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Pelo 6º ano consecutivo
A Master Pesquisas

confirma:

Liderança absoluta: 60%

favanello Jóias
Incomparavelmente os

melhores preços

Conheça a nova loja de jóias no
endereço panorâmico de

Jaraguá do Sul.

Rua Reinoldo Rau 60 - Edifício
M"rket Place - 10 andar - Saia

101- telefone 371-5588

Aberturano sábado, 28 de outubro

A impressão que
marca!

370-7919
370-8649

CDL projeta crescimento de
15% nas vendas de fim de ano
A diretoria da CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas) de Jaraguá do Sul está
otimista em relação às vendas de fim de

ano. De acordo com o presidente da

entidade, Hilário Corrêa, os lojistas
projetam crescimento entre 10% e 15%

em relação ao ano passado.
Outro fator positivo apontado por Cor-

'

rêa no setor, durante o ano, foi a queda de
aproximadamente 10% no número de ina

dimplentes e interligação do SPC (Serviço
deProteção ao Crédito). Página 5

Edson Junkes/CP

População fez

preparativos para

celebração de Finados

o sol forte do início da semana não

impediu apopulação delimpar e enfeitar
túmulos e jazigos nos 24 cemitérios de

Jaraguá do Sul. A tarefa é explicada como
forma demanifestar carinho pelos entes
que já faleceram. No cemitério daVIla

Lenzi, omau cheiro proveniente do lixão
incomoda os visitantes,mas nada deve.

impedir quemilhares de pessoas passem
pelos cemitérios hoje. Página 8

Edson Junkes/CP Pesquisadores da Caruso JúniorEstudos Ambientaisjápercorreram 25 quilômetros
do leito do Rio Itapocu, no trabalho de elaboração do estudo de impacto ambiental. Página 9

Edson Junkes/CP VOVÓ ensina

técnica de confecção
de bonecas de lã

ATIVIDADE

"O vô sabe" ensina
ofício a jovens
o conhecimento de idosos

em trabalhosmanuais foi trans

mitido a estudantes, durante as
.

duasúltimas semanas, através

do Projeto "O vô sabe".

PáginaS

Lauro Fröhlich

planejarefiliar-se ao.

PFL de Guaramirim

Página3

Pasold disse que
vitória é fruto de

obras e propostas
Página4

Fatma é denunciada

por inoperância
emGuaramirim
Página9

Desempregado perde
R$ 300,00 no

"golpe do achadinho"
PáginaÍO \
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Apelo ao bom senso

A capacidade de indignação da população brasileira ainda é

desprezível, insuficiente para causar qualquer impacto nas relações
poder constituído/cidadão. Todos os dias, a imprensa divulga
dezenas de denúncias envolvendo políticos, empresários,
banqueiros, policiais e representantes do poder Judiciário em

falcatruas, roubalheiras � outras

trampas que contribuem para
colocar o País entre os primeiros
no rankingmundial da corrupção,
Mesmo assim, a sociedade'
mantém-se indiferente, legitimando
o status quo.

A votação recebida pelo
candidato do PPB Paulo Maluf,
depois de todos os escândalos
envolvendo o afilhado político
Celso Pitta, os vereadores ligados
ao prefeito e os administradores

II.

Nota de esclarecimento

Causou-nos �urpresa ao

vermos publicado na edição
4.359, de 28110/2000, página

·

4, no espaço intitulado MO-,

SAICO, com o título "Dis-.

plicência".artigo expondo que,
após denúncias, este concei
tuado jornal certificou-se de

que o telefone do Conselho Tu
telar de Jaraguá do Sul (371.-
0324) não estaria atendendo

as ligações telefônicas a ele

destinado, porém, não rece

bemos visita de nerihum repór
ter da equipe do Jornal
CORREIODOPOVO para verifi

cação "in loco" da situação
denunciada.

De fatoa impossibilidade
de se atender as ligações telefô-

* Edilene Albus

nicas é real, pois, como já é de
conhecimento deste tão con

ceituado jornal e da comuni
dade em geral, o ConselhoTu
telar de Jaraguá do Sul mudou
se para a Rua 25 de Julho, 575,
Vila Nova, prédio do antigo
Centro de Educação Infantil
Márcio Klinkoski, e na data

anterior à mudança de ende

reço, portanto, dia 24110/

2000, fôra solicitada a mu

dança de endereço da linha te
lefônica, e, até o presente
momento, este problema não

encontra-se resolvido, porém,
com toda certeza, as providên
cias necessárias para o funcio
namento do telefone 371-0324
foram tomadas.

Ao Conselho Tutelar de

Jaraguä do Sul cabe ESCLA
RECER os fatos que impossi
bilitaram atender as ligações
telefônicas.

Na certeza de 'termos re

parado tal equívoco no espaço
MOSAICO e publicado a

Nota de Esclarecimento neste

conceituado jornal, colocamo
nos à disposição para eventuais
esclarecimentos.

Antecipadamente agra
decemos a sempre colabo

ração e prontidão em nos

atender.

regionais, comprova que a po-
País pulação, em especial os eleitores,

não leva em consideração qualquer
critério ético ou moral na hora de
escolher seu governanté, Em São

Paulo, malufismo é sinônimo de corrupção, entretanto, mais deI

dois milhões de eleitores confirmaram nas urnas a vontade de

perpetuar a podridão.
Em setembro, a Transparência Internacional- ONG que

discute os efeitos da corrupção em vários países - divulgou o

resultado de uma pesquisa que coloca o Brasil entre os mais

corruptos domundo. O País, que ocupava o 45° lugar na consulta
anterior, perdeu quatro posições, somando apenas 3,9 pontos,
numa escala de dez. Segundo o professor da Fundação Getúlio
Vargas Fernando Garcia, se não fosse a corrupção, em 10 anos,
o PIB dobraria. "O desvio do dinheiro público empobrece o

País", disse. ,

.

Na manhã de terça-feira, o prefeito Irineu Pasold informou
que a SCGás - empresa responsável pela distribuição do gás
vindo da Bolívia no Estado - solicitou permissão pat-a a abertura

das ruas, onde há pouco mais de um ano foram colocadas as

tubulações, para substituir os tubos por outros mais resistentes.
Segundoo prefeito, a SCGásjustifica o pedido infonnando que
pretende levar o gás até São Bento do Sul. Aos rrienos de

savisados, o pedido é válido, porém, aos olhos dó perscrutador
não passa de armação.

Se partir do princípio que a SCGás é uma empresa séria e

integrad� por profissionais competentes, a solicitação é, no
mínimo, descabida. Das duas uma: ou não planejou como deveria.
a execução das obras, projetando as futuras demanda's e

calculando a capacidade de resistência dos tubos, demonstrando
assim incompetência, ou tem outros interesses que, com certeza,
nunca serão revelados. O caso exige dos governos muito mais
do que palavrórios ocos, mas uma investigação tanto da obra

quanto do pedido. ,.

O clima é dissoluto e há uma certa insatisfação no ar. A .

população não suportará, outra vez, os transtornes causadosnas
vias públicas. A indiferença governamental diante dehfP.qnba .

negligência pode soar como cumplicidade. Se réalmense, a.
justificativa da SCGás for verdadeira, o episódio deverá servir
de aleita pat-a que as administrações públicàs planejem - emuito

bem - as futuras obras, para não cometerem o absurdo de

"arrumar", meses depois, o que foi executado com verbas

públicas.

* Presidente do Conselho
Tutelarde Jaraguá do Sul

NR: Em nenhum momento o Jornal CORREIO DO POVO acusou o Conselho Tutelar ou qualquer outro

órgão de displicente, mesmo que a carapuça possa ter servido. O jornal entende que O Conselho Tutelar
·

presta relevantes serviços à comunidade, portanto, não pode ficar sem comunicação com essa comunidade.
A nota na Coluna Mosaico tinha como pretensão chamar a atenção dos responsáveis para a urgência em'

restabelecer 11 comunicação entre o Conselho Tutelar e a cornunicade.
Nenhum repórter foi até o Conselho Tutelar porque não estava pautado para fazer matéria; foi apenas

· Lima nota constatando a falta de comunicação entre o órgão e a população.
Displicência é um órgão público de grande importância ficar sern telefone, o 'resto são pjcuinhas e vai0ades.

Arlig�.I'para Carla do Leitor. devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As cartas devem conter
"

'0 l i / I /
.

O
.

/ ii
.

I
.

'r o/ex/ono lI1aXl'II10 _1
'. tu /(/.1', o en c ereço OI/ t e eione pa ra conta/o. jo rn a se reserva o G ireito c. e sintetua

e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

CORREIO DO POVO
Gr-áílca c Editora CP Lrda. - CGC 00.105.755/0001-50 - Administração,' Redação, Departamento Comercial e

C
Oficinas Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa -Postal 19 - CEP 89251-970 - Jaragua do Sul - 5

br
Fones/Fax (047) 370-7919 - 370-8654 - 370-8649. E-mail: correiodopovo@netuno.com,br/cpredacao@netuno.Corn.
Os lextos ê co/unas assinados'são de responsahilidades exclusivos dos autores, lião r�fletilldo, necessariamellte, a opinião do jornal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL 2 DE f':J0VEMBRO DE 2000 CORREIO DO POVO POlÍTICA - 3

'Fonte bem informada sobre os assuntos da Câmara de
Vereadores de Guaramirirn diz estranhar a desenvoltura com

que o vereador Ivaldo Kuczkowski (PPB) está tratando da

alteração do Regimento Interno da Casa, no que se relaciona
com a concessão de licenças para tratamento de saúde. De

acordo com a mesma fonte, que prefere não ser identificada; o

próprio Kuczkowski, que tem tratado do assunto em plenário
com entusiasmo, já teria requerido entre seis a sete pedidos de

licença para afastamento temporário na legislatura, sendo pelo
menos metade delas, para tratamento de saúde, sem prejuízo

da remuneração.
E mais, Kuczkowski teve chance privilegiada de alterar a

legislação nesse aspecto, na época em que era presidente da

Câmara de Vereadores, mas não o fez. Ele chegou a contratar

os serviços de uma advogada, na época, para fazer uma \

revisão do RegimentoInterno (para melhor, é claro), que não

concluiu a tarefa.

Avaliação I
O Partido dos Trabalhadores
de Schroeder programou para
o próximo dia 14 de novembro,
às 17 horas, na Escola
Municipal ProfessorGustavo
Tank, uma reunião de

'

avaliação da participação do

partido nas eleições
municipais. Entre os

_

convidados estarão Carlito

Merss, Milton Mendes de
'

Oliveira e Ideli Salvatti, além
de outros.

Avaliação II
O petista Huberto Lombardi

diz que o partido teve

crescimento expressivo nas

últimas eleições municipais,
quando participou

com.cinco candidatos à

Câmara de Vereadores de

.Schroeder e conseguiu 422

votos, contra três candidatos

lançados em 1996, que
obtiveram 72 votos. De
qualquer forma, hau ve
avanço, diz Lombardi.

Empossados
Assumiram, no início da semana, os novos diretores de SCPC
da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Guaramirim..
Dalton Chicatto, e vice-diretor de Comércio, Matias Tomczak.

Recesso
A assessoria de divulgação da

Associação Comerci�l,
Industrial e Agrícola de
Guaramirim distribuiu nota

informando que a entidade não
irá funcionar entre os dias 22
de dezembro a 15 de janeiro.
Trata-se do recesso para as

"

férias dos funcionários. O
serviço do SCPC, entretanto,
não deverá ser prejudicado
nesse intervalo, mantendo
normal o atendimento às
empresas.

