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_, Pelo 6º ano consecutivo

.l A Master Pesquisas
'J confirma:

Liderança absoluta: 60%

Pavanello Jóias
Incomparavelmente os

melhores preços

Rua Reinoldo Rau 60 - Edifício
Market Place - 10 andar - Sala

101- telefone 371-5588

Aberturano sábado, 28 de outubro

A impressão que
marca!

370-7919
370-8649

Jaraguá do Sul será re

presentada nos 400S Jasc, em

Brusque, em 16 modali

dades. A abertura dos jogos,
que vão até o dia 4 de no

vembro, acontece hoje, às

19h30, no EstádioMunicipal
EdsonJunkes/CP Hospital de Massaranduba inaugura melhorias nafesta do cinqüentenário. Página 10 Augusto Bauer. Página 12

Unerj lança campanha para
fixação desigla e logomarca
o Centro Universitário de Jaraguá do Sul

lançou ontem oficialmente, em coletiva à

imprensa, o novo nome e logomarca da

instituição, que passa a ser conhecidapela sigla
Unerj. Campanha em outdoors e através da

imprensa está levando até a população a nova

imagem. O nome Unerj foi escolhido por
acadêmicos e comunidade para diferenciar a

instituição de ensino da Ferj, que é a provedora
de recursos do Centro Universitário. Página 9
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CORRETORA DE SEGUROS

Bordin promete
"ser coerente"

Câmara vota verba

para a 'Schützenfest

, Amvali pressiona
governo emBrasília

Municípios da região parti
cipam da Confederação Na

ci�nal dos Municípios, em
Brasília, numa tentativa de
flexibilizar aLei deResponsa
bilidadeFiscal. Página 3

A Câmara de Vereadores
vota hoje o projeto governa
mental que destinaR$ 230mil
à Associação de Clubes e So
ciedades de Caça e Tiro do Va- \

le do Itapocu. Página 4

O vereador eleito Valdir
Bordin (PFL) disse que dará

apoio ao governo, mas vai ana
lisar antecipadamente todos os
projetos, avisando que "não vai
trair seus princípios". Página 4

Edson Junkes/CP Atletismo é
uma das modalidades

representadas nos jogos

COMPETiÇÃO

Comitiva local
leva 170 aos Jase

Duas tentativas de

estupro na região
Padrasto é acusado de ten

tar estuprar adolescente, em
Schroeder. EmJaraguá do Sul,
o auxiliar de mágico do Circo
Orlando Orfei tentou estuprar
embaladeira. Página 11

Sábado (28), às 1 5 horas, na
Studio FM, estréia o Programa

"Studio ao vivo N@ Ger@al.com' ,
diretamente do Chopp & Club,
com o Campeonato de Som

Automotivo.
-

I

·Vai ser D +

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 - OPINIÃO CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 26 DE OUTUBRO DE 2000

Jogo de luz
Os vereadores de Jaraguá do Sul, em especial os aliados do

governo, terão, na sessão de logomais à noite, a oportunidade
de comprovar na prática os insistentes discursos sobre moralidade
administrativa e compromissos para com a destinação das verbas
públicas. Antes de votarem oprojeto governamental que repassa

R$. 230 mil, a título de contri

buição, à Associação de Clubes e
Sociedades deCaça eTiro do Vale
do Itapocu, devem analisar com
mais critérios os documentos dis

poníveis para não cometer in

justiças.
Aliás, neste caso, a responsa

bilidade e o bom senso sugerem
que a votação seja adiada até que
os parlamentares tenham emmãos

todos os dados referentes à festa
- despesas e receitas. É impres
cindível para uma análise séria a

discriminalização das despesas e

suas respectivas notas fiscais,
incluindo asmelhorias realizadas
no Parque Municipal de Eventos

que, segundo o relatório apresentado, ficaram em R$ 86 mil.
Outra exigência que deve ser feita é com relação a viagens dos
membros da eco à Alemanha.

Os questionamentos dos vereadores de oposição,
principalmente de Pedro Garcia, deveriamencontrar eco em toda
a sociedade, ávida pelo fim da corrupção administrativa.

Entretanto, há resistências em setores Iigados àPrefeitura, tentando
distorcer o eixo da discussão. A transparência dos dados

apontados no relatório irá dirimir as dúvidas dos parlamentares
e, com certeza, contribuirá para que a aprovação do projeto
aconteça em clima favorável, evitando o conflito entre poderes e
a permanência da dúvida.
A Câmara não poderá permanecer calada diante das suspeitas

levantadas, permitindo que o governo sofra as conseqüências de
uma avaliação despretensiosa, sem critérios mais nítidos de

análises. Aliás, o governo deveria ser o maior interessado em
esclarecer as dúvidas e jogar luz à discussão. A preocupaçãodo
secretário de Administração e Finanças, José Papp, com as

diretrizes e punições previstas pelaLei de Responsabilidade Fiscal
deveriam nortear todo o processo. Há ainda a obrigação em dar

satisfação à comunidade.
.

Não se trata de pré-condenar quem quer que seja, mas de
esclarecer a opinião pública sobre o assunto que está tomando
conta da imprensa nos últimos dias. Muito mais do que obrigação
é direito do vereador, que antes de tudo é um cidadão, exigir que
-a administração pública preste contas da destinação dos recursos.
Por outro lado, será a oportunidade de discernir o joio do trigo,

-

sepultando de vez as tentativas de possíveis chantagens: O caso

pode transformar-se na redenção dos valores morais e éticos do

povo jaraguaense. )

Os vereadores que nutrem um mínimo de respeito à coisa

pública devem impedir, o quanto antes, que se consolide as

trampas políticas.Os omissos estarão referendando a volta do

obscurantismo que marcou governos anteriores, descom
promissados com a ética. Aos mais esclarecidos cabe a res

ponsabilidade em alertar os colegas sobre o compromisso para
com a sociedade. A esperança é que tudo seja esclarecido e

que a associação receba os recursos para continuar realizando a

maior emais tradicional festa doMunicípio.

Análise de periódicos

Vereador eleito, dando uma
de moralista vestal, cita em

matéria publicada emjornal
local que o povo "votou de

forma coerente, democrática,
sem coerção e sem auto

ritarismo", "que a educação é

prioritáriapara o povo reivin
dicarseus direitos e deveres".

Outro cita que "conhece o seu

eleitorado, que lhe é fiel".

Por terparticipado dos bas
tidores dó processo eleitoral e
fiscalizar os fiscais do prefeito,
sei que as coisas não acon

tecem como se fala. O crime

eleitoral da compra de votos

existiu das mais variadas
formas. Alguns candidatos
acham isso "normal", o que na
verdade é vergonhoso: Real
mente, se dermos prioridade à

educação, não haveria o voto
comprado, o de cabestro. Po

vo esclarecido sabe distinguir
e exigir os seus direitos de

*Walter Falcone

cidadania.

Gastos astronômicos de até

R$120milparaelegerumedil
é um absurdo. A negociata
prioriza o poder econômico e

não o conhecimento. Sabemos

de vereador desta legislatura
que nunca leu o Regimento
Interno da Casa de Leis.

O editorialArmadilhas do

poder", publicado pelo Jornal
CORREIODOPOVO, alerta que
é plenamente factível a urna
conter um subprograma que
desvie votos de um candidato

para outro. Com propriedade,
cita que os partidos políticos
têm que ficar alertas para estes

casos. Isto é verdade e sabe
mos de pessoas confiáveis que
votou emumaque não aceitava

o voto digitado e escolhido

paraprefeito, transferindo para
putro candidato. Esta uma foi

isolada pelo fiscal, e os outros
votos já computados?

Orçamento do Município /

para 2001. Em outro jornal, o
prefeito cita o valor de R$ 77
milhões/ano. Vaifaltardinheiru
em milhões. Vide que usará
25% para aEducação (R$19,
25 milhões), Saúde 17% (R$
13,09 milhões), Câmara

!v1unicipal 1,8% (R$ 1,38
milhão), obras e investimentos
10% CR$ 7,7milhões),folhade
pagamento 52% (R$ 40,04
milhões). Total R$ 81,46
milhões. Faltarão, portanto, R$
4,46milhões.
A Câmara suplantará o

1,8% do ano, pois terá mais

quatro vereadores, aumen

tando o déficit. E os gabinetes
parao atendimento ao público?
E a assessoria para grupo de

vereadores e de mesma ban

cada?

* Médico

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter. Marquardt, 1.180. As cartas devem conter
no máximo 30 linhas, o endereço' ou telejene para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o textO

efazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

CORREIO DO POVO
Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00.105.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamenio Comercial e

Oficinas Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal 19 - CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul - sc
Fones/Fax (047) 370-7919 - 37Q-8654 - 370-8649. E-mail: correiodopovo@netuno.com.br/cpredacao@netuno.com.br
Os textos e colullas assillados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletilido, lIecessariamellte, a opinião do jornaL

\
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MILTON RAASCH

o Partido dos Trabalhadores finca o pé em Massaranduba. Em

reunião realizada terça-feira à noite, foi constituída a comissão

provisória do partido no Município. O coordenador é Raul Sérgio
Larsen, contando ainda com a participação de Marcelo Luchetta,

Lauro Deretti, Odemir Fenrich e Oslin João Bramorski. A comissão

realiza no próximo dia- 14 de novembro a primeira reunião de

trabalho. O presidente do Diretório do PT e ex-candidato a prefeito
em Jaraguá do Sul, Dionei da Silva, o deputado federal Carlito Merss

e o suplente de vereador Antônio Marcos da Silva (Dega) estiveram
em Massaranduba prestigiando aquele que foi o encontro que

marcou o início da organização dos petistas na cidade.

Patrimônio
A Estação Rodoferroviária de

Guaramirim poderá ir a leilão
pela Rede Ferroviária
Federal. A informação circulou
na última reunião do .

Conselho de Desenvolvimento

Municipal, Membros do
conselho que participaram da

reunião comentaram

que a Prefeitura' deveria
arrebatar o prédio para
aproveitamento em fins
culturais.

Em ritmo de verão

Algumas prefeituras adotaram
o turno único, com o

expediente funcionando entre

7 e 13 horas. Dado o

transtorno que o não

funcionamento das repartições
públicas, à tarde, acarreta para
o público em gera), é preciso

que existam realmente

motivos bastante válidos para
justificar as alterações. Caso
contrário, a população perde

outra vez.

