
I estofados eco/chões

Pelo 6º ano consecutivo
A Master Pesquisas

confirma:

Liderança absoluta: 60%

favanello Jói'8S
Incomparavelmente os

melhores preços
Conheça a nova loja de jóias no
endereço panorâmico de

Jaraguá do Sul.

�ua Reinoldo Rau 60 - Edifício
arket Place -::,10 andar - Sala c)

101_ telefone 371-5588

Abertura no sábado, 28 de outubro

Ano 82 - N° 4.364 - R$ 1,00

A direção do Hospital São José negou
internamento ao comerciante Leandro

Bernardo, 27 anos. Depois de 60 dias de

tratamento na instituição, o rapaz precisou'
retomar ao hospital para cirurgia de retirada de
água do cérebro. A direção não permitiu o in-

ternamento porque a família ainda deve R$ 5
�l dos R$ 12mil cobrados no período em que
Bernardo esteve internado. De acordo com a

família, a doença do rapaz é conseqüência de
infecção hospitalar adquirida nesse período.
Página8

Edson Junkes/CP Idosos ensinam

jovens na
oficina de culinária

ATIVDDADES

Guaramirim faz
\ mostra de cultura

Duas atividadesmovimentam
o Parque de Exposições de

Guaramirim, amostra de artes e
cultura, dirigida aos estudantes, e
o Projeto "O vô sabe", em que
idosos ensinam ofício aos ado

lescentes. Página 8

Idosos do Iaraguá 84 enfrentam a miséria enquanto esperam aposentadoria. Página 7

, Maneca vai para SP
e descontenta grupo

A ida do técnico Manoel

Dalpasquale para a GM/Che

vrolet, de SãoPaulo, causou des
contentamento no Grupo do Es
porteAmador, formado por cola
boradores do futsal. Página 12Balancete da 12a

Schützenfest será
enviado à Câmara
Págína a

Giroflex inaugura
novo showroom

em Jaraguá do Sul
PáginaS

Sindicato e Epagri
querem mudanças
no Pronaf
Página9

IBicicross é vice

no Estadual

EquipeMalwee deBicicross
conquistou título de vice-campeã
durante a disputa da T' e última

etapa do Catarinense, no domin
go passado, napista ecológica do
ParqueMalwee. Página 11

Classi Auto

Os motores 1.0

16V, 1.3 16V

flre, 1.6 16V

torque, são as

novidades do

Palio Weekend

Menor espanca os

filhos e foge da PM
A menor CP, 17 anos, é

acusada de espancar os filhos de
1 ano e 8 meses e de 7meses, na

terça-feira. O caso será enca

minhado para aVara da Infância
e Adolescente. Página 10
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Fio da meada
A proposta do presidente do Senado, Antônio Carlos

Magalhães, em criar uma CPI para investigar denúncias de
enriquecimento ilícito de políticos pode ser a redenção da classe
e o início de uma nova era para o País. Mesmo a contragosto,

com-ressalvas, parlamentares de
todos os partidos aprovaram a

iniciativa, com receio de que a

recusa o condenasse antecipada
mente. A expectativa é que o

projeto não seja apenasfogo de

palha e sirva somentepara realizar
desejos mais recônditos.

O senador defende ainda a

instalação da CPI permanente em
substituição àComissão de Ética
do Senado. A comissão, segun
do ele, "não investiga nada".

Mesmo que tenha outros interes

ses - a verdadeira intenção do

gesto é investigar o seu desafeto

mor, o também senador Jáder
Barbalho -, a CPI é um instrumento democrático e, por
experiências, necessário. Não é possível que os responsáveis
pelos destinos do País tergiversam em relação a tanta

malversação do dinheiro público.
Na outra ponta, encontram-se os políticos que insistem na

perpetuação da bandalheira. Argumentam que jáexistem órgãos
competentes para acompanhar a evolução patrimonial dos
ocupantes de cargos públicos e que uma CPI, mesmo

permanente, não seria o instrumentomais adequado para isso.
Todavia, diante de tantas denúncias e várias tentativas empunir
os larápios, não se registra nenhum avanço. A instalação�e
uma comissão de investigação pode ser o fio da meada.

Talvez seja mais um round na briga entre Antônio Carlos

Magalhães e Jáder Barbalho, que disputam a presidência do
Senado, mas, se vingar e for levada a sério, será um divisor de

águas na política brasileira, podendo trazer a tona toda a

podridão de anos e anos, oportunizando ao Brasil ingressar no
terceiromilênio compromissado com a ética e com amoralidade
administrativa. Os contrários, por sua vez, asseguram que as

comissões do Senado e da Câmara Federal têm cumprido seu

papel.
Entretanto, à excessão do senador Luiz Estêvão, nenhum

outro político envolvido em escândalos financeiros ou em

corrupção foi punido e teve os bens confiscados. Após as

investigações, as denúncias foram encaminhadas aoMinistério
Público, que ainda não conseguiu punir ninguém, reforçando as

críticas de que somente os "bagrinhos" são condenados. As
raras punições são decorrentes de extrapolação do Iimite, como

. foi o caso do ex-deputado Hildebrando Paschoal.
.

Os tucanos preferemmanter-se afastados para não alimentar
a fogueira das vaidades e darmunição aos adversários, evitando
contrariar quem quer que seja, para não comprometer o projeto
de presidir a Câmara dos Deputados. Todavia, enriquecimento
ilícito de qualquer cidadão, seja ele homem público ou não,
deve ser investigado. A sociedade não pode perder essa
oportunidade em passar oBrasil a limpo,muitomenos ,a chance
de conhecer a vida pregressa de seus representantes. E preciso
uma campanha em favor da CPI.

Discurso e prática
* José Thomaz Barbara Filho

Quero lembrar aos de

putados Francisco de Assis,
Volnei Morastoni e NeodilSaretta que eles se elegeram:
inclusive com o meu voto e de

outros' que pedi para eles,

prometendo trabalh'ar pela
moralidade e pela justiça nc

Estado. Por isso mesmo estou

fazendo este registro, para
protestar contra tal compor
tamento. Aproveito para pa
rabenizar os deputados Pedro
Uczaie ldeliSalvatti, que tiveram
a coragem de recusar o tal

auxílio-morádia, tornando claro

àqueles que o recebem o fazeJU

legalmente,mas, certamente, de
forma injusta e imoral. Como

disse Stanislau Ponte Preta:

"Restaure-se-a moral ou locU

pletemo-nos todos".

televisão fazendo 'Críticas aos

juízes que defendiampara si um

auxílio-moradia deR$ 3,5mil, e
achei ótimo, já que todos os

"auxílios" propostos saem dos

impostos que apopulação paga,
e que, a cada dia se cria mais

um, porque os quejáexistemnão
cobrem os gastos do Estado.

O que continuo sem poder
aceitar é que três deputados
estaduais domeu partido estão
recebendo o tal auxílio-moradia
e que a Executiva estadual do

partido pouco ou nada fez para
mudar essa situação. Agora,já
existem alguns alegremente
falando em incorporaresse valór
ao salário dos deputados. Os
parlamentares do PT certamente
votarão contra o projeto que

permitirámais essa sangria aos
cofres públicos, mas acabarão
"aceitando" o auxilio, recebendo
o mesmo valor dos demais, o

queme leva acrerque tein gente
pregandomoral de cuecas.

, Sou membro do Partido dos

Trabalhadores emGuaramirim, e,
passadas as eleições, gostaria de
tornar público algumas in

satisfações com relação a

correligionáriosmeus. No início
do ano, por meio da imprensa,
fiquei sabendo que, em Santa

Catarina, a Assembléia Legis-'
lativaaprovou o auxilio-moradia,
cujo valor de aproximadamente
R$ 2,5mil fôra imediatamente

pago aos deputados. Também,
através da imprensa, tomei
conhecimento que os deputados
Ideli Salvatti e Pedro Uczai,
ambos-do PT, e parlamentares
de outros partidos recusaram tal

benefício.

Entretanto, já que nenhum

deles rasga dinheiro, deve-se,
portanto, deduzir que há algo de
errado, de imoral em tal pro
vento.

Tempos depois, o próprio
presidente de honra do PT, Luiz
InácioLuladaSilva, apareceu na

* Membro do PT de

Guaramirim e�càdêmico,
de Direito dáUnerj

. .,
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O ex-candidato a prefeito pelo PFL em Schroeder, Hilmar Hertel,
disse que o partido vai manter "olhos críticos" em relação ao

'.

governo que o adversário, Osvaldo Jurck (PMDB), estará
iniciando em 1 de janeiro próximo. De acordo com Hertel, não

será uma fiscalização "cega ou revanchista", mas um

'acompanhamento "atento e crítico sempre! que
necessário", até porque esta é a função de quem fica na oposição.

Hertel reassumiu a presidência do PFL, recentemente, em
substituição aValmor Pianezzer. O ex-candidato aproveitou para
espetar, dizendo que Jurck terá realmente que trabalhar muito para

I '

satisfazer a expectativa de obras e realizações
criadas na comunidade, durante a campanha eleitoral.

Hertel disse ainda que espera de Jurck um

governo mais atuante do que o realizado pelo atual prefeito,
Gregório Tietz (PFL), em final de mandato, que, de 48 obras

listadas no plano. de governo, teria realizado no máximo 20. "Isto

sendo gentil", arrematou.

Filiações
O Partido dos Trabalhadores de
Guaramirim deverá lançar-se a

um dedicado trabalho de

conquista de novas filiações. A
informação é de Moacir José

Mafra, o Zuco, que
recentemente foi reconduzido à

presidência do partido no

Município, depois de ter

concorrido nas eleições
municipais. A intenção é

aproveitar o bom momento

desfrutado pelo PTOe procurar
aquelas pessoas que têm

mostrado simpatia
pela 'legenda e engrossar as '--

fileiras.

Posse
O empresário Sérgio Murilo
da Silva tomará posse esta

noite na direção da Associação
Comercial, Industrial e

Agrícola de Massaranduba.

Sérgio Murilo está animado e

disposto a desenvolver
trabalho em colaboração direta

com toda a diretoria e

associados. Uma das

primeiras iniciativas, segundo
ele, será oferecer mais opções
de cursos e treinamentos para
os sócios. .Os contatos com

essa finalidade já estão sendo

feitos, para benefício dos
associados.

Atento
O pefelista Osnildo Bartel prontificou-se, durante reunião do
conselho de apoio político com o prefeito eleito Mário Sérgio
Peixer (PFL), ontem, a colaborar no acompanhamento dos
conselhos municipais. Bartel considera de importância
fundamental para o bom funcionamento da futura'

_

administração o pleno funcionamento dos conselhos e associações
de moradores.

\

Especulação
Entre os futuros secretários
municipais de Guaramirim
estará o industrial Blásio

. Mannes, que deveria ser o

candidato a prefeito
pelo PFL.

Segundo fontes do partido,
Mannes assumirá a pasta de

Indústria e Comércio, a ser

criada pelo prefeito eleito
Mário Sérgio Peixer, o Dêgo.

, Líderes
O tenente Rogério Vonk foi
confirmado na presidência do
Clic (Conselho de Líderes

Comunitários) em Guaramirim,/

por mais dois anos. A

confirmação aconteceu -

durante reunião do conselho,
quarta-feira, quando
també,m foram
aprovados . \

Os estatutos da entidade.
'.

ENTRE ASPAS --'----'- �_

"Os prefeitos que não atenderam a lei são irres

P�nsáveis. E lugar de Irresponsável com dinheiro'

:Ublico é Il:.a cadeia." (Deputado federal Paulo Delgado -
.