Moções
A Aciag encaminhou moções
à Reunião Regional da Facisc,

realizada anteontem em

Piçarras, propondo a inclusão \

da categoria dos mineradores

de areia no Simples
Estadual e defendendo o

,

abatimento em R$ 25,00 no

pagamento do ICMS

apurado, após a aplicação do

percentual estipulado para
cada faixa (nos termos do

Artigo 4" dessa mesma

legislação ).

"A repercussão do resultado das eleições municipais
deGuaramirim está sendo maior; do que imaginávamos.
T�nho percebido isso em Florianópolis." (Prefeito eleito Mário
Sero· p. I

gro eixer - PFL - fal�l'ldo a correligionários do partido)
"G

, ,
raças a Deus perderam a eleição. Poderia ganhar

�te o Dionei, mas não o retrocesso e a mentira." (Prefeito

de Jaraguá do Sul, Irine� Pasold - PSDB -, sobre as suspeitas do

e\LItado estadual IvoKonell- PMDB - em' relação ao proprietário
da emp· Flesa otossensores)

Pefelistas avaliam eleições
e lançam diretrizes de ação

Partido esteve
reunido terça
feira, na Câmara
de Vereadores

Guaramirim - o Partido
da Frente Liberal esteve re

unido terça-feira à noite, na

Câmara de Vereadores, para
avaliar os resultados e a re

percussão das eleições mu

nicipais. O encontro contou com

,as presenças do prefeito eleito

Mário Sérgio Peixer e das

'principais lideranças do partido,
oportunidade em que várias

pessoas se pronunciaram, ma
nifestando as impressões sobre
o atual momento político no

Município e opinando sobre

algumas "providências consi
deradas importantes para a

definição das diretrizes gerais do
futuro governo municipal.

O pefelista Blasio Mannes

recomendou que o novo governo
._I faça a "limpeza" necessária,
promovendo a reestruturação
funcional e renovação de pes
soal pautadas na utilização de

recursos humanos capacitados,
para que o serviço público tenha

os resultados desejados. Man
nes recomendou também a mo

dernização da estrutura admi
nistrativa, através da infor

matização de serviços. O se

cretário do/partido, Gilberto Luís
Eichinger, lembrou que o que a

população rnais deseja "é um

prefeito presente."
.José Dequêch Neto, um dos

coordenadores da coJ igação
Acerta Guararniri m (PFL/
PPB), relatou a prestação de

contas dos gastos de campanha
feita à Justiça Eleitoral e

recomendou postura humilde ao

APRESENTAÇÃO
A violinista americana

Barbara Barber faz concerto

hoje, às 20 horas, no teatro

do Centro Cultural de Jara

guá doSul. ,Ela veio ao Brasil

para o 8Q Encontro Sul
Brasileiro do Método Suzuki.

O concerto de hoje tem
entrada franca.

Retorno: ex-vereador Lauro Fröhlich deverá refiliar-se ao PFL

futuro governo no relacio

namento com a comunidade.
"Devemos dizer: -Guararnirim

ganhou, e não, nós fizemos", en
sinou. O vereador eleito Salim
José Dequêch, que aspira a in-

.

dicação para exercer a li

derança do governo na Câmara

Municipal, defendeu a dis

tribuição igualitária das se

cretarias entre os partidos da

coligação vitoriosa, como forma
de garantir a harmonia.

O pefelista Osnildo Bartel

propõe a formação de um con

selho político e consultivo per- .

manente para assessorar e

apoiar o futuro prefeito nas de

cisões ruais relevantes,
O ex-vereador' Lauro

Fröhlich parabenizou as li
.

der�nças pefelistas pelo êxito

nas-eleições e confirmou a dis

posição de retornar ao PFL, o

que deverá acontecer durante o

evento de confraternização do

partido, no encerramento do

ano.

VERBAS ,- O prefeito
eleito Mário Sérgio Peixer re

latou as audiências mantidas no

mesmo dia em Florianópolis e

destacou o empenho que já vem

fazendo para obter recursos

financeiros, Peixer quer asses
sores "dinâmicos e criativos"

para auxiliá-lo na busca de

recursos, sejam federais ou

estaduais. O prefeito eleito

também solicitou que as lide

ranças pefelistas presentes,
interessadas em ocupar funções

\ no futuro governo, se mani

,

festem 'até a semana que vem,

quando os nomes serão subme

tidos ao conselho político da

coligação PFLlPPB.

(MILTON RAASCH)

rtD) 9lJv�8.�\._/ CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

Médico Oftalmologista
Especialização: Hospità1 de Clínicas Estado do Rio de Janeiro

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro

AV. MaL Deodoro 776 - Sala 12 - Ed. Maximunn Center Fone: 047 275-1150
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Pasold ameniza crescimento
do PT nas eleições deste ano
Prefeito acredita

que discurso
"radical"reduz as
chancesdevitória

Jaraguá do Sul- o prefeito
lrineu Pasold (PSDB) amenizou o

crescimento 90. PT nas eleições
municipais. Ele lembrou que, ape
sar do partido ter conquistado pre
feituras importantes no País e ter

sido votado, no segundo turno, por
cerca de 25% dos quase 26 mi

lhões de eleitores, ainda está longe
do PMDB, PFL e PSDB que, jun
tos, comandarão mais de 55% dos

Municípios. Sobre o desempenho
do PT em Jaraguá do Sul, Pasold
disse que "não representou gran

des, avanços."
- O PT quis nacionalizar as

discussões na campanha e não se

deu bem. A população reconheceu
o trabalho realizado pela atual

administração e acreditou nas

propostas apresentadas. Não fo
ram apenas promessas eleitoreiras,
vamos trabalhar e concretizá-las

-, prometeu, aconselhando a

direção do PT municipal a seguir
o esti lo pregado pela prefeita eleita
de São Paulo, Marta Suplicy.
"Enquanto o PT insistir no discurso
radical, não vencerá as eleições em
Jaraguã do Sul", prevê.

Segundo o prefeito, o cresci
mento dos partidos de esquerda se

deu mais nas cidades maiores,
onde os problemas sociais são

maiores e mais difíceis de serem
I

resolvidos. "Em Santa Catarina, a
vitória do PT em alguns municí

pios, como Criciúma e Concórdia,

Arquivo: Edson Junkes/CP

Cético: Pasold rejeua oümismo petista em relação ao crescimento do partido

foi mais em função da desor

ganização dos partidos concorren
tes", avaliou, acrescentando que
não vê perspectivas do partido ser
o vitorioso na próxima eleição
municipal.

Pasold criticou as declarações
dadas pelos vereadores eleitos pelo
PT, que classificou como infelizes.
"Pensei que viriam para somar,

'mas pelo visto vêm para bater",
reclamou, afirmandoque o partido
se coloca como oposição e não

como uma alternativa administra
tiva. Sobre a vitória eleitoral, em I

de outubro, Pasold acredita tam

bém que foi favorecido pela
rejeição à família Konell.

SECRETARIADO - O pre
feito não quis·adiantarnenhum pos
sível nome para compor o pró
ximo secretariado, entretanto,

repetiu que a composição obede

cerá o critério da proporcionalidade
de votos conquistados pelos
partidos coligados à Câmara de

Vereadores.
- ESlOU muito tranqüilo com

relação à escolha dos secretários.
Os partidos aliados irão apresentar
os nomes, não indicá-los. A partir
de uma possível lista, vou analisar

os nomes. Tenho compromisso
com a coligação de partidos, e não
com pessoas", avisou. (MAURíLIO
DE CARVALHO)

Lideranças debaterão resultado das umas
Jaraguá doSul- O Diretório

do PT realiza no dia 11, a partir
das 16 horas, no auditório do Sin

dicato do Vestuário, reunião de

avaliação da campanha eleitoral'
2000. O evento. vai reunir o. presi
dente estadual da legenda, ex
deputado federal Milton Meneies,
a deputada estadual Ideli Salvatti e
federal Carlito Merss, além de

lideranças regionais,
O presidente do. diretório local,

Dionei da Silva, também coorde
nador microrregional da legenda,
acredita que a eleição de dois
vereadores noMunicípio e de outro

em Guaramirim, além da "exce

lente" votação obtida, comprova o
crescimento constante do partido.
"A população rejeitou á política
implantada pelo presidente Fer

nando Henrique e mostrou que

quer resgatar a ética e a moralidade
na adrninistração pública", de

clarou. O candidato derrotado à

Prefeitura de Guaramirim,Moacir
José Mafra, o Zuco, disse que as

administrações petistas compro-
,

varam que "é possível governar
sern roubar". Dionei acredita que
o crescimento do PT em todo o

País refletiu-se também na região,

"A comunidade começa a cumpre
ender a necessidade de um gover
no democrático e popular, que se

coloque a serviço de toda a po

pulação", discursou.
Apesar da distância, a direção

estadual do PT já iniciou as dis

cussões sobreas eleições de 2002.

Mesmo sern confirmar.já trabalha
. com a possibilidade em lançar a

candidatura do prefeito reeleito de

Chapecó, José Fritsch, ao governo
do Estado. Temos reais chances

de vencer as eleições gerais,
inclusive eleger Ulll senador",

prevê. (MR)

O prefeito de Jaraguá do Sul; Irineu Pasold (PSDB), informou
que a empresa SCGás solicitou à Prefeitura autorização para

reabrir algumas ruas do Município para substituir a tubulação de

gás - colocada há pouco mais de um ano - por outra "mais
resistente".

Segundo Pasold, a SCGás justifica o pedido argumentando que
pretendelevar gás até São Bento do. Sul.

Pasold garante que não vai permitir que a empresa esburaque as

ruas da cidade outra vez.

- Primeiro terão de concluir os serviços. Para mim a empresa
não terminou as obras. Eles "avacalharam" as ruas de Jaraguá o

Sul -, criticou.

Gafe
A vereadora Niura dos Santos

(PSDB), tentando avaliar o

resultado das eleições
municipais, disse que: "Todos

têm direito de chegar ao
poder. Mas precisa mostrar

serviço" quem mostra serviço, I

fica", discursou.
Pelos argumentos da '

parlamentar, ela não \

mostrou. serviço nesses

quatro anos na Câmara; se

candidatou à reeleição e não

se elegeu.

Aliás
Niura disse que talvez não

tenha mostrado o serviço que o

eleitor queria e lembrou a

reeleição da prefeita de

Florianópolis, Ângela
Amin (PPB). "Quer uma

pessoa mais conservadora que
ela, mas mostrou serviço e foi

.

reeleita", argumentou.
Se o eleitor médio

avaliasse
os candidatos com critérios

mais seletivos, muitos partidos
sequer ex i sti riam.

Ausência
Na sessão da última segunda-feira, cinco dos 15 vereadores

estavam ausentes. O vice-presidente,
Ademar Possamai; o secretário, Alcides Payanello, e Carione

Pavanello, todos do PFL, estão no pantanal
mato-grossense pescando, em pleno período. parlamentar. O

vereador Moacir Bertoldi (PPB), eleito vice-prefeito,
estava em Florianópolis, participando do fórum

estadual de prefeitos e vices eleitos.

Já o vereador Lio Tironi '(PSDB) apareceu minutos depois de

encerrada a sessão.

Viagem
O prefeito lrineu Pasold vai a

Brasília, na semana que vem,

tentar viabi lizar as

reivindicações do Município.
Entre elas, a inclusão de uma

emenda ao Orçamento da

União que destina R$ 49
milhões para a retirada dos

trilhos do centro de Jaraguä
do Sul.

