito
disse que o

objetivoé
descentralizar

Jaraguá doSul- o vereador
eleito Eugênio Moretti Garcia

(PSDB) informou que pretende
propor ao governo a descentra

lização da administraçãomunicipal,
criando subprefeituras em loca

lidades distantes do Centro, onde
há concentração populacional. O
objetivo é facilitar o acesso dos
contribuintes aos órgãos públicos,
tanto para informações e pa
gamento de tarifas e impostos
quanto para orientações e assis
tência das secretarias. Em prin
cípio, aponta Nereu Ramos como

exemplo para a instalação de uma

subprefeitura, afirmando que "em
'outros bairros precisa ser analisada
a necessidade".

Ex-presidente da Associação
de Moradores do Bairro São Luís
Garcia aposta na união da popu
lação para reivindicar melhorias
nos bairros e a implantação dos

programas e projetos propostos.
"As coisas não devem acontecer

de cima para baixo. Às vezes; a

Atuaçõo: Garcia promete discutir projetos com a população

visão do governo não corresponde
com as necessidades da comu

nidade", justifi.cou, prometendo
promover reuniões com associa

ções de moradores para conhecer
,

as reivindicações e levá-las à

administração.
Mesmo sendo candidato pela

primeira vez, Garcia obteve 1.099
votos. Funcionário do Icepa
(Instituto de Planejamento e

Economia Agrícola), onde exerce

a função de técnico Agropecuário,

tem comometa apresentar projetos
de incentivos à agricultura e

instalação de miniusinas de

processamento. "Como ex-diretor
da Apevi, pretendo também de
fender o apoio à micro e peque-.
nas empresas", revelou.

Sobre a atuação na Câmara de

Vereadores, disse que vai apoiar o
governo, mas não de forma i1n
condicional, fazendo questão de

• frisar que "toda regra tem ex

ceção". (MAURíLIO DE CARVALHO)

Amvali debate Lei de Responsabilidade
Jaraguá doSul-A diretoria

da Amvali (Associação dosMuni
cípios do Vale do Itapocu) realiza
na terça-feira da semana que vem

reunião com prefeitos e secretários
de Finanças. dos municípios que
integram a entidade para debater a
Lei de Responsabilidade Fiscal.

O objetivo é orientar os admi
nistradores sobre as exigências da
lei e buscar recursos para a ade-

DALTERRA MANUTENÇÃO
,

HIDRAULICA LIDA.
I
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Rede de Esgoto
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Caixa D'Água
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Rua: Urubici, 31 2& Casa à Esq.
Estrada Nova· .370 0778

quação das administrações.
De acordo com a secretária

executiva da Amvali,Maria Tereza
Nora, a reunião, que acontece às

18h30, na sede da entidade, irá re

forçar as recomendações sobre a

lei e as penalidades previstas. "A
preocupação é, com a adequação
das finanças à lei e com a possibi
lidade de algum município ainda
estarfora das determinações. Aliás,
todos os municípios deveriam estar

adequados à lei há muito tempo",
lembrou.

Maria Tereza informou que a

Amvali pretende reunir, no início de
novembro, prefeitos e vereadores
eleitos para discutir o mesmo tema,
além de colocar a estrutura da

entidade à disposição dos futuros
administradores e informar sobre
os convênios, programas e projetos
para a região. "Na oportunidade,
serão repassadas rnformações
relativas à legislação pertinente à

administração municipal", infor
mou, acrescentando que pretende
reunir os futuros secretários de

Finanças, tão logo forem nomeados.

(MC)

Escritório de Advocacia

* Civil
'* Tributário * Bancário

V 372-0582
é

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

Dr. Arão dos Santos
OAB/SC9760

* Comercial

Para quem acredita que a eleição do futuro presidente da

Câmara de Vereadores será barbada, já que a coligação Mais

Jaraguá do Sul tem 12 dos 19 parlamentares, pode ser

surpreendido. Há muitos pretendentes e a disputa pelo cargo
-

promete ser acirrada.
Pelo PSDB, com cinco vereadores, já se lançaram candidatos
Lio Tironi e Adernar Winter. O 'PFL, com três parlamentares,

reivindica a presidência apelando para a abdicação da

participação na chapa majoritária. O PPB, também com três,
argumenta que o partido do governador merece uma posição

de destaque no terceiro pólo indústrial do Estado, além de vice-

prefeito. O representante do PTB, Jean Leutprecht, já avisou

que todos têm direito de reivindicar a presidência, se colocando
também na disputa.

Posição
O vereador Carione Pavanello

(PFL) tem reivindicadoa

presidência à legenda,
o que não poderia

deixar de ser. Tem dois bom

argumentos: a votação do

partido, ele foi o segundo mais

votado, com 1.679 votos,

seguidopor
Valdir Bordin, com 1.447, ea

"fidelidade" e o apoio ao

PSDB após a morte

do prefeito Geraldo

Werninghaus

Critérios
Se a escolha do futuro chefe
do Legislativo não fosse
através do voto dos colegas,
muitos já estariam fora do

páreo. Winter, por exemplo,
. \

que vai para o quarto
mandato, na atuallegislatura,
não fez nenhum

pronunciamento e

apresentou uma única
indicação. A falta de

experiência de outros talvez
seja usada como critério de

seleção.

Cobrança
Na sessão da última segunda-feira, o vereador Adernar

Póssamai (PFL) solicitou à Mesa Diretora que encaminhe ao

DNER e DER ofício cobrando a instalação de placas
indicativas de Jaraguá do Sul no trevo entre as BRs 101 e 280.

Segundo Possamai, o vice-governador Paulo Bauer (PFL) e o

deputado federal Vicente Caropreso (PSDB) vão receber

cópias do documento. A idéia é envolver os políticos na

reivindicação.
'Convite

A candidata derrotada do
PMDB à Prefeitura de

Jaraguá do Sul, Cecília Koneu'
foi convidada para ocupara

Secretaria de Bem-estar

Social em outro Município,
que preferiu não revelar.
Ela ainda não se decidiu,

mas se mostre'

satisfeita
com a proposta de voltar a

exercer o cargo, quejá
ocupou entre 1989/92.

Especulação
Fontes do PSDB garantem
que o deputado federal
Vicente Caropreso analisa
três possibilidades para as

eleições de 2t)02: de

reeleição, deputado
estadual e senador. Este

último com o apoio dos

demais partidos da
coligação Mais Santa

Catarina. A renovação no

Senado será de 2/3, dois
candidatos por Estado.

, ....
-

Neurologia Clínica
Mapeamento Cerebral
Computadorizado
Médico do Trabalho
·Eletroencefalograma

Dr. Roman Marik
CRM 2918/SC

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

ISaia 8 - Jaraguá do Sul - sc - Fone: 371-2480
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---------, Procel concede aos motores
o A unidade da Menegotti Fôrmas, que está sendo construída
no distrito industrial de Corupá, deve entrar em operação no

final do próximo mês.

Empresa do Grupo Menegotti, a unidade, que funciona na

Barra do Rio Cerro, vai gerar 50 novos empregos diretos.

'S

o A Câmara de Vereadores aprovou projeto do Executivo que
destina mensalmente R$ 5 mil, até dezembro, para o Hospital e
Maternidade São José. Os recursos irão para uma fundação que
administrará o hospital, cuja dívida é estimada em R$ 4,8 mihões.

e-

o Em palestra proferida na Acijs (Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul), na segunda-feira, o gereute
de Finanças e Importação da Weg, Edgar Cardoso da Silva,
afirmou que, apesar. do mundo ser dominado pelo comércio

exterior, o Brasil ainda não possui uma política definida para
o setor.