T/MG - criticando a tentativa dos prefeitos em adiar a

nllplantação da Lei de Responsabilidade Fiscal e de conseguir
'empréstimo do governo federai para sanear as dívidas das
prefeituras) 0,

'
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Edson Junkssl CP

Consulta: Mário SérgioPeixer (D) conversoucom conselheiros e vereadores eleitos em Guaramirim

Conselho político do futuro

governo faz primeira reunião
Grupódiscutiu
o relatório de
transição e nomes
dosecretariado

Guaramirim - o conselho

político do futuro governo da

coligação PFLlPPB reuniu-se

ontem, pela primeira vez. A reunião
aconteceu na Câmara de Ve

readores, sob a coordenação do

prefeito eleitoMáriq Sérgio Peixer
(PFL), o Dêgo, ocasião em que
foi analisado o relatório feito pela
comissão de transição. O grupo
também confirmou a lista de
nomes da nova administração e

discutiu algumas das primeiras
providências, como a reativação
dos conselhos municipais, entre os

quais o Conselho Deliberativo do'
Hospital Santo Antônio.

Participaram do encontro,
além do prefeito eleito e do vice
José Joaquim Fernandes (PPB),

os conselheiros José Dequêch
Neto, Osnildo BarteI, Esmeraldo
Chiodini, Ernesto Guenther e

Reinaldo Safanelli; osmembros da
comissão de transição, Jair Tome
lin, Valério Verbinem e Luiz Carlos

Pereira, e o radialista Albino Flores,
que deverá ser confirmado na

Assessoria de Imprensa do novo

governo. Em seguida, Dêgo e o

vice reuniram-se com os ve

readores eleitos pela, coligação,
Altair Aguiar, Belmor Bernardi,
Adilson André Araújo e Salim José

Dequêch, para discutir os mesmos
assuntos.

O prefeito eleito considerou
"excelente" a primeira reunião do
conselho político, pela importância
dos temas abordados, e disse que
deverá continuar convocando o

grupo para reuniões periódicas.
- São pessoas experientes em

vários setores e que podem
colaborar muito com a ad

ministração municipal -, co

rnentou. Ele expli'cou a par
ticipação de Reinaldo Safanelli

(PPS), dizendo tratar-se de pessoa
experiente no funcionamento dos
conselhos comunitários, um dos
temas do encontro. Dêgo havia
convidado também o presidente do
PSDB/Marcos Mannes, que não

compareceu.
SECRETARIADO - A

coligação Acerta Guaramirim.vai
distribuir as oito secretarias de

governo entre o PPB e o PFL. O

projeto de lei contendo a reforma
administrativa está sendo ela
borado e será enviado para apro
vação na Câmara de Vereadores;
para vigorar já a partir de janeiro.
A composição da nova estrutura

de ,governo e os nomes dos fu
turos secretários serão anun

ciados amanhã, em ato que
acontecerá na Câmara de Ve

readores, às 17 horas. Outros dois

projetos também serão votados
.

antes do final do ano, dispondo
sobre a Lei de Diretrizes Or

çamentárias e o Orçamento
Municipal.
(MILTON RAASCH)

Destinatários: Escri
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Balanço da 12a Schützenfest

chega esta semana à Câmara
Documentosserão
encaminhados às

I

comissões para
análises

Jaraguá do Sul - A CCO

(Comissão Central Organi
zadora) da 12a Schützenfest

promete encaminhar ainda esta

semana à Câmara de Vereadores

o balancete da festa. A in

formação é do presidente do

Legislativo, Afonso Piazera

(PSDB), que encaminhará os,

documentos às comissões de

Finanças e Orçamento e de

Legislação, Justiça e Redação
Final para análises. Após os

pareceres das comissões, o

projeto governamental, que
concede R$ 230.310,00 à

Associação de Clubes ,eie Caça e

Tiro do Vale do Itapocu, vai à

votação.
Na noite da última segunda

feira, o prefeito Irineu Pasold

(PSDB) reuni u-se com verea

dores da bancada governista para
pedir apoio à proposta orça
mentária de 2001. Na opor
tunidade, Pasold informou que o

balancete da 12a Schützenfest

seri a en vi ado ao Legi si ati vo
somente na próxima semana.

Segundo o prefeito, esta semana,
a CCO estaria reunida para
concluir a documentação exigida
pelos vereadores.

O projeto, enviado à Câmara
no final do mês passado, causou
polêmica. Parlamentares de

oposição discordaram do relatório

apresentado pela CCO, que,

Arquivo: Edson JunkeslCP

Posição: Piazera defende o repasse dos recursospúblicos à associação

apontou R$ 228 mil em despesas
da festa, mas não apresentou
notas fiscais que comprovem os

gastos, nem a receita. De acordo
com Piazera, o Legislativo não

pedirá notas fiscais. "Nunca
fazemos isso. Acredito total
mente no balancete a ser apre
sentado. Pa�a mim é um docu
mento fidedigno", afirmou.

Piazera acredita que o

plenário da Câmara aprove o

projeto sem nenhum problema.

"O mérito do projeto é louvável.
Sou totalmente favorável ao

repasse à assoei ação, porque é

graças a ela que existe a Schü

tzenfest", defendeu, afi rmando

que não iria discutir o valor do

repasse, porque não estava de

posse do balanço. Os vereadores
de oposição reforçaram a dis

posição em cobrar da CCO as

respectivas notas fiscais referen
tes as despesas apresentadas.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

PPS vai lançar candidatos a deputado em 2002
Jaraguá do Sul- A direção

municipal do PPS pretende lançar
candidatos a deputado federal e

estadual em 2002. A informação
é do presidente do Diretório local; .

Edson Müller, que participou de ,

um encontro estadual da legenda,
na semana passada, em Flo

rianópolis, quando a Executiva
estadual sugeriu a proposta "para
aproveitar o potencial eleitoral de
Jaraguá do Sul e região".

Müller informou que o PPS

pretende coligar-se somente com

os partidos de centro-esquerda
para disputar as eleições, mas

permitirá outras possibilidades de
alianças, obedecendo a realidade
de cada região. "Em princípio, o
PPS vai buscar alianças com os

partidos de centro-esquerda,
incluindo o PMDB e parte do
PSDB. O ideal seria unir-se ao

PT, mas o partido não abre mão

da cabeça-de-chapa", lamentou.
O presidente não quis adiantar

quais seriam os prováveis can

didatos do partido na região,
informando que "ainda nem

iniciou as negociações". "As

eleições ainda estãomuito longe",
justificou.

Sobre o governo do Estado,
Müller disse que o partido não

descarta a possibilidade em lançar
candidato próprio, mas 'revelou

/que a tendência é apoiar o PMDB.
"São questões que irão sendo

amadurecidas durante o próximo
ano, dependendo também das

negociações entre as lideranças
nacionais", ponderou, lembrando
a reunião entre o presidenciável
Ciro Gomes, o presidente nacio

nal da legenda, Roberto Freire,
com lideranças do PT, entre eles
Lula e o presidente nacional do

partido, José Dirceu. (MC)

Suplente
A partir de janeiro, o
presidente do Diretório do
PT de Jaraguá do Sul,
Dionei da Silva, passa a ser

o terceiro suplente de

deputado estadual, com
chances de assumir a vaga

•

até o final da legislatura.
Dionei sobe duas posições
na suplência do partido com

as posses do deputado
Neodi Saretta como prefeito
de Concórdia e do suplente
Pedro Uczai como vice

prefeito de Chapecó.

O secretário de Administração e Finanças de Jaraguá do Sul,
José Papp, informou esta semana que a Prefeitura paga R$ 31
mil mensais de aluguel do prédio onde está instalada a sededa
administração municipal. Um reajuste de mais de 64% em

relação ao valor pago inicialmente pelo
Município.

Em agosto de 1997, quando a Prefeitura foi transferida do
,

antigo prédio, no Centro, para o da Marisol, o valor da

locação era de R$ 19,5 mil.

Na época, o então prefeito, Geraldo Werninghaus (PFL),
morto em acidente autombbilístico em fevereiro de 1998,

criou uma comissão especial para analisar

o valor de mercado do aluguel do imóvel e definir o preço.
Acertado o valor, a Prefeitura assinou contrato

com a Marisol que vigorou até 30 de julho deste ano.

Inflação
Entre agosto de 1997 e julho
deste ano, a inflação medida

pelo INPC (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor) foi de
15,89%.
Neste mesmo período, o
reajuste do salário mínimo foi
de 25,8%, passando de R$
120,00 para os atuais R$
151,00.

Afastado
O secretário-geral do Diretório

do PPS de Jaraguá do Sul,

Sérgio Pacheco, pediu
afastamento da função

por período indeterminado.
Candidato derrotadoà

Câmara de Veread�res, Pacheco

jura que o pedido não tem

nenhuma ligação com as

eleições

Substituição
Desde a última segunda-feira, o empresário Wigando Meier,

primeiro suplente do PPB, é vereador em Jaraguá do Sul. Ele

assumiu a vaga de Gilmar Menel (PMDB) - eleito em 1996

pelo PPB -, em licença por 30 dias.
Esta é a segunda vez que Meier, ex-presidente
do Diretório local da legenda, assume uma

vaga na Câmara, a primeira foi em setembro do ano passado,
quando substituiu o vereador

Carione Pavanello (PFL), também eleito pelo PPB e em

licença por 30 dias.

Elogio
A bolsa-escola não é o único

projeto da esquerda brasileira
que desperta admiração no

exterior. O prefeito Andre

Santini, dá cidade francesa de

Issy les Moulinau, em encontro

com o presidente da Fiemg

(Federação das Indústriasdo
Estado de Minas Gerais),

Stefan Salej, derramou elogios à

experiência do Orçamento
Participativo implantadopelo

pT.

Em tempo: Santini é da direita
francesa.

Nf;!urologia Clínicàt
,�

Mapeamento Cer:-ebral
Computadorizado
Médico do Trabalho
E'letroencefalograma

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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I
O A Amvali (Associação dos Municípios do Vale do Itapocu) I
promove amanhã, das 8h30 às 17 horas, no auditório do Sesi, I
minicurso de Gestão em recursos hídricos: instrumentos e I
processo de formação e comitês de bacia hidrográfica. I

I
O O Seagro (Sindicato dos Engenheiros Agrônomos de Santa I
Catarina) realiza amanhã, entre 9 e 17 horas, eleições para a escolha
da nova diretoria da entidade.

Apenas a chapa Sindicalismo Independente, encabeçada pelo atual

presidente, Raul Zucatto, concorre ao pleito.

O Podem votar os profissionais associados ao sindicato e em dia

com a contribuição sindical, estando.com as mensalidades pagas
até setembro deste ano. O voto em trânsito é permitido.

IDEm todo o Estado, serão 22 pontos receptores de voto. Em Jaraguá
I do Sul, as eleições acontecem na Inspetoria do Crea (Conselho Regional
I de Engenharia e Arquitetura), na Rua Barão do Rio Branco.

I
'

10 O governador Esperidião Amin ameaça não sancionar a lei

I que prOl;roga a data de adesão aoRefis (Programa deRecuperação
I Fiscal).

�
,

10 secretário estadual de Fazenda, Antônio Carlos Vieira, afirmá

I que a prorrogação é ilegal e avisou que o governo entrará com

I uma ação direta de inconstitucionalidade no STF (Supremo

I !ribunal Federal), caso a Assembléia Legislativa derrube o veto

La.l!.r�osta!.,_...i. --' _,

�t sessã_o ordinária do dia 06/11/2000 foram aprovadas as seguintes indicações e'
projetos:

- Assumindo como vereador o Sr. Wigando Meier (PPB) em razão do pedido de licença
do vereador Gilmar Menel (pMDB).
- Aprovando projetos de lei da Vereadora Lorita Karsten (pMDB) denominando a Rua
1031: Alberto Spézia; as vias públicas n" 819 e 855, respectivamente: Rodolfo
Engelmann e Ricardo Fritzke; e o que altera e delimita extensão de via pública.
Solicitando também serviço de tapa buracos na Rua 154, proximidades da Caraguá.
- Aprovando indicação do Vereador Adernar Winter (PSOB) solicitando controlador de
velocidade na rua Bernardo Dornbusch, entroncamento com a Ney Franco.
- Aprovando projetos do Executivo Municipal, concedendo subvenções às Associações
de Pais e Professores das escolas que espeéifica da rede pública municipal e que dispõe
sobre as diretrizes para a elaboração orçamentária de 2001.
- Aprovando projetos de decretos legislativos, concedendo título de cidadão honorário
aos Srs. Eggon João da Silva, Hans Breithaupt, Werner Voigt, Pedro e Vicente Donini e
Sra. Use Kolbach.