Pasold disse que a

expectativa em conseguir os

recursos é grande, mesmo
com lodos os lamentes

presidenciais.

Puxão de orelhas
A vereadora Elisabet Mattedi

(PFL) ocupou a

tribuna da Câmara, na segunda-
feira, para criticar as

declarações do vereador eleito

pelo PT Marcos Scarpatc
sobre a possibilidade dos

partidos da base governista em

elezer Carioneb .

Pavanello presidente da Casa.
- Foi um

momento muito infeliz dele

(Scarpato), que prestou um

desserviço a Jaraguá do Sul -,

rebateU,

,

Neurologia Clínica
Mapearnento Cerebral
Cornputadorizado
Médico do Trabalho
Eletroencefalograrna

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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IDAs lojas de departamento de Jaraguá do Sul foram res- I
I ponsáveis por 61 % das consultas feitas ao SPC (Serviço de
I Proteção ao Crédito), em outubro, seguida pelas lojas de móveis

I e eletrodomésticos, com 9%, e óticas e joalherias, com 3%.

I
IDA Fadei Cursos Empresariais realiza no próximo dia 8, entre 19h30

I e 22 horas, no Clube Atlético Baependi, o seminário "Motivando todos
I para as vendas e atendimento",
lo curso será ministrado pelo conferencista Alfredo Rocha, considerado
I um dos melhores nft área motivacional.

I Na oportunidade" abordará temas como a venda antes da venda,
I atendimento e vendendo para clientes difíceis e a força do atendimento
I de coração.
I
10 O governo do Estado promete viabilizar 150 mil operações de
I microcrédito, em parceria com ONGs, por meio do Programa de

I Crédito de Confiança. O anúncio foi feito na semana passada ao

I presidente da Fampesc (Federação das Associações de Micro e

I Pequenas Empresas de Santa Catarina), Luiz Carlos Floriani.

I
10 O ministro do Orçamento e Gestão, Martus Tavares, assegurou ao

, I govemadorEsperidião Amin que Santa Catarina terá maiorpercentual
I no Orçamento da União.

I Segundo Tavares, o próprio presidente FernandoHenrique Cardoso já
I sinalizou favorável à revisão da participação do Estado no orçamento I
I do próximo ano, que foi reduzido em 33%. I
L �

Niura dos Santos (PSOB) solicitou envio de oficios ao INSS, à APAE e à Secretaria Municipal
da Família, solicitando informações objetivando pesquisar os tipos de beneficios dados aos

portadores de deficiências, aos excepcionais e idosos, com vistas a fortalecer argumentos junto
à Secretaria de Estado e Assistência Social, quanto ao não motivo do beneficio da prestação
Continuada. Fez registro da sua satisfação com a anistia dada pela direção do BNH ao

pagamento de 7 anos de financiamento da sua casa própria, através da Caixa Econômica
FederaL
Pedro Garcia (PMOB) falou da importância da promulgação da lei de responsabilidade fiscal,
pelo costume, até então, em anos eleitorais, de elevados gastos públicos, com novos prefeitos
arcando com essas dívidas. Frisou ser a lei benéfica e de melhoria para as finanças públicas,
Mas que muitos prefeitos não passarão o ano tranqüilos, pelo rigor da lei que punirá quem não
vir a curnpri-la. E, a função do vereador como legislador é fiscalizar a aplicação desta lei.
Também solicitou envio de oficio ao Comurb requerendo cópia do parecer do projeto de lei do
executivo que autoriza permuta de terras com a empresa Duas Rodas, para construções de um
centro tecnológico e uma incubadora da Apevi,
Silvio Celeste (PSOB) frisou a importância das Paraolimpiadas de Sydney para os portadores
de deficiências fisicas, ao adequar toda uma estrutura para o evento. Afirmou que o esporte une
as pessoas, valorizando-as e proporcionando superação delas. Em Jaraguá do Sul, escolinhas
mantidas por entidades particulares e pelo poder público, fazem com que o esporte seja motivo
de orgulho no sentido de que as pessoas tenham cada vez mais participação na sociedade. Disse
das quantas vezes na Câmara foram'citadas as questões da violência, do álcool e da

deseducação do trânsito, afirmando tudo isso dever partir de um trabalho educacional
envolvendo o esporte, como forma barata e 'eficaz para resolver os grandes problemas do
mundo.
Afonso Piazera Neto (PSDB) informou que uma cópia de sentença judiciária de Uruguaiana
(RS) trazida pelo Sr. Guido Fischer, que obriga a empresa América Latina Logística, a ter seus
trens circulando a 20 km/h e menos decibéis de buzina, será enviada pela Câmara como forma
de tentar sensibilizar aquela empresa a adotar medida idêntica em Jaraguá do SuL Também
Informou que a direção do DNER mostrou-se favorável a reivindicação de Jaraguá do Sul, para
abertura de um túnel próximo ao acesso para a FERJ, reconhecendo ser este um ponto negro na
BR 280 e parabenizando ao Sr. Prefeito pela iniciativa de proporcionar maior segurança aos qUI<
Por ali trafegam.
M�ria Mattedi (PFL) comentou declarações do Sr. Marcos Scarpato, dizendo que ninguém por

:;8 Inteligente que seja tem o direito de julgar a capacidade de ou�as pessoas, e que �omo.
d

r do PFL e colega do vereador Cartom Pavanello, manifestou sua tristeza e seu repúdio as

f�clarações feitas em momentos de infelicidade, por entender não sendo esta a maneira de se
azer Politica e de mostrar trabalho e serviço à população.

N as sessões ordinárias dos dias 26/10/2000 e 30/1 0/2000 foram aprovadas as seguintes

indicações e projetos:
. Aprovando indicação da Vereadora Lorita Karsten (PMDB) solicitando providências quanto
ao reassentamento da pavimentação da Rua Marina Frutuoso, no Centro. E, solicitando
melhorias (tapa buracos) na esquina das ruas Domingos Sanson e Bernardo Dormbusch,
. Aprovando projeto de lei do Executivo Municipal, autorizando o município, através do Fundo
de Assistência Social, a celebrar convênio com a Clínica Médica H. J. Ltda., de União da
Vitória-PR. E, concedendo subyenções às associações de pais e professores das escolas que
especifica, da rede pública municipal.
- Aprovando o projeto de decreto legislativo que dá nova redação à regulamentação da
concessão de títulos de cidadão honorário, benemérito e outras honras.

Palavra Livre

Vendas de fim de ano devem

apresentar aumento de 15%
Comércio local
registrou queda
de 10% nos índices
de inadimplência

Jaraguá do Sul - O presi
dente da CDL (Câmara de Dirigen
tas Lojistas), Hilário Corrêa, reve
lou que a entidade está projetando
aumento entre 10% e 15% nas

vendas de fim de ano, em relação
ao mesmo período do ano passado.
O otimismo dos lojistas está

fundamentado na estabilização da

política econômica e na diversifi

cação do setor. Outro fator positi vo
apontado é a queda de aproximada
mente 10% no índice de inadim

plência no comércio local.

De acordo com Corrêa, apesar
da oscilação do mercado, as

vendas no comércio foram satis

fatórias, atingindo os patamares
projetados no início do ano. "Ainda
estamos bem atrás dos índices

registrados em anos anteriores,
principalmente 1996, que serve de
referência para nós", revelou,
lembrando que, neste ano,' foi
consolidado o Plano Real, possibi
litando a abertura de novos cre

diários. "Entretanto, no ano seguin-

DALTERRA MANUTENCÃO
,

.

HIDRAULICA LIDA.

DESENTUPIMENTO
(

Rede de Esgoto
LIMPEZA

Caixa D'Água
Muros -Cercas - Telhados
Manutenção em P-VC

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

Ganhe' de R$ 500,00 a

R$ 2,000,00 como
f

. distribuidor independente

Edson Junkes/CP

Competitividade: Corrêa aposta em qualidadepara superar retração

te, a inadimplência foi recorde,
decorrente da falta de reajuste
salarial", explicou.

CONVENÇÃO - Corrêa

participou da 41 a Convenção Na

cional de Lojistas, realizada entre

26 e 28 de outubro, em Brasília.

Segundo ele, o focoprincipal dos
debates foi a segmentação de pro
dutos e a qualidade no atendimen
to.

- Sobre qualidade, o lojista
precisà entender que envolve todos
os aspectos, atendimento, layout
e produtos. Com relação à proposta
de segmentação de produtos, a

orientação é para diferenciar das

grandes lojas de departamento. As
lojas precisam ser identificadas

pelo produto que comercializa-,
ensinou, lembrando que 70% das

vendas realizadas são em decor
rência de outros fatores, como
qualidade e atendimento, e não

basicamente pelo preço .

SPC - O Serviço de Proteção
ao Crédito da CDL está interligado
aos 'demai's serviços no Estado. A

partir de março do próximo ano,

deverá estar interligadc a todos os

outros do território nacional. "É
mais uma garantia ao lojista e

segurança ao cliente", argumen
tou. (MAURíLIO DE CARVALHO)

Escritório de Advocacia
Dr. Arão dos Santos

OAB/SC9760

* Comercial* Civil
* Tributário' * Bancário

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

, .,

JV Velculos e Auto·Eletrica
Para Automóveis· Caminhões·
Tratores � Serviços em Geral

370-4614
Rua José Theodoro Ribeiro, 971·lIha da Fi ueira \

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 - SOCIAL

Baile dos Cabeleireiros
;

o Núcleo de Cabeleireiros de Jaraguá do Sul realiza,
no dia 4 de novembro, a partir das 22 horas, no Salão
Vieirense, o Baile dos Cabeleireiros.' O evento será
abrilhantado pela dupla Sandro Luís e Clóvis. Os

ingressos estão sendo vendidos pelos cabeleireiros do
núcleo ao preço de R$ 5,00 por pessoa. Informações na

Acijs, com Luiz, ou pelo telefone 371-1044.

Sandro Luís e Clóvis animam evento nestefinal de semana

Altair Aguiar'
foi o candidato
a vereador mais

votado em 1 de

outubro, em

Guaramirim.

Com 806 votos

foi também o

único que

alcançou à

reeleição.
Parabéns e

. sucesso!

•

@
2/11
Flávio Pegoraro
Douglas David Pradi
3/11
Priscilla Baade

Roland Hauck

4/11

Diogo K. Lessmann
Adriana G. Klemann

CIJZtHhA ·lH�"�_".At
SARIELLY

aflores@netuno.com-.br

/

JARAGUÁ DO SUL, 2 DE NOVEMBRO DE 2000

o diretor-presidente do CP, Eugênio Victor

Schmöckel, será cumprimentado hoje pelos
amigos, [amiliares e colaboradores pela idade
nova. Recebe os melhores votos de saúde e

[elicidade. Parabéns!

A bonita Patrícia Mass

estréia idade noua

amanhã. Parabéns!

Banda alemã
o Centro de Cultura Alemã traz

a Jaraguá do Sul, no dia,5 de no
vembro, a banda alemã Ori

ginal Margraefler Blas Kapelle,
a primeira que animou a Schüt
zenfest. A banda fará concerto

na Recreativa da Marisol. às 20
horas. Não haverá cobrança de

ingresso, mas solicitação de

colaboração espontânea de

R$ 2,00.

CURSO AVANÇADO DE DANÇAS'
GAÚCHAS DE SALÃO MERCOSUL

.

