
Ano 82 - W 4.394 - R$ 1,00Diretor: Eugênio Victor Schmöckel Jaraguá do Sul, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2001

estofados e colchões

TOLDOS
LUMINOSOS

POLICARBONATO
(ESTRUTURAS)

370-4523

(47) 370-7000/635-0705

wWw.zanottLcom.br·zanotti@zanotti.com.br

;;: ;;;, ....• ::;;"
.. -V

GráficaCP
370-7919

370-7944

Edson Junkes/CP Previsão de preços baixos não anima produtores
que iniciam colheita da safra de arroz, na região. Página 7

-

PME faz alteração PT promete apurar
no Varzeano repasse à eco

Cerca de 30 pessoas partici
param da reunião arbitral do

Campeonato Varzeano 2001

promovida pela FME, terça
feira, no auditório da Liga Jara

guaense de Futebol de Campo.
O objetivo da reunião foi discutir
e formular possíveis alterações
no regulamento do campeonato.
Página 10

O PT de Jaraguá do Sul pro
mete-investigar o repasse de R$
230 mil à Associação de Clubes
e Sociedades de Caça e Tiro do
Vale do ltapocu, feito pela Pre
feitura após a l2a Schützenfest,
em outubro passado. Os petistas
lembram que a CCO não apre
sentou notas fiscais que com

provem as despesas. Página 4

Com novo

desenho, o
Palio Weekend

Adventure

promete
conquistar o
públicoClassi Auto

C;overnadorinaugura
linhão e ouve pedidos
da classe empresarial
A chegada do governador

EsperidiãoAmin em Jaraguádo
Sul está prevista para as 16
horas. Eleparticipa de coquetel

-

oferecido pela Celesc para
inauguração oficial da linha de
transmissão Blumenau-Ja

raguá do Sul, o linhão. O go-

vemador também tem agen
dadas visita a conjunto habi
tacional no Bairro Amizade e

reunião naAcijs, onde ele vai
receber documento contendo a

pauta de reivindicações dos

empresários para a região.
PáginaS

Kolaki substitui

Reinke no PSDB
Indústrias pagam
taxa ao Ibama

Emreunião, estasemana,deci
diu-se que o vice-presidente do
PSDB de Massaranduba, Ada
mirKolaki,vaisubstituiropresiden
teFernandoReinke(vice-prefeito),
portrêsmeses. Página3

Todas as indústrias poten
cialmente poluidoras ou que
extraem recursos naturais vão

pagar taxa trimestral ao lbama.
As entidades empresariais são

contra a nova lei e vão combatê
la na Justiça. Página 6
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EdsonJunkeslCP Instalação de aferidor de velocidade diminuiu

reclamações sobre excessos na Rua Iosé.Narloch. Página 6
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Mercado sem lei
o reajuste de 17,5% nas chamadas detelefone fixo para ce

lular, anunciada esta semana, e o provável aumento nas tarifas
telefônicas, que deverá ser autorizado em breve pela Anatel,
reforçam as críticas e as suspeitas levantadas em relação ao

processo de privatização das te

lecomunicações.A transferênciada
concessão estatal para o setor

privado obedeceu única e exclu
sivamente a lógica capitalista:
facilidades na aquisição do pa
trimônio, financiamentos subsi
diados e nenhum compromisso
para com os consumidores.

Antes de entregar a telefonia
brasileira a grupos estrangeiros
alguns estatais-, o País investiu
R$ 21 bilhões na estatal. Em dois
anos emeio vendeu tudo por uma
entrada de US$ 8;8 bilhões, além
de financiar ametade. Auxiliado

por lobistas de plantão, o govemo
desencadeou uma campanha

nacional de convencimento da opinião pública de que a pri
vatização só traria benefícios. Usava como argumento a

concorrência entre as futuras concessionárias, quemelhoria os
serviços e reduziria os preços.

Entretanto, no primeiro dia de operação das novas empresas,
o caos tomou conta das chamadasDDD. Sem ter como justificar
a confusão,Ministério das Comunicações, Anatel e companhias
se acusarammutuamente. O problema arrastou-se pormeses. A
partir daí, as concessionárias encabeçaram a lista de reclamações
nos Procons, principalmente por cobranças indevidas. O
loteamento das áreas de cobertura inviabilizou a concorrência,
criandomonopólios setoriais que atendem apenas os interesses
das empresas.

Idealizado e engendrado nos gabinetes de Brasília, omodelo
de privatização brasileiro seguiu os princípios formulados pela
cartilha liberal: Estadomíninio e economiareguladapelomercado.
Todavia, no Brasil, omercado não tem leí, é regido pela ganância
financeira.que, namaioria das vezes, resulta na antropofagia
econômica. Tanto assim que o fundamento capitalista- a con
corrência - não existe, quando não é possível evitá-la, optam
sepélo cartel, que eleva os preços e reduz a qualidade.

"

Desdeaprivatização da telefonia, as tarifas telefônicas já foram
reajustadas algumas vezes. O governo justifica a autorização
afirmando que os preços há tempo estavam defasados. Ora, por
que só depois de passar para o controle privado se percebeu a

defasagem? Na realidade, nenhum empresário, pormais idiota
gue seja, não adquire umpatrimônio por caridade. As aquisições
só foram concretizadas porque tinham garantias de retomo rápido
e seguros, além do compromisso de reajustes esporádicos.
A insatisfação com relação aos serviços e tarifas foi traduzida

em uma pesquisa encomendada pelo Palácio do Planalto que
apontou que amaioria esmagadora da população acredita que
as estatais foram entregues ao capital privado, sem que nada
fosse exigido em contrapartida. A Anatel, que em tese deveria

regular omercado, evitar os abusos e punir as negligências, se
restringe a atender o consumidor em suas reclamações, que
resultam em zero. Semonopólio estatal émim,mercado sem lei

épéssimo.

Melhor educação/aprendizagem

Toda educação básica palte do

princípio de que um dia fomos

crianças, como se não bastasse, tão
"criança" como essa criança que
agora está em nossas "mãos" para
que, em parceria com seus pais,
possamos dar continuidade a sua

"melhor educação/aprendizagem".
Maitos educadores acreditam que
o princípio básico da "melhor

educação/aprendizagem" está sob
sua guarda. Para muitas e muitas
famílias está mesmo! Mas, para uma
outra grandemaioria, não. Pois para
essa, o "poder" da educação con

tinua sob a tutela dos pais. Estes
sim, às vezes, acusam' e/ou contri
buem para que a escola dê conti
nuidade ao que se ensina em casa

e vice-versa.
A escola também, algumas ve

zes, critica, não ouve ou ignora o

que os pais falam, comentam ou

oferecem como sugestões; acredi
tando que só ela sabe ensinar. Já

estão nascendo escolas em que o

"alvo" ou "público" principal são
os pais. A criança não nasce com

um manual de instruções.
Neste sentido, pais e educa

dores precisam ir passo a passo,

respeitando, compreendendo, pro
movendo a mudança de comporta
mento e caminhando praticamente

* Odenite Cardeal de Magalhães

junto ao próprio crescimento, ama
durecimento e desenvolvimento da

criança. Afinal, ela está apenas

começando!
Em relação ao despertar ou

. desenvolvimento da criança, há as

características esperadas para cada
faixa etária. Essas características
não são rigidamente estabelecidas.
Isto quer dizer que é possível uma
criança amadurecer mais ou menos
rápido que a outra de mesma idade

cronológica.
O mais importante não é consi

derar a idade cronológica, mas

conhecer a criança nas suas poten
cialidades e limitações, adequando
0S ensinamentos ao seu próprio
ritmo de desenvolvimento matura

cional.