Os doentes

Repercutiu intensamente em Guaramirim a divulgação, na
I

imprensa, dos nomes dos vereadores "doentes" que, mediante a

r apresentação de atestados médicos, obtiveram licenças para

� afastamento, esticando a folga pós-eleições. É por motivos dessa
I, espécie que apenas um dos atuais vereadores guaramirenses
� conseguiu a reeleição.

Como se aproxima o início da nova legislatura, é de se esperar
que esse tipo de comportamento seja banido da Câmara de

- Vereadores nos próximos quatro anos.
I

ENTREASPAS---------
"Eles fizeram essa lei, lá entre eles, bem certinho, e

colocaram goela abaixo em nós." (Presidente da Amvali e

prefeito de Massaranduba, Mário Sasse, criticando a Lei de

Responsabilidade Fiscal)
.

"Vou por solidariedade." (Prefeito de Guaramirim, Antonio
Carlos Zimmermann, prometendo acompanhar os colegas da

microrregião em viagem a Brasília, embora esteja em fim demandato)

CURSO TEÓRICO E

p,:,ttÁTICO. NA �LANTAÇÃO
Ei$UPO�TÉ TECNICO

liAjudamos a escolher o local
do pla'1�io e produirr tipo
ex or

Amvali mobiliza os prefeitos
para pressionar em Brasília
Municípiosquerem
prazo para a Lei de

Responsabilidade
Fiscal

Massaranduba - Os pre
feitos da Amvali (Associação
dos Municípios do Vale do

Itapocu) decidiram participar do
movimento da Confederação
Nacional dosMunicípios, no dia
7 de novembro, em Brasília,
para pressionar o Congresso
Nacional pela flexibilização da

aplicação da Lei de Res

ponsabilidade Fiscal, em vigor
desde maio deste ano. O Artigo
42 da lei determina que não

fique nenhuma pendência finan
ceira para o próximo exercício

administrativo, que inicia em ja
neiro, sem suficiente disponi
bilização de recursos. A lei

prevê multas e até a prisão dos

prefeitos que não cumprirem
com as determinações legais.

Os prefeitos querem que os

municípios tenham os mesmos

prazos concedidos aos governos
federal e estaduais para o cum

primento da lei. Na atual dis

posição, as prefeituras terão que
estar adaptadas até o final do

ano, enquanto que as outras

duas esferas receberam prazo
de dois anos e quatro meses, a

contar desde a vigência da

mesma, em maio. A confe

deração de municípios vai apro
veitar e solicitar ao governo
federal o repasse de mais uma

cota do Fundo de Participação
dos Municípios-para ajudar as
prefeituras no atendimento dos

encargos de final de ano, como

DALTERRA MANUTENÇÃO
HIDRÁULICA tTDA.

DESENTUPIMENTO
Rede de Esgoto
LIMPEZA

,(�
fi. iI

, ''''�·''��l
��'-"L",,-,,�I:tLJt_�' $ t+ ti '" $ � � 4! '*

Engajamento:presidente daAmvali, Mário Sasse, apóiamovimento

o pagamento do 13° salário dos nova legislação -, comentou.
servidores. INVENTÁRIOS - A Se-

O presidente da Amvali e cretaria da Amvali orientou os

prefeito. de Massaranduba, prefeitos para que elaborem
Mário' Sasse, conclamou aos uma espécie de inventário da

colegas da microrregião, du- situação financeira de cada
rante reunião da entidade, terça- município, fazendo comparativos
feira, em Jaraguá do Sul, para sobre como as prefeituras foram
que participem do movimento recebidas em 1997 e· como

em Brasília. A secretaria da serão entregues em janeiro. A
associação ficou incumbida de maioria das prefeituras da
consultar a adesão dos prefeitos microrregião jádiminuiu o ritmo
em outras regiões do Estado e, / de atividade, adotando turno

dependendo da mobilização, único de trabalho e reduzindo os

acontecerá o engajamento dos investimentos. A Amvali realiza

prefeitos do Vale do Itapocu. no próximo dia 28 de novembro
- Não queremos o perdão a próxima assembléia dos pre-

de nada, mas apenas o prazo feitos, em Corupá.
necessário para adequação à (MILTON RAASCH)

Rua: Urubici, 31 2,1 Casa à Esq.
Estrada Nova· .370 0778

I
I

I

JV·Velculos . e Auto·Eletrica
Para Automóveis - Cami'hhões -

Tratores - Serviços em Geral

370-4614
Rua José Theodoro Ribeiro, 971 ·lIha da Fi ueira
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Ex-presidente da Câmara quer
aproximar vereador do cidadão
Bordin é outor
do projeto que
reduz as férias

,

dos vereadores

Jaraguá doSul-o vereador
eleito Valdir Bordin (PFL) disse que,
pretende instalar na Câmara

Municipal o "Balcão de atendi
mento ao cidadão". Ele explicou
que a proposta foi defendida
durante a campanha e que tem

como objetivo criar um espaço on
de os munícipes serão orientados

'

sobre os assuntos relacionados à

administração pública e enca

minhados para as possíveis
soluções. Segundo Bordin, a idéia
principal do projeto é aproximar o
vereador dos cidadãos.

- Embora seja de competência
da Prefeitura, o balcão de aten

dimento poderá' ,cöntribuir para
facilitar a vida do cidadão comum,
à medida que o oriente sobre apo-

I

sentadorias, taxas, impostos,
alíquotas públicas e demais as

suntos pertinentes ao setorpúblico.
Muitas vezes, as pessoas perdem

\
tempo procurando resolver seus

problemas com a Prefeitura, um
balcão ajudaria muito �, justi
ficou, acrescentando que será um

serviço que a Câmara poderá pres
tar à comunidade sem nenhum

ônus para o Município. ,

Edson Junkes/CP

Posição: Bordin promete atuação "coerente': na câmara,

\ Sobre as outras propostas que
pretende apresentar, Bordin, que
presidiu o Legislativo entre 1995/

1

96, preferiu não revelá-las, ale-
gando que poderão ser "copiadas".
Ele, entretanto, lembrou que,
quando vereacfor, foi autor do

projeto que reduzia de 90 para 45
dias o período das férias par
lamentares, rejeitado pelo plenário.
"Não sei se vou repeti-lo, mas que
é muito tempo de férias, é",
reforçou, informando que outro

projeto propunha a redução do

mandato do presidente da Câmara
de dois para um ano.

Secretário de.Desenvolvimento
Urbano até abril deste ano, quando'
desincompatibilizou-se para dispu
tar uma vaga à Câmara, Bordin
retoma ao cargo no mês que vem.

Sobre a atuação no .Legislativo,
promete uma "postura coerente".
"Darei apoio ao governo, mas vou

'

analisar todos os projetos. Aqueles
que forem de interesse da comuni
dade votarei favorável, mas não

vou trair meus princípios", avisou,
lembrando que foi considerado
vereador polêmico por questionar
todos os projetos em trâmite na

Câmara. (MAURíLIO DE CARVALHO)

Adiada a votação do projeto da Schützenfest
Jaraguá doSul- A Câmara

de Vereadores transferiu para hoje
a votação do projeto governa
mental que destina R$ 230.310,00
à Associação de Clubes e Socieda
des de Caça e Tiro do Vale do Itapo
cu. Na sessão de segunda-feira, o
presidente da CCO (Comissão
Central Organizadora), Edelberto
Schwanz, entregou aos vereadores
a rel ação das despesas da 12a

edição da festa, um total deR$ 228
mi I. tA. oposição protestou e cobrou
o balancete, incluindo a receita.

O projeto prevê o repasse dos
recursos em duas parcelas de R$
115.155,00, a primeira em de
zembro e a outra em janeiro.
Schwanz informou que 71% das

despesas apresentadas são re

ferentes às melhorias realizadas no
\

Parque Municipal de Eventos.
Entre as despesas relaciohadas

incluem: R$16.660,OO de ingressos
para funcionários públicos,

I

vereadores e convidados do

prefeito; R$ 4.750,00 gastos no

camarote da Prefeitura e R$
8.807,50 de refrigerantes e chopes
para os funcionários da Prefeitura.

A vereadora Lorita Karsten

(PMDB) considerou um "absur
do" os R$ 8 mil gastos em patro
cínios e divulgação. "Grandes em
presas do Município bancaram a

divulgação", revelou, afirmando
que 6 relatório apresentado "está
falho". Pedro Garcia (PMDB)
disse que o projeto do governo não
destina um único centavo à

associação, "mas sim para pagar
as despesas apontadas pela CCO".
"Faltou a receita da festa para que
os vereadores possam ter sub
sídios de análise do projeto", de
fendeu.

A bancada governista preferiu
minimizar as dúvidas sobre o

relatório da CCO e o valor a ser

repassado pela municipalidade à

associação. O vereador Alcides
Pavanello (PFL) apelou às

tradições para justificar os

recursos. Ademar Possamai (PFL)
disse que o relatório "está de

acordo". Niura dos Santos

'(PSDB), no entanto, disse que
serão precisos "mais argumentos
para justificar o repasse". A opo
sição sugere uma auditoria para ,

contrapor despesas e receitas da

12a Schützenfest. (MC)

"

TRANSFIRO

R$ 30.000,00

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

105 parcelas de
R$ 340,00 mensal

Tratare (0**43)
9997-8220 Londrina'

O vice-presidente da República, Marco Maciel (PFL), está
empenhado em conduzir uma proposta "viável" de reforma
política até o fim do ano. Pretende iniciar a articulação pelos

partidos da base governista - PSDB, PMDB e PFL - e depois
,

procurar a oposição - PT, PDT e PSB.
A reforma "por etapas" propõe: fim das coligações para 'eleições
proporcionais; aumento do número de vagas, com a correção de

distorções da representação parlamentar; fim da cláusula de

desempenho para minimizar a pulverização partidária, hoje com

quase 40 agremiações.
Otimista, acredita que a fidelidade partidária pode vir com a

ampliação do prazo de filiação prévia de um ano, uma

"pedagogia" que pode-gradativamente ajudar a estruturar a
ideologia das legendas.

Antecipação
Fontes da coligação Mais
Jaraguá do Sul revelam que o "

governo pretende enviar ainda
este ano à Câmara de
Vereadores projeto propondo
outra reforma administrativa,
O objetivo é "adequar a
estrutura governamental ao
programa proposto pela
aliança para os próximos
quatro anos".