Mtlorrg<;v - Cltam.am6 - Xot;"f3/
Início: 29/10/00 - aos domingos: 14 às 18 horas
Local: CTG do Trote ao Galope - Três Rios do Norte

Maiores informações: 275-1061 ou 275-3655 com Alexandra

Instantes da tocante

cerimônia'conduzida

pelo padre Alberto
Piazera, no Salão do
Clube Atlético Baependi,
com a participação dos

[amiliares e convidados

o fotógrafoFlavio
Ueta registrou este

momento especial da
12a Schützenfest: O
encontro da rainha e

princesas com a

banda alemã

Alpen Yupies.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Automundo

DPaschoal lança Autocard

para Assistência 24 Horas
O Autocard é um cartão que garante
ao usuário atendimento 24 horas,
com a assinatura DPaschoal. O novo

cartão atende a proprietários de ve

ículos de passeio ou picape, com, no
máximo, 10 anos de uso. O associa

do, além de todos os itens de aten

dimento garantidos pela empresa, a
DPaschoal oferece vantagens exclu
sivas como promoções especiais em

serviços de freios, suspensão, amor
tecedores, entre outros. Os serviços
disponíveis para os veículos que con
tam com a proteção total do
Autocard são: assistência em caso de
Socorro mecânico e falta de combus
tível, reboque, pane, pneu furado,
entre outros. O preço do cartão é de
_R$ 65,00 e a validade é de um ano.

Apenas sete montadoras em 2010
Grandes fusões de empresas automo
bilísticas nos últimos tempos fizeram
EdgarViana, analista damaior empre
sa de consultoria no setor automobi
lístico, sobre o futuro do mercado. Em
menos de dez anos, apenas sete

grandes corporações de empresas
serão responsáveis pela produção
mundial.

BMW & Chrysler .

�m Campo Largo, Paraná, está em

mício de produção, pela Tritee. os
motores 1.6 de 16 válvulas e 112 cava
los para equipar o Neon, da Chrysler,
e o novo Mini, da BMW. A Tritee é
uma união da BMW e Chrysler para
produzir inotores. .

Joraguá do Sul, 2 de novembro de 2000

Dakota quatro portas brasilelra
Juntamente com outros veículos, foi
lançada também no Salão do Auto
móvel a Dodge Dakota Quad Cab,
versão quatro portas da Dakota

simples. Esse lançamento foi movi
do pelo sucesso da picape nos Esta
dos Unidos, enquanto no Brasil,
em agosto, foram vendidas
270 unidades da marca.

-

A nova versão será

produzida no Bra

sil, juntamente com

as demais que são

fabricadas desde

1998, proporcionan
do um melhor pre
ço aos consumido
res. O chassi base

para a produção da

Quad Cab foi da cabine esten-.
dida, mas como teve duas portas
acrescentadas, o tamanho aumentou

em 38 centímetros em relação à ca-

No último final de semana (28 e 29/
10), foi realizado no Chopp & Club
a etapa de Jaraguá do Sul do Cam-

peonato Catarinense de Som

Automotivo, ou DB Drag Racing.
Competidores e expositores de todo

. bine estendida. Com essas mudan

ças é possível acomodar três passa
geiros adultos nos bancos traseiros,
bipartidos

Esse nível de acabamento traz de
série air bag duplo, grade dianteira

cromada, ar-condicionado, rádio
toca-fita e controle para CD, trio elé

trico, entre outros mais. O conforto
interno é adicionado às moto

rizações 2.5 de 8V
Turbo-Diesel
com 116 cv, de
câmbio manual;
3.9 de 12V com

177 cv, de câm
bio manual ou

automático..e o

ator 5.2 de 16V

Fiorino bate 161 DB em campeonato

em40/60. A
versão quatro portas será ofere

cida apenas no modelo da Dakota

Sport (a mais completa), descartan
do as demais Dakota e Dakota R/T.

de potência e com câmbio
automático de série. Nas versões a

gasolina a picape tem capacidade de

carga de 660 kg, enquanto a.diesel

carrega 1.000 kg. A Dakota Quad
Cab está prevista para chegar em
novembro. (LEANDRO SCHMÖCKEL GONÇALVES)

danceteria estavam expostos veícu
los com som de qualidade, DVDs
não faltaram. Nas tendas espalha
das pelo pátio estavam revistas do

gênero, fornecedores e instaladoras
de som da região. As medições-co-

meçaram na tarde de do

mingo e se estenderam até
à noite, onde foram premi
ados os competidores res-

tantes. O competidor, a
cidade e o nível de decibéis

dos ganhadores de cada

categoria: Categoria 1 - 5
KWatts: Narciso Crott, de
Blumenau, 155,0 DB; 5 - 10

KWatts: Reinaldo Moreira,
de Curitiba (PR), 157,5 DB;
10 KWatts acima: Joesom
Carleto, de [oinville, 152,5
DB; Categoria Trio Elétrico

Amador: Hiram Pelosi, de Maringá
(PR), 152A DB; Trio Elétrico Pró:
Alessandro de Souza, de Laguna,
161,0 DB; Categoria Super Stock:

Ronei Haag, de Blumenau, 153,3 DB;
Categoria 5 a 8 Woofers: Devair Ne

ves, de São José dos Pinhais (PR),
144,2 DB; 3 a 4 Woofers: Daniel da

Silva, de Curitiba, 158,2 DB, e 1 a 2

Wooférs: Charles Bauer, de Balneá-

Que, tal um
,

GolcampeãonacategoIia5a8WoofelS

o Estado de Santa Catarina e Paraná
mostraram toda a potência e sofisti...
cação em se tratando de som auto

motivo. Dentro das instalações da

Ellreka

MediçãonacategoIia TIioElétzicoAmador

rio Camboriú, 160,2 DB. Próxima

etapa acontece na cidade de Presi
dente Prudente, São Paulo, no dia 5

de novembro. (LSG)

Feito cem

e:,;produtos;:,adia

agora?
I

Bernando Dornbusch - Epitócio Pessoa - Reinoldo Rau - Walter Marqu·ardt j
I
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Tratar 9103-6151.Vende-se Gol ano modelo

89 pela melhor oferta.
Enviar propostas para
Alimentícios Fleichmann
Royal Ltda. Rua Gustavo

Gunz, 488, Rio Cerro II,
A/c Enelson.

limpadorldesembaçador
vidro traseiro, 4 pneus
novos, película, carro

inteiro e. com som. Valor

R$ 10.500,00.
Tratar 372-3124.

R$ 9.800,00. Tratar 370�
7135.

JARAGUÁ DO SUL, 2 DE NOVEMBRO DE 2000

Tratar 372-1327 ou 370-
1478, c/ Ati,

Vendo Fusca ano 83,
motor novo, branco, bom
estado. Valor R$ 2.200,00,
ou aceito proposta. Tratar
371-9375 ou 9979-0605.

Vende-se Gol Mi Plus ano
98. Particular, valor R$
11.300,00. Tratar 371-
5464 ou 9975-0440.

Vende-se Monza GLS ano

95, duas portas, cor azul
metalico, completo. Valor Compro Parati 1. O ano 95.

Vende-se Fiat Tipo ano

95, completo, ar,
direção, trava, vende ou

troca. Aceito carro de
maior valor. Tratar 371-

7314 ou 370-2468.
Vende-se Honda 125 ano

84, cor azul, em bom
estado. Valor R$ 650,00.

Vendo Fiat Palio ano 97
motor 1. O, duas portas,

275·3711
MODELO VEíCULO COR ANO

98

98

97

96
96

93

93

87

84

82

81

76

99

BMW 3251 completa 6c
Fiesta 4p, opcionais + som original Corsa 2 pts Prata

Uno SX - vidro, trava, 4pts, ar quente Branco

Corsa 4 pts - trava, lim. des. Cinza

S10 de luxe - Camp!. Bordô
Santana 1.8 4pts, completo (- arcond) Marrom
Santana 2000 4pts - dh + ar-cond. Marinho

Escort l 1.6 - álcool Azul

Chevette SE Branco
GolBX Bege
Fusca Branco

Fusca Chumbo
'Fusca Bege
Moto Yusung GF 125 Preta

Pálio ED. cjnza . gasolina 97
Gol MI 1.6, branco. gasolina 97
Uno EP 4 porras. branco. gasolina 96
Goi Plus 96

96
95
95
94
94
93
93
92

Monza SLE vermelho
Escort l
Kombi Gabinada - Diesel
usca

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

on a I an azu

Honda Titan vermelha
Honda Today preta

VEICULOS
Fone:370-2022

j."ERT c�

�réf-=ã�
AUTO-ELÉTRICA
Som. Alarmes. Kits originais, Baterias. Peças. e

Serviços para Motores de Partida, Dínamo�.
Alternoderes. Faróis. Lanternas e Instalações em Geral

:'L� ('; vClJ1101' lM.áqy ,\ei(I carvo- em; }Uf\I empVe1fI! 0tVv�'
* Na compra de sua bateria ganhe à aplicação de

antizinabre

.

* Baterias a partir de R$ 35,00
* Extintor· R$ 7,50
(Promoção de

_ R·$..·. 90··,
.. O'.O·....• INSTALADO'))\'-._ ALARMES ,. - ..",...

,

ua alivio Domingos Brugnago s/n, Bairro Vila Nova
Defronte Lanchonete Varandão

GM VW
MODELO ANO COR COMS. POLO ClASSIC 98 CINZA GAS.

CORSA WIND 97 CINZA GAS. SAVEIRO Cl 1.6 91 PRETA ÁlC.
S10 STANDER 2.2, 2P 96 BRANCA GAS. GOL GTS 89 CINZA GAS.

ASTRA 4P GlS 95 GRAFITE GAS.

CALIBRA 94 BRANCA GAS. RAT
\.

CHEVETTE Dl 93 PRATA ÁlC. TIPO 1.6 96 BORDO GAS.
MONZA ClASSIC 89 PRETA GAS. TIPO COMP. 2P 94 VERMELHO GAS.

0·10 82 . CINZA
'

DIE. FIORINO 1.5 91
.
BEGE GAS .

FORD UNO S 1.3 86 PRATA ÁlC
F-1000 COMPLETA 98 AZUL üAS.

FORD KA 98 BEGE GAS. OUTROS
MONDEO ClX FD 97 VERDE GAS. JEEP JPX 4X4 95 VERMELHO DIE.

PAMPA l1.8 96 BRANCA GAS. ALFA ROMEO 164 95 AZUL GAS

0-10 a diesel ano 1982, cor ESCORT GlX 1.81 95 BEGE GAS. JIPE VITARA CONVERSíVEL 92 BRANCA GAS

VERONA GlX 1.8 91 CINZA ÁlC. JEEP 4X4 JAVALI -.MWM 90 AZUL DIE.

cinza, impecável, original. PAMPA SE 1.8 91 AZUL GAS. RURAL 4X4 (RARIDADE) 73 VERDE GAS

R$ 12.400,00 RUA PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, 3573 -·JARAGUÁ DO SUL - sc

* Escort 1.6, 94 - cinza - álcool
'* Chevy 93 - azul -gasolina
* Pampa 92 - cinza - .gasolUla� ,

MOTOS
* Honda Biz, 2000 - vermelha
* Pá lia, 97 - bordá
* Xl 350, 87 - preta

* Ford Ka completo, 2000 - preto - gasolina
* Fiesta completo, 98, 4p, verde met.i- gasolina
* Pálio 1000, 4�1, 98 - azul- gasolina
* Pá lia 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
* Pampa CL. 96 - bordá - gasolina
* Tempra 16\1, 4p, 96 - verde met. - gasolina
* Escort Cl, 96, 2p, completo - branco - gasolina
* Pick-np Corsa 96 -cinza - gasoLina
* Escort L, 1.8,94 - vermelho - asolina

Financiamento próprio. até 48X
Fone: (47) 371-2531/9975-0740
R. Bernardo Dornbusch, 1880
Vila Lalau - Jaraguá doSul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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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 Vermelho D

C 20 - 4pts - original fábrica 89 Branca D

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

D-20 com Baú 86 Branca D

Fiesta 1.0 4 pts 97 Verde G

Ternpra IE completo 95 Cinza G

Tempra IE completo 95 Azul G

Uno Mille Eletronic 4pts 94 Cinza G

Uno Mille 2 pts 92 Branco G

Escort L 1.6 89 Prata G

Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

Vende-se Gol Plus ano 95, branco,
c/ isofilme. Tratar 275-1341.