.

- Aprovando projetos de decretos legislativos, concedendo título de cidadão benemérito
aos Srs, Dietrich e Rodolfo Hufenüssler, WanderWeege, Urbano Franzner e Loreno
Marcatto
- �provando requerimento do Vereador Gilmar Menel (PMDB), pedindo licença por 30
dias para tratamento de saúde.

Palavra Livre

Adernar Possamai (PFL) justificou sua ausência em duas sessões passadas afirmando
ser pormotivos de tratamento de saúde e de viagem à Itália, a convite do Presidente da

Associação Berolese para representar o legislative jaraguaense em quatro solenidades
oficiais na província de Beluno e nos municípios de Valeda, Valcade e Ágrodo. Disse
aproveitar a oportunidade para manifestar-se a respeito de noticiário da imprensa e da
leltura.da ata da Câmara sobre vereadores, dizendo deixar para a Justiça o julgamento do
que foi contra as leis e para Deus a condenação pelos erros humanos, e que declarações
levianas acabam pendendo para o lado pessoal e político-partidário. Dando apoio ao

ve�eador Carioní Pavanello, não acreditando que mereça a classificação que lhe foi
atribuída, por ser uma pessoa que sempre defendeu aqueles que dele precisaram, e por
entender que qualquer dos vereadores tem capacidade para dirigir o Legislativo e aqueles
que foram eleitos também terão.

�igandO Meier (PPB) disse que como 10 suplente a razão da sua posse era o pedido de

�cença do Vereador Gilmar Menel para tratamento de saúde e ter sido ele eleito pelo
r�' fazendo votos de franca recuperação e afirmando fazer o possível em prol do seu

Peltorado, nos 30 dias como vereador,
.

d
edro Anacleto Garcia (pMDB) deu boas vindas ao vereador Wigando Meier em nome

°tMDB, com votos de sucesso em suas reivindicações a favor de sua comunidade e
Co oeando_se à disposição.Maria Elisabet Mattedi (PFL) disse não poder deixar de se manifestar sobre a

a��oVaÇão dos projetos valorizando pessoas que fizeram de Jaraguá do Sul uma brilhante
CI ade, através do trabalho e do exemplo dado. Por isso, a homenagem ainda em vida
cam os títulos de cidadão honorário e benemérito são uma demonstraçãe por parte dos
vereadores de reconhecimento e valorização, sentindo-se feliz pelas homenagens, por

;erem_pessoas importantes não só para Jaraguá do Sul, como para o Estado e País, pela
eraçao de empregos e exemplo de contribuição a toda uma comunidade.

Giroflex eRecomac inauguram
novo showroom no Município
Empresa é líder"
nomercado de
;. .

moveis e pOSSUI
duas fábricas

Jaraguá do Sul- Líder no
mercado de móveis para es

critório, a Giroflex inaugurou na

tarde de ontem o novo show

room no Município. Com 80
metros quadrados, o espaço
exigiu investitnentos da ordem de

R$ 50 mil, .resultado de parceria
entre a Giroflex e a Recomac. O
novo showroórn, dirigida por

. Ronaldo Köhntopp, está loca-

lizado na Rua Quintino Bocaiuva,
148, Centro.

De acordo com o diretor de

Marketing da Giroflex, Markus
Schmidt, a loja vai expor as

principais linhas de cadeiras,
poltronas, móveis, divisórias e

armári os fabricados pel a em

presa, incluindo as linhas de

cadeiras giroflex 16 e giroflex 64,
além dos sistemas drive e K.

- A inauguração do show
room mostra o quanto os mer

cados de Jaraguá do Sul e região
estão crescendo. Nossa parceria
com a Recomac tem possibilitado
aumento nas vendas e, conse

qüentemente, atender melhor os
clientes -, declarou.

Segundo Schmidt, a partir da

instalação do novo espaço, os

clientes da Recornac, em sua

maioria profissionais liberais e

�mpresas da região, terão mais
alternativas e sugestões para
montar seu escritório ou

empresa. "Eles encontrarão uma

equipe de vendas pronta para

ajudá-los na escolha do melhor

produto para suas necessi

dades", completou, lembrando
que a Giroflex possui duas

fábricas, uma em Taboão da

Serra, São Paulo, e outra na
capital do Estado, onde emprega
mais de 650 funcionários.

INo ano passado, as vendas
foram de R$ 108 milhões. Para
este ano, a empresa projeta
faturamento de R$ 139 milhões .

Concreto sobe mais de 30% em 12 meses
São Paulo - A construção

Civil continua sofrendo elevações
de preços de fornecedores oligo
polizados, em níveis muito acima
dos indicadores de inflação. É o

que mostra levantamento mensal
efetuado pelo Sindicato da Indústria
da Construção Civil do Estado de
São Paulo (SindusCon-SP). Ao
final de outubro, o preço do con

creto usinado FCK 15,0 havia acu
mulado aumento de 30,3] % ,em
12 meses; tubo de PVC rígido sol

dável, 27 74%; tubo de PVC para

Ganhe de R$ 500,00 a

R$ 2.000,00 como

'distribuidor independente

DALIERRA MANUTENCÃO
,

,

HIDRAULICA LIDA.

DESENTUPIMENTO
Rede de Esgoto
LIMPEZA

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

�.
Rua: Urubici, 31 28 Casa à Esq.
Estrada Nova· .370 0778

esgoto, 25,85%; cimento CPE-32,
21,48%; telha ondulada de fibro
cimento 6mm, 20,15% (de 8mm,
19,52%); e aço CA SOA, 18,57%.
No mesmo período, o IGP-M

registrou elevação de 13,57%.
Segundo o vice-presidente da

entidade, responsável pela pes

quisa, Eduardo Zaidan, este

aumento não se justifica por razões
econômicas. "Não estamos

sofrendo pressão inflacionária e

não há um aumento de custo'

proporcional", destacou.

VEÍCULOS - A produção da
indústria automobilísticabrasileira

apresentou ligeira queda de 0,38%,
em outubro, na comparação com

setembro. As montadoras instala
das no País fabricaram 148,4 mil
unidades ante 148,9 mil veículos,
no mês anterior. Em relação a ou

tubro de 99 (116,5 mil unidades),
entretanto, a produção cresceu

27,35%. Os dados são da Anfavea

(Associação Nacional dos Fabri
cantes de Veículos Automotores).
(AE)

_

NOTA DE

AGRADECIl\fENTO
II

Familiares enlutados de

C�TARINA BERRI

CONSTERNADOS POR SEU FALECTh1ENTO,
agradecem a todos os que remeteram flores, coroas

e acompanharam a extinta à sua últimamorada.
Agradecem demodo especial ao Corpo de

Bombeiros, aos médicos e enfermeiros do Hospital
São José, pelo pronto atendimento, e ao Sr. Valmor

de Lima pelas cerimônias de sepultamento realizadas
I

na Capela, como no Cemitério.
Amissa de 'sétimo dia será celebrada na Igreja

Matriz, sexta-feira (lO), às 19h.

Agradecem Familiares de

CATARINA BERRÍ
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Acadêmicos do curso de Administração - habilitação em

Marketing do Centro Universitário de Jaraguá do Sul
visitaram a fábrica da Volkswagen na cidade de São

/
Bernardo do Campo, em São Paulo. Os 37 estudantes

conheceram o maior parque industrial automobilístico do

País, através da Caraguá Veículos, revenda autorizada

Volkswagen para [araguá do Sul e região.
Os acadêmicos, sob orientação do professor Oswaldo José

Maba, foram acompanhados do relações públicas da

Caraguá, Adolpho Mahfud, e recebidos por Reinhold
Ortlieb, da área de Propaganda e Promoção da indústria na

unidade paulista.

Visita à Volkswagen

Acadêmicos visitaram a fábrica da Volkswagen

Paulo Jorge· Photo Cla.

o casal

[anete e

Alvori subiu
ao altar da

Igreja Nossa
Senhora das

Graças para o

tradicional
"sim" no
último dia 14.

Felicidades! r

COZiNhA 'N�"�'riAt
SARIELLY

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

aflores@netuno.com.br

JARAGUÁ DO SUL, 9 DE NOVEMBRO DE 2000

Chico Schwammbach

Rolando Hauck
. .

antuersartou no

último dia 3
cercado pelo
carinho da 18l'Mlllll!1i>ill

esposa, Sieglene,
dos filhos, Reino
e Reiner, e do seu

vasto círculo de

amigos.
Parabéns!

Em meio a esta linda paisagem, a nossa leitora Tina está
em dupla comemoração nesta semana: o aniversário no

dia 1 de novembro, e a viagem-prêmio à fábrica da Pierre

Alexander, em São Paulo. Valeu!!!

Uma mulher
com qualidades
únicas,

.

dinâmica,
amiga e

prestativa.
Assim é
Laurita Weege,
que, ao lado
dos filhos,
Guilherme e

Martin, e do
marido,
Wandér, ficou
rodeada de

flores e

presentes no

dia 7110,
quando virou a

fo lha do tempo.
Parabéns!

MOSTRA

A Scar (Sociedade
Cultura Artística), através
dos artistas plásticos, está
apresentando a Mostra
Itinerante í'Jaraguá do Sul
nos 500 anos do Brasil"

para instituições de

ensino da região, com o

objetivo de levar cultura

para toda a comunidade.
Locais e períodos da

exposição: Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá
do Sul), hall de entrada do

bloco E, período: 6 a 10 de

novembro de 2000.
Horários: 8 às 12 horas e

14 às 21 horas. Dias 13,14,
16 e 17 de novembro de

2000, Escola Municipal
Renato Pradi - Caic-

Bairro São Luiz.
Horários: 8 às 12 horas e

14 às 21 horas. Entrada
Franca

8111 10111
Melani Guse Ana Karina da Silva

Renata Fragor
José Fernando Pradi

Mayane Gaspar
11111

Joyce G. Barbi
Silvério Kuszkowski
Dr. Cézar R. Schroeder
Rosane Mohr

Antonio Pedri
Amanda G. Fagundes
Irma Vicenzi
Osmar Eengel
Gerhard Schaffer
9111
Flávia Herrmann
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Autogeral

Volvo 580 T6 Executive·
A versão Executive do Volvo S80

T6, que incorpora equipamentos
a

internos equivalentes a de uma

casa, pode chegar ao Brasil graças a
o,

marca Daslu Homem. Tentativas a

. parte, o carro tem um número res

trito de apenas dez unidades que
trazem de série o interior em cou

TO, preto ou bege, rodas de '16 po
legadas, televisão, DVD, fax, gela
deira e alguns outros itens da mar

ca masculina como carteira e guar
da-chuva. As poucas unidades pro
duzidas são pré-blindadas na Sué

cia, sendo toda suspensão modifi

c�da para suportar algumas cente
nas de quilos a mais da blindagem.
NaEuropa e EUA os proprietários
dessa versão têm muitas vantagens,
tais como assistência 24 horas, com
validade de dois anos, carro reser

va e desconto no aluguel de 'veícu
los naqueles países.

Shopping para carros
São Paulo conta, desde setembro,
Com um shopping automotivo. O
Auto Shopping Global traz várias
revenda:s multimarcas, veículos
seminovos como nacionais, impor
tados, picapes, motos, jet-skis e até
barcos podem ser encontrados lá.
Outras 31 lojas trazem a:cessórios,
peças e serviços, de instalação de
Som até martelinho de ouro. Desde
a inauguração do Auto Shopping
Global as expectativas dos lojistas
estão sendo superadas. Cerca de
590 veículos foram comercializados,
Com ofertas que variam de R$ 7 mil
a R$ 150 mil. O centro tem por
objetivo agrupar em um lugar só
tudo em serviços para seu carro.