Segundo esta mesma fonte, o
I

Presidenta
Por ter sido a mais votada, com
1.787 votos, a vereadora eleita

Maristela Menel (PMDB)
assumirá a presidência da
Câmara de Jaraguá do Sul

durante a cerimônia de

posse do prefeito Irineu
Pasold (PSDB) e do vice

prefeitoMoacir Bertoldi (PPB),
no dia 1 de janeiro de 2001.

Logo após, convoca os

vereadores eleitos para a

eleição do futuro

presidente do

LegislativoMunicipal.

governo quer, com a

antecipação, aproveitar a
"maioria folgada na Câmara". I

Água fria
Se depender da disposição de dirigentes e lideranças estaduais e
,

nacionais do PSB a criação do partido em Jaraguá do Sul,

pretendida por um grupo de pessoas das mais diferentes
,

ideologias, pode melar.
O deputado federal Paulo Baltazar (PSB/RJ), membro da
Executiva nacional, já foi contactado para tentar impedir a
"profanação". Segundo fontes do PSB, a direção nacional

promete cumprir o estatuto e acompanhar a possível criação da

legenda e certificar se os futuros socialistas têm o perfil
desejado.

Encontro
A Executiva do PfL dç
Schroeder reuniu-se na noite
de terça-feira para analisar a

, situação do prefeito Gregório
Tietz, que não apoiou a

candidatura deHilmar Hertel.
Sobre a atuação dös

vereadores, o partido decidiu

que não fará uma oposição
sistemática, mas vai manter
uma posição de fiscalizador.

Reunião
A Amvali reuniu, na noite da

última terça-feira, prefeitos,
secretários de Administração e

de Finanças e contadores para
discutir a Lei de

Responsabilidade Fiscal, a
, reunião da Fecam que
aconteceu nos dias 18 'e 19 de

outubro e da Confederação/de
Municípios a se-realizar no dia

7 de novembro, em Brasília.

,Neurologia Clínica
Mapeamento Cerebrai
Computadorizado
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 Deste total, R$ 19.250,00, no mínimo, devem ser I
I

o A Prefeitura encaminha hoje à Câmara de Ve

readores a LDO (Leis deDiretrizesOrçamentárias) para
t

2001. O orçamento do Município para o exercício do

próximo ano está estimado em aproximadamente R$
77 milhões.

destinados à Educação, conforme determinação da

Constituição. O governo pretende reservar 17% do orça
mento - R$ 13.009,00 - para a Saúde e 10% para obras

e invetimentos.

A folha de pagamento da Prefeitura varia entre 42% e 45%,
segundo informações do prefeito Irineu Pasold.

o Em comemoração aos 60 anos de fundação da

Associação Comercial e Industrial de Brusque, o'
diretor-presidente da Marisol, Vicente Doniní, fez
palestra, para empresários, c?m o tema: "Momento

econômico e perspectiva do setor têxtil".
Donini abordou a economia brasileira e oNafta (Acordo
de livre comércio da América do Norte).

l
IDA denúncia de desvios dos recursos do Pronaf (Programa

: Nacional de Fortalecimento à Agricultura Familiar) serão

I investigados pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado).

I Os técnicos do TCE vão percorrer 30municípios catarinenses
I para verificar com os agricultores a aplicação das verbas.

I
I O O balanço semestral do Besc (Banco do Estado de
I SantaCatarina) apresentou patrimônio líquido negativo

: de R$ 133,98 milhões. Os ex-gestores do banco não

I reconheceram nas demonstrações contábeis o déficit

I técnico da Fusesc, deR$105,4milhões.A previsão para
I a contigência trabalhista soma R$ 35 milhões.
L \_�

I
'

Pessoal Qualificado Entrando no Mercado

Formandos do Curso de Pós-Graduação em ADMINISTRAÇÃO DE

MARKETING, COMUNICAÇÃO E NEGÓCIOS do' INBRAPE, em
parceria com aUNIVILLE, estarão realizando em Joinville apresentação
dos trabalhos finais com o propósito de simular empresas novas no
mercado.

/

Entre os formandos, temos a equipe de Jaraguá do Sul composta por:
-,

A�A BEVILAQUA - Diretora do Colégio Divina Providência .

DARIO R. BOLLMANN - Da exportação da Empresa de Móveis
Weihermann S.A., de São Bento do Sul

'

DOLORES L. LESCOWICZ - Terapeuta Ocupacional da ClínicaHenri Ei
EMlRFRANZOI - Gerente de atendimento da Caixa Econômica Federal
SABRINA S.A. VIEIRA - Assistente de Gerente do Banco HSBC.

A equipe estará apresentando um evento de coquetel de
confraternização do encerramento do Curso em [oinville, onde

Ocorreram as aulas durante 18 (dezoito) meses, no dia

o 27 de outubro de 2000.
Essa é a segunda turma formada em Joinville.
Agradecimentos aos Jornais locais pelo apoio recebido e divulgação
desse evento.

. ,

Empresas patrocinadoras:
•Marisol S.A. Ind. Vestuário
• NWA Acabamentos em Estampas• Posto Mime

Ana Bevilaqua
Pela equipejaraguaense

FHC sanciona lei que permite
inclusão de escolas ao Simples
Presidente vetou

artigo que permitia
reenquadramento
deempresas

empresas e Empresas de Pe

queno Porte). O veto do presi
dente ati�giu o Artigo 3° do

projeto quepermitia que empre
sas que tivessem receita de

I serviços igualou superior a 20%
da receita bruta pudessem ser

reenquadrados em uma cate

goria superior do simples quan
do esse porcentual tivesse sido

superado.
Conforme explicações

contidas na Exposição de

Motivos do presidente, publi
cada noDiárioOficial de ontem,
se tal artigo não tivesse sido
vetado haveria necessidade de

se controlar a receita obtida

Brasília - O presidente
Fernando Henrique Cardoso

sancionou na última terça-feira,
com vetos, a Lei 10.034 que

permitiu que empresas como

creches, pré-escolas e estabe
lecimentos de ensino funda
mentaI possam aderir ao Simples
(Sistema Integrado de Imposto
e Contribuições das Micro-

Liminar impede cobrança
de juros da CPMF

Belo Horizonte --'- A juíza da Gerais e outros 11 Estados bra-

3" Var� Federal, de Uberlândia, sileiros que tiveram a cobrança
Lana Lígia Galati, concedeu na suspensa no mesmo período. No
terça-feira liminar que impede a

I

entanto, a cobrança do imposto'
incidência de multas e juros para atrasado não será suspensa. Pelo
a cobrança da CPMF (Con- despacho dajuíza, "as instituições
tribuição Provisória de Movi- financeiras integrantes do Sistema
mentação Financeira) atrasada, Financeiro Nacional terão que
que deixou de ser recolhida entre informar mensalmente aos

os dias 17 de julho e 15 de agosto correntistas o valor total das ope
do ano passado. A contribuição rações que servem de base de

não foi cobrada, seguindo cálculo da CPMF, por data de

determinação da Justiça naquele vencimento e esta informação
período. terá que ser prestada juntamente

Segundo o despacho dajuíza, com o extrato bancário mensal".
que é substituta da 3" Vara, a me- A cobrança da CPMF devida será
dida isenta contribuintes deMinas iniciada a partir de amanhã. (AE)

A empresa RENATO TOMELIM-ME
informa qU!2 solicitou junto à FATMA

renovação da Licença Ambiental de

Operação (LAO) para extração de

Argila Vermelha, referente Processo
DNPM 815.106/99, localizado no

. Município de Guaramirim/SC.

Escritório de Advocacia
Dr. Arão dos Santos

OAB/SC9760

* Civil
* Comercial

* Tributário * Bancário
a 372-0582 '

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

pela empresa de acordo com

sua categoria (venda de serviços
e venda de produtos, por exem
plo), o que exigiria alteração no
sistema de processamento de
dados que controla as pessoas

jurídicas.
Além disso, a Exposição de

Motivos ressalta que se tal

benefício fosse adotado, .seria
retirada a principal característica
do Simples, que é a simplicidade
na apuração e pagamento dos

impostos e contribuições. O

governo argumentou ainda que
a expressão venda de serviços
é imprecisa do ponto de vista

jurídico. (AE)

Itaú não pode
.

assurrur

Banestado
,

Brasília - O senador Álvaro
Dias (PSDB-PR) disse ontem que
o Itaú pode ter assumido o controle
do Banestado, mas não oficial
mente. "Oficialmente eles não

podem assumir, porque há uma

liminar impedindo isso", disse.
Dias é um dos autores do recurso

impetrado junto à Justiça do Paraná
contra a venda do Banestado.

Ele comentou ainda que o go
verno do Paraná terá que esperar
até a semana que vem para que o

plenário do Tribunal de Justiça
julgue o seu pedido de cassação
da liminar concedida ontem. (AE)
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la Expolar
De 1 a 10 de dezembro, a Apevi (Associação das Pequenas
Empresas do Vale do Itapocu) e Sueli Brandão Promoções e

Eventos realizam a 1 a Expolar - Feira de produtos e serviços
para o lar e artigos natalinos. Os estandes do evento estão na

fase de comercialização
Horst Baümle

DIRETORIA DAAPEVI: Odenite Cardeal deMagalhães, Luiz
Carlos Floriani, Euerâldo Batista deOliveira,RichardPeter

Hermann,DanielaHeinzen, Arno OlavoDuade, Osni
Pinceghere Valéria Junkes

O casalNelson e Waltraud

Kieckhoefel comemorou
/

Bodas de Ouro'no último
dia25.

Afilha, [osiane, sobe ao altar
neste sábado, ao lado de

Alexandre Lessmann, para
receber a bênção nupcial.

Felicidades!

f:.tli" �
22/10
MarceloWiegner
completou
17 anos. Cumprimento
dos tios Mário Fischer e
Andréia

. '

@
27/10

DiogodaLuz
28/10
Bruno Luis Rosa
28110
José Benedito de Souza

ClJZtHlaa ' 'Hi"�,,.tAt
SARIELLY

Rua João Januário Ayroso, 3399 - Bairro São Luis I

\

JARAGUÁ DO SUL, 26 DE OUTUBRO DE 2000

Márcia e Sérgio Faustino Girolla, casal simpático nas rodas
sociais da cidade

CasalRuthe
Ronaldo

Köhntopp, da
Recomaq,

. comemora,

neste ano 2000,
30anos de
atividades da

empresa

Eugênio V. Schmöckel
No sábado

passado foi
realizado, na
Associação

Recreativa Duas

Rodas, um
concorrido café da

tarde, promoção
do Centro de

Cultura Alemã. O
evento foi um

sucesso onde não

faltaram as

I apresentações do
cancioneiro

alemão

José Benedito'de
Souza, o popular
"JB ". aqui do CP,
estréia idade
nova no próximo
sábado.Um
abraço da equipe.
Parabéns!