.

A evolução da criança depende
tanto da maturação quanto da

aprendizagem. ·Suas condições
internas determinam o quando e o

quanto ela é capaz de fazer. O tipo
de ambiente material e social no

qual ela cresce adquire grande im
portância, uma vez que ele constitui
uma fonte de estímulos e expe
riências que acarretam um desen
volvimento normal ou desviado. A

criança é bastante responsiva ao
tipo de estimulação que recebe.

Não basta organizar o ambiente

e oferecer os estímulos para que a

criança se desenvolva. O valor e a
.

eficácia da "melhor educaçãol
aprendizagem" dependem basica
mente do vínculo amoroso e do

contexto 'psicoafetivo em que ela

está inserida e da qualidade do rela

cionamento do adulto para com ela,

Os estímulos devem ser oferecidos

em quantidade, qualidade e na

oportunidade certa, de forma sim

ples e natural.
,

A criança sempre se desenvol
verá saudável se for estimulada
afetivamente nas- áreas: psicomo
tora, cognitiva, afetiva, sexual, so
cial e de linguagem. Estas áreas são

interdependentes e estão aconte

cendo de uma forma ou de outra,

Independente de estimulação,
Espera-se que pais, educadores e

profissionais que lidam com criança
pequena, sejam criativos e afetivos
ao estimulá-la em seus aspectos de

�esenvolvimento e em suas respec
tivas fases.

Desta forma, é possível que
haja um maior número de crianças
sadias, felizes e prevenidas contra

possíveis distúrbios de desenvol
vimento e de aprendizagem.

*Psicóloga
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Representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
de Jaraguá do Sul e Região estiveram quarta-feira em

Massaranduba, para audiência com o prefeito Dávio Leu (PFL).
O objetivo da visita foi começar a discutir as condições para a

organização dos servidores públicos municipais como categoria
profissional no Município. Conforme os dirigentes do Sinsep, foi
um contato ainda bastante preliminar, com o intuito de começar a
estender os serviços da entidade em Massaranduba. O sindicato

também deverá procurar o prefeito Luiz Carlos Tamanini

(PMDB), em Corupá, para tratar do assunto.

Transporte escolar

A Secretaria de Educação de
, Guararnirirn iniciou
levantamento para apurar o
investimento que será
necessário para proporcionar o
transporte escolar, sem custo,
para os alunos do Ensino
Fundamental. O estudo' deverá
tomar por base a demanda total
de alunos no Município, a partir
das novas matrículas recebidas

para o ano letivo que inicia em

breve.

Comércio
O início da safra do arroz

aumenta a expectativa dos

empresários do comércio, em
Massaranduba, quanto ao

incremento dos negócios. A
colheita do arroz funciona
como reguladora direta dos

outros negócios no município,
razão pela qual, tanto

agricultores quanto população
urbana, torcem para que a

nova safra seja bem-sucedida.
É bom para todos.

Obras
Trânsito de Guaramirim continua bastante conturbado devido às
obras de ampliação da rede de telefonia. 'A previsão é de que os

serviços fiquem concluídos em abril.

Fora de cena

O ex-prefeito Antonio Carlos
Zimmermann não tem sido

visto, há semanas, em

Guaramirim. Nos círculos da

política, a pergunta é se ele
ainda está em férias ou se já
trabalha pela candidatura do

prefeito Luiz Henrique da
Silveira (PMDB), de Joinville,
para o governo do Estado.

Balanço
Os Bombeiros Voluntários de
Guaramirim atenderam em

janeiro 179 ocorrências de
vários tipos. O dado consta

de relatório de atividades

divulgado mensalmente pela
entidade. Os socorros a

pessoa ponteiam o relatório,
com 129 atendimentos

prestados.

Carnaval
A diretoria da Sociedade Atiradores Diana promete voltar a

promover festa momesca com a realização do 10 Carnaval Verde
e Branco, no próximo dia 23 de fevereiro.

ENTREASPAS__-------------
"Nossa região não se configura uma região metropolitana. Foi
criada por ciúmes, quando da instalação da Região Metro
politana de Florianópolis. Além de não serem conurbados, os
municípios têm interesses distintos, dificultando soluções
conjuntas." (Deputado estadual Ivo Konell- PMDB - criticando
a criação da Região Metropolitana de Joinville e à tentativa de se

buscar discutir acordo para a região entre os 20 municípios in

tegrantes)

Dr.Luciano Maiochi Pereira
Oftalmologista - CRM 9066

Rua Guilherme Weege, 327 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

.

Reinke reúne os tucanos para
debateras questões do PSDB
Partido analisa
postura política
do professor
Dito Mohr

Massaranduba - o vice

prefeito e presidente do PSDB,
Fernando Reinke, reuniu os

tucanos esta semana para analisar

algumas questões internas do

partido. Ficou confirmado que o

vice-presidente, Adamir Kolaki,
substituirá Reinke na direção do

partido durante os próximos três

meses, período em que o vice

prefeito estará licenciado para
concentrar atividades na Pre-

, feitura. E também foi discutida a

questão que envolve a postura
política ostentada pelo professor
DitoMohr, em relação às últimas

eleições.
A reclamação dos tucanos é

de que Mohr, vice-diretor do

Colégio Estadual General Ron

don, o principal estabelecimento
público de ensino médio de

Massaranduba, não teria se en

gajado suficientemente na cam

panha pelas eleições dos can

didatos da coligação PFL/PSDB.
Conforme Reinke, durante a

reunião, a Comissão de Ética
ouviu Mohr sobre essa questão
e, oportunamente, deverá se

manifestar em definitivo sobre o

assunto. Mohr alegou ter sido

pressionado por adversários para
justificar a posição.

O isolamento do professor
Mohr, que chegou a ter o nome

cogitado para sair candidato a

vereador e até para vice-prefeito,
não foi a única dificuldade que o

PSDB enfrentou na campanha
eleitoral. O então vice-presidente,
Hilário Bramorski, pediu des

ligamento do partido quando fal
tavam poucos dias para as elei

ções, para aliar-se aos adversá
rios. Reinke transformou as últi-

Arquivo/CP: Edson Junkes

Vice-prefeito: últimas reuniões serviram para "lavar a roupa suja"

mas reuniões do PSDB em opor
tunidade para "lavar a roupa suja",
visando a superação desses im

passes, internamente, no partido.
O PSDB ocupa apenas uma

secretaria no primeiro escalão do

governo da coligação PFL/PSDB,
que assumiu em 1 de janeiro, in
terrompendo quase uma década
de hegemonia política do PMDB
e PPB, no Município. O profes
sor Tito Stolf, com muitos anos

de atividade no magistério local,
foi indicado para assessorar o

prefeito Dávio Leu (PFL), no
setor de ensino. Mas o vi ce

prefeito Reinke ficou liberado

para atuar em várias frentes do
novo governo.