Eureka

Jaraguá do Sul, 9 de novembro de 2000

Palio We�kend, quase tudo novo

Um mês depois do lançamento do
novo Palio, começaram as modifi-

cações na família. Entre os dez
carros mais vendidos no mercado

brasileiro, a perua Palio Weekend
também recebeu alterações e novi-

dades, permanecendo igual ao
novo Palio apenas a dianteira. As

mudanças externas foram grandes
na traseira que, com a tampa
do porta-malas mais lisa,
deu novo aspecto. O
limpador traseiro
foi instalado no

vidro, a placa
saiu do pára-
choque
para o

centro da

tampa
do

porta
mala
a fe-

dondado. Por dentro, as
modificações no painel e
revestimento interno fo-
ram as mesmas ocorridas
no Palio hatch, tendo

também como novidade
o CD charger para cinco

discos, integrado ao pai-
nel e sistema de

desativação do air bag
do passageiro, em caso

de críanças e gestantes
estarem ocupando o as

sento. O carro é ofereci
do em três versões: ELX
1.0 16V, ELX 1.3 16V e'

Stile 1.6 16V. Os motores rendem
70, 80 e 106 cavalos, respectiva
mente, podendo, como mais po
tente motor, fazer de O a 100 km/
h em 10 segundos e atingir a velo
cidade máxima de 188 km/h. A
instalação dos motores é feita em

subchassi para eliminação parcial

travas elétricas, comando interno
- de abertura do porta-malas,
direção hidráulica, limpador do

� vidro traseiro, Fiat Code, entre ou-

tros. A versão Stile, mais completa,
com todos os opcionais, traz ABS
com EBD (distribuição eletrônica
de frenagem), air bag para moto-

rista e passageiro, CD
charger para cinco

discos,
desativador .do
air bag para
passageiro,
rodas de'

liga leve
de 15

polega
das, en
tre ou

tros. As
rodas de

ligaleve
e calotas
também

foram modi
ficadas. O pró
ximo carro da

família a chegar é o

Siena, com modificações
o mesmo tamanho, ficou ainda
mais bonito. (lEANDRO SCHMÖCKEL

GONÇALVES)

placa e o friso
no pára-choque foi
diminuído. As lanternas traseiras
também tiveram alterações, fica-
ram lisas e com formato mais arre-

Que tal um
Feito co(l1

e:!.rodutos·�dia.

agora?
.

Bernando Dernbuseh- Epitócio Pessoa· Reinoldó Rau· Walter Marquardt_j
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Compra-se CB 400. Chopper da Bandeirantes, Tra-tar 9963-3848, c/ quilometragem. 372-1418.
Tratar 9103-7973. semi nova. R$ 250,00. Leonardo. R$ 11.000,00. Tratar ,

Tratar 9975-4981. 372-1418. Vende-se Fiat Uno Mille
Vendo Peugeot Soleoil Vende-se Corsa wmo.i. O Eletronie ano 93. Tratar
ano 99, cor branca, 4 Compro carro acima do MPFI ano 97, verde es- Vende-se Santana GLS 371-8554.
portas, impecável, ano 95, pago à vista. curo, gasolina, espelhos ano 88. Treter 371-8554.
12.000 km originais. Tratar 371-8554. c/ regulagem interna, ar Vende-se Honda Biz ano
Valor R$ 12.500,00. quente, assento traseiro Vende-se Fiat Fiorino IE 98. Tratar 372-2938. /

Treter 9973-5158. Vende-se Ipanema GL bipartido, limpador tre- ano 96, branco, gasolina,
ano 95, motor 1.8, 4 seiro e, desembaçador em ótimo estado. R$ Vende-se'Fiesta 99, 4 por-

Vendo moto elétrica portas. Valor R$ 8.700,00. traseiro e com pouca 8.800,00. Tratar tas. Telefone: 9102-1110.

VEíCULO ANO

Corsa 2 pts Prata 98

Uno SX 4pts, vidro, trava, ar qte, des.Branco 98
Vectra Gl 2.2 Marinho 98
Corsa 4 pts " trava, limp. des. Cinza 97
Gol Mi Branco 97
S10 de luxe - Compl. Bordô 96
Santana 1.8 4pts, completo (- ar-cond)Marrom 96
Santana 2000 4pts - dh + ar-cond. Marinho 93

Escort l 1.6 - álcool Azul 93

275·3711
MODELO
BMW 3251 completa ôc 93
Fiestà 4p. opcionais + som original 98
Palio ED. cinza - gasolina 97
Uno EP 4 portas. branco. gasolina 96
Gol Plus 96
Uno EP 4 portas 96
Tempra 16V comp. + banco de couro 95
Corsa Wind c/ opcionais + som original 95
Logus azul 94
Fiorino Furgao 1.5. gas. 93 .

93Omega GLS completo
Chevette - gasolina" Gol 1.6. branco, gasolma
Chevette. prata

92
91
89

Gol GTi azul 89

Opala Diplomata completo 85

Chevette SE - gasolina
Gol BX
Fusca

Moto Yusung GF 125

87

84

81

99

Santana 1.8 85789
Santana Quantum completo. azul 86

Chevy 85
Monza SLE vermelho 84
Escort L 84
Kombi Gabinada - Diesel 83
Fusca 73/77/80/96
Honda Titan vermelha 98
Hoqda Today preta 90

Branco

Bege
Chumbo

Preta

Rua Cel. Procópio Gomes de Oliveira
Centro - Jaraguá do Sul

VEICULOS
Fone:370-2022

Som, Alarmes, Kits originais, Baterias, Peças, e

Serviços para Motores de Partida, Dínamos,
Alternadores, Faróis, Lanternas e Instalações em Geral

"Líg@e-v(tt)tQy4ooy: ,lW!carrO-emtllifVempre#VOtVr�
'" Na compra de sua bateria ganhe a aplicação de
- antizinabre
'" Baterias a partir de R$ 35,00
'" Extintor R$ 7,50

1$90.00�romoção de
ALARMES

Rua Olivio Domingos Srugnago s/n, Bairro Vila No�
Defronte Lanchonete Varandão

GM VW
MODELO ANO COR COMBo GOL OKM 2001 GERAÇÃO 3 CI OPCIONAIS. LlMP .• VIDRO VERDE. AR

CORSA WIND 97 CINZA GAS. QUENTE, VERMELHO MARTI

S10 STANDER 2.2, 2P 96 BRANCA GAS. GOL OKM 2001 GERAÇÃO 3, CI OPCIONAIS, LlMP., VIDRO VERDE.
ASTRA 4P GlS 95 GRAFITE GAS. AR QUENTE, BRANCO GEADA

CALIBRA 94 BRANCA GAS. GOL 16V 4P 98 BORDÔ GAS.

CHEVETTE Dl 93 PRATA ÁlC. SAVEIRO Cl 1.6 91 'PRÉTA ÁlC.
89

/

RATMONZA ClASSIC PRETA GAS.
0-10 82 CINZA DIE, TIPO 1.6 96 BORDÔ GAS.

FORD FIORINO 1.5 91 BEGE GAS,

FORD KA 98 BEGE GAS. UNO S 1.3 86 PRATA ÁlC.
MONDEO ClX FD 97 VERDE GAS. OUTROS
PAMPA l1.8 96 BRANCA GAS. JEEPJPX4X4 95 VERMELHO DIE.

ESCORT GlX 1.8 95 BEGE GAS. ALFA ROMEO 164 95 AZUL GAS.

Gol Plus 16V, 4 portas, Okm, VERONA GlX 1.8 91 CINZA ÁlC. JIPE VITARA CONVERSíVEL 92 BRANCA GAS.
PAMPA SE 1.8 91 AZUL GAS. JEEP 4X4 JAVALI - MWM 90 AZUL DIE,

modelo 2001, limp., des., v.v., VERONA GlX COMPLETO 90 BEGE GAS. RURAL 4X4 (RARIDADE) , '73 VERDE GAS.

ar quente. R$ 18.500,00 RUA PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, 3573 - JARAGUÁ DO SUL - sc

* 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 - preta

* Ford Ka completo,ZOOO - 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
* Morideo completo, 97, 4p - cinza met. - gasolina
* Vectra CLS, 97, 4pt, completo - azul- gasolina
* Pampa CL, 96 - bordô - gasolina
* Tempra 16V, 4p, 96 - verde met. - gasolina
* Escort CL, 96, 2p, completo - branco - gasolina
* Pick-up Corsa 96 - cinza - gasolina
* Escort L, 1.8, 94 - vermelho- asolina

I ....

Financiamento próprio até 4SX
Fone: (47) 371-2531/9975-0740
R. Bernardo Dornbusch, 1880
Vila Lalau - Jaraguá do Sul
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(47) .3 76-::1. 772.
I

MODELO ANO COR COMBo

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

F.l000 SS - estendida com ar 94 Prata D

F.l000 SS - Dupla 4pts 92 Vermelho D

F-l000 89 Preta D

C 20 - 4pts - original fábrica 89 Branca D

D-20 com Baú 86 Branca D

Fiesta 1. O 4 pts 97 Verde G

Tempra 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 Chevette ano 78, com
motor feito, em ótimo estado de

conservação. Valor R$ 2.300,00.
Tratar 9973-8285, após 18:30hs, c/

Edson no tel. 372-8440.

Compra-se carro 1.000 acima do
ano 95. Tratar 371-8554 ou

370-2358.

Vende-se Toyota ano 86. Tratar
371-8554.

Compro Fusca ou Chevette em bom

estado, valor até R$ 2.000,00 pago á
vista. Tratar c/ Márcio: 373-9017.

Vende-se Voyage 81, motor novo e

lata recém feita. R$ 2.800,00. Tratar
372-2803, c/ Marcelo

Vende-se Tempre ano 92 cor prata,
completo, vidros verdes, motor 2.0,
8 vávulas, com 38.000Km, em ótimo
estado. Preço à vista R$ 8.600,00.

Tratar c/ Marivaldo: 9973-
9813.

Compra-se de 95 em

, diante, pago á viste.
Tratar c/ Elis: 370-2358.

Compra-se Corsa 95/2000,
Gol 9512000 e r-s 000

Gabinada 85190. Tratar c/
Mauricio: 370-4182.

Vende-se Monza Classic
ano 87, em perfeito esta
do. Valor R$ 5.000,00.
Tratar c/ Mauricio: 370-

4182 ou 275-3910.

Compra-se Saveiro de 82
à 89, em bom estado de

lataria, motor pode estar

bixado, pago á vista. Tra-
tar c/ Flavio: 371-5465.