' I.
I

O Segundo Silva, 80% das exportações brasileiras são feitas por I
400 grandes grupos, o que confirma a falta de apoios I
governamentais. "Para exportar basta ter o produto e buscar o I
mercado externo", ensinou, incentivando as pequenas empresas a I
buscar este filão, "até porque, a partir de 2002, haverá a segunda I
frente de comércio exterior", lembrou, referindo-se aos acordos I
comerciais que passarão a vigorar entre Mercosul, blocos Andino I
e Alca, reduzindo tarifas e barreiras comerciais. I

.
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Lorita Zanoti Karsten (PMDB) homenageou os professores lendo uma

mensagem, falou da não inclusão do nome de Jaraguá do Sul no caderno especial
de jornal ANotícia sobre as festas germânicas da região e da ausência de crítica

por alguém ligado ao evento e mencionou as acidentes na ruaWalterMarquardt,
vendo o momento oportuno para discussão de melhorias no ponto que dá acesso

a ponte próxima à empresaArgi.
'

Niura dos Santos (PSDB) parabenizou o Município e as 2 professoras de

Jaraguá do Sul premiadas nacionalmente por seus projetos. Reconheceu justa a

medida do Governador ,concedendo ajuda de custo de R$ 5,50 a classe, corri
beneficio também a todos os servidores do estado. Citou a assinatura da portaria
da Secretária Estadual de Educação, vigorando nas escolas a disciplina:
Educação no Trânsito. Manifestou sua tristeza com relação asmortes no trânsito

da cidade e questionou se ocorreram por falta de sinalização ou de

responsabilidade, citando especialmente o �aso de Marcelo Nardeli. Também

disse ser uma responsabilidade de todos o estudo de melhoria do trânsito,
afrrmando quemuitos projetos foram desenvolvidos em favor do jovem, sem os

resultados esperados, tendo verificado isso em sua campanha política,
entendendo que deve haver liberdade assistida e protegida, pois todos precisam
de limites, não sendo contra a liberdade dos jovens e sim a libertinagem.
MariaElisabetMattedi (PFL) afirmou às vereadorasNiura dos Santos (PSDB)
e Lorita Karsten (PMDB) ser, na sua opinião, falta de conscientização e

responsabilidade as causas dos acidentes d� trânsito. Também citou a entrada na

Assembléia Legislativa do projeto de autoria do deputado Francisco de Assis

Nunes, reduzindo o tempo de espera nas filas dos bancos, solicitando o envio de

oficio em apoio a este projeto em nome da Câmara, vendo nele possível
cumprimento da lei peloBESC e que entende ter trazido somente beneficios para
Jaraguá do Sul.

. ,

Adernar Possarnai (PFL) solicitou envio de oficio ao Diretor do DER e

DNERlSC, com cópia pata o vice-governador, sobre a sinalização indicativa de

Jaraguá do Sul, junto a BR 101 e BR 280, em função de reclamações e por
entender que omunicípio, sendo 3°pólo industrial,mereçamaior atenção.

a sessão ordinária do dia 16/10/2000 foram aprovadas as seguintes
indicações eprojetos:
- Aprovando projeto de lei do ExecutivoMunicipal, ratificando convênio entre o
Município, através do Fundo de Saúde e o Hospital eMaternidade São José, com

repasse mensal de 5 mil reais, pelo prazo de 4 meses, para contratação de

serviços de administração hospitalar.
- Aprovando projeto' de lei do vereador Afonso Piazera Neto (PSDB),
denominando a viapúblican° 1044, JulioMafezoIli.

Palavra Livre

Kohlbach selo de eficiência
Todos osmodelos
avaliados foram
considerados de
baixa perda

Jaraguá do Sul - Todos os

20 motores Kohl bach selecio
nados para análise do Cepel (Cen
tro de Pesquisa da Eletrobras) re
ceberam o selo de eficiência

energética, na 6" edição do Procel
- programa do governo federal
em conjunto com o Inmetro

(Instituto Nacional deMetrologia,
Normatização e Qualidade In

dustrial) que visa estimular os

fabricantes a produzirem equi
pamentos eletroeletrônicos com

mais eficiência e menos perdas.
A empresa concorreu com aWeg
Motores e o Grupo EberIe, do Rio
Grande do Sill.

A cerimônia de premiação
aconteceu na terça-feira, na sede
da CNI (Confederação Nacional
da Indústria), em Brasília, e

/

contou com as presenças do
ministro das Minas e Energia,
Rodolpho Tourinho, do secretário
nacional de Energia, Xisto Vieira
Filho, e diretores da Eletrobras.

A Kohlbach apresentou para
análises os motores de um, dois,
cinco, sete e meio e dez CV'(ca
valo vapor) de potência, de dois
e quatro pólos, standard e de \

auto-rendimento. Na primeira
versão do Procel, em 1996,
apenas 20% dos motores da

empresa foram considerados de

alta eficiência. No ano seguinte,
43% dos motores Kohlbach
receberam o selo de eficiência
energética. Em 1998, foram 60%

Edson Junkes/CP

\

Eficientes: motores Kohlbach premiados pela Eletrobras

e, no ano passado, 90%. "Este
ano 100% dos motores Kohlbach
receberam o selo, o que com

prova a evolução dos nossos

equipamentos", disse o enge
nheiro Marcelo Augusto Fior, do
setor de Projetqs Elétricos.

Para o próximo Procel, a

Kohlbachjá preparou os motores

selecionados pelo Grupo de Tra-

balho, declarando o rendimento,
dados que serão enviados ao

Cepel na semana que vem. De
acordo com Fior, serão 52 mode
los de motores analisados na

edição 2000 do Prêmio Procel, in
formando que todos os equipa
mentos s,ão de indução trifásica

para indústria.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

CDL firma convênio com Empresa Júnior
Jaraguá do Sul - A CDL

(Câmara de Dirigentes Lojistas)
e a Empresa Júnior do Centro
Universitário firmaram parceria
durante reunião realizada no dia
17. O encontro reuniu associados
da entidade 'interessados em

contratar os serviços dos es

tudantes. O presidente da CDL,
Hi lário Corrêa, destaca que existe
a necessidade de desmitificar o

rótulo de que as empresas nas

cem e morrem após cinco anos

de atuação, sufocados no mer

cado.
- Os lojistas precisam

receber orientação e adminis

tração coerentes, com estratégias
de atuação no comércio porque o

consumidor está ficando cada vez

mais exigente -, explicou, en
fatizando que os lojistas que não

investirem em qualidade serão

"esmagados" pela concorrência.
O professor e orientador da

I

Empresa Júnior, Einstein Randal
Gomes, disse que a parceria tem

como objetivo aproximar a

comunidade dos estudantes. "O
Centro Universitário possui
2.265 alunos, sendo que 1,6 mil
são de Jaraguá do Sul. Então é

nesse cenário que nós temos que
agir. O acordo é bom para os dois

lados", argumenta.
Ele lembrou que os esta

giários são contratados para
resolver problemas de empresas
e desenvolver trabalho da
mesma qualidade dJ um pro
fissional. "Contratar os serviços
dos alunos é pelo menos quatro
vezes mais barato e a qualidade
é inquestionável porque, de

qualquer forma, são orientados

por profissionais da área",
assegurou Gomes.
(FABlANE RIBAS)
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Schützenfest
Os números finais da 12a Schützenfest comprovam o

sucesso do evento: 97.715 pessoas passaram pelos
portões do Parque de Eventos, de 6 a 15 de outubro,
onde foi estabelecido um novo recorde nos estandes

de tiros, com 83.529 disparos, neste ano.

Albino Flores

Meine Frau, Neuza Peixer, com a amiga Sandra de
Menezes (C), num abraço ao casal anfitrião,

Irmhild e Edelberto Schwanz

Aryberto Bartuscheck, Osmar Vailatti e Fernando
Moraes Rêgo em clima de "Ein Prosit!"