SUBSTITUIÇÃO - Acoli

gação PFL/PSDB está solicitando
a substituição do professor Car
melino Dolsan na direção do'

Colégio Estadual General Ron
don. Uma correspondênciajá foi
enviada à 17a Coordenadoria Re

gional de Ensino, com essa fina
lidade. Conforme Reinke, não se

trata de medida unicamente de
caráter político. "O professor
Dolsan é uma pessoa de idade, já
aposentada, com muitos anos de

serviços prestados. E é natural que
sofra desgaste", justifica. (MR)

Vereadores não receberão pelas extraordinárias
Schroeder - o Legislativo

deverá abolir a remuneração
sobre a realização de sessões ex

traordinárias. O presidente da

Câmara, Filipe Voigt (PPB), já
conversou com os colegas e'con
seguiu o apoio dos mesmos nesse
sentido, até o final do período de
recesso do Legislativo. Se até o

dia 15 de fevereiro, quando serão

.Clínica e cirurgia de olhos
_

�,�="",,"'��Ä�""�
Lentes de <;ÇJntato.b=�,;"��=��,*""'-k><,,.,.,_>«<,,_1

reiniciadas as sessões ordinárias,
o prefeito Osvaldo Jurck (PM
DB) necessitar dos serviços dos

vereadores, eles irão atendê-lo
sem qualquer ônus para os co

fres públicos:
- É inconcebível que um

município de pequeno porte como
Schroeder;com arrecadação baixa
e com tantas obras a fazer para a

comunidade desperdice recursos

-, diz Voigt. Para ele, o salário do
vereador em Schroeder, de R$
1,110,00, já é suficiente, não se

justificando os pagamentos adi
cionais por atividade extraor

dinária. O presidente disse que vai
solicitar orientação jurídica para
proceder as alterações necessárias,
com esse intuito. (MR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Bancada do PT vai investigar
o repasse para a Schützenfest
Scarpato acredita
que sociedade
não "engoliu" as
explicaçõesdadas

Jaraguá doSul-A bancada

petista na Câmara Municipal
promete investigar o repasse de R$
230.310,00 à Associação de Clu
bes e Sociedades de Caça e Tiro

do Vale do Itapocu, feito pela Pre
feitura após a 12a Schützenfest,
em outubro passado. A informa

ção é do vereador Marcos Scar

pato, que descarta, de imediato, a
abertura de CEI (Comissão Es

pecial de Investigação) para apurar
possíveis irregularidades. Segundo
ele, a sociedade jaraguaense não

aceitou as explicações apresenta
das pelo governo e pela CCO (Co
missão Central Organizadora).

Scarpato justificou a medida
lembrando que o relatório divul

gado pela CCO aponta R$ 86 mil

gastos em melhorias no Parque
Municipal de Eventos; R$ 16,6
mil em ingressos para servidores
públicos, vereadores e convida
dos do prefeito; R$ 4,75 mil no
camarote da Prefeitura e R$ 8,8
em refrigerantes e chope para
funcionários municipais, além de
outros. "As obras nos pavilhões
foram executadas pela Codejas
(Companhia deDesenvolvimento
de Jaraguá do Sul), uma autarquia
municipal, e não foram apresen
tadas notas fiscais das despesas",
reforçou.

Ele revelou que o PT encami-

Promessa: Scarpato disse que vereadoresfiscalizarão os atos doExecutivo

nhará denúncias ao TCE (Tribu
nal de Contas do Estado) e ao

Ministério Público, acompanha
das de documentos e reportagens
divulgadas.pela imprensa regional
sobre o assunto.

PROJETOS - Os parlamen
tares prometem ainda cobrar da

administração a realização do

programa de governo apresen
tado na campanha, em especial a
implantação do sistema integrado
de transporte coletivo, discutir a
eficiência e a economia justificada
para a instalação do horário

especial de funcionamento dos

serviços públicos e combater o

nepotismo na administração
municipal.

- A cobrança do programa
de governo é por coerência. e

compromisso com a sociedade

que apostou nas promessas, mas
também porque a grande maioria
das propostas sociais é cópia fiel
do programa do PT -, declarou,
afirmando que as ações de go
verno não correspondem com os

discursos de campanha.
Sobre o horário especial da

Prefeitura - das 7b30 às 13h30

-, disse que é uma vergonha.
"Só reduz o tempo de trabalho,
sem prejuízo nos salários. É uma

afronta ao contribuinte que paga
a Jarra", criticou, revelando que
o PT vai propor a criação de uma
lei que limi ta a contratação de pa
rentes por parte dos agentes pú
blicos, "para impedir a imora
lidade com o dinheiro público."
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Pasold vai integraroConselho deDesenvolvimento
Jaraguä doSul- O prefeito

Irineu Pasold (PSDB) foi indicado
para integrar o Conselho de Desen
volvimento da Região Metropo
litana de Joinville. Ele será o repre
sentante dos 20 municípios mem
bros no Núcleo de Expansão, O
prefeito de Joinville, LuizHenrique
da Silveira (PMDB), continuará
como presidente da Região Me

tropolitana, por administrar a cida
de-pólo. O prefeito de Araquari,
Francisco Airton Garcia (PFL),
também integrará o conselho. Os
outros dois membros serão esco

lhidos entre os vereadores das ci
dades que compõem aRegiãoMe
tropolitana.

Os nomes foram definidos em

encontro realizado na manhã da
última terça-feira, na Prefeitura
de Jaraguá do Sul, que reuniu re
presentantes dos governos mu

nicipais que integram a Região
Metropolitana, além do deputado
estadual Ivo Konell (PMDB) e do
diretor de Planejamento da Co
desc (Companhia de Desenvol

vimento de Santa Catarina), Luiz
Carlos dos Santos. O Conselho
de Desenvolvimento é formado

,

por dez membros, cinco nomea

dos pelo governo do Estado e ou

tros cinco indicados pelos mu

nicípios.
De acordo com Santos, a Co

desc é a gestora das regiões me

tropolitanas, tendo como função

fazer cumprir as determinações
dos órgãos. "As prioridades de ca
da região são definidas pelos res
pectivos conselhos de desenvolvi
rnento.Cabendo à Codesc otimizar
e coordenar a implantação das su

gestões", explicou, informando
que os recursos são oriundos do

orçamento estadual, do Fundo de
Desenvolvimento dos Municípios
e de financiamentos nacionais e

internacionais.

Pasold afirmou que a Região
Metropolitana .é o fórum de in

tegração, cujo objetivo é envolver
os municípios na busca de solu
ções conjuntas para a região. "Vejo
como envolvimento integrado, e

não como político", resumiu. (MC)

Se dependesse do deputado federal Vicente Caropreso, presidente
estadual do PSDB, o PFL estaria fora do governo. O parlamentar
não se conforma com a rebelião na base aliada provocada pela

disputa à Presidência da Câmara dos Deputados. Caropreso disse
que a atitude "irresponsável" do PFL ajudou a oposição a dar um

prejuízo de bilhões de reais ao País.
Embora o presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) tenha

ameaçado revidar com exoneração, caso o PFL insista na

oposição-oportunista, os pefelistas pretendem insistir na tática de

fustigar o governo em votações que não sejam vitais para o

Palácio do Planalto.
A vocação governista do PFL está no sangue. Assim, deixar a

base aliada está fora de cogitação.

Inócua
O secretário de Produção,

Dieter Jansen, disse que vai

adaptar as normas de incentivo
às empresas à Lei de

Responsabilidade Fiscal. Aliás,
os administradores público

têm demonstrado preocupação
com o rigor da lei. Entretanto, a

prática provou que a lei não

vingou e nem irá vingar. Se
fosse cumprida, não haveria

espaço para prender tantos
prefeitos corruptos produzidos

pela ignorância política,

Cobrança
Caropreso reclamou mais

cargos para o PSDB, tanto no

governo federal-quanto no
estadual. Segundo ele, muitos
cargos da administração
federal "são feudos políticos
eleitorais". "Quero ver se o

Planalto vai reconhecer o apoio
integral do PSDB catarinense e

o meu em particular ao
governo", cobrou, afirmando
que é favorável à criação de.

fórum de otimização dos
'

cargos públicos federais.