Compra-se Fiesta, Corsa

VEíCULO ANO COR COMBo .Nro'Vo's • Usado:s
GM

Fon••: 373-0806 / 373,-1881Corsa W. 1.0 MPFI412 00 Branca G
Corsa SUl2er 1.0 MPFI 412 93 Branca G MODELO ANO COR COMBoCorsa W. 1.0 MPFI2p 93 Branca G CWIfilonza Classlc SE 2.0 412 !:i2 So raa G Vectra GLS 2.2 98 Azul G0-20 Conguest coml2'eta (l2ick-ul2) 92 Branca O Corsa SURer 4pts 97 Vermelho GChevette si, 1.6. 212 83 Verde A
Monza SlE 1.8 212 83 Cinza A Vectra GLS 97 Branca G

Chevette Sl 1.6. 212 83 Cinza A Kadett GL 96 Prata G
Corsa GL 95 Azul \G

VotkSW8Qen ,
Monza SL 4 pts 93 Branca G

Goi Cl 1.6. 212 93 Branca G Chevette SL 86 Prata A

GoI1.000. 212 93 Bordô G Ford
Goi Cl 1.6. 2p f'fJ Branca A Fiesta 98 Preto G

Escort SW 16V 98 Cinza G
Ford Pampa L 93 Vermelho A

�-1000 XlT. cabine estendida. coml2'eta fJl Branca O Escort GL 89 Verde G
Escort GlX 1.8 completo 212. 93 Azul G VW
Verona GLX 1.8. completo 4p. 93 Branca G Goi Plus 96 Branco G
Escort Guarujá 1.8 coml2leto 412 92 Prata G Gol CU 95 Branco G
Del Re� 1.6 Ghia 212 B3 Cinza A GoICL1.8 94 Branca G
Del Re� 1.6212 82 Prata G Parati CL 93 Vermelho G

Voyage 87 Bege G
Fiat Fusca 85 Branco G

Uno EX 1.04p 00 Plata G Passat Village 85 Verde A
IeIllRra 1611 toe de lioba comeleto 00 EhaOl�a í> Fusca 1300 82 Verde G

Fiat
Outra marcas Palio ED 4fE 97 Branco G

Peugeot 504, coml1'eta 95 Uno Mille E 96 Vermelha G
To�ota Bandeirantes, carroceria madeira 00 Uno ELX 4p 94 Cinza G
moto CG 125 Titan 96 Uno S 93 Azul G
moto CBX 200 Strada 96 Uno 89 Vermelho G

Premio CS 86 Branco G

Moto CG Titan 97 Azul G

Rod. BR-280 - Km 60 - Guaramirim - SC

Compra· Vende· Troca· Financia Veículos em Geral

VEÍCULOS ANO COMBo COR
Gol Mi, 4p, ar + dir �9/99 Gas Branca
Pampa 1.8 �6/96 Gas Branca
Uno Mille Eletronic 94/94 Gas Prata
Escort GL 94/94 Ale Branca

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

Voyage GL 89/89 Gas Bege met.
Del Rey GL 89/89 Ale Verde met.
Escort· GL 88/88 Cinza met.
Santana GLS, 4p, com. 88/88 Álc Dourada
Escort GL 87/87 Gas Vermelho
F-1000 gabinada 87/87 Die Prata
Gol SL - motor AP 86/86 Bege
Toyota 86/86 [fie Verde
Corcel 5 marchas 84/84 Ale Branco
Passat 84/84 Ale Branco
Fusca 76/76 Ale Bege
Voyage 8;3/83 Gas Branco

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

ou Gol, ano de 96 até 98.
Tratar c/ Sandro: 371-

2419.

Vende-se Belina ano 77,
por R$ 700,00. Telefone:

371-2799.

Vende-se Brasília ano 80,
perfeito estado e vende

moto Spacy Honda ano 94.
Telefone: 9992-0565.

Scania 113 H 360 - 96/
96 ConjuntoBranco,

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

LYK2721

R$ 31.500,00 �

R$ 24.500,00
R$ 4.500,00

MAL3615

HOZ3171

LXJ7362

R$ 11.500,00
R$ 5.680,00
R$ 4.150,00

LZR0639

LXH2475

MAK5306

R$ 17.800,00
R$ 13.500,00

MBM4997

MAG856.7

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PROMOCÃO "PECA PECA CARAGUÁ"
, "

PARA PERDER UMA PROMOCÃO COMO ESTA s6 SE VOCÊ ESTIVER COM UM PARAFUSO SOLTO.
#

FILTRO DE AR
MOTOR AT 1000 SV AP 1.6, 1.8 GOL ATÉ 97

R$ 7,73*

AMORTECEDOR DIANTEIRO
KOMSIATÉ97

R$ 27,70*

JOGO DE PASTILHAS
GOL, PARATI E SAVEIRO 1.6 ATÉ 94

R$ 7,49*
<'

DISCO DE EMBREAGEM
1.8 E 2.0 210 MM GOL, SAVEIRO E PARAT!

t R$ 61,37*

filTRO DE COMBUSTíVEL
GOl97MI

R$ 11,60
*

FILTRO DE AR CABO DE EMBREAGEM
.

MOTOR CHT GOL, SAVEIRO E PARATI ATÉ 94 LOGUS E POINTER

R$ 8,22* R$10,93*

ROLAMENTO INT. RODA TRASEIRA AMORTECEDOR DIANTEIRO
GOL, PARATI, VOYAGE E SAVEIRO ATÉ 93GOL, VOYAGE, PARATl E SANTANA

R$ 13,30
*

R$ 39,42*

FILTRO DE ÓLEO
MOTOR AT 1000 SV E 16V GOL 1.0

TODOS OS MODELOS, MENOS GOL TURBO

PLATÓ DE EMBREAGEM
1.8 E 2.0 210 MM GOl, SAVEIRO E PARATI

R$ 57,96*R$ 11,03
*

ADITIVO RESERVATÓRIO
LIMPADOR DO pARA�BRISA

R$ 2,00*

FILTRO DE COMBUSTíVEL PEQ.
TODOS OS MODELOS •

R$ 3,25
*

VELA DE IGNiÇÃO NGR
MOTOR CHT GOL/SAVEIRO 89 ATÉ 91

CORREIA POLI V.
GOL 961 ARlDlREÇKo

R$ 26,73*R$ 3,48
*

CADA

E ainda, mais centenas de ofertas imperdíveis,
sempre com a qualidade e a confiança da marca Volkswagen.

PEÇAS
ORIGINAIS.GOLEADA

na Rede Volkswagen
A cada R$ 80,00 em servicos,
pecos oriqinois e ocessórios oriqinois,
você concorre a 10 Goi.

PEÇA
CARAGUÁ.

_.� ,._-

CARAGUÁ
Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do SulAssistência Técnica Super Estoque

de Pefas Caraguá

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Emmen

I

I . ,,\

. EMMENDOftf��íbúLOS
�� _f.one'1if·3�S5 _--=---

-'
-

••

or er
Comércio

de Veículos

Mecânica
. funilaria

.

e pintura

Serviços1dti la"\<ílção __
.

·

· e uDrlßcaçao

Atendimento
2H a 6a feira

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

'sábados
das 8 às t2 boras

eliliHililemdörner@ m e�UJ n C). Q(j),lil1l.br
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Vende-se Fusca ano 76,

por R$ 1.400,00. Telefone:
9992-5211.

Vende-se moto XL 125 ano

88, cor vermelha com

branco, bom estado, por
R$ 1.300,00, acompanha
capacete novo. Tratar c/
José na Rua Henrique

Hamburg, em frente ao nO

79, Barra.

Vende-se CG Titan ano 97,
por R$ 2.500,00. Telefone:

371-8546.

Vende-se Passat ano 84,
motor 1.8, a álcool, em
duas vezes, e Belina ano

84 por R$ 2.500,00. Tele-
fone: 9962-4889.

Vende-se Gol ano 98 Star
Plus, moiot 1.6. Aceita-se
carro de menor valor.
Tratar c/ Claudia:

275-1059.

Vende-se Chevi ano 85, a
gasolina, por R$ 2.500,00.
Aceita troca por Fiorino ou

Pampa. Paga a diferença. '

Telefone: 276-0169.
',.,

. R$ 4.000,00. Telefone:
9103-6166

Vende-se Fusca ano 72,
em bom estado, por

R$ 1.500,00. Telefone:
9975-2320.Vende-se Saveiro GL"i!!1.8, a

gasolina, ano 92, ótimo
estado. Aceita troca por
carro de menor valor.
Telefone: 370-8603.

Vende-se Fiat Uno ano 87

por R$ 4.500,00. Aceita
moto até ano 90. Telefo

ne: 376-0187.
Vende-se Santana

Quantum ano 88, direção
hidráulica, a álcool, por R$
2;000 + 10x R$ 240,00.
Telefone: 370-0799.

Vende-se Caminhànete S-
10 completa ano 96, por
R$ 16.000,00, e Fiesta

2.000, OKM, 4 portas, por
R$ 14.500,00. Tratar c/

Daniel: 9975-1834.Vende-se Tempra SLX,
completo, ano 95, por R$
12.500,00 ou troca-se por
carro 1.000. Telefone:

373-1486.

Vende-se Goll. 000 ano

93, por R$ 6.500,00.
Telefone: 9991-5383.

Vende-se Kadett SLE ano

90, por R$ 6.500,00, com
som, aro liga leve. Aceita
carro de menor valor, até

Vende-se Fusca ano 63,
em ótimo estado, por R$

1.400,00. Telefone:
372-0699.

SILENCAR

- ikili,'.�paml,e..t.,s

- M.�.�s

Aproveite! Crediário- próprio!
Tudo em 3 x e/ juros (1 ent. + 2x)
Corrsulte-rios

Vende-se Apolo ano 91,
todo original, por

R$ 6.500,00, ou troca.
Telefone: 371-6056.

Vende-se Gol GTI ano 95,
completo, por

R$ 14.000,00. Telefone:
371-9793.

Vende-se Apolo ano 91,
cor grafite, por R$

3.500,00 + 8x R$ 189,00.
Tratar c/ Renete:

373-1870.

Vende-se Gol Star eno 97/
98, por R$ 13.500,00.
Telefone: 275--1059.

Vende-se Uno ano 85,
branco, por R$ 3.000,00,
Telefone: 375-1759, com

Caqui.
Vende-se Tipo completo
ano 95, por R$ 4.500, de
entrada + 32x R$ 270,00.
Telefone: 372-0566, com

Murilo.
Vende-se Fiorino Traking
ano 96, por R$ 6.500,00,
mais 22x R$ 182,00.

Tratar 371-9901 ou 9993-
0655.

Vende-se Fusca ano 69

por R$ 1.400,00, e Monza
ano 86 por R$ 4.500,00.
Aceita negociar. Telefone:

275-1025.
Vende-se Voyage ano 89
GL, 1.8 à álcool, modelo
90,2° dono. R$ 5.000,00,
Telefone: 9975-1846.Vende-se CBX 98 Strada,

por R$ 1.900,00, mais
financiamento. Telefone:

371-7476.
Compra-se Fiorino Furgão,
Telefone: 275-1314 ou

9969-6500.

AUTOMECÂNICA
BENSCAR

Especializada:
.,.·��IJ._

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

"

AUTOMECANICA
DA BARRA lTOA.

Atendemos linha geral:

I �A�lIhAÂ/
1/edta����.

, Telefone:
(047) 376-0251
Rua ÂngeloRubini, 900

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

.. @

som . alarmes baterias - vidros e travas elétricas (Ç) �
�

Rua Bernardo Dornbusch, 1111 'IIi' Vila lalau 'IIi Jaraguá do .Sul
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Classi Auto - 7

A��ANHOU
,.

A PINTU�A?

TUrno BEM.

A ÇENyE
c.ONSaTA.

Nãoprecísa serautorízada,
tem que serespecía/ízada!

OFICINA DE I:.ATOARIA E PINTURA

fone: (47) 371·5057

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL 2 DE NOVEMBRO DE 20008 - Classi Auto

REBE RENAULT

no Show Room- do Consórcio
ADQUIRA SEU IlEN'AULTA PARTIR DE

.,

NOVO, G·RUPO /719

Avenida Prefeito
Waldemar Grubba, 3449 I
Fones: 370-2(;01 e 370-2413

Visite nosso

Dicave

,
,

CONFORTO COM SEGURANÇA

r,

JARAGUÁ DO SeUL - Rua Reinaldo Rau, 433 - (47) 371-'5564
GUARAMIRIM - Rua 28 de Aqosto, 1578 - (47) 373-1016

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Imigrantes aumentam população
instalada no Bairro Jaraguá 84

Problemas sociais
crescemcom

desemprego
e alcoolismo

Jaraguá doSul- A líder co

munitáriaMarli Silveira Pereira, 46,
pede clemência aos jaraguaenses
para que possa realizar o tradicional
Natal do Bairro Jaraguá 84. Ela
atende famílias carentes, através
da LBV (Legião da Boa Vontade),
da Pastoral da Promoção Humana
da Igreja Católica e de doações vo
luntárias, mas este ano ainda não

dispõe de m�terial para presentear
os assistidos no Natal e estima que
amiséria no bairro esteja crescen
do. Segundo Marli, o Jaraguá 84
recebe famílias de imigrantes que
vêm para Jaraguá do Sul em busca
de emprego todas as semanas.