18/10
Rafael Carlos Benner

-

Osmar Klemann
19/10
LinoSarti

RosimeryMaria Schroeder

20/10
Aline Cristine Bockor
21/10
ZelindaGneipel

COZiNhA lNi"�'riAt
SARIELLY

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

JARAGUÁ DO SUL, 19 DE 0L!TUBRO DE 2000

• +iorst Baümla

o odontólogo Luiz Fernando Medeiros, ao lado da

esposa, Jaisa Wiest, divulga nesta sexta-feira, às 19

horas, na SER Marisol, o resultado da campanha
"O mais belo sorriso infantil de [araguá do Sul"

A artista

plástica
Denise Silva e

a primeira
dama,
Brunhilde
Pasold, no
movimentado
camarote da

Weg

Edson Junkes/CP

Equipe da Secel e a Banda Jeito Louco, no camarim da

Praça Ângelo Piazera, durante as festividades de
anioersário de [araguá do Sul
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Automundo

Recall para Corsa
Os proprietários do Chevrolet

Corsa, fabricado entre os anos

94 a 99, e o Tigra anos 98 e 99,
estão sendo convocados para se

dirigirem às concessionárias da
marca para a troca do suporte
de fixação do cinto de seguran
ça. A troca vai atingir 1,060 mil
veículos no Brasil todo, com o'

intuito de prevenir maiores in
cidentes. O motivo deste recall
foi acidentes já ocorridos que,
pelo defeito no cinto, causaram
ferimentos màis graves aos con-

dutores.
-

Recall II
Nos Estados Unidos a Bridges
tone Firestone está convocando

proprietários para substituir 6,5
milhões de pneus defeituosos.
Os pneus causaram dezenas de
acidentes com centenas de pes
soas feridas e 6,2 mortos.Os
pneus defeituosos são: ATX,
ATX II e Wilderness AT, na me
dida P235/75 R15. No Brasil, a
troca gratuita é pelo telefone '

080016-1718.

.Recatl III
A Peugeot está convocando os

proprietários do modelo 20m

por problemas no acionamento
do air bag lateral, o Brasil não
está incluso neste recall por não

dispor do modelo 206 com air

bags de janela, apenas frontais.

Classe C será fabricado no Bras'il
Depois de ser lançado na Euro

pa, em junho, o Mercedes Clas
se C chega ao mercado brasilei
ro trazendo novidades. Além
disso, a Mercedes anunciou a

fabricação desta nova versão em

Juiz de Fora, Minas Gerais, mas
que será enviada direto para os

Estados Unidos, vindo para os

brasileiros os carros fabricados
na Alemanha. Neste segmento
do mercado, onde à Classe C
está situada, disputam contra a

BMW Série 3 e o Audi A4. O

lançamento no Salão de Paris do

cupê do Classe ç/para tentar
retirar os consumidores
do Audi A3, ver-
são hatch
do

Úontais (redondos e agrupa
dos) e traseiros (em formato tri

angular, 'igual do conversível

SLK). O coeficiente aerodinâmi
co foi baixado de 0,31 para 0,26,
o melhor da categoria. Muitos
itens de segurança realçam os

valores do carro, ABS nas qua
tro rodas, ESP (controle eletrô
nico de derrapagem) e ASC
(controle de aceleração), poden
do, em situações difíceis, man
ter o controle do carro para o

motorista. Já por dentro são os

air bags que dão uma mão. Os

que equipava anteriormente
o Classe E, 3.2 litros V6 de 218 cavalos.
Tanto desempenho é combatido com air

bags frontais e de janela, ABS e ESP

A4, e entrar em-mais um seg
mento desse vasto mercado de
carros. Para esta reestilização
foram gastos 4 anos de trabalho
e mais dé US$ 1,36 bilhão, isto
para manter a boa margem de
vendas do carro que, no Brasil,
é um dos mais vendidos da
marca alemã. Entre as novida

des, novas formas para faróis

frontais são inflados em dois

estágios de abertura, depen
dendo do impacto da colisão.
Air bags de janelas também são

disponíveis no veículo, em caso

de colisão lateral. O motor 3.2
de 218 cavalos V6 é uma das

opções dá Classe C, entre ou

tras que chegarão ainda este '

ano, mas que consegue levar os

Que tal um

�Eureklj.

1.505 kg aos 245 km/h. De O a

100 km/h, conforme a montado
ra, faz em 7,8 segundos. Rodas
de 17 polegadas com novo dese
nho ajudam a manter o carro es

tável. Aliado com tantos cavaJas
está o câmbio, que pode ser au-

f tomático ou manual, proporcio
nando junto com outros itens,'
como bancos de couro, comando
de rádio no volante e computa
dor de bordo, o conforto interno
aos passageiros. Os controles de
acionamento dos vidros foram
retirados do lado da marcha.

'Querendo destacar a in

teligência do carro,
voltamos aos

faróis tra-

seiros, que em caso de alguma
lâmpada do farol queimar (pis
ca, freio ou marcha ré), outra
lâmpada substitui o que a dani
ficada iria fazer, sem que o mo

vimento deixe de ser visualiza
do pelo motorista do carro de
trás. O preço do veículo aqui no
Brasil está em torno US$ 84 mil
dólares. (lEANDRO S. GONÇALVES) •

agora?
Bern(lm�o Dornbusch • Epitócio Pessoa. Reinoldo Rau • Walter Marquardt

. I
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Vende-se Omega GLS Vende-se Ford Courier terreno ou casa/carro. Compro CG 90/92 em Tratar cl Marcos Wulf:
ano 94, completo, ano 98, cor azul metálico. Tratar 370-2358. ótimo estado. Tratar GI 371-2548 I 372-4396.

computador de bordo e Valor a combinar. CI Vinícius, pela manhã,
teto solar. Valor R$ 16.000 km. Tratar 371- Vende-se Toyota ano 86 fone 370-2130. Vende-se Tipo 1.6
15.000,00, em bom 5331, cl sr. Paulo ou em bom estado. Tratar preto metálico, anal

estado. Tratar 275-3248. Astrid, 370-2358. Vende-se DT-180 pI modelo 95, com ar-

Trilha. Totalmente prepa- condicionado, direção
Vende-se uma carreta Vende-se Honda Biz ano Vende-se Parati Plus ano rada, com todas as peças hidráulica, trava
(reboque) para 2 98/99, vermelha. Valor a 86, cor azul metálico. originais guardadas, elétrica, alarme (lPVA e

cavalos. Tratar 9973- combinar. Tratar 275- Tratar 370-2358. pintura nova, ano 92, licenciamento pago no

8059. 1166, cl Fernando. pneus cross, apenas R.$ mês de outubro).
Compro rodas do Vectra 1.250,00. Tratar cl Preçc.Rs 9.300,00.

Vendo Corsa ano 96, Vende-se Tempra ano 95, GSI R14 ou do Corsa Marcos: 275-1491. IMPECAVEL. Tratar cl
com ar-condicionado, cor bordô perolizado, 8 Sedã R14, com ou sem Ricardo: 371-'01551
desembaçador traseiro, válvulas, inteiro. Tratar pneus. Tratar: Sérgio R. Vende-se Fusca 83. 9997-0054.

quatro pneus novos,' cor 9102-0876. Benner. Telefone: Motor 1.300 em ótimo
roxo, por R$ 9.500,00. (47)372-4229. estado. Valor R$ Compro Gol desde o

Tratar 370-4827, cl Vani. Vende-se Santana GLS, 3.100,00. Tratar cl ano 87 até 90. Valor'
cor branca, completo,

.

Compro Honda Biz em Josiane Carla: 371-52161 até R$ 5.000,00, ou de
Vende-se Fusca ano 77, ano 96, 4 portas. Valor a bom estado. Ano 96 a 372-4319., preferência que possa
cor branca, superlindo. combinar. Tratar 370- 98. Tratar 9991-5557. entrar meu Fusca (ano
Valor R$ 1.000,00 + 8x 7052 ou 9975-1014. Vende-se Escort 2.0 96, 80, impecável) na
R$ 320,00. Tratar 372- Compra-se Fusca, em com D.H., aros de liga jogada. Tratar cl

1327. Vende-se F-4000 ano 76, bom estado. Tratar cl leve, em ótimo estado. Luciano ou Osmar:
com baú, troca-se por ;João �bllik: :rn-::zs45-.- Preço R$ 11.500,00. 371-1209.