Tiroteio

Do deputado federal Carlito Merss (�T) às críticas do

governador Esperidião Amin (PPB) à proposta petista de limitar

em 10% da renda líquida de Estados e municípios o pagamento
de dívidas com a União,

- O governador é especialista em precatórios e em transferência de
.

dívidas à viúva. Afinal, a fraude com os títulos públicos foi fabricada e

exportada por seus companheiros Maluf e Pitta. Sem falar que não

encontrou dificuldades para federalizarR$ 600 milhões de dívida do

Ipesc e R$ 2,2. bilhões do Besc -, disparou.

Corrida
Corre à boca pequena que o

PPB de Jaraguá do Sul
também pretende lançar um
candidato a deputado
estadual no próximo ano.

Fontes garantem que, além

do ex-deputado estadual
Udo Wagner, existem outros
dois nomes em condições
de disputar a indicação, que
serão divulgados "em
momento oportuno".

Contradição
Enquanto o Samae,(Serviço

Autônomo Municipal de Águae'
Esgoto) se esforça pan

convencer a população da

qualidadeda água
distribuída, garantindo

tratamento de primeiro mundo,
na Prefeitura só se toma água

mineral dos conhecidos

garrafões azuis. Nas coletivas

semanais, pode-se optar pela
água com gás,

Sugestões para a coluna;
cp.politica@jornalcorreiodopovo.com.br

Médico Oftalmologista
Especialização: Hospital 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: 047 275·115�
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A bonita Juliana Farias será

cumprimentadaneste dia 10 de fevereiro,
por mais um aniversário

Estréia
O bicampeão catarinense deVelocidade, o jaragua

enseDouglas Boga, vencedor em 99 da categoria "N", e
ano passado "Marcas A", volta às pistas neste final de
semana na cidade de Chapecó, no Oeste do Estado.

Comércio
A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) marcou

para o dia 21 de fevereiro, às 21 horas, na Notre, o
lançamento da campanha Liquida Verão Jaraguá. As
lojas participantes da promoção prometem preços ar
rasadores no período de 1 a 10 demarço. Já o Rotary
Club programou para os dias 10 e 11 de março a

segunda feira da Ponta de Estoque, no Parque de
Eventos.

Intercâmbio
A SIS - Intercâmbio Cultural, filial de Jaraguá do

Sul, definiu a nova turma de intercambistas 2001 que
segue para cursos no exterior: Deborah Breithaupt. 5
meses no Canadá; Nicole da Silva Laudelino, 5 meses
no Canadá; Joana Breithaupt. 6 meses em Vancouver
e 5meses emMontreal; Bruno BreithauptFilho,l ano
acadêmico em Chicago (EUA), e CaitanoMarcatto, 4
meses em Firenze, na Itália.

Municípios
A primeira assembléia da Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu), reunindo os sete pre
feitos da região neste ano, acontece amanhã, a partir
das 9 horas, no Fórum da Comarca de Barra Velha. O

prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold, será
empossado na presidência da entidade. Na pauta do
encontro debates sobre o Centro de.Reciclagem, Lei de
Responsabilidade Fiscal e novas propostas de

pavimentação.

INTERCÂ.MBIO Bruno Breithaupt
Filho embarca neste sábado para os

EUA, onde, durante 11 meses, fará
curso de Inglês mais estágio na

cidade de Chicago
Marcelino José Demarchi estréia idade nova no

próximo dia 11 de fevereiro. Parabéns e votos de
felicidades de todos os amigos e familiares!

o NIVER DO HENDERSON

Tributo
Nesta sexta-feira, na Notre Show, "Tributo a Bob

Marley", com Ir Marvin (vocalista do TheWailler's),
Andrew Tosh (filho de Peter Tosh), Papa Winnie e

Banda Djambi. Início: 23 horas. Ingressos antecipados:
Naguchi (Shopping Center), O Boticário (Calçadão) e
Hobby Vídeo Locadora.

O contato publicitário aqui do CP
Henderson Rockfeller Zimmer
reuniu os amigos, no dia 9 de

janeiro, na Recreativa Duas Rodas

para uma animada comemoração.
Parabéns!

O aniversariante Henderson num

flash especial ladeado pela ala
feminina do CP

Posse
O Conselho Diretor da Câmara Júnior de Jaraguá

do Sul para a gestão 2001 será empossado no próximo
dia 9 de fevereiro, às 20 horas, nas dependências da
Recreativa Duas Rodas. Durante a solenidade Márcia
Corete Fragoso transmite o cargo de presidentepara
Denilson de Souza.

Francisco Alves, diretor
do CP, Henderson

Rockfeller Zimmer e

Arialves Laus, revisor do
CP, em clima de

confraternização!

Pequena - R$ 6,.90
Grande - R$ 12,90
Gigante - R$ 1S,90
Calzone R$ 16,90 "----�---- _

Prazer em Entregamos em Guaramirim
vatender bem. '8�1��� Fazendo seu pedido de uma

pizza grande ou gigante
você ganha uma minipizza

de banana nevada

8/2
João Rocha Sobrinho
Heverton Barg
Elcídeo Kath\\\\\\
Grace Jane Pradi

. Bruna Mayara Pradi
Darci Odelli

11/2
Irene Valentini
Luana Rauck

Edgar Strelow3'11-"55 10/2
Ademir Kotchella

Prer, Waldemar Grubba, 2176 "Vila Lalau - Jaraguá do Sul
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Edson Junkes/CP

Poluição: indústrias vão recorrer judicialmente para não precisarpagar a TCFA ao lhama

Indústrias vão pagar taxa por
.' I ,

•

poluir e usar recursos naturais
Lei abrange 17

categorias, que
devem pagar novo
imposto ao Ibama

Jaraguá do Sul - Até o

dia 30 de março, todas as in

dústrias potencialmente polui
doras ou que extraem recursos

naturais devem cadastrar-se no

Ibama, em Joinville. O alerta é

do assessor jurídico da Acijs
(Associação Comercial e In

dustrial de Jaraguá do Sul),
José Benedito Campos, lem
brando que a lei federal de 271

12/2000 estabelece que as in

dústrias passam a pagar, este

ano, a TCFA (Taxa de Controle

e Fiscalização Ambiental),
recolhida a cada três meses. O

valor da taxa obedece tabela que
varia de acordo com a clas

sificação da empresa (micro,
pequena, de médio ou grande
porte) e a taxa de poluição ou

utilização de recursos .(peque
na, média e alta).

Campos diz que a taxa é

mais uma forma de tributo que
vai pesar sobre praticamente
todas as indústrias. Uma indús-

tria têxtil, por exemplo, é clas
sificada na categoria Média,
quanto ao potencial de poluição
e ao grau de utilização de recur

sos naturais. Se for de grande
porte (com receita bruta anual

superior a R$ 12 milhões) vai

pagar, a cada .três meses, R$
900,00. O valor cai propor
cionalmente ao tamanho da

empresa. "A nova lei também

exige que a empresa esteja em

dia com os laudos do Ibama",
lembra o assessor jurídico.

A lei aprovada em dezembro

de 2000 substitui outra lei, de
1981, que previa a cobrança de

valores mais elevados. "As

entidades empresarias se uni

ram e os deputados propu
seram este novo projeto, que
ainda hão satisfaz as indús

trias", ressalva Campos. Estão
enquadradas 17 categorias
industriais, que vão desde as

que extraern'recursos minerais

e madeiras, até metalúrgica,
química', têxtil, de bebidas e

alimentos. As que não se ca

dastrarem no prazo previsto
junto ao lbama, estão sujeitas a

multa de 20% sobre a taxa

devida. Todos os anos, sempre
no dia 31 de março, as em-

presas terão que entregar rela
tório das atividades desenvol

vidas ao Ibama.