Compra-se Gal o!J Corsa, preço até
R$ 8.000,00. Tratar 371-7324, c/

,

Walter.

Vende-se Gol 2001, Okm, c/ desem
beçedor/timpedor traseiro e regula
gem de banco. Valor R$ 14.800,00 +

consórcio. Aceito troca por carro
usado (menor valor).
Tratar 373-0253.

Vende-se moto CBX 200 ano 96.
Tratar 373-0253.

Vende-se Monza Ctess ano 93, com
pleto, cor chumbo e c/ película.

Carro impecável. Valor R$
10.000,00. Tratar 9103-6151.

Compra-se Pa ra ti ano 96/97, 4 por
tas, 1.6, gasolina. Tratar 9103-6151.

Vende-se Voyage preto
ano 81, motor novo e

lata recém feita. Valor

k$ 2.800,00. Tratar
372-2803, c/ Marcelo.

Compra-se CB 400.
Tratar 9103-7973.

Vende-se saveiroj99
baixa quilometragem,

semi-nova, cor prata, faço
qualquer negócio. Tratar
com Alison: 375-1491

Compra-se Compro Rodas
Tratar com Jonas Luis
Volkmann : 376-0449

Vende-se Gurgel ano 91,
cor vermelha em ótimo
estado. Faz 22KM com

litro. Tratar com João:
370-0755

Novos e Usados
VEíCULO ANO COR COMB.' Fones: 373-0806 / 373-1881GM
Corsa Su�er 1:0 MPFI 4� 00 Branca G MODELO ANO COR COMBo
Corsa Sueer 1.0 MPFI 4e SB Branca G Gv1
Corsa 1.0 MPFI 2p SB Branca G Vectra GLS 2.2 98 Azul GCorsa 1.4 G[ 2Q 93 8orao· G- Corsa Super 4pts 97 Vermelho GMonza Classic SE 2.0 4e se Bordô G Vectra GLS 97 Branca GD-20 Conguesl'comQlela se Branca D

Kadett GL 96 Prata GMonzaSL 1.8 2Q es Branca A
Corsa GL 95 Azul GChevelle SE 1.6 2Q 87' Praia A
Monza SL 4 pts 93 Branca GMonza SLE 1.8 2Q es Cinza A

Chevelle SUE 1.6, 2Q es Cinza A Chevette 86 Prata A

Volkswa�n Ford
Goi CL 1.6. 2e 93 Branca G Fiesta 98 Preto G

Gall.000,2Q 93 Bordô G Escort SW 16V
.

98 Cinza G
Goi CL 1.6 2Q ffi Branca A Pampa L 93 Vermelho A

Ford Escort L 89 Bege G
F-l000 XLT, cabine estendida, comQleta 'iJ7 Branca D ' Del Rey GL 88 Cinza A
Escorl GLX 1.8 comelelO 2e. 95 Azul' G F-1000 87 Cinza D
Escorl Guaruja 1.8 com�lelo 4e se Praia G. VW
Del Re� 1.6 Ghia 2e 83 Cinza A Gol CLi 96 Vermelho G
Del Re� 1.6 2e se Praia G Goi Plus 96 Branco G

Fiat Gol CU 95 Branco G
Uno EX 1.0 4Q 00 Praia G Goi CL 1.8 94 Branca G
TemQra 16V, t0e de linha, comeleto 93 Branca G Passat Village 86 Verde A

Fusca 85 Branco G
Outra marcas Fusca 1300 82 Verde G

�eot 504, comeleta 95 Azut D FiaI
To�ota Banderantes, carroceria madera 00 Verde D Palio ED 4f 97 Branco G

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

RÇ>d. BR 280 - Km 60 - Guaramirim - SC

Compra· Vende· Troca· Financia Veículos em Geral
VEÍCULOS ANO COMBo COR
Goi 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 Ale Branca

Voyage 1.8 93/93 Gas Verde rnet.
Uno Mille Eletronic 93/93 Gas Brarico
Pampa GL 89/89 Gas . Verde met.
Uno 5 89/89 Gas Vermelho
F-4000 c/ baú 89/89 Die Branca

Voya,ge GL 89/89 Gas 'Bege met.
Del Rey GL 89/89 Álc Verde met.
Santana GLS, 4p, com, 88/88 Álc Dou rada
Escort GL 87/87 Gas Vermelho
F-1000 gabinada 87/87 Die Prata
Gol SL - motor AP' 86/86 Bege
Toyota 86/86 Die .Verde
Corcel 5 marchas 84/84 Álc Branco
Passat 84/84 Ale Branco
Fusca 76/76 Ale Bege
Voyage 83/83 Gas Branco

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

Vende-se Gurgel ano 91,
cor vermelha em ótimo
estado. Faz 22KM com

litro. Valor R$ 3.300,00.
Tratar com João:

370-0755

Compra-se Carros
de 95 em diante pago a

vista. Tratar com Sergio:
371-8554

Scania 113 H 360 - 96/
96 Conjunto Branco,

Rodoar, Acessórios Bepo,
Graneleira, Rondon, peço
R$ 6.000,00 no direito +

139 parcelas de R$850�00
mensal de consórcio.

Tratar: (043) 9997-8220.
Londrina - PR

.
"·-'Azul·

,gasoliQa
diesel"

gasoli�,i3
gasolina

·"."ga,solina;
gasolina
'gasolina
álcool

gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
álcool

qasolina

gasolina
gasolina
gasQlina
gasolina

"A satisfação d(rç:�liefljQe,!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TEMPRA IE
,

2 aG)RrAS

'

. .\:, .. -

TIPO 1.6 IE - 4 PORTAS

SXJ6\X
PALIO ED

QUANTUM 2000 MI- EVIDENCE

; J',S-ijl< - 2>PO,RlfAS

GOL CLI - 2 PORTAS

.foi. .. �:G)

.
GOL 16V - 4 PORTAS

A

PARATI GLll.8 - 2 PORTAS

�.PO�IAS

VOYAGE Cl - 2 PORTAS

KADETT Gl
"

POlUAS

Banco Volkswagen

/

e

emlnovos
G·a r a n t i dos
Garantia de um ótimo negócio.

PRECO DE ,USADO. QUALlDADE DE NOVO.
# '

"

"

'
,

98 BRANCO

98

98 AZUL

96 AZUL
I

96 CINZA

96

94 ,-, AZUL

95 PRATA

95 BRANCO

97 '{3INZA

97 VERMELHO

PRETO

96

96

95

95

99

99

96

96

95

97

95

98

96

95

PRETO'

AZUL

CINZA

BRANCO.
VERDE

PRETA

;A!NCOGEADA

BRANCO

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

Sábados: 8h às 13h

R$l�.OOO,
'�$13.500,
R$19.900,
R$J5.800,
R$14.300,

R$ 8.700,
R$ 8.500,
R$10.l00,
R$16.000,,. '\

R$ 11.500,

R$lS.500,
R$18.000,

, R$13.500,

R$ 9.500,

R$ 15.500,
R$27.500,
R$14.100,
R$ H.5()O;"
R$15.800,

R$<1�.500,
R$ 8.500,
R$12.800,
R$10.5QQ,

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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serviçosld� laiílQio,.,
e uonnu çao

Mecânica
.

. funilaria
e pintura

Atendi ento
2H ti 6(l feira

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

sábados
das 8 às 12 horas

Tel 71·.·
, Av. Mal. Deo�od(9 €im �onse((), 551

em rmelildöITerr@meflt!flm.€01lf1.fufi

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se ou Troca Savei- 371-5343 2 portas prata esverdea- Sergio: 371-8554. em bom estado, por R$
ro ano 97 CU, inteira. Tra- do, R$6.800,00. Tratar 800,00 de entrada, mais 6
tar com Sergio: 371-8554 Vende-se Logus CL 1.8 com Marcelo: 371-5343 Vende-se Vectra GLS ano parcelas de R$ 100,00.

branco. Valor R$8. 700,00. 97, cor chumbo, completo. Tratar cl Zeca: 9101-7191
Vende-se ou Troca Uno Tratar com Marcelo: Vende-se ou Troca Pampa R$ 23.500,00. Tratar com
Mille eletronico ano 94,em 371-5343 ano 89 em bom estado, Marcelo: 371-5343. Vende-se Ipanema ano 95,
bom estado. Tratar com gasolina. Tratar com motor 1.8, 4 portas, por

Carlos.371-8554 Vende-se ou troca Toyota Elisangela. 371-8554 ou Vende-se Ford Ka 1.0 ano R$ 8.700,00. Tratar:
ano 86 em bom estado. 370-2358. 98, completo (menos ar). 9963-3848.

Vende-se ou Troca F1000 Tratar com Elis: 371-8554 R$12.000,00. Tratar com
ano 87 gabinada,super ou 3702358. Vende-se Chevi ano 87 Marcelo: 371-5343. Vende-se pick up Fiat

linda. Tratar com Sergi- SE, vermelho. R$ 4.500,00 Estrada ano 2000, com
nho: 371-8554 Vende-se Gol 1.0 MI Tratar com Marcelo: Vende-se Corcel II ano 78, 600km, por R$ 2.500 +

cinza, com opcionais. 371-5343. por R$ 800,00, ótimo es- financiamento. Tratar:

Vende-se ou Troca Escort R$12.000,OO. Tratar com tado. Tratar: 275-0377. 275-1176.

ano 94 GL, em bom Marcelo: 371-5343. Vende ou troca-se Santa-
estado. Tratar com Carlos. na GLS ano 88, em bom Vende-se Opala Diplomata Vende-se moto Strada CBX

371-8554 Vende-se Uno Milla ano estado. Tratar com Sergio. ano 79 modelo 89, por R$ ano 98, por R$ 2;800 +
.

94, 4 portas prata azula- 371-8554. 1.800,00, e uma Brasília prestações. Aceita moto

Vende-se ouTroca Corcel do. R$ 7.500,00.Tratar ano 80, ótimo estado, por de menor valor. Tratar cl
II ano 84,5 marchas,em com Marcelo: 371-5343. Vende-se Escort 1.6 ano R$ 2.000,00. Tratar: Isaias: 9992-7183.
otimo estado. Tratar com 91 dourado. R$ 6.500,00 9992-0565:

Sergio: 371-8554 . Vende-se Fiesta ano 98, 4 Tratar com Marcelo. Vende-se Voyage ano 84 .

portas vermelho. 371-5343. Vende-se Corsa batido ano Valor R$ 3.200,00. Tratar:
Vende-se Omega Suprema R$11.500,00. Tratar com 96, pela melhor oferta. 9975-2806.

GLS ano 94, prata, Marcelo: 371-5343. Vende ou troca-se F4000 Tratar: 9993-7564.

completo. R$ 15.500,00. ano 89',em bom estado Vende-se Saveiro GL 95,
Tratar com Marcelo . Vende-se Uno Mille ano 94 com ba Ú. Trata r com Vende-se moto CG ano 88 ótimo estado. 371-3447.