275·3711
MODELO ANO

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

Tempra 16V camp. + banco de couro 1
Corsa Wind cl opcionais + som original
lpanema GL 4 portas cl trio eletr.
lo us azul 94
Fiorino Furgão 1.5, gas. 93

Omega GLS completo 93
Uno Mille 4p clopcionais 93
Santana GLS completo 92
Chevette, prata

.

Gol G1i azul
Santana 1.8
Santana Quantum completo, azul ffi

es
Santana es es
Escort L
Kombi Gabinada - Diesel
Fusca
Honda Trtan azul

VEíCULO COR' ANO

98Corsa 2 pts Prata

Vectra GL 2.2 comp!. \ Marinho 98
Vectra CO 16V 2.0, couro, teto, comp!. Preto 97

Gol MI Branco 97

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

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

Tempra 8 válvulas 2.0 IE completo Preto 93

Uno Mille Eletronic Azul 93

Fiesta 4 pts, limp., desemb., 'ar qte. Branco 93

Escort L 1.6 - álcool Azul 93

Gol CL. 1.8, gasolina Prata, 93

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

VEICULOS
Foile:370-2022

GM ESCORTGl 94 VERMELHO ÁlC.
MODELO ANO COR COMBo VERONA GlX i.e 9j CINZA ÁlC.
SjO 4.3 DElUXE COMPLETA 98 BRANCA GAS. VW
si O STANDER 2.2, 2P 96 BRANCA GAS. POLO ClASSIC 98 CINZA GAS.
ASTRA4P GlS 95 GRAFITE GAS. GOlMI 97 VERMELHO GAS.
CORSAWIND 1.0 95 VERMELHO GAS. GOlCl �9$ BRANCA ÁlC.
CALIBRA 94 BRANCA GAS. GOL i.s , 92 AZUl! GAS.
MONZA CLASSIC 89 PRETA GAS. SAVEIRO Cl j.6 91 PRETA ÁlC.
CHEVETTE SlE 87 AZUL GAS. GOL BX 86 BRANCA GAS.
D-20CUSTON 87 VERDE DIE. RAT
MONZASlE4P 86 VERMELHO GAS. TIPO COMP. 2P 94 VERMELHO GAS.
D-1O 1000 82 CINZA DIE. FIORINOj.5 9j BEGE GAS.

/

FORD UNO j.6R 90 BRANCA GAS.
F-1000 COMPLETA 98 AZUL GAS. UNO j.5R 88 VERMELHO GAS.
FORD KA 98 BEGE GAS. OUTROS
MONDEO CLX FD 97 VERDE GAS. JEEP JPX 4X4 95 VERMELHO DIE.

Pólo Classic ano 98, PAMPA l i.a 96 BRANCA GAS. ALFA ROMEO j64 95 AZUL GAS.
FIESTA4P. 96 CINZA GAS. JIPE VITARA CONVERSíVEL 92 BRANCA GAS.

completo, semi-novo. Preço ESCORT GlX j .81 95 BEGE GAS. JEEP 4X4 JAVALI - MWM 90 AZUL DIE.
RANGER XT 4.0 V6 CI AR 95 ' PRATA GAS. RURAl4X4 (RARIDADE) 73 VERDE . GAS.,

R$ 19.500,00 RUA PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, 3573 - JARAGUÁ DO SUL - sc

AUTO-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
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Vende-se F-1000 ano 92,
cabine dupla, 4 portas,
completa - ar, impacável.
Aceito troca. Valor R$
29.800,00. Tratar 376-
1772.

elétrico, 4 portas, freio' a
disco nas 4 rodas. Preço
R$ 10.500,00. Troco por
outra Stasion wagon 98/
99, Fiat/Ford/Wolks/GM.
Tratar:_Gilson. Telefone:
9975-1387.

qualquer hora no 9985-
2374 ou (Oxx47)336-
2327. Taciano.

Aquino Morbis. Telefone:
371-5465.

4654.

Vende-se D-20 ano 89,
cor branca, 4 portas ori

ginal de fábrica, c/ ar. Va
lor R$ 28.000,00. Tratar
376-1772.

Vende-se o-zo ano 86, c/
baú. Valor R$ 16.500,00.
Tratar 376-1772.

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 1.000 ano

96, cor bordô. Valor
10.300,00. Tratar 9983-
0973, c/ Zonta.

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

pelicula,rodas 15 MOMO,
CD Pioriner, 4 medios
Pionner, 1 sub Pionner, car
ro com 9.000 KM novo.

Tratar: Marcelo. Telefone:
9997-55661.

Vende-se Tempra IE ano

95, cor metálica, comple
to, 4 portas. Va lar R$
12.800,0.0. Trata r 376-
1772.

Compra-se Saveiro em

bom estado, a Diesel.

Pago a vista até _/

R$ 14.000.00. Tratar: Luis

Aquino Morbis. Telefone:
371-5465.

Vende-se F-1000 estendi
da ano 94, ar-condlciona
do, prata, rodão. Valor R$
29.000,00. Tratar 376-
1772.

Vende-se Gol CL ano 92,
cor branca, 4 pneus no

vos, aro esportivo, motor
1.6, tem manual, nota fis
cal, carro impecável. Pre
ço: R$ 6.800,00. Tratar:
Valdir. Telefone: 370-2310.

Vectra CD 97/97,
interíssimo, com air bag
duplo, freios ASS, ar,
direção, trava, alarme,
controle de som no volan

te, computador de bordo.
Carro impecável. Valor R$
14.500,00 entrada e mais
23 parcelas fixas. Tratar a

Vende-se L-200 ano 96,
completa, dourada, 4 por
tas. Aceito troca. 376-
1772.

Vende-se Corsa ano 95,
vermelho, roda liga, impe
cável. Valor R$ 9.300,00.
Tratar 376-1772.

Vende-se Gol ano 98 Mi,
limpador traseiro, ar quen
te, desembaçador e docu
mentação paga. Valor R$
11.600,00. Tratar 9975-

Vende-se Magazine p/ 12
DC's de carro, Pionner: R$
400,00. Tratar 9993-6340

Vendo Saveiro 91/92, em
bom estado. Valor
R$ 6.300.00. Tratar: Luis

Troca-se Ipanema GL 95,
completa, c/ ar/dh/trto.

VEíCULO ANO COR COMBo Novos e Usado:.
GJI Fon••: 373-0806 I 373-1881

Corsa 1.04(:> (trava, arq., limp. tr., des., aI) 9S Cinza G
MODELO ANO COR COMBoCorsa 1.4 2p 96. Bordô G

GIIIKadet GL 1.8 2!;l 95 Azul G Corsa Sedan 4p 01/0km Prata G
Monza Classic SE 2.0 4(:> 92 Bordô G Corsa Wind 4p 99 Branco G
Chevette SE 1.6, 2!;l 87 Prata A Vectra GLS 2.2 98 Azul G
Chevette SL 1.6, 2g 86 Verde A Vectra GLS 97 Branca G

Kadett GL 96 Prata G
Volkswagen Corsa GL 95 Azul G

Saveiro Completa 1.6 (Ar, dir. Trav.) 00/00 Branca G Kadett SL 93 Prata G
Gol C[ 1.6, 2!;l 96 8ranca G Monza SL 4 pts 93 Branca G
Goi CL 1.6, 2!;l 89 Branca A Chevette 86 ( Prata A

FordGol GTS 1.8 2!;l 89 Bordô A Fiesta 4p 98 Preto G
Escort SW 16V 98 Cinza G

Ford Escort L 89 Dourado G
Escort GLX 1.8 com(:>leto 2(:>. 95 Azul G Del Rey GL 88 Cinza G
Escort GL 1.6 2(:> 89 Verde A F-1000 87 Cinza O
Fiesta 1.3 2p 95 Vermelha G VW
Corcel II 1.6 2(:> 84 Verde A Gol CU 1.6 96 Vermelho G
Corcel II 1.6 2p 82 Prata G Goi CL 1.8 94 Branca G

Goi CL 88 Prata A

FiaI Fusca 1600 85 Branco G
Fusca 1300 82 Verde G

Uno EX 1.04(:> 00/00 Prata G FiaI
Palio EX 1.0 4p 98 Azul G 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

VEÍCULOS ANO COMBo COR

Saveiro CLi 97/97 Gas Branca

Goi Mi, 4p, ar + dir 99/99 Gas Branca �
Voyage 1.8 93/93 Gas Verde met

Escort GL 94/94 Álc Branca

Pampa GL 89/89 Gas Verde met

Uno Mille Eletronic 94/94 Gas Prata

Santana GLS, 4p, com.88/88 Álc Dourada

F-4000 c/ baú 89/89 Die Branca

Voyage GL 89/89 Gas Bege met.