Agente fiscal do posto do

Ibama em Joinville, Jorge
Gotardo Waterkemper, diz que
o órgão fez convênio com a

Receita Federal, que vai enviar

os formulários de cobrança
para as empresas via Correios.

"Os pagamentos serão feitos no

banco, nós apenas encaminha

remos 'novos cadastros' e rece-
.

beremos os relatórios anuais",
explica.

RECURSOS - A lei prevê
que os municípios e Estados

poderão fazer convênios para
utilizar os recursos arrecadados

,

com a taxa em projetos de

preservação e recuperação do

meio ambiente. O industrial

Eduardo Horn conta que as

indústrias vão recorrer judicial
mente para não pagar essa taxa.

"Já pagamos a licença ambiental
de implantação e operação e

somos fiscalizados todos os

anos pela Fatma. Não preci
samos de mais um órgão fazen

do o que outro já faz malfeito",
opina. Ele lembra que o destino

desses recursos é duvidoso.

(LiSANDREA COSTA)

Aferidor de velocidade agrada
população da Rua JoséNarloch

Jaraguá do Sul- A instala

ção de um aferidor de limite de

velocidade está disciplinando o

trânsito na Rua José Narloch, no
Bairro TifaMartins. O depoimento
é dos mesmos moradores que, no

final do ano passado, realizaram
protestos pedindo o fim da vio

lência na via. Outro equipamento
foi instalado na Rua Francisco

Hruschka, Bairro Ana Paula, mas
os dois "radares" ainda não foram
liberados pelo Denatran (Depar
tamento Nacional de Trânsito).
Um mês após essa liberação, vai
começar a emissão demultas, para
os infratores.

As previsões da gerente de

Planejamento, ClariceCoral, de que
até o início do ano metade dos

gerenciadores de infrações de

trânsito estaria instalada não se

confirmaram. O coordenador da
Secretaria de Desenvolvimento

Municipal, Ademir Izidoro, infor
ma que' a empresa que venceu as

licitações tem até março para

completar o serviço. Devem ser

instalados 20 aferidores de limite
de velocidade, nas principais ruas
do Município, e 16 detectores de

avançode semáforo e parada sobre
a faixa de pedestres.

- O Inmetro analisou e apro
vou os dois equipamentos insta

lados. Agora precisamos esperar
a homologação pelo Denatran -,
esclarece Izidoro. No Bairro Tifa

Martins, a população aprovou a

instalação do aferidor de veloci
dade. Em pouco mais de um mês,
os problemas com abuso no trân

sito caíram mais de 60%, de acor
do com a avaliação da associação
demoradores. "O pessoal está res
peitando o limite. Tem motorista

que agora até deixa os pedestres
passarem", testemunha a profes
sora Marisa Sabel. "Os que ainda
não respeitam vão ter que pensar
melhor, quando começar .a co

brança de multas", completa.
O limite dê velocidade na Rua

José Narloch foi estabelecido em

60 quilômetros por hora. No local
de aferição, o limite é 40. O geren
ciador de velocidade, popularmen
te chamado de radar, foi instalado
no cruzamento que dá acesso à

escola, local que era considerado
antes o pontomais perigoso da rua.

Até o início da cobrança demul
tas, o Município precisa adequar a
Jai (Junta deAvaliaçãode Infrações).
O proprietário de veículo deve pagar
R$ 45,00 por infração. (LC)

Municípios não têm verbas

para campanhas preventivas
Jaraguá do Sul - Estado e

municípios não dispõem de verba

para a campanha de prevenção à

aids e doenças sexualmente trans

missíveis, tradicionalmente rea

lizada no período de Carnaval. De
acordo com informações da 17a

Regional de Saúde, a campanha
será feita exclusivamente com

material encaminhado pelo
Ministério da Saúde, que deve

chegar em Jaraguá do Sul na
semana que vem. A agência local
ainda não foi informada sobre o

tema e a quantidade de material

(preservativos, leques e panfletos)
que será enviada ..

- Como o Estado não dispõe
de verba, decidimos; em reunião

em Florianópolis, pedir patrocínio
para aquisição de material junto às

empresas de bebida, mas não con
seguimos nada-, informa a coor

denadora do Programa IDST/Aids
(Doenças Sexualmente Transrnis
síveis) da 17a Regional de Saúde,
Maria Terezinha Nardelli. Ela diz

que uma segunda opção foi pen
sada, solicitar que os Municípios
buscassem patrocínio para poder

fazer campanha maior. "Já recebi
a resposta, da maioria dos muni

cípios dizendo que não há verba

disponível. Por isso vamos fazer

a campanha com o material que
vier, ainda que seja pouco", lamenta
a coordenadora.

O coordenador da Secretaria
de Saúde, Esporte e Lazer de Jara
guá do Sul, AirtonWeber Silva, diz

que o Município não dispõe de

dotação orçamentária. "Agora só

podemos executar ações que este

jam previstas no orçamento, por
isso vamos fazer uma campanha
simples, de divulgação", justifica.

A 17aRegional de Saúde atende
sete municípios na região e vai

distribuir omaterial de acordo com
a população e a demanda de cada

Município. Foram listados os clu
bes e locais onde haverá carnaval

de rua, para medidas de cons

cientização. "Vamos entregar vales
preservativos, nas ruas e através
das rádios. Quando a pessoa for
até o posto para retirar o preser
vativo, aproveitaremos para pra
ticarmedidas de conscientização",

.

explica Maria Terezinha. (LC)
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( Autogeral
Grupo VW bate recorde
de vendas em 2000
A Volkswagen comercializou, no

,

ano passado, cerca de cinco milhões,

de veículos no mundo inteiro. Essa

marca superou a registrada em

1999, quando o Grupo VW

comercializou 4,8 milhões de unida-:
des. Todas as marcas tiveram altas. '

A Audi, Seat, Skoda, Bentley, Rolls- :

Royce e a Lamborghini foram as

que. tiveram os maiores aumentos.

Que Twingo mais Fashion:
A Renault monta nova campanha :
publicitária para o Twingo e pro-

.

mete aliar a imagem do carrinho ao :
mundo da moda, já que o veículo é :
patrocinador da São Paulo Fashion '

Week, em São Paulo. A agência
Lowe, Lintas & Partners é respon- :
sável pela criação da campanha em '

que a modelo Mariana Weickert é a :
estrela.

Esgotado PT Cruiser em SP :
As concessionárias de São Paulo já
venderam todas as unidades do

carro PT Cruiser. .Apenas um

modelo prateado restou em uma,
mas tem ágil de R$ 5 mil. Nas

revendas fora da central do Brasil
ainda dispõem do veículo,. para
quem se interessar.

Mais Recall para o Corsa
A Chevrolet confirmou a realiza

ção de um novo recall do Corsa,
prevendo qualquer acidente. A

montadora informou que o recall
foi anunciado assim que foi detec
tado um problema no fecho de

travamento do cinto de segurança
dos bancos dianteiros, na Alema
nha. Os modelos atingidos são os

fabricados entre 1999 e 2000 e que
vêm equipados com air bago A

Chevrolet anunciou também que o

atual receü não tem nada a ver com :
o anterior.