SILENCAR

- 6ssaitpa·mefltos
- M\olaiS

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

FoneWax: .275.1307
Rua Adélia Fischer, 52 - Jaraguá do Sul - SC

�
.

som alannes 00terias - vidros e travas elétricas� 2_ ,7 s- 3 j_S'G
-�\ Rua Bernardo Dornbusch, 1111 Vila lalau Jaraguá do Sul j.-J

AUTOMECÂNICA
BENS CAR

Especial izada:

�®�fj..mD'

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

A

AUTOMECANICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

INJEÇÃq·.E.�ET;RÔNICA
,

I

Veulta���,
Telefone:

(047f 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jara uá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 2 DE NOVEMBRO DE 2000 CORREIO DO POVO Classi Auto - 7

I .

.

Que 'aparência você

quer poro seu, corro?'

i

Nãoprecisa ser autorizada, tem que ser especializada
,

. \

Pintura feita em uma oficino qualquer

N

V
>

Pintura feita na Derniccr

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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tt
�
IIIt.

[; �=-==================--
i

[
I

ii
i

SEU GRANDE SONHO,
EM PEQUENAS PARCELAS.

1- Pdr Sorteio

1- Por Lance Mínimo (10%)
3-'Por Lance Livre

Obs. Condicionado ao Saldo de Caixa
�,

AUTO CENTER

REDE RENAULT

Nº�vo GruQo
726

1 a Assembléia

Silenciador
Traseiro para IJno

R$ 28,00

Amortecedor
Dianteiro para Gol

R$ 47,50

:Silenciador
Traseiro para CQrsa

R$ 26,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Reclamação reabre polêmica
sobre preços de combustíveis
Consumidor prova,
com notas, que o
preço local é
maisalto

Jaraguá do Sul - o repre
sentante comercial e ex-vereador
João Prim abriu mais um capítulo
na polêmica contra os preços de
combustíveis no Município. Ele
apresentou tabela de preços e

nota fiscal de combustíveis de

várias cidades do Estado, com
provando que o preço praticado
em Jaraguá do Sul é maior. O

coordenador do Procon, Mauro
Mahfud, vai anexar o material ao
processo repassado aoMinistério
Público em junho, e encaminhar
novamente.

Mahfud esclarece que as

decisões nesse caso não cabem
ao Procon. "Uma vez que o pro
cesso foi encaminhado aoMinis-

tério Público, não temos mais
nada a fazer, além de esperar que
eles tomem as providências",
justifica. Ele diz que se sente no

dever de dar satisfação à co

munidade, por isso vai pedir que
o Ministério Público pelo menos

responda à reivindicação. "Seja
sim ou não, precisamos de uma

resposta". O coordenador lembra

que Jaraguá do Sul sequer foi
citada nos processos que ga
nharam a mídia no Estado e têm
combustível mais caro que as

cidades de Criciúma e Floria

nópolis, por exemplo, onde já
houve intervenção do Ministério
Público.

MOTIVO - A desculpa do

valor do transporte, utilizada pelos
distribuidores locais para jus
tificar � preço, é questionada por
João Prim. "Os nossos postos
dizem que não compram com

bustível em Guaramirirn porque
não têm vantagem, mas os

postos de Rio do Sul, que estão.a
150 quilômetros de distância,

'Edson Junkes/C>

abastecem em Guaramirim e

vendem a gasolina por R$ 1,47,
enquanto aqui o preço rnais baixo
é R$ 1,56", denuncia.

A orientação do Procon ab

consumidor é a mesma, reclamar

e boicotar preços abusivos. "Ca
be à população procurar o lugar
mais barato!', diz Mahfud. Ele dá

o exemplo de Recife, onde a

população deixou de comprar em"
postos que tinham preços altos e

os outros forain forçados a

baixar. Apesar dos evidentes

preços altos, o índice de re

clamações no Procon é baixo.
"As pessoas que mais reclamam

são as pessoas de tora. O jara
guaense está acostumado e quan
do reclama, não traz a nota fiscal

para comprovar, lamenta o coor

denador.
Prim dá exemplo de boicote.

"Este ano, eu não abasteci mais

'que cinco vezes aqui. Viajo por
todo o Estado e procuro abastecer
nas outras cidades", explica,
(LiSANDREA COSTA) Preço do combustível: reclamação do consumidor será anexada ao processo

l
"

,
A

A TELTRON tem sempre as melhores opções para voce.

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

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

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

calendário
• 35 tipos de carnpalnha

• 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

-

(4
_....;;.;TE=L=:EF:...::O:..:.;N:.::IA�E!!:IN�F�O!!!RM!!!A�'T..!.!IC:!:A�Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 680 - Centro - Jaraguá do Sul - sc

• 100 memórias alfanumértces
• Bateria C0m 100 a 120min. de

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

-

• Envia e recebe mensagens de texto
• Menu gráfico
• Relógio, data, cronômetro
• Grupos de chamadàs
• Design exclusivo e inovador
• Possui tecnologia WAP de acesso

a Internet

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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População manteve ritual de

limpeza para o Dia de Finados
Milhares de

pessoas devem

passar pelos
cemitérios, hoje

j
I
,

Jaraguá do Sul- Apesar da
elevação de temperatura do início
da semana, a população cumpriu
o ritual tradicional de limpar e

enfeitar túmulos e jazigos no

cemitério, em preparação para o

Dia de Finados, durante a semana.

A tarefa é cumprida principaimente
pelas mulheres que, sob o sol, mu
nidas de baldes e vassouras, lavam,
repõem flores e até reformam,
pintando as lápides. A expectativa
é de que milhares de pessoas
visitem os 24 cemitérios da cidade
edo interior, hoje.

A secretária Cirley Lenzi An
dreatta explica o ritual como f0l111a
de manifestar carinho pelos
fami liares que já morreram. "Já

que não dá mais pra gente ficar

junto dessas pessoas, a gente dá

atenção e cuida dos túmulos. É
uma forma de mostrar que não

esquecemos". Ela e a mãe, Araci
Lenzi, cuidam do túmulo dos avós
e da fi lha de Cirley, que faleceu no
ano passado.

A dona de casa Janete Puccini
eliz que limpa O túmulo do falecido
marido de vez em quando, há

'quatro anos. "Eu gosto de deixar

limpo e bonito, é uma forma de

lembrar", Já Solange Deluca en

carregou-se de modificar com-

.1

Carinho: Araei (E) e Cirley cuidam de três túmulos no cemitério cio Centro

pletamente o visual do túmulo do

pai. "Uma vez por ano eu faço a

pintura do letreiro, mas venho de
vez em quando para limpar", ga
rante.

ABANDONO - Contrastan

elo com a limpeza e as flores da
maioria dos túmulos, alguns locais
dernonstram ab'andono. No ce

mitério do Bairro Francisco de

Paulo, alguns túmulos já desmoro
naram. Outros têm apenas pane
da estrutura. Grande parte dos ca
sos de desmoronamento foi con
tida pela construção de muro de

contenção no início do ano, pela
Prefeitura. No Rio da Luz 1, o

tempo é um dos agentes provoca
dores ele erosão e desmorona
mento.

No cemitério da Vila Lenzi o

que incomoda os visitantes é o

vizinho lixão, que deixa o ambiente
com chei-ro desagradável. "Toda
vez que a gente vem aqui tem esse

cheiro insuportável., Quando
esquenta então é muito pior",
reclama a dona ele casa Doraci
Furlan. Mas o mau cheiro não inibe
as visitas. "Sempre na semana de

finados o movimento é muito

graneIe", constata o encarregado
da vigilância, Araquérn de Lima.

(LiSANDREA COSTA)

Irineu Pasold assina contrato de radares eletrônicos
Jaraguá doSul- O prefeito

lrineu Pasold assinou na manhã da
última terça-feira a ordem de

serviço para a empresa Fotossen
sares Tecnologia Eletrônica ins
talar 36 radares eletrônicos noMu

nicípio. A empresa cearense ven

ceu a licitação realizada no início
ele agosto, apresentando a proposta
deRf 39,00 por infração válida e

devidamente paga. A fiscalização
eletrônica, que o prefeito prefere
denominar de gerenciadores de
infração de trânsito, exclui de
multas ambulâncias, carros de
bombeiros e de polícia.

Inicialmente, serão instalados

-radares capazes de sensoriamente
é detecção de avanço de sinal e

parada do veículo sobre a faixa de

pedestre em 16 ruas da cidade,
entre elas, Epitácio Pessoa, Getúlio

Vargas, Walter Marquardt e Ber

nardo Dornbusch, e gerencia
dores de infração de trânsito para
controlara limite de velocidade em
13 vias, João Planinscheck, 25 de

Julho, José Theodoro Ribeiro, en
tre outras. A adrninistração está

analisando ainda outras seis ruas

para a instalação elo equipamento.
O consultor da Fotossensores,

Sidnei Vargas, informou que a

sinalização eletrônica será im

plantada a partir da próxima
semana. "As foros elos veículos in

tratores serão gravadas em CDs e

enviadas semanalmente à Di visão
de Trânsito, que analisará as ima

gens e, se comprovada a irregula
ridade, encaminha ao proprietário
do carro a notificação. Este terá

30 dias para recorrer", informou,
acrescentando que a aferição dos

eq u i parnen tos será feita por
técnicos do Inrnetro (Instituto
Nacional deMetrologia, Normati
zação.e Qualidade Industrial).

Pasold fez questão de frisar que
os equipamentos são lombadas

eletrônicas, e não "pardais". Ele
, revelou que a intenção é colocar

fiscalização em frente às escolas e

anele for necessário. "Gradati va

mente, iremos implantar fisca

lizações eletrônicas nos semáfo
ros". avisou, lembrando que as pu�
nições são as previstas no Código
Brasileiro de Trânsito. Ele lembrou

que o próprio código classi rica as

ruas e, conseqüentemente. as

respecti vas vel oei elaeles com pa
tíveis. "No caso ele Jaraguá do Sul.
a classsificação é feita pelo Plano

Diretor", informou.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Idosos ensinam artesanato e

trabalhosmanuais a jovens
Jaraguá do Sul - Durante

duas semanas, 31 jovens e 22 ido
sos trocaram experiências e idéias
e produziramcomida, artesanato,
tapeçaria e pinturas. O Projeto "O
vô sabe", promovido pela Uniplac
e financiado com recursos do

governo federal e do FAT (Fundo
de Amparo ao Trabalhador) foi en
cerrado ontem, com tarde festiva,
no Parque Municipal de Eventos.
A terapeuta ocupacional Luciane
Meyerexplicaque a idéia do projeto
é valorizar e transmitir o conhe
cimento dos idosos - dando a eles

ocupação e entretenimento - e

fornecer aos jovens qualificação,
para o primeiro emprego.

Os quitutes da festa de en

cerramento foram preparados por
jovens e idosos da oficina de cozi

nha. Também foram oferecidas
oficinas de costura, artesanato, em

, madeirá e corda, dança, tapeçaria,
crochê, bordado, marcenaria e

pintura em gesso. O material pro
duzido vai servir de modelo para
os jovens. "Nós vamos montar um
grupo e fazer tapetes e bonecas de
lã para vender", conta O estudante

Leonel Pereira, 17 anos. Os jovens
foram selecionados através do

Programa Agente Jovem e no

Colégio Euclides ela Cunha. Os

idosos são voluntários que se

.prontificaram a ensinar o que
sabem,

A artesã Ana Köster, 62, pro
duz peças de gesso que ela mesma

pinta. "Eu adoro ensinar os jovens,

eles têm vontade de aprender, só

precisam de alguém que esteja
disposto a ensinar", assegura. Ana
já tem experiência no assunto. Ela
ministrou oficinas de pintura em

gesso para estudantes de educação
artística de escolas do Município.
Angelita Roveder, 15, mostra que
aprendeu a lição. "Agora eu vou

comprar o gesso e fazer peças para
vender", planeja.