Del Rey GL 89/89 Álc Verde met

Fone/Fax: (047) 371·8554/Celular: (047) 9997 ·4152
Rua Bernardo Dornbusch em frente nO 1658
Bairro Baependi Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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emlnovos
Gara'ntidos
Garantia de um ótimo negócio.

/

PRECO DE USADO. QUALlDADE DE NOVO.
#

-

MODELO ANO COR PRECO _J
<{
III

, a:
ur
>

KADEIT GlS 2.0 98 BRANCO R$15.000,
GOL STAR - 2 PORTAS 98 VERMELHO R$.13.500,
SANTANAMI 98 AZUL R$ 19.900,
QUANTUM 2.0 - EVIDENCI:' 96 AZUL R$15.800,
TEMPRA IE 96 CINZA R$14.300,

I

GOL CLI - 2 PORTAS r

95 BRANCO R$10.000,J

PARATI Cl - 2 PORTAS 94 AZUL R$ 8.700.
CORSA SUPER 97 VERDE R$10.800,
TIPO 1.6 IE - 4 PORTAS 94 BR.ANCO

-

R$10.100,
TEMPRA SX 16V 97 CINZA R$16.000,
PALIO ED 97 VERMELHO R$ 11.500,
GOLF GlX 95. PRETO R$15.500,
QUANTUM 2000 MI- EVIDENCE 97 VERDE R$18.000,
GOL GL 1.8 MI - 2 PORTAS 97 BRANCO R$14.500,
TEMPRA IE 96 PRETO R$ 13.500,
GOL ROlLiNG STONES - 2 PORTAS 95 BRANCO R$10.800,
SANTANA Cl 1800 I 96 AZUL R$14.100,
GOL CLI - 2 PORTAS 95 AZUL

�

R$ 9.500,
XANTIA 2.0 95 CINZA R$11000,
GOL 16V - 4 PORTAS 99 BRANCO R$ 15.500,
MAREA i 98 VERDE R$ 27.500,

x,

PARATI GLl1.8 - 2 PORTAS 96 PRETA R$ 14.700,
GOL MI - 2 PORTAS 97 BRANCO GEADA R$ 11.000,
GOLF GlJ 95 VERMELHO , R$ 15.800,

- ,
' ,

GOL 1.6 - COM AR 96 BRANCO R$11.000
VOYAGE 1.6 - COM AR 95 BRANCO R$ 8.000

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

CARAGUÁHorário 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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or er
Comércio

de Veículos

ServiçOS1de la\(íJ_ção_ ,.
.

.'

e. uorlIlcaçao
PROMOÇÃO DE ANIVERSÁRIO

Nos 50 anos da Emmendörfer, o presente é para nosso cliente.
. .'

. /.

Praticamos preço especial em:
.

Mecânica
. funilaria

e píntura .

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

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

.

I

. Atendimento
2H a 6a feira

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

sábados
das 8 às t 2 horas

-

. fMMENDÖFfF6�ic�ió;
.

Fone.371·3655 .

Tel371 ,3655
Av. Mal. Deododo da Fonseca,557

emmendörfer@netuno.com.br
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 - Classi Auto CORREIO DO POVO
JVende-se Verona ano 91

GLX, completo, com ar e

direção. Tratar: Geovane.
Telefone: 370-4430.

JARAGUÁ DO SUL 19 D� OUTUBRO DE 2000

3740.Vende-se Caminhão Che
vrolet ano 58, a gasolina,
junto motor de Mercedes
1111; desmontado, por
R$ 1.000,00. Telefone:
371-6451.

Vende-se Fusca Branco.
Telefone: 9962-0450 ou

275-3784.

Vende-se Fusca 1.300 L,
cor branca, ano 83, por R$
2.300,00. Tratar: Iracema.
Telefone: 275-2481, a tar
de.

Vende-se Fiat Spázio ano

85, por R$ 1.500,00. Te
lefone: 9962-0133.

Vende-se Uno SX ano 96,
por R$ 7.000,00, aceita
troca. Telefone: 370-2475.

Vende-se Voyage ano 84,
bom estado; cor verde

metálico. Telefone: 275-
2938:

Compra-se Chevette ou

Voyage ano 86 a 89, até
R$ 4.000,00. Telefone:
9975-1910.Vende-se CG ano 83,

ótimo estado, por R$
1.000,00. Telefone: 373-
1486.

Vende-se Gol ano 95, mo
delo antigo, cor cinza,
ótimo estado, por R$
6.500,00. Telefone: 372-
3542.

Vnede-se Titan ano 96,
vermelha; por R$
2.200,00. Tratar: Ro-
berto. Telefone: 373-0999. Vende-se Escort ano 86

GL, cor prata, por R$
3.500,00. Telefone., 370-
2251.

, Vende-se Passat ano 84,
por R$ 1.800,00. Tratar:
Carlos. Telefone: 9104-
�5452. Vende-se moto XL 250

por R$ 1.700,00, ou tro
ca-se por Fusca lem bom
estado. Telefone: 275-
3579.

Vende-se Fiorino ano 89,
em bom estado, por R$
4.200,00. Telefone: 372-
2188.

Vende-se Fusca 1.300 L

branco, ano 83, por R$
2.300,00, (BONITO).
Telefone: 275-2481

Vende-se Brasilia ano' 80,
em ótimo estado e Fiat 85.
Telefone: 9992-0565

SIL Ne

I, -

-

Aproveite! Crediário próprio! I
Tudo em 3 x si juros (1 ent. + 2xlt
Corrsulre-rras

Vende-se moto XL 250,
ano 83 .. Valor R$
1.700,00, ou troca por
Fusca. Telefone: 275-
3579.

Compra-se Corsa ano 95/
96, paga-se a vista. Tele
fone: 371-7826.

Vende-se Tipo 4 portas
completo 1.6, ar-condlcl-.

I

onado, vidros elétricos,
aro esportivo, direção hi

dráulica, cor cinza metáli
ca, 72.000 km rodados

originais. Valor R$
Vende-se Chevette Hacht

-

9.500,00. Impecável. Tra
ano 81, 4 marchas, gas, tar: Valdir. Telefone: 370-
R$ 1. 800,00. Telefone: 2310.
376-1343.

Vende-se Passat ano 78,
ou troca-se por Hat 147 e

vende-se moto Spacy
Honda. Telefone: 372-
0080.

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 1.0 ano 93,
R$ 6.500,00, aceita moto.
Telefone: 370-4384.

Vende-se Opala ano 76,
2portas. Valor ,R$
1.500,00. Telefone: 9973-

AUTOMECÂNICA
J BENS CAR

Especializada:
.

.

..�..r:::;;.-

BR 280 K!'171 - Vila Rau 371-4284Jaragua do Sul - SC

/

I

1J-���'
Telefone:

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jara uá do Sul - SC

@ @

som alannes baerías - vidros e travas elétricas�

Rua Bernardo Dornbu5c�, 11,11 q. Vila lalau iI' Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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t)J
v
>

Que a pa rência você

quer para seu carro?

Pintura feita na Demicar

\

Rua Major Júlio F�r eira.r 244 - ].,,'1 ·5·
I

05'7..Vila Lalau - jaraqua o Sul, SC
' -

.