) Pra todo terreno, Palio Adventure
Com a primeira
aparição no pro

grama No Limite,
o novo Palio
Weekend
Adventure pro
mete conquistar o

público ainda

mais. Com o de

senho da nova

linha e em um

mercado total

mente diferente

dos existentes por

aí, a Fiat está se

guindo os passos
do Volvo Cross

Country e do

Audi A6 Allroad.
Mas não pode
mos comparar os

'dois importados
com o nosso naci

anal, já que, além do preço, o

modelo não tem itens iguais ao

dos importados. Com isso, o
Palio segue sozinho no merca

do brasileiro e com muitos

adeptos ao modelo lançado no

Brasil, em 99. Com o modelo

ZOO 1 da Adventure, a Fiat pre
tende ingressar nesse mercado

de vez, juntando o desenho
novo do Palio, que está agra
dando e vendendo muito bem.

As principais diferenças estão

nas características fora-de-es

trada adotadas para o modelo:

quebra-mato, faróis,
de neblina de longo
alcance, suspensão
mais alta, rodas 14 e

estribos antiderra

pantes são as princi
pais do lado externo

do veículo. Pára

choques, grade di

anteira e, ao redor

da placa traseira, '

estão em preto, pu
xando também para
a esportividade do
veículo. As caracte

rísticas internas não

foram muito altera

das, no painel os
instrumentos ga
nharam luzes ama

relas com a logo
Adventure, que

106 cavalos de

potência, fez o

Palio alcançar
os 178 km/h.
Os outros car

ros, acima cita

dos, são carros
comprados por
valores acima

dos R$ 100

mil. O Palio
Weekend
Adventure

chega ao mer

cado com o

preço entre os

R$ 29 mil, com
os itens de

também está presente
nas maçanetas externas.

Os principais equipa
mentos que são ofereci

dos de série são ar-condi

cionado' direção hidráu

.lica e vidros elétricos.

Com os opcionais air bag
duplo, i}BS com EDB,
CD player com magazíne
para cinco CDs, entre
outros, o carro fica completinho.
Um novo motor 1.6 de 16 válvu
las foi colocado, aumentando o

torque e a velocidade final, e com

série compensadores e com um visual

totalmente exclusivo. (LEANDRO
SCHMÖCKEL GONÇALVES)

"
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Vende-se Gol CL 1.8, ano Vende-se Logus 94/94- gas, perfeito estado 2.500,00 98, com 12.000km, origi-
93, branco. Tratar: 371-, bordô metálico. Tratar: 371- Telefone: 9975-2690 nal, único dono e

Vendo Gol4 portas, MI, cl 5343 ou 9973-8756 8554 excelente estado. Valor
baixa km, ano 99, Vende-se Fusca ano 76 R$ 12.800,00.

cor verde musgo, valor R$ Vende-se Fusca ano 76 Vende-se Brasilia ano motor 1.300 por 3.000,00 Tratar110 telefone

14.500,00. Tratar 372-0655 todo original ou 81.Valor R$1.1 00,00. ou troca-se por moto CG. 371-6600 ou 9973-8543
ou 9103-6044 troco por moto Tratar: 370-0789 Telefone: 371-3022

CG TITan Tratar: 371-3022 Vende-se Santana CU,
Vende-se Gol MI, ano 98, cl Adriana _ Vende-se Gof GL completo Vende-se Gol CL 1 .6, 1.8, 4 portas, completo,

, cor branca. Tratar: 371- ano 95, cor bordô, álcool. Telefone: 371-5817 ano 95, gasolina. Tratar:
5343 ou 9973-8756 Vende-se Santana GLS, gasolina. tratar 275-37-'11 370-2190

ano 95, gasolina, vermelho. Vende-se GoI1.6, 5
Vende-se Gol (chaleira), Tratar 371-4000 Vende-se Parati 84. Valor marchas, ano 83, por R$ Vende-se Parati CL, 1 .8,

ano R$ 2.700,00 Telefone: 275- 2.600,00 ano 94, cor verde.
85. Tratar: 275-3711 Vende-se Gol 16 V, 4 2532 Tratar: 372-0525 Tratar: 376-1772

portas, ano 99 cor verde.
Vende-se Santana MI, ano Tratar 371-4000 Vende-se Fusca 79, Motor Vende-se Saveiro CL 1.6, Vende-se Gol 88. Valor

98, gasolina, cor azul. novo aceita troca.Tratar: cor Azul, gasolina ano 95. R$ 4.000,00 + 11

Tratar 371-4000 Vende-se Gol CL 1.6 ano 373-0822 Tratar: 275-3711 prestações de R$ 150,00
91, cor cinza. Tratar: 371- Telefone: 371-9716

Vende-se Golf 95, 4 portas, 5343 ou 9973-8756 Vende-se Voyage GL, ano Vende-se Kombi, azul,
completo, azul 89 cor cinza, ácool. diesel ano 83. Vende-se Fusca ano 79,
metálico. Tratar: Vende-se Kombi branca, Tratar 275-3711 Tratar 275-3711 cor bordô, 1.300L.

371-5343 ou 9973-8756 vidraçada, ano 96/96, Valor R$1.600. Tratar:
gasolina. Tratar: 371-8554 Vende-se Parati 90. Valor Vende-se Gol1 000, ano 96" 371-9917 cl Didnei Adriano

Vendo Gol 96, 1.8, 6.500,00. Tratar: 276-0134 cor prata, gasolina. (Recado)
completo. Vende-se Gol 4 portas, cl Arno. Tratar 370-8484

Valor a combinar. rodas em liga-leve 16V. Ano Vende-se Fusca ano 74
.' Tratar: 9993.-5380 99/99, gasolina. Tratar: 371- Vende-se Gol 94, 1.6 , Vende�se Brasília, ano 80, em bom estado, valor R$

cl Rita 8554 gasolina com baixa KM por vermelha. R$ 1.500,00. 1.500,00. Tratar: 371 8147
R$ 7.500,00 a vista. Tratar: Tratar: 372-0583 após as 22:00hs.

Vende-se Gol, branco, Vende-se Parati 16V, 4 9902-3517 OU 9975-2690 cl Geni.

gasolina ano 96. portas, ano 99, gasolina cor Compra-se Saveiro.
Tratar 275-3711 vermelha.'Tratar: 371-4000 Vende-se Gol ano 83, em Vende-se Gol MI, modelo Iratar 37:1-4969

RUIBern/rio I)orll"u1&4 JJP" Y'ilIßaepellt/í·JlflguitioSul· SC

Oferta da
Semana
Kadett GL 1.8

branco,
gasolina, ano 95.
ValorR$ 8.900,00
(s/troca)

R

GM
Corsa Wind parachcx:jue pers, Branco
1 Omega CD ' Preto
2 Corsa Willd 2 portas Bordô e branco
2 Omega 2.2 GLS completos' Onza - Verde
Kadet GSI completo Branco
4 Kadett 2 portas Branco
3 Chevette SL 1.6 Prata

Gas. 95
Gas. 96
Gas. 95
Gas. 93
Gas 94

91 a 95
85 e 89

Gas 99
Gas. 98
Gas. 97
Gas. 98
Gas. 93
Gas. 94

Gas. 99
Gas. 98
Gas. 96
Gas. 95
Gas. 95
Aleaal 89
Diesel 83
Gas. 85
Gas. 78
Gas. 76

Gas. 98
Ale. 87
Gas. 86 a 88
Ale. 88
Ale. 84

98
97
99

FIAT
Siena 1.0 6 marchas
Palio Weekend
Palio ED 1.0 4 portas'
Palio
Fiorino Furgão 1.5
Uno ELX 2p.