CURSO AVANÇADO DE DANÇAS
GAÚCHAS DE SALÃO MERCOSUL

M�-C�-X�
Início: 29/10/00 - aos domingos: 14 às 18 horas
Local: eTG do Trote ao Getope - Três Rios do Norte,
Maiores informações: 275-1061 ou 275-3655 com Alexandra

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'AulDmecânicaspromovem
3aIn�Vei_rularGratuita
oNúcleo de Automecânicas de Jaraguá
do Sul promove no dia 28 de outubro,
das 9 às 16 horas, na Praça Ângelo
Piazera, a 3" Inspeção VeicularGratuita
na cidade. Basta os proprietários leva
rem os veículos no local do evento. Serão
analisados vários itens do veículo tais

como, amortecedores, escapamentos, fa
róis, lanternas; freios, pneus, baterias,
embreagem, extintores, emissão de gases,
sistema de arrefecimento, junta ho

mocinética, coifas, pivôs, terminais de

direção, dentre outros. Tudo gratuita
mente. No final da inspeção, o proprie
tário recebe urn diagnóstico do estado de
conservação do veículo e os itens que
deverão ser substituídos ou reparados.
Empresas parceiras como a Cofap do
Brasil, Escapamentos Wiest, Dana
Albarus; Sachs da Brasil, Radiex, Bateri
asHeliar, Pneus Firestone e ÓleosMobil
já confirmaram presenças no evento. In

formações com o consultor Luiz, na Acijs,
ou pelo telefone 371-1044.

CampeonatodeSomAutomotivo
Neste final de semana, 28 e 29 de outu
bro, acontecerá � 3° DB Dragon Racing,
Campeonato de SomAutomotivo,O cam

peonato será realizado noChopp &Club;
sendo promoção da SomMendonça.

Mustang amaisde 300 km/h
No Salão do Automóvel, exatamente no
estande da Auto Show, estava uns dos
automóveis quemais chamou atenção no

�ado de fora da feira. UmMustang 68, a
alco.ol, equipado com motor V8 9.8 de
800 cavalos, que faz'de O a 100 km/h em

apenas 4 segundos, e acelera a mais de
300 km/h. Parabéns à Auto Shaw.

I!Eureka

....J

LU
I-

As alJaçöe; no Salão doAutomóvel
Fotos: Henderson Zimmer

O último Salão do Automóvel do sé
culo reuniu mais de 4S0 mil pessoas
entre os dias 12 e 22 de outubro. Nes
ses dias, 140 expositores, entremar
cas e acessórios, apresentaram as

novidades que pertencem à indústria
automobilística. Entre alS marcas na

cionais, a Chevrolet, entre outros
carros, mostrou a nova Blazer e SlO,
e o Zafira, que será produzido no
Brasil em 2001, e o ainda lançam.ento
Celta.AVolkswagenmontou urna

.

versão especial da Saveiro, P9r beleza,
como nova opção o sedã médio Bora e o

vyvDl, que irá competir com as gran
desmarcas alemãs, entre outros veícu
los.A Ford teve como principal desta
que o Focus, podendo ser visto em qua
tro torres interligadas por passarelas.
Mostrou também a importada Explorer
e a bela FIS0. E na Fiat, a nova linha
Palio chamou atenção, Siena eWe
ekend trouxeram também as novas for
mas da linha além do Palio hatch. O
Fiat Ecobasic, commotor a diesel e de
baixíssimas emissões; oMarea, com
motor 2.4, e o Brava HGT, de 132 cava

los, também estavam expostos, nomeio
de outros carros da Fiat. Entre asmar

cas internacionais, Ferrari, Porsche e

lroad e o A2� primeiro carro de série
com carroceria inteira em alumínio.A

Chryslermostrou o tão esperado PT
Cruiser, com estilo retro, a nova

'Caravan e o Sebring.ACitroên trouxe
, o Xsara Picasso, e a Dodge a Dakota

cabine dupla, e a picape conceito
Dodge PowerWagon,muito elogiada

no Salão. A Kia conseguiu chamar
atenção para seu espaço com o Kia
Besta fitransforms", a van que se

transformava em robô e chamava o

pessoal para ver a linha 2000da Kia. A
Mercedes-Benz trouxe o novoClasse C,

juntamente com o SLK e Classe 5, entre os
outrosmodelos, como o carro de corridas
baseado na Classe E. AMitsubishi, com o

novo Pajero Full e Sport e Eclipse, esban
jou a tecnologia dos japoneses. ANissan,
com o Xterra, que será produzido no Bra
sil em 2003, e aVolvo, com o novíssimo

S60, foram os atros nos seus estandes.
Não foi possível passar tudo o que acon
teceu demelhor no Salão,mas uma pré
via do que acontece namaior exposição

do ramo naAmérica do Sul. Teve ainda o

pavilhão do som, com carros preparados
pelaArlen, Sony, Corzus, Bravox, entre
outros, Esse foi o Salão doAutomóvel

brasileiro, até 2002.

t

Jaguar deixaram a desejar.Muitas pes-
soas que foram ver de perto essas preci
osidades não puderam, os expositores
eram cercados, podendo chegar perto
apenas convidados das marcas. Mas
esse estrelismo não contagiou aMer

cedes-Benz, BMW, Chrysler, Jeep, Vol-
vo, entre outros, que também produzem
carros avaliados acima dos R$100 mil.
O lançamento da Ferrari foi aModena
conversível, que ficava nomínimo uns
dezmetros de distância do público; en
tre os outros modelos damarca. OAlfa

Romeo, com toda a linha, tinha no seu

protótipo a principal atração, e a Audi
mostrou o Audi RS4, perua esportiva
mais veloz domundo, que faz de O a
100 km/h em 4,9 segundos, o A6 AI- !

Mais/atosdoSalão (à esquer-
da). orobôdaKiaBesta/ que
chamouaatençãoparaasma
delos2000damarca.GAudi
A vant(à direita)noexpositor
da5Jny(graveseagudosbem

aguçada;

Que tal um
Feito cem

�':�<lutos;)aula

agora?
Be�ando Dornbusch - Epitódo Pessoa - Reinoldo_Rau - Walter Marquardt 4
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Vende-se Omega GLS ano

94, completo, computador
de bordo e teto solar.
Valor R$ 15. DOO, DO, em

bom estado.
Tratar 275-3248.

Vendo Corsa ano 96, com
ar-condicionàdo,

desembaçador traseiro,
quatro pneus novos, cor

roxo, por R$ 9.500,00.
Tratar)70-4826,

com Vani.
Vende-se uma carreta

(reboque) para 2 cavalos.
Tratar 9973-8059.

Vende-se Fusca ano 77,
cor branca, superlindo.

275·3711
MODELO ANO

BMW 3251 completa 6c 93
Fjesta 4p, opcionais + som original

'

93
CBX 200 Strada
Palio ED, cinza - gasolina
Goi Plus �

Uno EP 4 portas
'tempre 16V cornp, + banco de couro -v

Corsa Wind cl opcionais + som original
Ipanema GL 4 portas cj trio eletr.
Lo us azul
Escort GL - prata, gas.
Fiorino Furgão 1.5, gas.
Omega GLS completo 93
Chevette - gasolina 92
Chevette, prata
GoiGli azul
Santana 1.8
Santana Quantum completo, azul
Chevy 85
SantanaCS 85
Escort L
Kombi Gabinada - Diesel Bl
Fusca 73m/69/80
Honda Titan azul 99

Valor R$ 1.000,00 + 8x

R$ 320,00.
Tratar 372-1327.

Vende-se Honda Biz ano

98/99, vermelha.
Valor a combinar.
Tratar 275-1166,
c/ Fernando:

Vende-se Santana GLS,
cor branca, completo, ano

96,4 portas. Valor a
combinar. Tratar 370-7052

ou 9975-1014.Vende-se Ford Courier
ano 98, cor azul metálico.

Valor a combinar. C/
16.000 km ..

Tratar 371-5331, c/ sr.
Paulo ou Astrid.

Vende-se Tempra ano 95,
cor bordô perolizado, 8

válvulas, inteiro.
Tratar 9102-0876.

Vende-se F-4000 ano 76,
com baú, troca-se por
terreno ou casa/carro.
Tratar 370-2358.cia que

�
,

VEICULO COR ANO

Corsa 2 pts Prata 98

Escort.L 1.6 - álcool Azul 93

Uno Mil�SX - vidro, trava, 4pts Branco 98

Gol MI Branco 97

Gol Cli 1.8 Gasolina Prata 93
� Gol Cli 1.6 Vidro, Trav., Couro, Som- Vermelho 96

Santa Cli 1.8 - 4pts, vidro, trava Marrom 96

Santana 2000 4pts - dh + ar-cond. Marinho 93
Gol Bege 84

Vectra GL 2.2 compl. Marinho 98

Chevette SE Branco �7
S10 de Luxe - Compl, Bordô 96

Moto Yusung GF 125 Preta 99

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

VEICULOS
Fone:370-2022

Jeep JPX ano95 4x4, Turbo
Diesel, guincho eletrico.

)

Valor R$21.000,OO

�"ERT C�

�d-li+
AUTO-ELÉTRICA

PROMOVE
Promoção de abertura válida até 28 de agosto

15% De desconto na mão de obra e nas peças

* Na compra de sua bateria ganhe a aplicação de
antizinabre
* Baterias a ]!artir de R$ 35,00
* Extintor R$ 7,50

Aproveite
e Venha conhecer nossos serviços!