. ...•.

i

Não precisa ser autorizada, tem que ser especializada

Pintura feita em uma oficina qualquer

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, Silenciador'
Traseiro para Uno

R$ 28,00

Amortecedor
Diante"iro para Gol

R$ 47,50

Silenciador
Traseiro paraCorsa

R$ 26,00KIKA

REDE RENAULT
, .'

no Slhow Room do Consórcio
ADQUIRA SEU RENAtlLT A PAflTIR DE

_.

�u

REDE RENAULT -106 CONCESSIONARI ..\S NO BRASll..

NOVO GRUPOp/719

Dieave
Visite nosso Avenida Prefeito

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Gapamonta casa de apoio
Jaraguá do Sul - A exemplo de

Florianópolis eCriciúma, o Gapa-Já
(Grupo de Apoio à Prevenção da

Aids) teráuma casa de apoio no Vale
do Itapocu. A unidade, ainda sem

nome, terá sede no Bairro dáCor
ticeira, emGuaramirim, em casa sus

tentada através de verba da Pre
feitura guaramirense e de empre
sários que preferem não aparecer. No

local, vai funcionar escritório central,
com atividades de prevenção e

espaço para soropositivos que não.
tenham onde morar.

O ,coordenador do pólo em

Guaramirim será Maciel Custódio,
voluntário que viabilizou a con

quista do espaço. "Escolhemos a

Corticeira porque é um bairro afas
tado e tranqüilo. Assim, os por
tadores poderão trabalhar e cultivar
horta, como acontece em outras ca

sas desse gênero, no Estado", infor
ma o presidente do Gapa, Sílvio Luiz
Pereira. Ele diz que dessa forma o

grupo inicia o trabalho na micror

região, levando a prevenção da aids
para o interior, onde o fluxo de infor-

mações é menor. "Queremos formar
pólos nos outros municípios tam

bém", acrescenta.
RECURSOS - Na corrida em

busca de dinheiro para financiar os

projetos e a assistência aos porta
dores, oGapa-Iá realiza amanhã bazar
beneficente, na própria sede (antigo
prédio da Scar).A equipe dispõe de
mil peças de roupas usadas e se

minovas, arrecadadas através de

campanha da Casa da Amizade.
Cada peça será vendida a R$ 1,00.
Também amanhã, Sílvio pereira e!
Celso de Borba fazem palestra no

Colégio São Luís, às 19h30, sobre
doenças sexualmente transmissíveis
e prevenção da aids

Para o dia 10 de novembro, o
grupo organiza baile beneficente,
chamado Baile da Esperança, no
pavilhão A do Parque de Eventos.
A dupla Sandro Luís e Clóvis vai
animar o evento, junto com outras

três bandas convidadas. Os in

gressos custam R$ 5,00 e podem
ser encontrados na sede do Gapa.
(LC)

Verba do salário-educação
aumentou em R$ 152 mil

Jaraguá do Sul- A verba do

salário-educação para o Município
aumentou. Calculado pela projeção
de arrecadação, o recurso será de R$
152mil amais do que o previsto ini
cialmente, R$ 459mil. Surpresa com
o recurso extra, a secretária de Edu

cação, Isaura Silveira, informa que
ele será aplicado na ampliação das

escolas, para construção de salas de
aula 'e salas de recursos tecnológicos,
se o Conselho Municipal de Edu

cação também entender que são
estas as prioridades.

Os recursos do salário-educa

ção são repassados pelo governo
federal diretamente aos municípios
desde 1998. Eles podem ser uti
lizados para qualquer investimento
nas instituições de ensino e em

recurso pedagógico, menos para
pagamento de salários, que são

responsabilidade do Município.
"Desde que a distribuição dos re

cursos foi municipalizada, podemos
utilizá-los no que realmente é pri
oridade. Antes, eles eram dis
tribuídos pelo Estado conforme a

determinação política", lembra

- Fios de cobre;
-Capacitores de partida e permanentes;
-Cabo de ligação; .

�Rolamentos;
- Espaguete;
- Ventiladores demotores;
-Selo rnecãnico;
+-verniz.

Isaura.
De acordo com a secretária, a

principal necessidade do 'ensino
fundamental em Jaraguádo Sul são•

as chamadas salas de recursos

tecnológicos, para instalação de

computadores, tevê e vídeo, já que
o espaço das bibliotecas ficou pe
queno. A proposta dos investi
mentos é discutida com as APPs

(Associações de Pais e Profes

sores).
EMENDA - A bancada par

lamentar catarinense aprovou
emenda federal que garante recurso
de R$ 6milhões para a educação no
Estado. Em reunião da Undime

,

(União dos Dirigentes Municipais
de Educação) foram estabelecidas
as prioridades para utilizar essa

verba. "Optamos por adquirir
materiais didáticos-pedagógicos,
desde materiais para educação
física até livros e jogos didáticos",
informa Isaura. O recurso equivale
aR$ 5,00 por aluno, se dividido entre
todos os que freqüentam o ensino
fundamental e a educação infantil
em Santa Catarina. (LC)

Situação: o que deveria ser macadame tornou-se lodo que os moradores precisam atravessar

chuva, antes tivesse ficado como
'

estava".

Quando a chuva cessou, na tarde �
d� terça-feira, veículo da Secretaria
de Obras passou pela Rua Alberto

Utpadellirnpando as margens. "De

que adianta cortar o mato se nomeio
da rua ninguém consegue andar?",
criticam osmoradores. Eles estimam

que cerca de 60 pessoas residam nas

proximidades.
A reportagem procurou o secre

tário interino de Desenvolvimento

Urbano, Jorge Hiendlmayer, para
apurar se alguma providência será
tomada na região, mas ele não foi

localizado, na tarde de terça-feira. Os
moradores sugerem que as máquinas
retirem a camada de lodo e despejem
saibro nas ruas, para contornar a

situação. (LiSANDREA COSTA)

crianças que cruzam o trecho, a ca
minho da escola.

- Acho que eles não sabem a

diferença entre lodo e macadame

-, ironiza Volckmann. Para chegar
até a propriedade dele há apenas um
atoleiro, mas seguindo pela Rua
Alberto Utpadel os pontos críticos
aumentam. Omoradordiz que o pro
blema começou quando a Prefeitura
mexeu no local para alargar as ruas.
"Quando estava seco, tinha bastante
pó. Agora virou essa lama que a

gente só atravessa de botas".
I

Outro morador da região, o ete�
tricista Adolar Konell diz que "todos
sabem que o problema das ruas au
menta com a chuva, mas essa situ

ação é um absurdo, tem lugar que
não dá pra passar. A terra solta que
eles jogaram aqui virou lodo com a

conseguiram concluir o trabalho.
"Precisamos tomar muito cuidado
com o material, que não pode ser

molhado porque inviabiliza a leitura

dos dados. Além disso, em alguns
locais o acesso com tempo chuvo
so émuito complicado", explica. Ele
diz que em 'três dias sem chuva é

possível concluir o recenseamen

to no Município.
Watzko assegura que a micror

região está dentro dos prazos defi
nidos no cronograma do IBGE.

"Queríamos adiantar o resultado,
mas como não foi possível, vamos
entregá-lo até o dia 31 de outubro".
Devido às interferências climáti

cas, fica adiado para o início de
novembro o resultado extra-oficial

Ruas do Rio Cerro II ficaram
intransitáveis com as chuvas

da taxa de população de Jaraguá
do Sul. Esse resultado é mais pre
ciso do que a projeção realizada
todos os anos em cima da taxa

média de crescimento demográ
fico, estimativa aplicada entre um

censo e outro.

Nos municípios onde o censo já '

foi concluído, Schroeder e Massa-

.randuba, os coordenadores estão
convocando pessoas que acham que
não foram recenseadas a compa
recer aos postos. "Às vezes um

membro da família.respondeu o

questionário e os outros não sabem.
Isso geradúvidas", explicaWatzko.