- Hoje de manhã, um senhor
bateu na minha porta pedindo se

eu podia arranjar um vale-trans
porte. Ele chegou do Paraná esta

semana e está hospedado na casa.
fie parentes. Escutou no rádio que
lern vaga em uma firma, mas não
tinha dinheiro para pagar o

ônibus", relata Marli. Cenas como

essa são comuns no bairro. Os

imigrantes vêm em busca de

emprego e se hospedam na casa

de parentes. Por intermédio da

Secretaria da Família, alguns
acabam recebendo passagem para
voltar pra casa. "Semana passada
tinha uma moça aqui, sein roupa e

sem ter o que comer. Eu arranjei
roupas pra ela, dei comida e pedi
passagem na secretaria pra ela
voltar pra casa", conta a voluntári a.

Alguns têm mais sorte na em

preitada. Jessi Oshoa veio de São
José do Cedro com marido, irmã,
cunhada e sobrinho, há três me

ses. "Meu marido encontrou em
prego no primeiro dia", conta, in
formando que eram agricultores e

não cursaram.mais que a 4" série

primária. As duas famílias impro
visaram casa em local que antes

servia de sede para a Igreja Deus é

Amor e estão felizes com a nova

residência. "É a mesma coisa que
na roça", garante Jessi.

A chefe de acompanhamento
da Secretaria da Família, Verena
Mehler, ,confi�ma que .a maioria
das pessoas que chegam em Jara

guá do Sul instala-se na casa de

parentes e amigos. "Eles ainda vêm
em busca do sonho de dez anos

atrás, de que aqui tem emprego
abundante", diz.

CRESCIMENTO-O último
levantamento feito por Marli

apontou 184 moradores no bairro,
dos quais 62 estavam desempre
gados. Além do desemprego, os

problemas sociais se agravam com

o alcoolismoe o comodismo. "Um
dos meus vizinhos é aIcoólat!a e

tem quatro filhos. A mulher traba
lha o dia inteiro e ele só bebe",
exemplificaMarli. A esperança dela
é que alguns moradores f�çam os

cursos de qualificação viabilizados
através do Sine (Sistema Nacional
de Emprego), porque a maioria
não tem profissão, nem escolari
dade. Este ano, a escola do bairro

dispõe de 5" série para adultos, no

período noturno e conta com 20

alunos.
O casal Alvino Pereira, 63, e

Francisca Pereira, 67, tem outras
I

esperanças. Eles aguardam retomo

do INSS em processo de aposen
tadoria encaminhado pelo marido

há mais de seis anos e sobrevivem
de roça cultivada no morro. Mas

na roça não dá óleo, açúcar ou
trigo e os pés de café cultivados

por Pereira foram queimados pelos
vizinhos. (LiSANDREA COSTA)

Ajadefi ganha duas cadeiras de rodasMovimento
)

Jaraguá do Sul-'- A Ajadefi
(Associação Jaraguaense de De
ficientes Físicos) recebeu terça
feira, através da gerência local do
Banco HSBC, doação de duas
cadeiras de rodas da marca Mo

vim�nto. Desenvolvida e paten
teada por estudantes de escola
técnica de Criciúma, a cadeira é
a única existente no mercado que
permite ao deficiente físico ficar
em pé, com conseqüentes be
nefícios à saúde do usuário.

"'-- Fomos informados, atra
v' des a empresa Duas Rodas, que
a Ajadefi necessitava dessas
cadeiras.e decidimos colaborar,
através do nosso departamento

de filantropia -, explica o

gerente da agência do HSBC de

Jaraguá do Sul, Gilberto Caprioli.
Com o benefício, a Ajadefi pre
tende atender todos os de

ficientes físicos, entre os 213

associados, que se utilizam de ca

deira de rodas, através de sistema
de rodízio. Cada portador de defi
ciência poderá usar o equipa
mento durante IS dias.

As cadeiras têm formatos
diferentes. Uma foi projetada
para adultos e outra para adoles
centes ou pessoas de estatura

mediana. Os portadores de

deficiência Amarildo Jacomuzzi,
34, e Alexandre Esperança, 9, vão

G9lJ'V�8.�
, CRM: 3059 - CPF: 468859357JOD

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

e Curso na Sociedade Brasueira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV, Mal. Deodoro 776 - Sala 12 - Ed, Maximunn Center Fone: 047 275-1150

estrear os equipamentos. Jaco

muzzi testou a cadeira em repor

tagem do CORREIO DO POVO, há
cerca de seis meses. "Com essa

cadeira a gente pode fazer
exercício e ativar a circulação",
explica. Ele acrescenta que os

resultados só serão observados

depois de usaro equipamento por
período contínuo. Os fabri
cantes da cadeira asseguram que
ela traz benefícios à circulação,
ao sistema renal e aosmúsculos
e reduz degeneração dos ossos,

dentre outros.

O diretor-tesoureiro da

Ajadefi, Afonso Petri, opina que
o maior benefício que a cadeira
vai proporcionar ao deficiente é

a felicidade de ficar em pé. "Tem
gente que está numa cadeira de
rodas há 15 anos e agora vai

poder se levantar e se olhar no

espelho", exemplifica. Ao garoto
Alexandre Esperança, a expec
tativa é de que a cadeira traga
resultados medicinais. Ele está

crescendo e ficando com um dos

pés atrofiado. "A cadeira pode
ajudá-lo a exercitar a perna",
espera Petri. (LC)

Edson Junkes/CP

Iaraguá 84 recebefamilias de imigrantes que vêm em busca de emprego

Prefeitura cobra dívidas para
garantir dinheiro em caixa

Jaraguá doSul-A Prefeitu
ra quer receber os R$ 2,7 milhões
de dívida ativa devidos por contri
buintes jaraguaenses em contas de
IPTU (Imposto Predial e Territorial
Urbano) e alvarás de licença, no
período de 1996 a 1999. O Setor
de Tributação está enviando cor

respondências com notificações
para que os usuários procurem
saldar suas dívidas com oMunicí

pio e facilitando o pagamento atra
vés de parcelas. O débito de IPTU

equivale a R$ 2milhões, e dos alva
rás de licença a cerca de R$ 790
mil.

O chefe do Setor de Tributa

ção, Milton Ribeiro, informa que
foi feita varredura nas contas retro
ativas de 1992 a 1995, trabalho já
concluído. "Antes de começarmos
esse trabalho, tínhamos faixa de

24% a 25% de contas atrasadas

de IPTU. Depois de 1997, conse
guimos baixar para 13%""revela.
Agora os servidores trabalham para
comunicar devedores do período
de 1996 a 1999 e planejam baixar

ia taxa de inadimplência para índice

inferior a 10%. Nos próximos dias,
serão enviadas 1,5 mil notificações
de débito de alvará de licença.

Em 2000, a Prefeitura de Jara

guá do Sul emitiu 28,2 mil camês
de IJ?TU, número que deve crescer
cerca de 5% em 2001. A lei não
permite que seja concedido des
conto em contas atrasadas, mas o

,pagamento é facilitado através do

parcelamento. "Não podemos con
ceder desconto para 13% de con

tribuintes com contas atrasadas, se
87% pagaram em dia. Não seria

justo, mas negociamos forma de pa
gamento que seja razoável para o

usuário", diz o chefe da Tributação.
Contribuintes têm procurado

saldar os débitos todos os dias.
.

.

"Todos sabem que têm a pendên
cia, senão comparecem para saldar
a dívida depois de avisados, é por
que não têm interesse em pagar",
opina Ribeiro:Depois de receber
a notificação, o usuário tem 30 dias

para procurar a Prefeitura. Se não
o fizer nesse prazo, o Município
vai proceder a cobrança judicial.
(LC) -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Guaramirimmostra cultura
e habilidades dos idosos

JARAGUÁ DO SUL, 9 DE NOVEMBRO DE-2000

Hospital São José recusa
atendimento a paciente

Família não
_ .conseçuíu
terminar de

pagar a conta

I

Jaraguä do 8ul- o comer-

ciante Leandro. Bernardo, 27,
sofreu acidente de carro. no dia 6

de agosto e foi encaminhado. ao.
Pronto Socorro doHospital São.
José, Permaneceu 'internado. pür
mais de dois meses, período em

que contraiu infecção. hospitalar
e escarra nas costas, A conta do.

hospital custou R$ 12 mil e, até

agora a família conseguiu pagar
R$ 7 mil. Esta semana, Leandro

precisou retornar ao. hospital, para
cirurgia de retirada de água do.

cérebro, mas a direção. do. hospital
não. aceitou o. internamento.porque
a família ainda deve à instituição.

- Nós estamos pagando. a
conta do. jeito. que podemos.
Minhamãe foi até o. hospital pedir
que eles esperassem que re

cebêssernos o. seguro para pagar
o. restante, mas eles não. acei

taram o. internamento. do. meu

irmão. -, lamenta Roseli Ber- .I

nardo. A instituição. sugeriu que
a família tentasse encaminhar o.

paciente para Joinville ou

Blumenau. Por intermédio do mé
dico. neurologistaCésar Augusto.
Vieira, a família conseguiu
internar Bernardo. no. Hospital

.

Internamento: afamüia de Roseli conseguiu vaga no Hospital Iaraguâ

Jaraguá, onde a cirurgia foi
marcada para amanhã e será

paga através do. SUS (Sistema
Único. de Saúde).

Se o. rapaz não. passar pela
intervenção. cirúrgica, pode sofrer .

derrame e até morrer, "O médico.
nos disse que se não. fosse a

infecção. hospitalar ele já estaria

bom. Todos esses .problemas
aconteceram pelo. mau aten

dimento. do. hospital", diz Roseli.
Bernardo. não. fala e não. se

movimenta, apenas ouve e

entende o. que as pessoas dizem.

"A infecção. hospitalar causou
problemas pulrnonares e com-

plicações. E, pür não. ter sido.
virado. na cama, enquanto. esteve
na UTI, ele ganhou escarra nas

costas", relata a irmã.

Roseli ressalta que a família

não. tem intenção. de negar a conta
do. Hospital São. José. "Deixamos

,

um cheque de R$ 5 rni I para o. dia
12 de dezembro, até lá nós vamos
arranjar forma de pagar", explica.
A diretora.do hospital, irmãJacira
Maria dos Santos, não. atendeu a

reportagem nas três vezes em que
foi procurada, durante o. dia de

ontem. Funcionários alegaram
que ela estava em reunião.

(L1SANDREA COSTA)

Marisol presta homenagem para costureiras
Jaraguá do Sul - A ins

talação. "A trama feminina do.

algodão" - feita pela artista

plástica Vera Triches para a

exposição Jaraguádo Sul nos 500
anos doBrasil, realizada emjulho
pela Scar (Sociedade Cultura

Artística) - tornou-se objeto de

homenagem às costureiras.:
através de projeto da Marisol. A
obra percorreu sete unidades cÍe
prüduçãü da empresa, ünde as

cüstureiras assinaram seu nome

e refletiram sübre a impürtância
da prüfissãü. O fechamento., do.

projeto. acünteceu üntem à tarde,
namatriz daMarisül, ünde a übra

-fica até amanhã. Aunidade dispi5e
de cerca de 400 cüstureiras.