A terapeuta ocupacional e

coordenadora do programa, Lu
ciane Meyer, ressalta que foram
descobertos muitos talentos du

rante as oficinas. "Às vezes o

estudante nem sabe que tem

habilidade e acaba descobrindo

aqui", comemora. Outros, esco

lheram oficina de olho em em

prego futuro. "Os que fizeram a

oficina de costura têm pretensão
de trabalhar nas indústrias da

região", constata Luciane.
Mas o que mais encantou os

jovens foi a confecção de bonecas

de lã e de enfeites de Natal. "Apro
veitei para aprender tudo que tinha

aqui, mas a boneca de lã é a peça
.rnais bonita que a gente fez", diz

Cristiane Zanuzzo, IS anos,

O Projeto "O vô sabe" foi rea

lizado pelo segundo ano con

secutivo em Jaraguä do Sul. O

governo federal cedeu os recursos

e a Prefeitura destinou espaço e

pessoal para coordenação. Nos

primeiros módulos, o curso teve

aulas teóricas, com palestras sobre
auto-estima e motivação, (LC)

�------�����- -�j----

Ofício: Ana Köster ensina a técnica da pintura em gesso com prazer
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vereadores denunciam aFatma

por inoperância emGuaramirim
Guaramirim - A falta de

empenho da fiscalização da

FaLma (Fundação do Meio Am

biente) em apurar sucessivas de

núncias de poluição ambiental,
envolvendo empresas instaladas

no Município, motivou duras

críticas de alguns vereadores na

sessão da Câmara Municipal,
segunda-feira. A empresa está

sendo acusada de se omitir em

pelo menos três fatos recentes

envolvendo problemas de conta

minação de mananciais de água,
\

inclusive no Rio Itapocuzinho,
que a Casan uti liza para abastecer

-

a cidade.
.

A Câmara decidiu re-correr ao
Ministério Público para pedir
providências.

A questão foi levantada pelo
vereador e funcionário da Casan
Jrvando Zomer (PMDB), após
novo incidente registrado na

sexta-feira da semana passada,
-:

quando a fiscalização não atendeu
a uma solicitação para investigar
a procedência de efluentes in
dustriais despejados no Rio Ita

pocuzinho, que obrigou a Casan I

a paralisar o sistema de captação
e tratamento de água.

Essa situação se repete há
mais de 15 anos, conforme a ge
rência local da Casan, sem que
nenhuma'providência tenha sido
tomada.

Zorner mostrou-se indignado
corn o fato de a Fatrna sequer ter

comparecido em Guaramirim,
para buscar as 'amostras reco

lhidas pessoalmente pela gerente
daFilial Pólo daCasan, Marilene
COsta Machado, para serem ana-

ATE,NÇÃO DESEMPREGADOS
Procura-se homens desempregados, com,
idade entre 25 a 45 anos, com alguma
habilidade artística para participar

de um show teatral.
Envie suas características físicas e

profissionais para o endereço:
teatro@netuno.com.br

lisadas em laboratório. Marilene
solicitou apoio de bombeiros e

policiais militares para deslocar

se ao Bairro João Pessoa, onde
coletou amostras retiradas di
retamente das valas normalmente

utilizadas pelas empresas para
fazer o escoamento de resíduos.
Ainda na semana passada, houve
outra denúncia de poluição com

mortandade de peixes no Rio

Coati, também supostamente
causada pelo despejo de efluentes
industriais, que também não foi
esclarecida.

- Para mim esse órgão não

passa de um cabide de emprego
-, desabafou o vereador, di
zendo que "a. atitude da .Fatma
chega a levantar suspeita de que
existe algum tipo de acordo por
trás de tudo isso", e sugeri ndo
que a Câmara envie ofício ao

Ministério Público solicitando

providências.
As declarações receberam

manifestações de apoio do ve

reador Ivaldo Kuczkowski (PPB)
e do presidente do Legislativo,
Sandro Adriano Antonius (PPB),
que se prontificaram a colaborar

para que o assunto seja tratado
com a Promotoria. "Afinal de

contas, a Câmara conta com uma

assessoria jurídica, que pode ser

acionada", lembrou Kuczkowski.
Antonius citou o capítulo VI da
Lei Orgânica do Município,
lembrando que é de respon
sabilidade do poder público
Municipal e da coletividade o

dever de defender e preservar o
meio-ambiente.
(MILTON RAASCH)

(

I

Empresaatua emGuaramirim
na

. elaboração do EIAlRima
Técnicosjá
percorreram
25 quilômetros
do Rio Itapocu

Edson Junkes/CP ,

Guaramirim - A empresa

Caruso JúniorEstudos Ambientais
já percorreu cerca de 25 qui
lômetros do leito do Rio Itapocu,
na elaboração do EIA/R,in1a
(Relatório de Impacto Ambiental)
encomendado pelo Sindicato dos

Mineradores de Areia de Santa

Catarina, através da Delegacia que
atende a Microrregião do Vale do

Itapocu. Ontem, os técnicos que
fazem a batimetria, sondagem que
mede a profundidade do rio,
trabalharam na altura da localidade
de Lagoa Nova, a oito qui lômetros
de Guamiranga, região limítrofe
dos municípios de Araquari, São
João de Itaperiú e Guaramirim.

O estudo iniciou pela foz, em
Barra Velha, e se estenderá ao lon

go de todo o rio, com cerca de 80

quilômetros, até chegar nas

cabeceiras, em Corupá. O geólogo
Francisco Caruso Júnior, respon
sável pelo projeto, acredita que até
o final de dezembro, ou no mais Estudo: técnicos fazem preparativos para proceder a batimetria
tardar em janeiro do ano que vem,
os trabalhos estarão concluídos.

Três equipes estão participando
da elaboração do Relatório de

Impacto Ambiental, que funcio
nará como referencial para o

trabalho das mineradoras de areia

estabelecidas na Bacia do Rio

ltapocu. Além do grupo que
percorre o leito do rio, outras duas
equipes apuram informações sobre
a 110ra, fauna e vegetação da região
e providenciam o levantamento da

situação sócio-econômico da

região.
O geólogo Caruso Júnior

destaca que uma das tarefas mais

importantes nesse processo todo

é a batirnetria, que indica com

precisão a profundidade do leito do

rio, em toda a extensão. Ele

explicou que estas informações
servirão pára orientar as empresas,
sobre os locais em que a atividade
de mineração não deverá ser feita,
para evitar problemas de de

gradação ambiental, como desmo
renamentos das margens, com

prejuízo para da mata ciliar.

Os técnicos uti lizam uma

combinação de equipamentos para
registrar esses dados. Além do

ecobatímetro, que sonda a pro
fundidade com emissões sonoras,

a equipe usa o sistema GPS,
instalado no Morro Grande, em

/ Barra Velha, que dá posiciona
mento eletrônico por satélite (o
mesmo utilizado no rastreamento

de caminhões) e Notebook, -para
registrar e melhorar a visualização
das informações.

BENEFÍCIOS - O geólogo
Francisco Caruso Júnior explicou
que o ElA/Rima será submetido à

'análise do Ministério Público,
técnicos de organismos de defesa
ambiental e dernais partes inte

ressadas, antes da homologação,
Ele destacou a importância e a

uti lidade do estudo que poderá
funcionar como fonte permanente
de consultas para estudos e pes
quisas na região, além de servir
diretamente ao futuro comitê da

bacia hidrográfica do Rio Itapocu,
em vias de ser instalado.

(MILTON RAASCH)

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
últlmc.qercçôo.

Dr MarIo Souza Jr

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

Sábados
8:00 às 11 :00

Atendemos todos os. tipos
de Convênios.

Fone/Fax 371-0882
Rua DL, Woldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José
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Adolescente
morre atropelado

Guatamirim - o estu
(fante Marcos Jasaki (Guizoni),
L2 anos, morreu ao ser atro

pelado na segunda-feira, quando
ia para a escola. O atropela
mento aconteceu no Km 46 da

BR-280, próximo à Vila Freitas,
onde morava com os pais.

O caminhão que atropelou o

adolescente foi o Volkswagen
placa JGS-I 061, de'Massarandu
ba. (AO)

um homem alto, moreno,

trajando calçajeans, deixou cair

urry pacote contendo notas de

"R$ 50,00, segundo o desem

pregado. Nisso apareceu um

segundo homem, também

moreno, baixo, usando muletas,
afirmando que precisavam
devolver o dinheiro ao rapaz.
Dizendo-se filho de um pro

prietário de imobiliária em

Jaraguá do Sul, o homem que
deixou cair o pacote, prometeu
uma recompensa de R$ 100,00
cada; pela devolução, mas que

.' () dinheiro precisaria ser retirado
";-!í"

�com o pai. Primeiro, o homem

de muleta dirigiu-se ao en

dereço, retornando'[com o

dinheiro prometido. Depois, o'<'

golpista disse para Antônio

Desempregado cai no golpe
do achadinho e perde R$ 300

Furto de veículos

Jaraguä do Sul- A moto

cicleta Honda CG-12S Titan ,

ano 1999, placa MAL-3011,de
Jaraguá do Sul, de cor vermelh�
foi furtada às 11 horasoe segur,
da-feira passada. O veículo, de
Valdir Abel, 21 anos, foi furtado
na Rua Reinaldo Rau.

Já na RuaWaldemar Grubba
foi furtado o Gol CL 1.6, placa
LYF-S302, de Jaraguá do Sul,
cor verde, ano 1997, de proprie
dade de Josiane Mirela Pedri,
24 anos. (AO)

� OFICINA MECANICA

.� BAUMANN
FORD - FIAT - CHEVR'oLET - VOLKSWAGEN.

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

-Toda linh� de reparo de motor - Caixas

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

-i[Geometria'
- Balanceamento - Toda linha de e�capamentos.

Dinheiroera

daprimeira
parcelado seguro
desemprego

Jaraguá do Sul - O de

sempregado Antônio Dirceu

Marchiori, 21 anos, caiu-no golpe
do "achadinho", na manhã de

terça-feira, e ficou sem os R$ I

300,00 referentes a primeira
parcela do seguro-desemprego.
Após receber o dinheiro na

Agência da Caixa Econômica

Federal, no centro de Jaraguá
do Sul, já do lado de fora, o

desempregado percebeu que

I I

Dirceu Marchiori levar um

pacote fechado para o seu

provável pai, no mesmo

endereço, e, de posse de um

vale de R$ 100,00, que deveria

retirar na imobiliária. Como o

primeiro homem pediu uma

garantia de que o desempregado
voltaria, e presumindo que

aquele pacote continha mais
. dinheiro, Marchiori deixou sua

pasta com documentos, o

dinheiro do seguro-desemprego
e os papéis das dernais parcelas.
Não encontrando o endereço,
retornou, mas a dupla já havia

-fugido do local. Depois de abril'

o pacote, percebeu que no

mesmo só tinha jornal. O ".
�.

registro foi feita na DP local.
I

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

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

Cargas aéreas
nacionais e internacioriàis

Fones: (Oxx47) 371-03631 I 275�0651

.�'
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Montoyaneles!
Chega de Schumacher e

Hakkinen! BastadeFerrari eMc I

Laren! Não agüento mais o

queixo grande do alemão, nem
o cabelo escorrido do finlandês.
Nem a cara quadrada do

Coulthard, nem a careca do Bar

richello, o cabeção do Jean Todt,
a cara de esquimó do Ross

Brawn, os óculos escuros do

Montezemolo, o nariz empinado
do Ron Dennis e a pança do

Norbert Haug.
- Montoya neles! É a salvação

da'Fórmula I, é ele quem vai

elevar nossa latinidade no meio

daqueles europeus metidos a

besta. OK, a equipe é inglesa e

o 1110tor é alemão, mas também
não dá para imaginar aindauma
equipe colombiana com motor

brasileiro e, enquanto isso não

acóntece, Montoya neles!
É minha aposta para 200 I.