Quem não souber o endereço dos

postos, deve solicitar informações
nas Prefeituras. (LC)

, /

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

Rua Berthawaage, 2094
BaITa do RioCerro

,

Fone: (Oxx47) 376-0193

Chuvas atrasaram conclusão do censo

Formaram-se
pontos de
atoleiros em
vários trechos

Jaraguá doSul- O agricultor
Alidor Volckmann deixa claro que
não gosta de criticar, mas a situação
das ruas no Rio Cerro II está com

plicada. Ele conta que há cerca de
um mês, a Secretaria de Obras

espalhou camada do que deveria ser
macadame (mas era Iodo), gerando
pelo menos seis pontos de atoleiros
na região. Com as chuvas dos últimos
dias, a camada de lama dificulta a vida
dos moradores, principalmente das

Jaraguá do Sul - O período
chuvoso atrapalhou o trabalho dos
recenseadores no Município. 'O
posto local do IBGE (Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatística)
tinha a previsão de terminar o Cen
so 2000 até o dia 15, mas a chuva
dificulta o acesso a determinados

'pontos e o material utilizado nas

entrevistas não pode ser molhado,
porque os dados serão transmiti
dos através de scanner. Em Massa
randuba e Schroeder, o trabalho já
foi concluído.

O coordenador de subárea do
censo na microrregião, Álvaro
Antônio Watzko, revela que exis
tem vários pontos em Jaraguá do
Sul em que os recenseadores não

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Quando os verdadeiros culpa
dos foram presos, em Rio Negri
nho, Flexa assegura que entrou

com pedido de habeas corpus.
"Entramos com a apelação e o pedi
do de habeas corpus, mas a tra

mitação no tribunal demorou um

pouco porque o juiz que condenou
eles aqui não podia fazermais nada,
o tribunal é que tinha que re

solver", explica.
o

O advogado contesta também
a informação de que um advogado
aposentado de Blumenau entrou

com o pedido de soltura. "O único

advogado nesse caso fui eu e

continuo agindo junto com o Omir

Mattos na ação cível", afirma,
referindo-se à indenização que os

irmãos reivindicam. Flexa desafia

Daniel Alves a comprovar as

declarações que deu ao jornal. (LC)

JARAGUÁ DO SUL, 19 DE OUTUBRO DE 2000

Alternativa: os conselheiros acreditam que as obras do trevo não ficarão prontas até dezembro

Viabilidade da
alternátiva será
analisada

pelo DNER

Jaraguá doStil- Quem saiu
das praias daRegiãoNorte no final
da tarde de domingo no sentido
Joinville enfrentou horas de fila
devido ao congestionamento que
se forma no trevo do entron-,

camento das rodovias BR-I0l e

BR-280. O Conselho de Desen

volvimento do Eixo Joinville-

o Jaraguá do Sul e microrregião,
presidido pelo empresárioEduardo
Ferreira Horn, encaminhou ao

DNER (DepartamentoNacional de
Estradas de Rodagem) proposta
para reduzir os engarrafamentos
no local até que o trevo seja con
cluído.

A empreiteira contratada já
iniciou a construção de três alças
no trevo, com previsão de término
no mês de dezembro, mas uma

quarta alça é necessária e será

Conselho apresenta proposta
para eliminar filas no trevo

possível somente com a desapro
priação da fábrica de carroçarias
situada nas imediações do trevo.

"Estamos acompanhando a reali

zação das obras, mas somos um

pouco céticos com esse crono

grama que eles definiram. Acha
mos que não vão terminar a

tempo", explica Horn.
Os conselheiros concluíram

que já estão se formando con

gestionamentos e a temporada
ainda nem começou, no período
de veraneio o problema vai ocorrer
diariamente. "Os técnicos de Join
ville desenvolveram uma proposta
paliativa, nós acatal1\os e enca-

I minharnos ao DNER, em Floria

nópolis", informa o presidente. A
alternativa prevê que o trânsito

preveniente da BR-280 com

destino a Joinville teria de fluir em

direção Sul até a localidade de

Corveta, passando sob o elevado

para retomar a pista no sentido

Norte. Da mesma forma, os veí

culos vindos do sentido Sul para o

Norte, para se dirigir a Jaraguá do

Sul, precisariam seguir na BR-l 01
por cerca de cinco quilômetros e

depois fazer o retomo.

A alternativa aumenta em

alguns quilômetros o deslocamento
dos motoristas, além de exigir
algumas obras de infra-estrutura
e sinalização, mas Horn acredita

que seja a mais viável para evitar

que as pessoas passem duas ou

três horas em congestionamentos.
,

A proposta foi assinada pelos
prefeitos de Joinville, Guaramirim
e Jaraguá do Sul, pelos presidentes
de associações comerciais e pelo
conselho. A expectativa é de que
na próxima semana, no máximo
em 15 dias, o DNER tenha uma

posição sobre o assunto.

(LiSANDREA COSTA)

TRANSFIRO

R$ 30.000,00

Para Imóvel, Caminhão
ou alienação de Bens,
peço 3.300 no direito +

105 parcelas de

R$ 340,00 mensal

Tratar: (0**43)
9997-8220 Londrina

I
I

II

Agradecimento
A família enlutada de Francisco José Doubrawa, consternada com seu

falecimento ocorrido dia 13 de outubro de 2000, agradece a todos os

parentes, amigos e conhecidos pelas flores, coroas e mensagens recebidas.
Bem como a todos que acompanharam o extinto a sua última morada. De
modo especial, agradece ao Dr. Paulo Odebrech e ao corpo de enfermagem

do Hospital Santo Antônio.'

Guaramirim, 14 de outubro de 2000

,I
I

JI

Advogado contesta ex-presidiário
Jaraguá do Sul- O advoga

do Rubem Flexa diz que a versão

dada por Daniel Alves em matéria

publicada no CORREIO DO POVO
do dia 12 de outubro é inverídica.
Alves foi condenado junto com o

irmão, Natanael, em 1993, por
crime que os dois não cometeram.

Ressentido com a Justiça, Alves
acusa o advogado de não ter se

esforçado no caso.

Flexa diz que as acusações não

são verdadeiras. "Ele estava preso
'e não sabia o que estava se passan
do". Contesta ainda a versão de que
teria sido contratado como defen
sor público, "Eu fui contratadopela
família do irmão dele, o Natanael,
e agi no caso desde o início", asse
gura. Ele diz que, como tal, cumpriu
todo o dever que lhe cabia, visitan
do e orientando os clientes.

stlcos
Uma

il1fil1iôaôe
õe móveis
sob meôiôa

BR-2aD - Km 74 (Anexo ao Autódromo Jaraguá Motor Clube)

Nota de Agradecimento e

Convite para Missa de 70 dia

Os familiares enlutados de MARCELO CLAUDINO
NARDELLI, profundamente consternados pelo seu

falecimento, ocorrido no último dia 13 de outubro, com
a idade de 18 anos,

agradecem a todos que
enviaram flores, coroas e

telegramas e aos que
acompanharam até sua última
morada. )

Agradecem ainda ao Corpo de
Bombeiros, a Polícia Civil, aos
colegas da UFSC, aos
parentes; amigos e vizinhos

pelas palavras de conforto.
Convidam a todos para a

Missa de 7° dia, que será
celebrada às 19 horas na

Paróquia São Sebastião, na
sexta-feira (20).
Agradecem os pais, e o,
Gustavo

•Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Produtor ael!mula mais de uma>.%

ndà
,

... ";Wß4j

o agricultor�
,

nha tem opinião"
custo dé proa não fica
por menos de O e e preço
da saca de 50 deveria ser

de no núnimo R$iJ5,00 a saca.

"Plantar arroz está começando
a ficar inviável,. se continuar
assim vou arrenlÍ�%m;inha área",
diz.