A idéia de fazer a exposição
partiu de FlorildaDonini, mulher
do. diretor-presidente da empresa,
Vicente Donini. "Nunca paramos
para homenagear nossas costu

reiras. Essa exposição foi uma
forma que encontramos para
valorizar a profissão", diz a ge
rente de manufafura da empresa,
Marinês Concer da Silva. As

costureiras
.

füram representadas
pür Irma Küch, 43, que leu men

sagem agradecendo. pela hüme

nagem. "Nunca ninguém lembrou
das cüstureiras", cünfirma jüve�l1
que inicia na prüfissãü, Karen da

Maia, 17 anüs.
A übra de Vera é cümpüsta

pür imagem de cüstureira (mulher

de idade com rosto jovem) sen
tada à máquina. Uma agulha
gigante alinhava a imagem, de

onde desce rolo. de malha em que
as operárias das confecções
assinaram os nomes. "Eu queria
mostrar a mulher que envelhece

, sobre a máquina, mas mantém

trabalho. moderno. Tive muitas

surpresas nas sete exposições que
fiz para aMaJisül. Uma delas füi
encüntrar hümens cüstureiros",'
revela a artista, acrescentando.
que tem sangue de cüstureiros.
É neta de alfaiate.

Durante a expüsiçãü Jaraguá
do. Sul nüs 500 anüs do. Brasil, a
übra de Vera ganhüu menção.,
hünrüsa. (LC)

,

Guararnirim - As secre- vô sabe", programa desea.
tarias de Bem-estar Social e volvido com recursos do. go-
Educação. realizam, pelo. se- vemo federal que visa dar
gundo ano. consecutivo, mostra ocupação aos idosos e aproo
cultural e oficina de artes, no veitar seus conhecimentos no

Pavilhão. de Exposições de ensino dosjovens.Participamãí
Guaramirim. Cerca de 2,4 mil idosos e 20 adolescentes, que
estudantes, da Educação. Infantil trocam experiências sobre tricô,
ao. Ensino. Médio, fazem apre- crochê, vassoura, corda, jar-
sentações de música, dança e dinagem, bordado e culinária. O
artes plásticas. Todos üs estu- projeto inicou na semana

dantes do. Município. devem passada, com palestras e orien-

passar pelo. evento, que reser- taç�es teóricas.

vüu o. dia de ontem para a Edu- A descendente de húngaros
cação. Infantil, hoje para o. Catarina Eichinger, 69 anos,

Ensino. Fundamental, e amanhã comanda na cozinha a con-

para o. Ensino. Médio. fecção do. strudel, "prato típico
A mostra também reservou da culinária de seus ante-

espaço. para a valorização da
'

.passados. "É muito. difícil fazer

memória, com exposição de o. strudel, o. segredo. é acertaro

artigos e fotos antigas. "Este ponto da massa", diz. Mas ela

ano., a nossa temática são üsSOO garante que os jovens têm

anos do. Brasil. Queremos dar chances de aprender. "Eles são

oportunidade ao. estudante e à atenciosos, já aprenderam tudo
-comunidade de aprender arte e de tricô e crochê, agora vão

cultura", diz a secretária-execu- aprender a cozinhar também",
tiva da Secretaria de Educação, Do. lado. dela, a aprendiz Núbia
Analoris Fröhlich Jahn. Salvador, 17, anota todas as

Paralelo. à mostra cultural, dicas, querendo. aprender a

está acontecendo o. Projeto "O receita. (LC)

A Deretti Corretora de

Seguros de Vida Ltda
v\!eceggtta de uIMa peggoa paha thabaQI�ah en1 Jawguá do fM

COIM geguh09 e phel)ldê�cta Phwada.

CRequigitOg: J\JloiOIt de 21 OIlOg

2 g/tOu cotri�pQeto
CPOgguilt teQebOl1e ltegidel1CloQ

,/

2:tpeltiêllCiO 110 álteo de vellaog

LÁ en�pltego obeltece: tJlteiIlO�el1to. Itegigtlto elM coltteuw.

soQáltiO biKO e COlmiggÕo.

Interessados favor entrar em contato nos seguin'tes telefones:
379-1272 (9991-2651. Falar com Débora.

Escritório _de Advocacia
Dr. Arão dos Santos

OAB/SC9760

* Comercial* Civil
* Tributário * Bancário

ti 372-0582
R: Carlüs Hafermann, 78 - Centro - Jaraguá do. Sul
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Horário especial do comércio
para o Natal já está definido
Guaramirim - ADiretoria

de Comércio da Aciag (Asso
ciação Comercial, Industrial e

Agrícola deGuaramirim) defmiu
em reunião realizada segunda
feira à noite o horário especial
de Natal que será cumprido
pelos estabelecimentos lojistas a
partir do dia 24 de novembro até

22 de dezembro. Na opor
tunidade, também foi realizado
o coquetel de lançamento do

"Natal em Família", que neste

ano deverá reunir a associação
comercial, a Prefeitura, o

Rotary Club e o Conselho de

Líderes Comunitários na pro

m�ção do evento.
De acordo com o que foi

estabelecido, no período de 4 a

8 de dezembro, o comércio
atenderá das 8 às 12 horas e das
13h30 às 19 horas. No dia 9

(sábado), será das 8 às 17 horas.

Nos dias 11, 12, 13, 14 e 15 será

das 8 às 12 horas e das 13h30

às 20 horas. No dia 16 (sábado),
das 8 às 17 horas. De 18 a 22

de dezembro, o atendimento
será das 8 às 21 horas, e no dia

!

23 (sábado), também das 8 às
l

21 horas. Na véspera de Natal,
o comércio abrirá das das 8 às
12 horas,' permanecendo fe

chado na terça-feira, dia 26. No
final de dezembro, nosdiad 27,
28, 29 e 30, o atendimento ao

público voltará a funcionar em
Itorário normal.

A Diretoria de Comércio já
providenciou, entre várias outras
atividades que contribuirão para
marcar as comemorações
durante o final de ano, a con

fecção de cerca de 6,5 mil

exemplares do Guia de Compras
de Natal, que serão distribuídos
na cidade. (MR)

SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE

lARAGUÁ DO SUL - SINDICONT

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
- EDITAL DE CONVOCAÇÃO

o Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do
Sul SINDICONT, através de sua diretoria,
convoca todos os membros da categoria da
base territorial composta pelas cidades de
Jaraguá do Sul, Corupá, Guaramirim,
Massaranduba e Schroeder, para assembléia
geral extraordinária a ser realizada em 27 de
novembro de 2000 em sua sede social na rua

Marina Frutuoso, 909, sala 2 e 3, centro de
Jaraguá do Sul/SC, às 16:00 horas em

primeira convocação e as 16h30 em segunda.
A ordem do dia será a aprovação da
ampliação da base territorial do SINDICONT,
de forma a abranger os municípios de Jaraguá
Sul, Corupá, Guaramirim, Massaranduba e

Schroeder.
Jaraguá do Sul, '08 de novembro de 2000.

Aldo Salai - Presidente

Edson Junkes/Cf"

Verificação: auditores do TCE durante a reunião na 'Câmara de Vereadores, ontem, em Guaramirim

Sindicato e Epagri sugerem
nova diretriz para o Pronaf

Entidades querem
mais recursos de
investimentos na

.. .

agropecuana

funcionamento do programa nos

moldes atuais, oferecendo
recursos de custeio para os

agricultores, a custo subsidiado,
/
na base de 4% de juros ao ano,

mas ressaltou a necessidade de

aumentar as verbas de inves
timentos. Essa é a única forma,
segundo Pereira, de 'os pequenos
agricultores, já descapitalizados
pelas dificuldades, do setor,

poderem investir na compra de

equipamentos e na melhoria das

instalações nas propriedades, o

que também resultaria namelhoria
dos índices de produtividade.

O Pronaf foi instituído em

1996 pelo governo Fernando

Henrique Cardoso, com a finali
dade de garantir á oferta de

crédito em condições diferen

ciadas aos pequenos produtores,
para auxiliá-los nas pequenas
necessidades e mantê-los em

atividadeprodutiva. Em .Guara
mirim, existem cerca de 300

agricultores se beneficiando com
créditos de custeio do programa,
no momento, contra apenas oito

que fizeram empréstitnos para
investimentos,

- O problema da falta de

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr 'MarIo Souza Jr

./

Guaramirim - o técnico

agrícola Alcibaldo Germann, da

Epagri, e o presidente do Sindi
cato dos Trabalhadores Rurais,

,

João Pereira, defenderam ontem,
durante reunião dos agricultores
com os técnicos do TCU

(Tribunal de Contas da União),
que avaliou o funcionamento do
Pronaf (Programa Nacional de

Agricultura Familiar) na região,
o redirecionamento do programa
para que sejam alocados mais

recursos para investimentos na

agropecuária. Os técnicos Rui

Isoppo e Antônio Machädo, de

Florianópolis, estiveram reunidos

pela manhã com cerca de 40

produtores rurais na Câmara de
, Vereadores.

, Pereira destacou a impor
.tânci a da continuidade do

dinheiro para investimentos é

antigo para os produtores rurais

-, diz Germann, explicando que
os agricultores preferem não

recorrer aos empréstimos ban
caries no mercado formal,
devido ao custo dos financia
mentos.

De qualquer forma, "o Pronaf
é hoje o principal instrumeneo de

que dispõe os agricultores da
,

região na tornada de recursos, por
sermais ágil e menos burocrático,
do que as operações bancárias
convencionais", acrescenta.

AMOSTRAGEM - Os téc
nicos do TCU explicaram que o

que está sendo feito é uma

verificação do funcionamento do

programa e não umat'operação
pega-ladrão". O levantamento está
sendo realizado por amostragem
em Santa Catarina, com visitas a

30 municípios. Na Microrregião
do Vale do Itapocu, eles também
estiveram terça-feira em

Massaranduba e deverão con

cluir o trabalho hoje, em Corupá.
Os resultados da avaliação em

todo o Estado serão conhecidos
no ano que vem.

(MILTON RAASCH) �

Fone/Fax 371-088,2
Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José
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Mãe de 17 anos espancou filhos e fugiu Ladrão usa bicicletapara fugir
Jaraguá do Sul - Um

roubo inusitado aconteceu na

manhã de quarta-feira. Por volta
Idas 10 horas, Jurair Rolim de

Moraes, 54 anos, e morador em
Três Rios do Norte, caminhava
pela Avenida'Getúlio Vargas.
Ele seguia para uma agência
bancária, localizada no centro da
cidade, para realizar um de

pósito. Inesperadamente um

ladrão, utilizando uma bicicleta,
passou ao seu lado e roubou a

bolsa, fugindo em seguida.
Moraes contou na Delegaciade
Polícia que, um pouco adiante,
o ladrão parou a bicicleta, tirou
do interior da bolsa R$ 267,00,
que seriam utilizados para
depósito, continuando a fuga. A
bolsa foi jogada pelo ladrão. A
única pista do ciclista ladrão é

que no instante do roubo Usava

boné e camiseta escuros, sema

vítima saber precisar a cor, e

tinha cabelos loiros. (AO)

Jaraguá do Sul- A agres
são de CP, 17 anos, contra os

filhos de 1 ano e 8 meses e de 7

meses de idade indignou até os

. policias que atenderam a

ocorrência. A PolíciaMilitar foi
acionada às 16h30 de terça
feira, na EstradaNova, por Vera
Lúcia Oliveira dos Santos, tia
das crianças. Segundo a

delegada Fedra Luciana Konell,
ela informou que percebeu que
as crianças estavam com

• marcas de espancamento, e por
iSSQ tomou as providências.
Ainda conforme a delegada, o
Conselho Tutelar já vinha

acompanhando a família. A

delegada solicitou na quarta
feira a realização de exames de

corpo delito nos irmãos, que
serão afixados ao ato infracional
de c.p., que é menor, e o caso.
será encaminhado para a Vara
da Infância e Adolescente.
CP ainda não foi ouvida,

pois ao avistar a chegada dos

policiais, ela fugiu, informou a

delegada.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Trabalhadorfica semamotocicleta Casa arrombada
Jaraguá do Sul - A De

legacia de Polícia registrou o

arrombamento de mais uma

residência nesta semana. Na

noite de segunda-feira, Gelson
Goulart Anschan, 19 anos,

chegou na residência, localizada
no Bairro Jaraguá Esquerdo, �

percebeu o arrombamento da

janela de seu quarto. Do interior
foi furtado um aparelho de som

com CD, e R$ 30,00. (AO)

Jaraguá do Sul - O pe
dreiro Hildebert Marquardt, 27
anos, ficou sem amotocicleta na

terça-feira. Ele trabalhava no

Cemitério do Centro, localizado
na Rua Procópio Gomes de

Oliveira, e deixou amotocicleta

estacionada do lado de fora,
juntamente com outra moto de

um amigo. Às 16 horas, não
encontrou mais a moto CG

Titan, 125, cor azul, ano 1997,

de placa LYV-7633, de Jaraguá
dó Sul. O pedreiro utilizava a

moto para transporte, pois mora
no Loteamento Otto Georg, na
Barra do Rio Cerro. Conforme

contou na DP, a motocicleta de

seu amigo não foi furtada, pois
dispõe de um dispositivo de

segurança, "a minha não tinha

nada", contou Marquardt, que
informou que havia ãdquirido a

motocicleta há três anos. (AO)

� OFICINA MECÂNICA
.._ B.AUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

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

-Toda linha de reparo de �otor - C�ixas
Agora também ampliamos para melhor atendê-lo

nos seguintes serviços:
- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos.