Rua Olivio Domingos Brugnago s/n
Defronte Lanchonete Varandão

Bairro Vil? Nova

GM
MODELO ANO COR COMBo GOL MI 1.0 16V 4P 98 BORDÔ GAS.
S10 STANDER 2.2, 2P 96 BRANCA

'

GAS. POLO ClASSIC 98 CINZA GAS.
ASTRA 4P GlS 95 GRAFITE GAS. GOlMI 97 VERMELHO GAS.
CALIBRA 94 BRANCA GAS. SAVEIRO Cl 1.6 91 -PRETA ÁlC.
CHEVETTE Dl 93 PRATA ÁlC. GOL BX 86 BRANCA GAS.
MONZA ClASSIC 89 PRETA GAS. F1AT
0-20 CUSTON 87 VERDE DIE. UNO EX 4P . ENTR�DA + FINANC. 96 BORDÔ GAS.
MONZASlE4P 86 VERMELHO GAS. TIPO COMP. 2P 94 VERMELHO GAS.
0·10 82 CINZA DIE. FIORINO 1.5 91 BEGE GAS.

FORD UNOCS 1.3 88 BRANCO GAS.
F-1000 COMPLETA 98 AZUL GAS. UNO S 1.3 86 PRATA ÁlC.
FORD KA 98 BEGE GAS.
MONDEO ClX FD 97 VERDE GAS. OUTROS
PAMPA L1.8 96 BRANCA GAS. JEEP JPX 4X4 95 VERMELHO DIE.
ESCORT GlX 1.81 95 BEGE - GAS. ALFA ROMEO 164 95 AZUL GAS.
ESCORT GL 94 VERMELHO ÁlC. JIPE VITARA CONVERSíVEL 92 BRANCA GAS,
VERONA GlX 1.8 91 CINZA ÁlC. JEEP 4X4 JAVALI· MWM

.

90 AZUL DIE.
PAMPA SE 1,8 91 AZUL GAS. RURAll 4X4 (RARIDADE) ,73 VERDE GAS.

I

RUA PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, 3573 - JARAGUÁ DO SUL - sc

* Pick-up Corsa 96 - cínza-igasolírta
* Escort L, 1.8, 94 - vermelho - g!1solina
* Escort 1.6, 94 - cinza - álcool
* Chevy 93 - azul - gasolina
* Pampa 92 - cinza - gasolina
MOTOS
* Honda Biz, 2000 - vermelha
* Pálio, 97 - bordô
* XL 350, 87 c preta

Financiamento próprio até 48X
Fone: (47) 371-2531/9975-0740

R. Bernardo Dornbusch, 1880 Nila Lala

* Ford Ka completo, 2000 - preto - gasolina
* Fiesta completo, 98, 4p, verde met. - gasolina
* Pálio 1000, 4p, 98 - azul- gasolina
* Pálio 1.5, 4p, 97 - azul- gasolina
* Pálio 1000, 4p, 97 - cinza - gasolina
*Mondeo completo, 97,4p - cinza met. - gasolina
* Vectra CLS, 97, 4pt, completo - azul- gasolina
* Gol MI, 97 � verde metálico - gasolina
* Corsa Wind, 96 - branco - gasolina

�

* Pampa CL, 96 - bordô - gasolina
* Tempra l6V, 4p, 96 - verde met. - gasolina
* Escort CL, 96, 2
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(47) 376-:1772.

MODELO ANO COR COMBo

F.1000 SS - estendida com ar 94 Prata D

F.1000 SS - Dupla 4pts 92 . Bordô D

C 20 - 4pts - original fábrica 89 Branca D

L 200 - 4pts - completa 4x2 96 Bege D

0-20 com Baú 86 Branca D

Tempra IE completo 95 Cinza G

Tempra IE completo 95 Azul G

Corsa Wind 1.0 95 Vermelho G

GoICL1.6
'

93 Verde ,G

Gol 1000 93 Verde G

I

Rua: Âri eloRubini, 780 - Barra do Rio Cerro - lar" uá do Sul- SC

Vendo Fiat Tipo, azul marinho, completo,
modelo 95 em bom 'estado. Pego carro de
maior valor em troca: Valor a combinar.
Tratar no telefone 371-7314, em horário
comercial, ou 370-2468 (residencial),

falar com Valmor ou Éder

'N;0;V05 • U:5a:dos
Fones: 373 ...0806 I 373-1881

Corsa 1.4 GL 2� 96 Bordô G MODELO ANO COR COMBo

Monza Classic SE 2.0 4p 92 Bordô G GM
PratiCorsa Sedan 4p 01/0km G

Chevette SE 1.6, 2[> 87 Prata A Corsa Wind 4p 99 Branco G

Chevette SUE 1.8, 2Q 86 Cinza A .: Vectra GLS 2.2 98 Azul G
Vectra GLS 97 Branca G

Volkswagen Kadett GL 96 Prata G

Saveiro Com�leta 1.6 (Ar. dir. Trav.) 00 Branca G
Corsa GL 95 Azul" G
Kadett SL 93 Prata G

Goi CL 1.6, 2[> 96 Branca G Monza SL 4 pts 93 Branca G
Chevette 86 Prata' A

Gol 1.000i, 2[> 96 Bordô G Ford

Goi CL 1.6, 2� 89 Branca A Fiesta 4p 98 Preto G
Escort SW 16V 98 Cinza G

Gol GTS 1.8 2� 89 Bordô A Escort L 89 Dourado G

Ford Del Rey GL 88 Cinza G
F-1000 87 Cinza D

Escort GLX 1.8 com�leto 2�. 95 Azul G vw

Escort 1.6 4p 92 Prata G Gol cu 1.6 96 Vermelho G
Goi Plus 96 Branco G

Corcel II 1.6 2� 84 Verde A Goi CL 1.8 94 Branca G
GolCL 88 Prata A

Del Rey 1.6 2� 82 Prata G Fusca 1600 85 Branco G
Fiat Fusca 1300 82 Verde G

Fiat
Uno EX1.0Ap 00 Erala G Palio ED 1 97 Branco G

Uno Mille I 96 Vermelha G
Uno ELX 4p 94 Cinza G.
Uno S 93 Azul A
Uno S 89 Vermelho G

Rod. BR 280 - Km 60 - Guaramirir:n-SC

vende-se Kadett SL, ano 92, cor cinza
metálico, injeção eletrônica 1.8, em ótimo

estado. Valor R$ 7.800,00.,
Fone: 9979-1576

Vendo Fiat Elba, ano 90 CSL. Valor R$
4.800,00. Tratar fone 370-2227 ou 9973-3034\

Vendo Santana Quantun, GLI, ano 94, com
direção Hidráulica. Valor R$ 11.700,00. Tratar

370�2227 ou 9973-3034

Vendo Moto Biz, ano 99, 100Ce. Valor
R$ 2.800,00. Tratar 370-2227 ou 9973-3034

/

Vende-se Escort L, ano 90, gasolina, ótimo
estado. Tratar 9104-5580 ou Posto Becker.

Vende-se Voyage preto, ano 81, motor novo,
e lata recém feita. R$ 2.800,00, negociável.

Tratar 372-2803.

Vende-se Rádio Toca-fitas AM-FM, 4 bandas,
modelo São Francisco. Tratar com Rolando.

Fone: 373-1775

s' �-
.

Compra· Vende· Troca· Financia Veículos em Geral

VEÍCULOS' ANO COMBo COR

Gol Mi, 4p, ar + dir 99/99 Gas . Branca

Pampa 1.8 96/96 Gas Branca
Uno Mille Eletronic 94/94 Gas Prata
Escort GL 94/94 Álc Branca

Tempra IE, completo 93/93 Gas Azul Met.

Voyage 1.8 93/93 Gas Verde met
Uno Mille Eletronic 93/93 Gas Branco

Pampa GL 89/89 Gas Verde met
Uno S 89/89 Gas Vermelho
F-4000 c/ baú 89/89 Die Branca

Voyage GL 89/89 Gas Bege met.
Del Rey GL 89/$9 Álc Verde met
Santana GLS, 4p, com.88/88 Álc Dourada
Gol SL - motor AP 86/86 Bege

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PRA VOCÊ FECHAR UM GRANDE NEGÓCIO.

Supervaloriza�ão
Caroguá

A melhor avaliação do
seu usado na hora da troca.

POLO ClASSIC

A�"ooR$' 25.410*,
Cod. POl

,

,

PARATI16V

À�"ooR'$"21.l11 �
Cod.5XSlC4

GOLF

Àv;.ooR$e 28.312*
Cod.9B12Y21')812C2

,

ENTREGAMOS ONDE VOCÊ ESTIVER"

.

GOL 1.0 16V 4 portas

Àv;"ooPR$' 18.263*
Cod.SXllC4/P4P

,

APROVEITE
E CONHECAAS

,

VANTAGENS DO
CONSÓRCIO
NACIONAL

VOLKSWAGEN.
g _g peças originais e acessórios originais,
�; você concorre a 10 Gol.
-...>
_+:õ
'" �
�t)
.. "

«1==
'O'"
=ê'
�E
11�
E E
o �
� o

"-õ
• CL

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

Sábados: 8h às 13H
�
Volkservice

�
Banco Volkswagen � Moxigarantio _.

Volkswagen

Troco na Troca

Troque seu usado por um

novo e ainda receba
dinheiro de volta.

CARAGUÁ
Rua Bernardo Dornbusch, 800
Fone: (47) 3n-4000
Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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\

••

or er
Comércio

de Veículos

Mecânica
.. funilaria

epmtura

ServiçOSlde la�a�ão_
. e.uorlßcaçao

Atendime 1-
2a a 6a. feira

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

sábados
das 8 às 12 horas

1.1371 3655
Av. Mol. Deododo da Fon§eco, 5S7

. emmendörfer@netUl1o.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ver{do Gol ano modelo 89

pela melhor oferta, enviar
propostas para: Alimentí
cios Fleichmann Royal
Ltda. Rua Gustavo Gunz,
488 - Rio Cerro II, A/c.
Enelson.

Vende-se Fiat Palio ano 97,
motor 1.0, duas portas,
I i m pador/desembaçador
traseiro, 4 pneus novos,
película, carro inteiro e

com som. Valor R$
10.500,00. Tratar 372-
3124.

Vende-se Monza GLS ano

95, 2 portas, cor azul me
tálico, completo. Valor R$
9.800,00. Tratar 370-
7135.

Vende-se ou Troca Pampa
ano 96, 1.8, gasolina. Em
ótimo estado. Tratar cl
Serqinho: 371-8554.

Vende-se ou Troca Saveiro
ano 97 CU, inteira. Tratar
cl Sergio: 371-8554.

Vende-se ou Troca Uno
Mille Eletronico ano 94, em
bom estéido. Tratar cl
Cé:irlos:/371-8554.

Vende-se ou Troca F-1000
ano 87 gabinada, super lin
da. Tratar cl Serginho:
371-8554.