Ere
,

a crise que atinge
'Na opinião dele, só vai, subsistir
aquele produtor gue t�yer mais

;J

de uma atividade par:,a auferir;
renda. Borgonha'

,@

bar
, e.restaurante

'41�,

COMUNICADO

o desafio Jovem Encontro com Deus
comunica que em virtude de não termos
alcançado o objetivo do sorteio de uma

moto Honda Bis para o dia 21-10-00,
prorrogaremos a data do sorteio para o

dia 16 de dezembro. Contamos' com a
-

,

compreensão dos colcborcdores. desta
instituição.

Gratos,
A Diretoria

Safra de arroz promete ser

novamente de baixos preços

ÁGUA FILTRADA DE BOA QUAUDADE
O FlLTRÃO SEGURA TODA SUJElRA!

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 ..

Dificuldades de
cultivo e de
mercado

persistem

Massaranduba - A nova

safra de arroz que inicia em janeiro
promete mais uma vez decepcio
nar os produtores da região. As
dificuldades de plantio e de mer

cado, sem contar o risco de ocor

rer problemas climáticos até a

colheita, estão novamente presen
tell. A atual cotação de R$ 10,00
para a saca de 50 quilos não remu

nera suficientemente e há exce

dente de 2,4 milhões de toneladas
do produto no País. O custo de

produção subiu mais de 50%, em
função da elevação dos preços de

insumos, e aumentou a concorrên
cia dos Estados do Centro do País,
como Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Goiás e Tocantins.

- A perspectiva de remunera
ção do produtor para a nova safra
se mostra pior do que foi na ante

rior-, admite o presidente da Co
operativa Juriti, Irineu Manke. Ele
concorda que a situação entre uma
e outra safra praticamente não

mudou e que não existe alternativa
imediata.

A exportação de arroz que po
deria ser uma saída, é pouco viável.
O Brasil não tem tradição de

participação no mercado interna-

Causa: Eccel atribui problema à concorrência entre indústrias

cional de arroz e por isso não pos- final do produto ao consumidor,
'

sui clientes. Pelo contrário, com- numa política incompatível com a

promissos doMercosul, permitem realidade, que inevitavelmente
a entrada do arroz do Uruguai e da também reflete sobre a renda do

Argentina em território brasileiro. agricultor.
Isso, aliado aos bons níveis da REFLEXOS - Os efeitos

produção nacional, só aumentou a dessa situação ainda estão sendo
oferta no mercado interno. O absorvidos pelos produtores da

excedente, que era de 800 mil região. O Departamento Técnico
toneladas agregou outro 1,6milhão da Cooperativa Juriti recebeu
de toneladas, 'na última safra. .

praticamente o mesmo volume de

O empresário Sinésio Eccel, encomendas de insumos da safra
diretor da Sularroz Industrial, 'anterior. Mas tanto dirigentes da

atribui parte do problema à cooperativa quanto os produtores
"concorrência predatória" entre as sabem que sem uma reviravolta no

próprias indústrias de bene- setoracapacidadedeinvestimento
ficiarnento. Algun:as empresas vai cair, com reflexos inevitáveis

pressionam a concorrência sobre a produção.
comprimindo para baixo o preço (MILTON RAASCH)

. GARANTIA: 3 anos aprovado em todos os testes
�

Superpromoçãõ�Preço à vl.ta

)"•
1 + 3 veze.

\ázão 1.000 Iitros/horaw""
DISQUE-FILTRÃO:

(OXX47) 435-4725/9984-7075

Horário de Atendimento:'Seg. a Sex.
7:00 às 12:00/ 13:00 às 17:30

�
Sábados �

8:00 às 11 :00
®
•

Exames com alta
confiabilidade em

cporelhos automatizados de
última geração.

Dr. MarIo Souza Ir

Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José

'';<'N

Atendemos todos os tipos
de Convênios.

Fone/Fax 371-088'2
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Arquivo/CP: Edson Junkes

JogosAbertos de SantaCatarina
• • •

-IßlCIalll� semana que vem
Jaraguá doSul-A cidade

de Brusque sediará os 400S Jasc
- Jogos Abertos de Santa Ca
tarina -, de 26 de outubro a 4

de novembro, e, para isso, rea
lizou congresso técnico na terça
feira. No evento foram de
finidas as chaves e datas dos

jogos. O presidente, da FME,
Luderitz Gonçalves Filho, e o

diretor técnico, Hercílio Men

donça da Rosa, representaram
Jaraguá do Sul, que' ficou nas

seguintes chaves:

Basquete masculino: Ja

raguá do Sul, Florianópolis, Bal
neário Camboriú e Gaspar.
Bolão 16 masculino: Jaraguá do

Sul, Blumenau e lndaial. Bolão

16 feminino: Jaraguá do Sul,
Indaial, Timbó, Agrolândia eRio
do Sul. Futsal: Jaraguá do Sul,
Florianópolis e Criciúma. Pu
nhobol: Jaraguá do Sul, Flo
rianópolis, Joinville, lndaial e
Gaspar. Tênis de Mesa mascu

lino: Jaraguá do Sul, Criciúma e

Brusque.
A delegação jaraguaense

estará representada ainda no

Atletismo, Natação, Ciclismo e

Tiro.

O diretor técnico acredita

em bons resultados em todas as

modalidades, pois todas tra

balham visando os Jasc. "Temos

Dez equipes iniciam amanhã as

disputas do Torneio deHandebol
Jaraguá doSul-ü Cam

peonato Aberto de Handebofdev
Jaraguá do Sul inicia amanhã,
reunindo 150 atletas, divididos

quatro femininas, em chave
única. A competição foi dividida
em dois finais de semana: nos

próximos dias 20, 21 e 22, com
:!I os jogos sendo realizados no

II
I

' Ginásio de Esportes Arthur
Müller.

Já os jogos dos dias 27 e 28,

inúmeras chances de medalhas.
Receber o troféu de campeão
é difícil, a expectativa maior é

com o Futsal, até pelos títulos

conquistados ano passado, in
clusive dos Jasc, e a campanha
no Estadual deste ano", diz. O
dirigente informa que vai acon
tecer, pela primeira vez, a dis

puta do Punhobol nos Jasc,
modalidade desconhecida ainda
do público, mas que tem os seus

adeptos também em Jaraguá do
Sul". (AGOSTINHO OLIVEIRA) Iasc: nkdadora Natália Krelling é a esperança de medalha de ouro

I

T�� RODOCIDf UM. 1
o FUTURO CHEGOU DE ÔNIBUS

Realizamos excursões para:
* Passeios;
* Negócios;
* Turismo escolar
* Eventos esportivos;
* Parques temáticos;
em todas as

n
l fi
i If!
11
! I

l'acontecerão na Recreativa I
Marisol. A entrada é franca. f

De acordo com o diretor de ! I
eventos da FME, Caius Ananda f Iem dez equipes, seis masculinas, Xavier dos Santos, "o cam- I idivididos em duas chaves, e peonato representa uma opor- t

'

tunidade que ex-atletas têrrl para II
voltar a praticar o Handebol e !

!reencontrar jogadores que I.,
chegaram a atuar juntos, de- I .j
fendendo Jaraguá do Sul em i I

, competições Estaduais, como i jnos Jogos Abertos de Santa
'11Catarina". (AO) • Ifi

...---------------;.-----, III Venhaconhecer Jaraquá Motos I í
I A únicamoto L!.=

' !l 4 tempos na I I
I ;?__..) moto e 1 tempo I i

I, UfEMfjfJfijJ§ só pra você. I !
I Recorte este anúncio I !
I e deposite na urna da I I

I loja e concorra a um

I f I

I capa���:;,a;;fg�;'ro;'eta I II regiões do Brasil

I I J.t ",', ;'.'

'

',,' , ;

l:;�:;��������3��":;����c_ J �. Fon��������!.":;� ;;7�����U�::'n��II, �:�:;::;e�!��r��c�m-br

Tudo em Granitos e Mârmores
I "

j

Pias - Cozinhas - túmulos - Soleiras

Informe-se
também sobre
nossos pacotes
de viagens para
Foz do Iguaçu,
Gramado,
Rio de laneiro
e Aparecida
do Norte
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