\ '

'.
,

,
Cargas aereas

nacionais e internacionais

Fones: (Oxx47) 371-0363 ,/275.;.0651

Procópio Gomes, ,246
brasil@netuno.com.br

Rua Cei.
E-mail:'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 9 DE NOVEMBRO DE 2000 CORREIO DO POVO ESPORTE - 11

Futsal perde melhor técnico do Estado f

Sem medo de errar, Jaraguá do Sul e o Estado estão perdendo o me

lhor técnico do futsal catarinense. Manoel Dalpasquale vai ter a gran
de oportunidade de treinar os times juvenil e infanto, da GM!

Chevrolet, de São Paulo. Há vários anos venho dizendo nos progra
mas esportivos, que apresento na Rádio Jaraguá, que Maneca é o

.

melhor técnico do Estado e, com certeza, se repetir em São Paulo o

belíssimo trabalho realizado em Jaraguá do Sul, logo, logo, treinará o

time adulto da GM.

Prêmio ao trabalho
O convite da GM, além
de prêmio, é o

reconhecimento do
trabalho de Maneca.

Profissional sério, trabalhador,
tem como poucos o

domínio dos atletas
com quem trabalha. E olha

que às vezes é

oomplicadíssimo
lidar com cabeça de Jogador. Vai
fazer
muita falta ao nosso

futsal. Sucesso!

Quem será o próximo?
Além de Maneca, outros quatro
ou cinco jogadores poderão ir
para o time juvenil da GM. No
entanto, Maneca será consulta

do e deve indicar algum jogador
para a equipe adulta. Patrick

estava na lista de contratações
da GM, mas depois da lesão e

da cirurgia no joelho, o time
paulista deve esperar para saber
da real recuperação do artilhei
ro. Mas em breve é outro que

estará se despedindo de Jaraguá
do Sul.

Cadê os dirigentes?
Os dirigentes do futsal jaraguaense precisam lutar mais pela
modalidade. Alguns árbitros vêm errando vergonhosamente

contra o nosso futsal. E o pior é que erram fora de Jaraguá do Sul
e também nos jogos disputados aqui no Arthur Müller. Uma

manifestação de descontentamento contra esses árbitros já devia
ter sido encaminhada há muito tempo à FCFS, e também à

Fesporte. Os erros dos árbitros Ideraldo e José Acácio dos

Santos, na final, são inadmissíveis. E pior, ninguém de Jaraguá do
Sul se manifesta, a não ser o Maneca, que "briga" sozinho.

N Veículos e Auto-Elétrica
ParaÄutomóveis • Caminhões·
Tratores • Serviços em Geral

370-4614
Rua José Theodoro Ribeiro, 971 -Ilha da Fi ueira

Equipe Malwee de Bicicross
é vice-campeã estadual

Realizada a primeira rodada da

segunda fase do' futsal de Schroeder

Título foi
conquistado na
última etapa do
catarinense

Jaraguá do Sul- A equi
pe Malwee de Bicicross é vice

campeã catarinense deste ano.

O segundo lugar do Estadual foi
garantido depois da disputa da

7" e última etapa do Cata

rinense, no domingo passado, na
pista ecológica do Parque
Malwee.

A chuva registrada no do

mingo prejudicou a qualidade
técnica das provas, mas o título

de campeã, conquistado por

Brusque, confirmou o prog
nóstico de ValdirMoretti, diretor
da equipe Malwee e presidente

,

Schroeder - No sábado

passado, foi disputada a primeira
rodada da segunda fase do 150

Campeonato Municipal de

Futsal Adulto, Taça "Prefeito

GregórioTietz". São oito equipes
classificadas para esta fase. Os
resultados da rodada, disputada
no Ginásio de Esportes Alfredo

Pasold, foram: Corêmaco 5 x 5

Ângero "A';; Menegotti 7 x 6

;!J�SO TEÓR.�;�A�TAÇÃO
TÉCNICO

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

da Federação Catarinense de

Bicicross. Participaram da

última etapa 240 pilotos,
representando 12 cidades. A

vantagem de Brusque, em

relação à equipe jaraguaense,
.

"foi a utilização de um número

maior de pilotos durante as

etapas, o que, no final da soma
dos pontos, favoreceu Brusque.
Mas mesmo assim o segundo
lugar é importante para nós, que
mesmo com um númeromenor

de pilotos ficamos à frente de

Rio do Sul", conta o dirigente.

Categoria boys 7 anos

Categoria cruizer 35139
Catç,gqçia,pruize cima

Categoriã"damas I 16

Categoria damas 17/18

Rio do Sul ficou em terceiro lugar.
A equipe fez sete vice

campeões: com Ricardo Grutz

machér na categoria boys 11

anos, Kelvim Rosa na boys 6

anos, Ivan VaseI boys 13 anos,

Nei Borchardt no cruizer 35/39

anos, Salete Moretti no cruizer

40/44, e dois segundos lugares
com Marcelo Ludvichak, na

júnior 17/18. Já os pilotos Clau
dinei Marinho, no boys 16 anos,
e Márcio Ludvichak, no cruizer
19/24 anos, ficaram em terceiro

lugar. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

São Carlense; Loja Jacy 5 x 1

Ângero "B"; E.C. União 6 x 3

Independente.
Com estes resultados, Loja

Jacy lidera a Chave "D" com

3 pontos, enquanto Corêmaco

e Ângero "A" têm 1, e Ângero
"B" tem zero.

Na Chave "E", União e

Menegotti lideram com 3

pontos cada, seguidos de São

"

.:;;,1' Prazer em
J'atender bem.

�a,�
nl-"'"

e campeão:
- Guilherme Boreharde

-��bastião Viejra .

"....,. .•·.�9ci\-\�1'GJ;Utztp;�cher
- 'Fiele Renehel

.

- Joyce Moretti

Carlense e Independente, com
zero. O artilheiro do Municipal
de Futsal de Schroeder é Adirlei

Ropelatto, daMenegotti, com 36

gols, e o goleiro menos vazado,
AldirKreusfeld, daÂngero "B",
com 19 gols sofridos.

O campeonato segue sábado,
a partir das 15 horas, no Ginásio
de Esportes Alfredo Pasold.

(AO) ,

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

Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha umaminipizza
de banana nevada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Maneca acerta com aGM/ChevrOlet, de São Paulo
..

'

Cocaafirma

quecolaboradores
do futsal não foram
informados

Jaraguá doSul-A ida do

técnico Manoel Dalpasquale
para a GM/Chevrolet, de São

Paulo, causou descontenta

mento no Grupo do Esporte
Amador, formado por cola

boradores do futsal. O mais

indignado com a notícia é o

vereador Carione "Cacá" Pa

vanello, vice-presidente da

associação, "fomos informados
pela imprensa, o Maneca, não
nos comunicou oficialmente. É
uma pena, pois merecíamos

mais respeito, pois sempre de

mos liberdade para ele (Ma
neca) trabalhar", falou Cacá. O

dirigente informou que acon

tecerá uma "reunião ,entre nós,
da 'associação, na próxima
terça-feira, com o Marcos Mo

raes, que já treinou oBlumenau,
Vasco da Gama e o Banespa de

São Paulo, e a possibilidade de

acerto é grande", afirmou.
- Sobre a saída de jogadores
juvenis, juntamente com Ma

neca, Cacá afirmou que "não

vamos nos opor, desejamos que
todos façam lá o mesmo su

cesso conseguido aqui. Agora,
uma coisa é definitiva, inde
pendente da ida de Maneca para

a qM, ele não faz mais palte
dos nossos planos apartir do ano
que vem", finalizou.

Além de Marcos Moraes,
estão na lista para substituir
Maneca João Carlos Barbosa,
o Banana, destaque como téc

nico no futsal gaúcho; Sérgio
Antunes, o Magrão, de São Mi

guel do 'Oeste, e até a efe

tivação de Augustinho Ferrari,
auxiliar de Maneca.

Na GM, onde atua Ciço,
jogador revelado por Maneca e
\ -

com passagem pela seleção
brasileira. Conforme informou
Manoel Dalpasquale, ele deve

se apresentar ao time paulista
no final de janeiro do ano que
vem. "Até lá vamos cumprir os
compromissos já assumidos
com o futsal jaraguaense, na
Divisão Especial e nas finais do
juvenil", destacou (5' técnico.

Segundo Maneca, o acerto \

aconteceu na semana passada
com dirigentes da equipe pau
lista, que pretendiam a ida

imediata do treinador. Informou

ainda que foi contratado para
treinar o infanto-juvenil e juvenil
da GM, e entre os dias 5 e 15

de dezembro pretende acom

panhar alguns jogos destas

categorias e avaliar os joga
dores. Ele ressaltou ainda o inte

resse em levar para São Paulo

o goleiro Marcelo, os alks Pau
linho, Jédson e Rafael, além do

pivô Éca, todos jogadores que
estão sendo utilizados no adulto,
mas ainda em idade juvenil,

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

I �:��:cer laraguá Motos I
I A única moto r;-----� O d' h

.

I
. I

t.1f----- seu In eira va emuito,

I �atempos �--:� então não, se deixe �nganar. I
I moto e 1

.�i!tJ Venha ate a Jaragua Motos, Itempo" faça seu TEST DRIVE anúncio

I só pra \
4j

e escolha já a sua Yamaha e deposite na Ivocê. 125 O Km. Com ela seu urna da

I dinhero vale 20% a mais do loja e concorra a I
I que a·125 da concorrência. um capacete e

Iuma camiseta
YBR 125E A moto que rende. Yamaha. Sorteio

I muitopaispormuitomenos! 09(12(2000 I
I

Também aceitamos sua carta
I

N
de crédito!

I orne:

Endere-ço-:------------------------Fo-n-e-:-----------I
ILRua: Walter Marquardt, 1669 - Fone: (47) 37o-nOO - Jaraguá do Sul - se I
--------------------�

Tudo em Granitos eMârmores

Pias - Cozinhas - Túmulos - Soleiras

"mas isso vai depender desta
avaliação que vou fazer dos

atletas que colocarão a minha

disposição em São Paulo", ana
lisou Maneca.

Manoel Dalpasquale ajudou
o futsal de Jaraguá do Sul a

conquistar os mais importantes

ca classificou o time juvenil
novamente para as finais do

Catarinense, contra Chapecó, e
levou o futsal adulto à medalha
de prata dos Jasc, e à classifica
ção para as semifinais da
Divisão Especial.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

títulos da modalidade. Sagrou
se campeão da Primeira Divisão
em 1996, dos Jogos Abertos e a

Divisão Especial do ano

passado, além de quebrar uma
hegemonia de Chapecó no futsal
juvenil, conquistando a categoria
,ano passado. Neste ano, Mane-

A impressão
que marca!

370-7919/ 370-8649
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