Vende-se ou Troca Escort
ano 94 GL, em bom esta
do. Tratar cl Carlos:
371-8554.

Vende-se ouTroca Corcel II
ano 84, 5 marchas,em
ótimo estado. Tratar cl
Sergio: 371-8554.

Vende-se Omega Suprema
GLS ano 94, prata, com

pleto. Valor R$15.500,00 .

.'

Tratar cl Marcelo: 371-
5343.

Vende-se Logus CL 1.8,
branco. Valor R$
8.700,00. Tratar cl Marce
lo: 371-5343.

Vende-se ou troca-se

Tovota ano 86, em bom
estado. Tratar cl Elis: 371-
8554 ou 3702358.

Vende-se Gol 1.0 MI, cin
za, com opcionais. Valor

R$12.000,OO. Tratar cl
Marcelo� 371-5343.

Vende-se Uno Milleano 94,
4 portas, prata azulado.
Va lar R$ 7 ..500,00. Trata r
cl Marcelo: 371-5343.

Vende-se Fiesta ano 98, 4
portas, vermelho. Valor R$
11.500,00. Tratar cl Mar
celo: 371-5343.

SIL NCAR

-

-

Aprove,ite!. Crediário próprio!
Tudo em 3 x si juros (1 ent. + l2x)
Corisaltr-rras

vende-se Uno Mille ano 94,
2 portas, prata esver

deado. Valor R$ 6.800,00.
Tratar cl Marcelo: 371-
5343.

Vende ou troca-se F4000
ano 89, em bom estado,
com bau. Tratar cl Sergio:
371-8554.

--'<c Rua Bernardo Dornbusch, 1111 1it!'

Vende-se Vectra GLS ano

97, 'cor chumbo, comple
to. Valor R$ 23.500,00,
Tratar cl Marcelo: 371-
5343.

Vende-se ou Troca Pampa
ano 89" em bom estado,
gasolina. Tratar cl
Elisangela: 371-8554 ou

3702358.
Vende-se Ford KÁ 1.0 ano

98, completo (menos ar),
Valor R$ 12.000,00. Tra
tar cl Marcelo: 371-5343.

Vende-se Chevi ano 87 SE,
vermelho. Valor R$
4.500,00. Tratar cl Marce
lo: 371-5343.

Vende-se ou troco Con
sórcio de CG Titan com 33

parcelas pagas (il contem
piado) ou troco por auto
móvel. Tratar cl Marcelo:
(047)9993-3187.

Vende ou troca-se

Santana GLS ano 88, em'
bom estado. Tratar cl Ser
gio: 371-8554.

Vende-se Escort 1.6 ano

91, dourado. Valor R$
6.500,00. Tratar cl Marce
lo: 371-5343.

Compro Honda Biz usada
entre os anos 95 e 98, em
bom estado. Tratar 9991-

--------- � 5557.

.-.

AUTOMECANICA
BENS CAR

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

"

AUTOMECAN ICA

DA BARRA LTOA.

Atendemos linha geral:

®�IJBIYD

1/eJta���l.
Telefone:

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barrado Rio Cerro - Jaraguá do Sul ",'sc '

so.; alann�' baterias � vidros e travas elétricas (Ç)
I

!

\ JVila lalau 1!l) Jaraguá do Sul ,..r--
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Que opcrêncio você'

quer poro seu carro?

/

Pintura feita em uma oficina qual'quer Pintura feita na Demicar

N
Ó
>.

!

Nãoprecisa ser autorizada, tem que ser e$pecializada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I JARAGUÁ DO SUL 26 DE OUTUBRÓ DE 20'00

RE'DE RENAULT

,no Show Ro,om do Cons6rcio
ADQUIRA S,EU_RENAULT A PARTIR DE

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

REDE RENAULT - 106 CONCESSIONARIAS NO BRASn.

NOVO GIRUPO I 719

Dicave

Silenciador
Traseiro para Uno

R$ 28,00

Amortecedor
Dianteiro para /Gol

,

R$ 47,50

Silenciador
Traseiro para Corsa

R$ 26,00
AUTO CENTER

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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único na

AméricaLatín

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 - GERAL

ensino e do trabalho chama-se

Projeto Âncora. "A expansão das
I oportunidades de trabalho e do trei

namento é uma grande conquista
social. Toda a sociedade ganha
com isso", disse.

TRABALHO - O secretário
informou que o Estado pretende
utilizar de 70% a 80% da mão-de
obra dos apenados de Santa

Catarina, que totalizam 4,5 mil, em
projetos de manutenção de ro

dovias e praias. "A responsa
bilidade do sistema é fazer com que
a prisão cumpra o objetivo de

recuperar _o detento, ocupando o

seu tempo livre", salientou.
O vice-presidente para As

suntos de Segurança da Acijs,
Nilton Zen, e o diretor do presídio,
Ivo Ronchi, vinham tentando

viabilizar a construção do pavilhão
há cerca de um ano. Alguns
detentos já prestam serviços para
a Tritec, montando prendedores de
roupas, mas a falta de espaço
físico nas celas desestimula o

trabalho. Cada preso ganha R$
1,20 por saco de prendedores de

roupamontados. De cada três dias

trabalhados, é reduzido um dia de

pen�. (LISANDREA COSTA)

CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 26 DE OUTUBRO DE 2000

Horst Baümle

oprefeito (E), o secretário de Justiça e apresidenta daAcijs, ChristianeHufenüssler,firmaram o convênio
, I

de dez anos. A grande vantagem
da empresa investidora é que ela
reduz os custos de produção
porque não precisa pagar direitos

sociais, como faria no sistema de

emprego convencional.

No ato de assinatura do con

vênio, a juízaHildemarMeneguzzi
de Carvalho lembrou que os con-

denados cumprem pena no pre
sídio regional porque não há vagas

,

nas penitenciárias do Estado e falou
'sobre a importância de conceder

o direito de cidadania aos apena
dos, para que possam se tornar

úteis e produtivos, quando saírem
da prisão. O trabalho de reedu

cação dos detentos através do

Convênio garante construção de galpão de trabalho no presídio
Acordo faz parte
do Projeto
Âncora, resultado
de parcerias

Jaraguá do Sul - O Conse

lho da Comunidade, a Prefeitura e
a Acijs (Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul) fir
maram convênio para a implanta
ção de programa de educação e

treinamento aos detentos do presí
dio regional e a construção e ins ta-

'

lação de unidade de treinamento e

produção, O secretário estadual de

Justiça e Cidadania, Paulo Cezar
Ramos deOliveira, esteve em Jara

guá do Sul na tarde de segunda
feira para dar o aval ao acordo. O
ato aconteceu às 18 horas, no Cen
tro Cultural. Na ocasião, também
foi assinado convênio para cons

trução de poço artesiano.
A diretoria de Administração

Penal da Secretaria de Justiça vai
coordenar o trabalhode construção
do galpão industrial, viabilizado
através de convênio com a em

presa jaraguaense Tritee Embala-

gens. Coube à Prefeitura doar o
terreno onde o galpão será cons

truído, área de 150 metros qua
drados. Em contrapartida dos
investimentos efetuados pela
empresa, tanto a associação co

mercial como a Tritee terão ex

clusividade na utilização da mão

de-obra dos detentos por período

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

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

1

-Verniz;

Rua BerthaWaage. 2094
Barra do RioCerro

fone: (Oxx47) 376-0193

Agradecimento e Convite para Missa de 7° Dia

A família enlutada de

FAUSTINO ROSÁ

AS GRANDES ATRAÇÕES
DA MODA PRIMAVERA/VERÃO:

/

Mal. Deodoro, 88 e 890 - Centro - Jaraguá do Sul
Fones: (47) 275-3585 - 275-3214 - 275-3985

www.lo·aobeber.com.br

SEUS PÉS.
BEM

ACOMPANHADOS

IMII.Ul6II
BeBeR até 6 vezes

sem entrada

Ainda comovida com o seu falecimento,
agradece ao Corpo Clínico do Hospital e

Maternidade São José, em especial ao Dr.
Luis Carlos Stoeberl, Dr. José Augusto Vieira
e Dr. Marcus E. Muller.
Aos enfermeiros Carlos, Diva, Isabel, Ro

berval, Joel, Moacir e Joana, que auxilia
ram nos momentos difíceis.
Agradece tam.bém a todos que enviaram

coroas e flores, e prestaram solidariedade.
A família convida para a Missa de 7° Dia,

que será celebrada no dia 27/10/2000, às
19: OOh, na Igreja Matriz São Sebastião -

Centro.

Jaraguá do Sul, 23/10/2000

Calçados li Esportes

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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OrlandoOrfei, 75 anos depicadeiro
Jaraguá do Sul - Um dos voltou à Europa. Segundo Orfei,

nomes mais conhecidos e consa-
I

o circo é sempre o mesmo, o que.

grados do mundo circense, Or- muda é o tamanho. "Quando
lando Orfei, proprietário do circo estamos em centros maiores, co-
da mesmo nome, está comple- mo São Paulo e Rio de Janeiro,
tando 75 anos de picadeiro. Iniciou .. pela capacidade maior de público,
a carreira aos 5 anos de idade como são montadas as outras partes que
palhaço, foi malabarista, mágico, aqui não são necessárias", ex-
acrobata, domador e hoje coman-

.

plicou.
da o espetáculo "Águas dan- Aos 37 anos, foi obrigado a as-

çantes". Caçula da fanu1ia, os ir- sumir a vaga do domador, que
mãos também foram de circo, Or- abandonara o circo. "Descobri a

fei acredita que seja o artista' há vocação para adestrar animais. Fiz
mais tempo trabalhando no coisas únicas no mundo, como
mundo. O Circo Orlando Orfei capturar com as mãos hienas sel-

surgiu em Bolonha, Itália, em 1825, vagens no picadeiro, apenas com

com o ex-padre Paulo, que aban- o chicote", contou, lembrandoque
donou a batina para dedicar-se ao atuou em todas áreas. "Meu forte

picadeiro. Desde então, o circo - . é o malabarismo", revelou.
considerado o mais antigo em Sobre as Águas Dançantes,
atividade em todo o planeta, vem 'disse que sente um "enorme prazer
sendo administrado pelas novas em apresentá-Ia".' "É considerado

gerações dos Orfei. Orlando Orfei o espetáculo mais lindo do mundo
faz parte da 5" geração, tem seis circense. As pessoas vibrampar dez

filhos e 13 netos no circo e no minutos", aposta, acrescentandoque
parque de diversões, instalado no a música "Cavalaria ligeira", de
Rio de Janeiro. Chopin, que acompanha o espetá-

Desd� 1968, o circo viaja pela culo, parece ter sido escrita para o

América Latina e nunca mais . show. (MAURíLIO DE CARVALHO)
!