Fiquei irritado.ao dar uma olhada
nas estatísticas e descobrir que
a Ferrari e aMcLaren ganharam
47 das últimas 51 corridas,
92, I %, mais de um terço de
todas as que acompanhei desde
que comecei a trabalhar com
esse negócio. Desde o GP do

.lapão de 97 tem sido essa

xaropada, as duas equipes
dividindo as vitórias, 23 para os

italianos vermelhos, 24 para os

ingleses prateados. Só quatro
foram ganhas por outras

equipes, três da Jordan e uma

da Stewart, e ainda assim

daquelé jeito, na maioria das
vezes com Sehnmacher e

Hakkinen fora das provas por
alguma barbeiragem de pista ou
box.

Não dámais, e é por isso que

sou Montoya Futebol Clube a

partir de agora, emb�rá o rapaz -,

seja mascarado e arrogante.
Lembro que quando ele co

meçou na F-3000, guiava um

carro inteiramente branco, sem
patrocínio nenhum. O branco é

o patrocínio, mané, diziam os

engraçadinhos de plantão. Como
assim, o branco?, perguntava eu,
ingênuo. Ele é colombiano,
mané; branco, branca pura.

Maldade pura, isso sim. AI iás,
em 97, ano em queMontoya foi
vice perdendo para o Zonta, fiz
uma longa entrevista com ele, e
omenino foi simpático, acessível,
nada de máscara. É que na Indy,
parece, virou estrela, e depois de
ganhar o título em 99 começou
a brigar com a equipe, enfiou o

dedo no nariz do Chip Ganassi,
até já andou batendo boca a

distância com seu futuro com

panheiro, oRalf, mas acho que
tudo isso é intriga da imprensa,
que não tem o que escrever.

Montoya neles, porque de
Schumacher e Hakkinen já
tivemos nossa dose cavalar nos
últimos três anos. O nome é

Montoya,o alemão que se cuide,
vocês vão ver do que nós, su 1-

americanos, somos capazes a

partirde agora. E tem o Pizzonia
na fila, eles, os europeus, não

perdem por esperar. Ainda
teremos um GP Amazônico,
uma pista montada em alguma
reserva indígena, equipes e

jornal istas hospedados em ocas,

sendo acordados pelos macacos
e pelo estrondo da ,pororoca.
Novos tempos virão nessa F-I

chinfrim.

(FLÁVIO GOMES)

Caratecas disputaram o

Torneio Integração no Sesi
"

Ao flnal do torneio, a classificação ficou assimr

Posição Academia ouro

Campeã Academia Formigari 21

Vice-campeã Academia Jaraguaense 13

3°lugar Academia Yamabushi 'lO

4°lugar Academia Fênix
'.:

8
5° lugar Academia Adler/Corupá 3

Aproximadamente
11 O caratecas

participaram da

competição

Jaraguá do Sul - A Aca

demia Formigari, situada na Vila

Nova, organizou no último

sábado, no Ginásio de Esportes
do Sesi, o I ° Torneio Integração
de Caratê. Aproximadamente

110 caratecas, representando acontecerá em Joinville", falou.
cinco academias, participaram Formigari ressaltou ainda "a

da competição, que encerrou- /" colaboração de várias pessoas
se às 20 horas. na organização e os árbitros que

O técnico da Academia vieram de Timbó e Joinville para

Formigari e organizador do se juntar aos de Jaraguá do Sul

evento, Amoldo Fórmigari, des- e ti veram, também, uma par-
tacou o nível técnico dos ca- ticipação importante no torneio",
ratecas participantes, que foi finalizou. O Campeonato Bra-

muito bom, alcánçando "o sileiro de Caratê será disputado
nossoprincipal objetivo que é a dias 11 e 12 de novembro, em
integração' entre as academias Joinville, com a presença da

e a preparação dos nossos AcademiaFormigari.
atletas para o Brasileiro, que (AGOSTINO OLIVEIRA)

Ligue:· W(:D:fIXf;ttQ)
GJllCOPli0L@

Pizzas
Pequena - R$ 5,90
Crande '- R$ 10,90

.

Cigante R$ 13,90
ealzone - R$· 13,90

Prazer em
atender bem.

\

'1�a.� Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha uma minipizza
de banana nevada371-1655

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

Jornal

CORREIODOPOVO

Assine o melhor jornal
da região pagando
apenas R$ 8,00 por

"

mes

Assinaturas
371-1919/ 370-0816/ 275-0105

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rodada do Amador confirma

liderança do Cruz deMalta
Penúltima rodada
foi disputada
nodomingo
passado

Jaraguá do Sul - A penúl
tima rodada da primeira fase da I"
Divisão do Campeonato Amador,

categoria titular, disputada no

domingo passado, confirmou a

boa fase e a liderança do Cruz de
Malta, de Rio da Luz.

Jogando em casa, Estádio

EuricoDuwe, o Cruz de Malta en
controu dificuldades para vencer

ao Avaí, de Guaramirim, só con

seguindo marcar o gol da vitória

aos 25 minutos do segundo tempo,
com André.

OVitória, deRio daLuz II, tam
bém teve dificuldades para vencer

e manter as chances matemáticas

de classificação, 1 a O; sobre o

Alvorada, gol de Beto, aos 30 mi
nutos do segundo tempo.

No Rio Cerro, o Aliança, derro
tou o Tupy, de Schr0rer, por 6 a

2, gols de Biro-Bird, Valmor, e

César Raboch, em três oportu
nidades, com Janir e Vânio des

contando para o Tupy.
Em Ribeirão Grande da Luz, a

partida entre Ponte Preta e

Guarany foi disputada somente até
os 11 minutos do segundo tempo,
quando o atacante Luiz marcou o

sétimo gol da Ponte. Os jogadores
do Guara'ny, que disputavam a

partida com nove atletas, simu
laram contusões. Com o Guarany
sem o número rrúnimo para a CON

tinuidade da partida, o árbitro

Juarez Carvalho foi obrigado a

suspender a partida e relatar o

ocorrido. Os gols da Ponte Preta,

que vencia o jogo por 7 a 0, foram
assinalados em três oportunidades
por Jefferson Gaúcho, Eduardo,
Pradi, Juarez e Luiz.

Na categoria titular, já
confirmaram classificação ante

cipadamente oCruz deMalta, com
16 pontos, e Aliança, com 13, en

quanto Alvorada, com 10, Ponte

Preta, com 9, Vitória, com 8, e

Avaí, com 7, disputam as duas

últimas vagas. As chances maiores

de classificação são de Alvorada e

Ponte Preta, que tem um jogo a

menos,

Na categoria aspirantes, os

resultados da última rodada

apresentaram: Cruz de Malta 1 x 2

Avaí,Vitória 2 x °Alvorada,Ponte
Preta 1 x 1 Guarany, e Aliança ° x
2 Tupy. O único invicto, Vitória,
de Rio da Luz, com 18 pontos,
Avaí com 12, Alvorada com 11 e

Tupy com 10 garantiram pa

rticipação no quadrangular final,
apesar de faltar uma rodada a ser

disputada. Cruz deMalta, Guarany,
Aliança e Ponte Preta estão

desclassificadas.

ACIDENTE - No jogo dis

putado no campo do Internacional,
naBarra doRio Cerro, entreVitória

r--------------------,

Ivenhaconhecer laraguá Motos I
I A única moto

L" .

__" O seu dinheiro vale muito, I
I :atempos _:_�2? então não, se deixe �nganar. I
I moto e 1

�ÍfI Venha ate a Jaragua Motos, I
tempo tii_ . faça seu TEST DRIVE anúncio

I só�ra' e escolha já a sua Yamaha e deposite na I
voce. 125 O Km. Com ela seu urna da

I dinhero vale 20'}'. a mais do loja e concorra' a I
125 do concorrênci um capacete e

I que a a concorrencrc,
uma camiseta I

YBR 125E A moto que rende Yamaha. Sorteio

I muitopaispormuitomenos! 09(12(2000 I
I

Também aceitamos sua carta Ide crédito!

I Nome: I
Endereço: Fone: _

L�: !,al,!!���r��9.:..F�e.J4:2.3!!�OO.:..J�g��s�-�c_ J

Torneio Aberto de Handebol

eAlvorada, na categoria aspirante,
um acidente. O atacante Maicon,
doVitória, disputou umabola com

.
o goleiro César Müller, do Al

vorada. Casualmente Müller foi

atingido no lado direito da face, e
com afundamento, foi enca

minhado para o Hospital São José,
onde permanecia em recuperação
até o fechamento desta edição.

No domingo que vem apenas
o jogoAliança ePonte Preta, ainda
daprimeira rodada da competição,
será disputado.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Jaraguá do Sul- As equi
pes Berçário e DNA sagraram

se campeãs feminina e mas

culina, respectivamente, doCam

peonato Aberto de Handebol de

Jaraguádo Sul. A competição foi

promovida pela Fundação Mu

nicipal de Esportes, encerrando
se no último final de semana, com

os jogos finais realizados na SER
Marisol.

O títulomasculino foi conquis
tado pela equipe DNA e Os Tu

barões. Num jogo equilibrado, a
DNA venceu por apenas dois gols
de diferença, 20 a 18, sagrando-

I

se a campeã. Misto garantiu a

terceira colocação com uma

vitória, 21 a 17, sobre o time da

Marisol.

No feminino, a disputa tam

bém foi igual. O Berçário, equipe
composta por ex-atletas da mo

dalidade, superou aMarisol pelo
placarde 16 a 12. O terceiro lugar
ficou com Schroeder.

O Campeonato Aberto de

Handebol de. Jaraguá do Sul foi

realizado em dois fins de semana,

reunindo cerca de 150 atletas, divi
didos em dez equipes - seis mas

culinas e quatro femininas-, com

partidas disputadas no Ginásio de

Esportes Arthur Müller. (AO)
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* Viagem para Gramado - Canela/RS ,j1,:,1I
Dias 24, 25 e 26/11/00

,

� .I
.
* Viagem para Foz do Iguaçu/PR I i

! ! Dias 01, 02 e 03/12/00 II

[I· g::�n��:;:c��;!t��;:' I i
11 · VIagem para sä. Pa.'ó/SP II
! .. ����:Pna: gfo�����ÇãO do programa ! I
! I Dias 29 e 30/11/00 !l
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ti Reallzamos excursões para: ii
tI * Passe."os· t'

[1' II) ii

! j * Negócios; itl II

I : ���i::: ::����rvos;
,

II
l j * Parques temáticos; 11
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Representante em Jaraguá do Sul Gilberto 371 -61 1 O I!
,

Fone/Fax: (0-*47) 387-0411 - e-mail: rodocide(@terra.com_br ti
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Tudo em Granitos eMármores

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