Azul.
Branco
Branco
Bordo
Branco
Verde

VOLKSWAGEN
Gol 1.0 16V 4 portas, cl ar-cond. Cinza

,

Gol Mi 1.0 2 portas Branco
Gol' Branco
Gof GL completo Bordô
Saveiro CL 1.6 Azul
Voyage GL Cinza
Koml:5i Azul
Gol (chaleira) Prata'
Fusca Bege
Brasilia

.
Branca

FORD
Fiesta GLX 1.0 4 p.
Escort XR3 conversível'
3 Escort XR3 completos
Del Rey GL
Escort L

Branco
, Prata
Cinza-Vermelho
Prata
Verde

MOTOS
vermelha
vermelha
bordô

Gasolina
...

,'wlru
ru

�

� ."'�"

pe�o preço da comum

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL, 8 DE FEVEREIRO DE 2001 CORREIO DO POVO Classi Auto - 3

MOTOS

Vende-se Monareta, ano
92, preta. Valor R$
400,00. Tratar:
371-7324

Vende-se CG ano 84

por R$ 950,00. Tratar:
Rua Emílio Stein nº 273

Vende-se CGTitan ano
2.000 cor prata por R$
2.600,00 + 11 x R$
93,00 ou troca-se por

CG 98. Tratar: 373-1336
c/Tatiane ou Reginaldo

Compra-se CG acima
de 87. Paga-se a vista.
Telefone: 376-1766

Vende-se CG 82 por
R$ 800,00 telefone:

9962-2747

Vende-se CG Titan

2000, completa, por
R$ 2.000 +

prestações. Tratar:
275-3167 cl Carlos

Compra -se moto CG
, 125, acima do ano

85 Telefone: 370-
4466

Vende-se DT ano 83

por R$ 550,00. Tratar:
275-1184

Vende-se Scooter 98.
Telefone:
375-2012

.�Au" C••". LTDA
CAMINHO........

II (47) 376- 1772-

MODELO ANO COR COMBo Valor

WsJmtCl._�1RIIi�.s�:;:·t'�,�.�'@�ã:��,',/ �\;"'" ",,� '",V''''''''''''''Ä�''':=>.%''' c'(;M>:@t;�,,,,!::WW �� ",",,,,, �""",*, _"_Hls,,.��""'" .'

Celta 2001 01 Prata G
Corsa Wind 1.0 4p 99 Prata G
Go1M11.0 98 Vermo G
Escort Hobby 1.0 96 Prata G
S-10 de Luxe completa 96 Vermo G
Tipo SLX 2.0 compl. 95 Verde G
Goi CL 1.8 94 Branca Á
Versalles GL 2.0 comp 94 Prata G
L-200 94 Bege O
L-200 93 Bege O
Versaiies GL 1.8 comp 92 Prata Á
Goi CL 1.6 92 Branco G
Quantum CL 1.8 91 Vermo G
Santana GLS 2.0 90 Prata G
0-20 87 BrancaD
F-1000 85 Prata O
F-1000 83 Preta O
Brasilia 1600 79 Branca G

Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do RioCerro - Jaraguá doSul- SC

lNov(os e Usados
GVI

Fones: 373-0806 / 373-1881
Corsa 1.0 MPFI 4p 99 Branca G MODELO ANO COR COMBo
Corsa 1.0 MPFI zp

: 98 Branca G GM
Corsa Wind 4pts 00 Branca G

Volkswagen Corsa Sedan Super 99 Verde G

Go11.0 16V. Plus (ar cond. dir.h., trava) 01 Prata G Vectra GLS 2.2 completo 98 Azul G

Go11.0 161] 4p 98 AZul G Corsa Wind 96 Cinza G
Corsa GL 1.4 Irio elé!., limp/des. Iras, 95

-

Azul G
Gol C[ 1.S 2p 9S Cinza G Corsa Wind 2p, Limp/Arqte 94 Azul G
Santana CCI 1.8, 4p (completo) 95 Branca. G Kadett SL LOT, Ar cond 91 Bege G
1J0yage C[ 1.S, 2p (5 marcrias) 8S Boraõ Ä Chevette L cl rodas 86 Cinza A
Gol 1.000 2p 94 Branca G Ford

Fiesta 97 Vermelho G

Ford Escort L Ldl, rodas, ar qle 94 Prata G

I]erona ctx 1.8, 2p. 90 lIiIarrom G Escort GL 89 Verde G

Del Rey 1.6 Grila 2p ã:l Cinza Ä
VW

Del Rey 1.S [ 2p 82 Cinza G Gol 16V 4 pts LOT, ar qte, rodas 98 Branca G
Gol i Plus, limpldas Iras. ar qle 96 Branco G

Fiai Gol CLi 95 Branco G
Uno EX 1.04p 00 Prata G Gol i limpldas. Iras. ar qle 95 Vermelho G
Ono EP 1.0 4p. complelo (- ar-cona.) 9S Prela G Fusca 1300 82 Cinza G

Palio ED 1.0 4p 97 Vermelha G Fiai

Tempra 161], 2 O R[l<: 4p (top ae linria) 96 Branca G Palio ED, 4 pts, Iimp. tras. 98 Azul G

Palio E[X 161] 1.0 (completo) 01 Prata G Palio ED, 4 pts 97 Branca G
Uno M EP 4pts, LOT, VE, TE 97 Azuis G
Tempra 8V complelo 95 Verde G
Uno S 89, Vermelho G

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

-

GM
Vectra GL 2.2, cornpl. Marinho 98
VectraCO Preto 97
CorsaWuegon GLS 16V Completo Branco 597

Corsa - Pelicula, trava, person., Rodas Azul 94
RAT

Uno CS 1.3limp. des. vidro eltr. Bege 88
VW

Gol CLll.6 (Couro, som. vidro, trava) Vermelho 96
Santana CLl1.8 4 pts dh + ar cond. e trava .

Branco 96
Santana 2000 4pts - dh + ar-cone Marinho 93
Saveiro CL 1.6 CHT Azul 90

Voyage Prata 86
GolBX Bege 84
Fusca 1300L Branco 76
FORD
Fiesta CLX 1.3. 4p Branco 97
Del Rey GL 1.6 Verde 88
Belina CHT 5 marchas Cinza 84

3722 Ruo CeL Procópio Gomes de Oliveira
Centro - Joroguá do Sul

MOTO
laquila

ANO COMBo COR
99m Gas I?ranca
99m Gas

� g��
98{98 Gas
9fß6 Gas
9fß6 Gas
95,95 Gas
95,95 Gas
9<1/94 Gas

� �rc"
93j93 Alc
93j93 Gas
92/92 Gas
91/91 Gas

� g��
89/89 Gas
89/89 Gas
8SI8B Gas

= g�s
82/82 Gas
81/81 Gas
80/80 Gas Prata Met.