.

·Aempresa CARLOSCESAR

WONSIEWISKI - ME informa que
solicitou junto à FATMA Licença

Ambiental de Operação (LAD) para
extração dé Argila Vermelha, referente
Processo DNPM 815.360/99, localizado

no Munj'cípio de GuaramirimjSC.

Centro Universitário lança
I

novo nome e logomarca
Campanha de

.

divulgação quer
fixar a novo

denominação

,
Jaraguá do Sul - A Ferj

(Fundação Educacional Regional
Jaraguaense) lançou ontem, ofi

cialmente, em coletiva à impren
sa, ii nova sigla e o novo nome

que designam o Centro Univer
sitário de Jaraguá do Sul-Unerj.
A campanha de divulgação, que
inclui outdoors na região, filme ins
titucional e material impresso,
pretende fixar o nomeUnerj, esco
lhido através de votação entre os

acadêmicos da instituição.
A logomarca do Centro Uni

versitário foi escolhida através de I

concurso, realí.zado entre os aca

dêmicos. Venceu o design de Fa

bricio Dobner (acadêmico de

Arquitetura) e Cesar Dobner. A

sigla Ferj (Fundação Educacional
Regional Jaraguaense) continua
existindo, como pessoa jurídica
mantenedora da instituição. "A
Unerj é a instituição de ensino e

possui autonomia como qualquer
universidade. A Ferj é a instituição
financeira a quem devemos prestar
contas", explica a reitora do Cen
tro Universitário, Carla Schreiner.
Ela acredita que em pouco tempo
a comunidade tenha assimilado o

nome Unerj e cita processo se

melhante ocorrido em Joinville para
exemplificar. "Ninguém mais se

lembra que a Univille se chamava

A empresa RENATO TOMELIM-ME
informa que solicitou junto à FATMA

Licença Ambiental Prévia (LAP) visando
·Iicenciamento ambiental para requerer
Guia de Utilização futura para extração de

Saibro, referente Processo DNPM
815.586/94, localizado no Município de

GuaramirimjSC.

Fotos: Edson Junkes/CP

Carla: em pouco tempo a comunidade vai assimilar o nome Unerj

Furj".
Em 2001, o Centro Univer

sitário terá 3,4 mil alunos, o que

representa crescimento de 164%
nos últimos cinco anos, de acordo
com o assessor de planejamento
da instituição, Genésio Vegini. No
próximo vestibular, marcado para
3 dedezémbro, serão oferecidas
504 vagas, em 12 cursos. As

novidades para o vestibular 2001
são os cursos de Tecnologia em

Automação Industrial e Sistemas
de Informação.

Para acompanhar o cresci

mento, a instituição investe em

melhoria da infra-estrutura. O

primeiro pavilhão, deste projeto de
expansão, ficará pronto em fe
vereiro. Ele vai abrigar a nova bi
blioteca, denominada Padre Ele
mar Scheid (em homenagem ao

fundador da Ferj), e 32 salas de
aula.

INTERCÂMBIO - AUnerj
foi uma das oito selecionadas entre
48 centros universitários brasilei
ros para viajar aos Estados Unidos,
para conhecer centros universitá

rios norte-americanos em Wa

shington, na Carolina do Sul e no

Texas. A instituição será a única

de Santa Catarina representada
nestaviagem, paga pelo consulado
norte-americano.

(LiSANDREA COSTA)

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados deI

última geração.
I

Dr. MarIo Souza Ir.
, \

Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospltcl Säo José

Fone/Fax 371-0882

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Edson Junkes

Mffis funcional: empreiteira quer deixar as melhorias feitas no acesso prontas até domingo

'Hospital inauguramelhorias
na festa do cinqüentenário

I

Investimentos
evitaram a

falência da

instituição

Massaranduba!o Hospital
Sagrado Coração de Jesus realiza

domingo, no Salão de Festas da

Paróquia Sagrado Coração de

Jesus, a programação comemo

rativa do cinqüentenärio, com
inauguração de melhorias feitas nas
instalações e entrega de novos

equipamentos. A festividade vai
iniciar às 10 horas, com a celebra

ção de culto festiva, e deverá esten
der-se durante todo o dia. Às 11

horas será inaugurada a rampa de
acesso ao pronto-socorro do hos- (

pital, obra que permitemelhor aten
dimento nas emergências � em-

.

beleza a frente do estabelecimento.
As melhorias que estão sendo

feitas na entrada incluem arbo
rização e estacionamento. A
construção da rampa soluciona
uma deficiência funcional do

pronto-socorro, que não oferecia

condições de uso de macas no

recebimento de pacientes graves.
O investimento é de R$ 30 mil,
com recursos oriundos da Se
cretaria de Estado da Saúde e

repassados rnediante a realização
de convênio com a Prefeitura de

Massaranduba.
A empreiteira que executa as

obras acelerou o serviço durante a

semana para deixar tudo pronto até

domingo. A diretora do hospital,
Irmã Francissana Leocádia Pazda,
está preocupada com a possibi
lidade de que o mau tempo preju
dique o andamento dos serviços,
mas garantiu que a festividade está
.confirmada em qualquer circuns
tância. Durante todo o domingo
haverá festejos populares e a

rrrecadação financeira que for
obtida reverterá inteiramente em

benefício do hospital.
Na ocasião, o público poderá

conhecer o Museu do Hospital
Sagrado Coração de Jesus, que
contém os objetos e documentos-

que confirmam a história de

funcionamento do mesmo, durante

SO anos, desde a época em que as

estradas eram precárias e os

recursos médico-hospitalares
escassos. Está previsto também o

lançamento do livro que relata a
I
história do surgimento e formação
da Congregação Franciscana da

Santíssima Trindade no Brasil,
responsável pela instalação do

hospital emMassaranduba hámeio
século.

CRISE':_Campanha de apoio
financeiro para a reequipagem e

modernização do hospital inicia:da
há dois anos, através da formação
do Conselho Administrativo

Comunitário, evitou a falência do

hospital ernMassaranduba.
, I

Desde então, aumentaram os

'investimentos em reformas e corn-'

pra de equipamentos novos e

modernos, com a colaboração da

Prefeitura, empresários e popu
lação. Em setembro, o hospital
prestou 403 atendimentos, entre

serviços a particulares e, atra

vés de convênios e planos de sa

úde, e a9s beneficiários do SUS

(Sistema Único de Saúde).
(MilTON RAASCH)

ÁGUA FILTRADA DE BOA QUAUDADH
-

O FILTRA0 SEGURA TODA SUJEIRA!
Instale o filtrão na entrada da casa, prédio, escola, indústria, padaria ... cidade, campo e praia. Após a instalação do fil-trão, a caixa
d'água receberá água filtrada que distribuirá para todas as torneiras, havendo mais higiene, evitando escovar os dentes com água
suja e contaminada da caixa d'água. Não haverá mais necessidade de limpeza de caixa d'água.
FILTRAGEM NATURAL - a filt�agem é natural, através de um processo construídopor uma camada de carvão ativado e por várias
camadas de quartzo cristalino de diferentes granulosidades. Constnnoo'em aço inoxidado.
CAPACIDADE DE FILTRAGEM: 1.000,3.000,5.000 e 10.000 litros por hora.

DISQUE-.EILTRÃQ:
(OXX47) 435-4725/�,�84:7()75

Superpromoção
Preço à -vista.
'1 + 3 vezes "

Jhr.ão J. 000 liJrosIhora p

Renda do Rodeio Crioúlo
será destinada para a Apae
Guaramirim - Toda a renda

que for conseguida com a realiza

ção do Rodela Crioulo no Parque
de Exposições José Prefeito de

Aguiar, neste final de semana, será
revertida em benefício da Apae
(Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais). A informação é do '

presidente da, entidade, Osnildo
BarteI, que ressaltou, por isso mes
mo, a importância de a comunida

de-comparecer e prestigiar o even
to, contribuindo dessa forma para
a sustentação financeira da Apae.

A organização do rodeio ficou
sob a responsabilidade do Clube
dos Cavaleiros da Microrregião
Norte Catarinense, tendo o apoio
do Piquete de Laçadores Marca

Passo, de Guaramirirn. A progra
mação iniciajá no sábado (28), às
13 horas, com a realização das

provas de Laço Individual, Baliza
6 metros Mirim e Adulto e Rédea
Mirim e Adulto. Domingo, as

competições começarão às 7h30,
com provas de Laço Individual Mi
rim, Laço em Dupla, Laço Patrão,
Laço a Pé, Costurado de Tambor
e Três Tambores.

A programação também terá de

cavaleiros, sábado, às 10 horas, no
centro da cidade, e baile, às 22 ho

ras, no Pavilhão de Eventos, com
animação do Grupo Portal Gaú
cho. Para domingo, também estão

previstas a realização da Missa

Campeira, às 11 horas, e da Tarde

Dançante, com início às 16 horas,
Para os competidores que se

destacarem nas provas campeiras
está reservada premiação, que
consistirá da entrega de troféus e

distribuição de /animais. (MR)

Jomadadestaca valor dapesquisa»<

Jaraguá do Sul - A forma

ção inicial e continuada do profes
sor-pesquisador é o tema da 3"
Jornada de Educação, que termina
hoje. Ü evento, que i�iciou terça
feira, é promovido pelaUnerj (Cen
troUniversitário de Jaraguá do Sul)
e curso de Pedagogia, no auditório
do Sindicato do Vestuário. Partici

pam da jornada cerca de 300 estu
dantes e profissionais da área de

educação básica.
- Nosso objetivo é discutir e

analisar enfoques e perspectivas
emergentes para a formação inicial
e continuada do professor-pesqui
sador. A pesquisa é fundamental

para o professor porque ela pos
sibilita a descoberta de soluções
para os problemas que surgem em

sala de aula -, defende o coor-

denador do curso de Pedagogia,
Ivaristo Antonio Floriani, O evento

também tem a função de socializar
as experiências que trouxeram

novidades à educação nos muni

cípios conveniados ao Projeto
ProfessorCompetente, Jaraguá do

Sul, Corupá, Pomerode e São Ben

to do Sul.
Na noite de terça-feira, a pro

fessora dra. Selma Garrido Pi
menta (USP/SP) fez palestra sobre
"A_pesquisa,fecundando a prática
docente: abordagens emanei

/ patórias". Ontem à noite, o profes
sor João Amoldo Gascho (Unerj)
abriu o 20 Seminário Intermunicipal
de Experiências Pedagógicas com

o tema "A escola: um desafio local
em um mundo cada vez mais

global". (lC)

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

Prazer em
atender bem.

'.-,M',JI'A, Ai.�
rF...�,wr

I

Pizzas
Pequena .. R$ S,90
Crande R$ 10,90
Cigante .. R$ 13,90
Calzoae -, R$ 13,90

Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha uma minipizza
de banana nevada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Padrasto tenta estuprar enteadaUruguaio tenta estuprarmulher
Edson Junkes/CP Schroeder - Foi preso na ter

ça-feira o pedreiro LeonardoGarcia,
38 anos, acusado de tentativa de

estupro. A vítima, a enteada de ini
ciais A.V.L., de apenas l3 anos de

idade. Eram 4 horas da madrugada
de segunda-feira quando a mãe da

menor e amasiada há 11 anos com

Garcia, Adelinda Mundt, 36 anos,

saiu para o trabalho, como toda

madrugada. Garcia afirmou na

DelegaciadePolícia, emGuararnirim,
que dormia na sala pois chegou
alcoolizado em casa. Às 4h30,.
AVL. levantou para ir ao banheiro

e, quando retomava para o quarto,
o padrasto a interpelou .. Garcia

contou na DP de Guaramirim que

"pedi para fazer sexo com ela, que
negou dizendo que era minha filha.

Ai segurei-a e tampei a boca para não
acordar as outras crianças, e com uma

faca ameacei de matá-Ia se não fizesse

sexo, mas como as crianças ouviram
os gritos, 'acordaram. mais nada

aconteceu", conta o pedreiro.
A versão da companheira de

Garcia é diferente. SegundoAdelinda,
"a filha me contou que ele tampou a

boca dela e colocou a faca no pes

coço e derrubou-a no chão, tirando a

roupa dela. Depois disse que amataria
se contasse p�ra alguém", relata.
Quando chegou do trabalho, des
cobriu o acontecido e acionou a

polícia, que prendeu Leonardo Garcia.
A delegada Jurema Wulf, res

ponsável pela DP de Schroeder, pediu
a prisão preventiva do pedreiro.
(AGOSTINHO DE OLIVEIRA)

JaraguádoSu,I- APolíciaMili
tar prendeu na madrugada de terça
feira o uruguaio Nelson Fabian Gar
cia, 24 anos. Às 4h30 de terça-feira,
o auxiliardemágico do CircoOrlando
Orfei tentou estuprar a embaladeira
I.M., 35 anos, na Rua Henrique
Marquardt, Bairro Czerniewicz,
próximo ao Pama. Segundo a delega
da Fedra Luciana Konell, que cuida
do caso, neste horário I. retomava
do trabalho quando percebeu que
estava sendo seguida, mas como

havia outras pessoas na rua, não se

preocupou. A cem metros de sua

residência, Nelson Fabian aproxi
mou-se dela segurando-a pelacintu
ra e tapando com a mão a boca da

mulher, para impedi-Ia de gritar.
Mesmo assim, conta a delegada, "ela

conseguiu se soltar e gritou. Foi
quando uma vizinha viu e acionou a

polícia. Ele ainda tentou arrastá-la pa
ra um lugarmais escuro,mas quando
percebeu a presença de outras pes
soas que o haviam visto, fugiu". A·
Polícia Militar, de posse das carac
terísticas do circense, prendeu-o pró
ximo ao local e o encaminhou para a

delegacia onde foi reconhecido. Ele
responderá por tentativa de estupro.

Como em Joinville foram registra
dos casos de estupro na mesma'

época em que omesmo circo estava

naquela cidade, "mandamos uma

fotografia do Nelson Fabian para
reconhecimento", disse a delegada.
Caso ganhe a liberdade, o uruguaio
será deportado do País, pois estava

vivendo ilegalmente no Brasil. (AO) Uruguaio Nelson Fabian Garcia
.

� OFICINA MECANICA

� BAUMANN
FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

rto) 9Jjv�8.�\.__/ CRM: 3059 - CPF: 468859357JOD

Médico Oftalmologista 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.
Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro

e Cursnna Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV, Mal. Deodoro 776 - Sala 12 - Ed, Maximunn Center

A TELTRON tem sempre as melhores opções para você.

• Display gráfico
Placa de fax-modem embutida
Interface e navegação mais fáceis

• Cores cobre, champagne, azul e preto
• Vibra alert e flip ativo
• Identificação por grupo de chamadas

• Envia e recebe mensagens de texto
• Display com menu gráfico .

• 250 memórias alfanuméricas
• Identificação por grupo de chamadas
• Jogos, agenda, calculadora, relógiq 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 colo=idas removíveis

...

• Envia e recebemensagens de texto
• Menu gráfico
• Relógio, data, cronômetro-
• Grupos de chamadas

Design exclusivo e inovador
Possui tecnologia WAP de acesso

a Internet

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

calendário
• 35 tipos de campainha

(4�
_...;_;TE=L=EF-=O;.:..;N=IA..:...;E::...:I:..:..:N:.:...FO;:..;R=M=Á..:..::T..:...:IC::...:A� Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 680 - Centro .. laraguá do Sul - SC
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Começa hoje a maior

competição esportiva de SC
Jaraguá do Sul
será representada
por 16 equipes
nos Jose

Jaraguá do Sul- A aber
tura dos 400S Jasc (Jogos Aber
tos de Santa Catarina), a maior
competição do esporte amador

do Estado, acontecerá hoje, a

partir das 19h30, no Estádio

Municipal Augusto Bauer, em

Brusque.
Jaraguá do Sul será repre

sentada por 16 modalidades,
com a: delegação sendo com

posta por 170 pessoas, entre

atletas, técnicos, dirigentes e

pessoal de apoio representarão
Jaraguá do Sul nos 400S Jasc

Jogos Abertos de Santa Ca

tarina. A competição, que acon
tecerá em Brusque, será dis

putada de hoje até o próximo dia
4 de novembro. As chaves das

modalidades de Jaraguá do Sul
ficaram assim:

Basquete masculino, convi
dado para as disputas: Jaraguá
do Sul, Florianópolis, Gaspar e
Balneário Camboriú. Estréia

sábado, com Balneário Cam

boriú.
Bolão 16masculino: Jaraguá

do Sul, Blumenau e lndaial.

Bolão 16 feminino: Jaraguá
do Sul, lndaial, Timbó, Agro
lândia e Rio do Sul.

Futsal: Jaraguá do Sul, Flo
rianópolis e Criciúma.

Punhobol: Jaraguá do Sul,
Florianópolis, Joinville, Indaial e
Gaspar. \

Tênis deMesarnaseulíno: Ja

raguá do Sul, Criciúma e Brus

que.

Jaraguá do Sul será repre
sentada ainda no Atletismo,
Ciclismo; Judô � Xadrez femi
nino. A primeira modalidade a

entrar em quadra será o Bas

quetebol, no sábado, enfren
tando Balneário Çamboriú.

No Atletismo, uma atenção
especial, pois o atleta Gérson

José dos Santos decidiu disputar
a sua última prova, "os 110 rne

tros, onde fiquei em segundo
lugar ano passado, mas já
conquistei seis medalhas de

ouro e três de prata", informou.
O atleta, de 36 anos, respon
sável pela modalidade, vai, se
dedicar "a revelar talentos para
o Atletismo de Jaraguá do Sul",
finalizou. Gérson é esperança
de medalha, ao lado de Antônio
Fabio deMatto, que participará
no lançamento deMartelo. Ano
passado, Antônio Fabio, ficou
em segundo lugar.

O Atletismo levará 17 atle-

�--------------------�
Venhaconhecer

Jaraguá Motos
A única moto

-=a-4tempos' �
na

moto e 1 'ltJ:Wlfjflf!jJ§

o seu dinheiro vale muito,
então não se deixe enganar,
Venha até a Jaraguá Motos,
faça seu TEST DRIVE

e escolha já a sua Vamaha
125 OKm. Com ela seu

dinhero vale 20':1. a mais do

que a 125 da concorrência,
VBR 125E A moto que rende
muito pais por muito menos!
Também aceitamos sua carta

decrédito!

tempo
só pra
você.

anúncio
e deposite na

urna da

loja e concorra a

um capacete e

uma camiseta
Yamaha, Sorteio
09(12(2000

Nome:
�--__

---------

Endereço: Fone: _

L�: !.a��r�r��:':"F�e.J4�3!!�OO..:..J�g� �S,!! -�C_ .J

tas, que competirão nas provas
dos 100m com barreira, Salto em
distância, Salto triplo, Arremes
so de peso, 400m com barreira,
4x100 e 4x4, 400m com barreira

e lançamento de Dardo. Ano

passado, amodalidade ficou em
.

110 lugar no masculino, e em 80
no feminino. Por equipe, em 11

masculino e feminino em 8. A

delegação jaraguaense estará

representada, ainda, no Atle

tismo, Natação,Ciclismo e Tiro.

(AGOSTINHO DE OLIVEIRA) Treino: atletas sepreparampara os JogosAbertos de Santa Catarins

O FUTURO CHEGOU DE ÓNIBUS

I
* Viagem para Gramado - Canela/RS
Dias 24, 25 e 26/11/00

* Viagem para Foz do Iguaçu/PR
Dias 01, 02 e 03/12/00

* Viagem para Curitiba/PR
Última etapa Fórmula Truck
Dia 12/11/00

* Viagem para São Paulo/SP
Participar da gravação do Programa
do Jô, na Globo/SP
Dias 29 e 30/11/00

-- I
I

Realizamos excursões para: .

* Passeios;
* Negócios;
* Turismo escolar
* Eventos esportivos;
* Parques temáticos;
em todas as

regiões do Brasil

Representante em Jaraguó do Sul Gilberto 371 -61 1 O

Fone/Fax: (O**47) 387-0411 - e-mail: rodocide@terra_com_br

Tudo em Granitos eMármores

Pias - Cozinhas - Túmulos - Soleiras

Capa de Muros - Pisos e Churrasqueiras,
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