ANO COMBo COR
00I0O Gas Vermelho

COMPRO CARRO 1.000 ACIMA DO ANO 95

VEÍCULOS
Gol Mi, 4p, ar + dir
Gol4 p CI rodas em liga-leve 16V
PalioEDX
Corsa
1GoiMi
Kombi vidra�ada, matare g
Pampa1.8
EscortHobby
Monza GL 4 portas
EscortHobby
LogusGL

���tC;L1.6
Escort L
ParatiCL
FlatUno Mille
Kombi vidraçada
KadettTurin
PampaGL
Fidrino
Opala 4p. completo cl Alarme
Gol SL - motorAP
Toyota
DelRey
Corcel II
Chevette

Branco
Branco
Branco
Branca
Branca
Bordô
Branca
Vermelho
Bordômet.
Verdemet.
Verdemet.
Prata
Dourada Met.
Branca
Branca
Prata
Azul
Prata
Prata
Bege
Verde
Branco

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. PARA VOCÊ LEVAR SEU CARRO NA DEMICAR:

Qualidade no Alendime
Equipa e os modernos

Profissionais
. Especializados Gara Ba do

ser aÇo pres do

Não precisa ser autorizada,
.

tem que ser especializada

Rua Major Júlio Ferreira, 244
Vila Lalau - jaraquá do Sul, sc ]71-5057

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL, 8 DE FEVEREIRO DE 2001 CORREIO DO POVO Classi Auto - 5

J01

CONHEÇA A N/AIS NOVA
JOALHERIA DA CIDADE.

Aceitamos
seuusado
na troca

Aberto de
segunda à
sexta das

8h às 18h30min
sábado das
8h às 12h

..

.

'?

Multimarcas
t ••• ,.1iI

Seminovos que são uma jóia.
Leve um desses e avise seu mecânico que você vai sumir uns fempos.

MARCA MODELO ANO COR

CARROSNOVOS

Fiat Uno Mille Smart 4 portas 00/01 Azul Bugios

----------------------CARROSUSADOS----------------------

VW Gol M.T 99100 Prata
"

VW Santana CL 88/89 Azul

GM Corsa Wind 99/99 Verde

GM Corsa Sedã 96 Branca

GM Kadett Ipanema SL E FI 93 . Vermelha

GM Kadett LlTE 93/94 Vermelha

IMP. Suzuki Seift HT 94 Branca

Fiat Strada Working 99/99 ) Branca

Fiat. Palio ED 4 portas 97 Azul.

Fiat Palio ED 2 portas 97 Verde

Fiat Fiorino LX MPI 95/96 Vermelha

Fiat Elba CS 91/92 Cinza

SUPER CONDiÇÕES
DE FINANCIAMENTO

SALDO EM ATÉ 48X 'COM
TAXA) DE JUROSA PARTIR

DE 1,39% a.m,

JUROS PRÉ-FIXADOS

ENTRADA DE 20%

Financiamento: Taxa de cadastro de R$ 90,00 - Crédito sujeito à aprovação.

GARANTlADE
CÂM'BIO E MOTOR

Rua Fritz Bartei, 99
--- . '-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 8 DE FEVEREIRO DE 20016 - Classi Auto

Tratar: 372-3052 até 15h cl
Silmara

f,ORD Vende-se Maverick,
ano 76.Tratar:

371-7020-371-5097

Vende-se Corsa Super 4
portas, azul metálico,.
rodas, travas, alarme,

desembaçador e limpador
traseiro. Tratar 370-1 074

Vende-se Vectra GSL,
completo, 4 pneus novos.

Valor R$15.500,00.
Tratar 373-1 026

Vendo Escort, cor verde,
ano 98, cl baixa km,
completo único dono.

Aceito carro 1.0 como parte
do pagamento. Tratar 370-

1380 cl Lourenço.

Vende-se Escort LX,
ano 89.

Valor R$ 5.400,00.
Telefone: Rua Emílio Stein

nQ273

Vende-se Palio EDX,4
portas ano 96,

valor R$ 7.500 + 22

prestações de .

R$ 213,00: Aceita-se
troca. Tratar9101-1774

Vende-se Chevette SL, ano
89, álcool, em bom estado.
Tratar: 9965-9415 após1 OH

Vende-se Monza GL, 4
portas ano 95/95, gasolina

cor branca.
•

Tratar: 371-8554
Vende-se Escort L 1.6 ano

92 cor prata. Tratar 275-
2355

Vende -se Escort, 1 .8, ano
,
96, gasolina.

Tratar: 9979-0969
Vende-seMonza Classic,
ano 89, 4 portas, completo
por R$ 6.000,00 aceita
carro de menor valor.
Telefone: 374-1906

Vende-se Verona 1 .8,
gasolina, ano 91

dourado, cl trio,
Tratar:

371-5343 ou 9973-8756

Vende-se Vectra GLS, ano
97, 2Q dono. Tratar:

371-5343 ou 9973-87.56
Vende-se Fiesta vermelho
ano 97. Tratar 373-0806

Vende-se Del Rey GL 1.6
ano 88, verde.
Tratar 372-2820

Vende-se F-250 XL G, ano
99, cor preta, dlesel, Tratar:

370-8484

Vende-se Marajó ano 89
.

FLCI rodas, alarme, som,
.54 mil Km, original, cl
manual1.6 F. Impecável.
Valor à combinar. Tratar:
275 -1851 cl Robson

Vende-se Corsa GL 1.4
ano 94/95 cor vermelho

ferrari, pelicula, aro 14 de
vectra. Valor R$ 9.100,00.

Tratar no telefone:
99974451

Vende-se Versalhes ano 92,
ou Troca-se. Valor R$

8.000,00. Tratar: 276-0258

Vende-se Ford Ka, ano 98,
roxo, completo - ar. Tratar:
371-5343 ou 9973-8756

Vende-se Fiesta CLX 1 .3,
4 portas, cor branca, ano

97. Tratar 372-2820
Vende-se Escort ano 87, ou

troca-se por carro

de maior ou menor

valor. Tratar: 9993-7392

Vende-se Escort 1 ;6, prata,
ano 89, gasolina. cl som ..

Tratar: 371-5343 ou 9973-
8756.

Vendo Caravan 83

Comodoro, cl vidros verdes
direção hidráulica rodas 4

cilindros a gasolina.
impecável.valor á combinar.
Tratar 371-7275cl Sirajara

Vende-se Omega 2.2

GLS, completo, ano 96,
preto. Tratar: 375-3711

Vende-se Ranger XLT, ano
98/99, cor cinza.
Tratar: 370-8484 Vende-se Corcelll ano 81,

5 marchas Tratar:
Osni Telefone: 9992-8251

Vende-se Pampa 1 .8 ano

96/96, gasolina, cor branca.
Tratar: 371-8554

Compra-se
Monza em' bom estado ano,
acima de 86 até 89, pago a

vista, Telefone: 371 2209.

Vende-se Mondeo CLX ano

96/97, cor preta,
gasolina. Tratar 370-8484

-,

Vende-se Ford Ka, ano 991
99, verde, gasolina. Tratar:

370-8484

Vende-se DelRey Guia, 86,
4 portas azul metálico.

Tratar: 371-5343 ou 9973-
8756

Vende-se ou troca-se por
carro de menor valor

Monza 2.0, preto, ano 95, 4
portas, completo

(menos ar condicionado).
Tratar: 275-2692

Vende-se Selina 84, CHT,
(.

5 marchas, cor
cinza ano 84.
Tratar 372-2820

Vende-se Monza, ano 86.
Tratar: 275-3191

Vende-se Escort GL
ano 96/97. Tratar 370-8686 Vende�se S 10 De Luxe 2.2

S, ano 96/97, gasolina
Tratar: 370�8484

Vende-se Del Rey ano 82 .

AUTOMECÂN ICA
, DA BARRA LTDA.

Vende-se Chevette DL ano

92/93, cor verde,
gasolina. Tratar 370-8484

Vende-se Kadett Turim ano

90, cor prata, gasolina.
Tratar: 371-8554

Atendemos linha geral: f)eçM eA� (0**47) 371-5343
RUA JOÃO J. AYROSO, 65 - JARAGUÁ "O SUL - sc

Vende-se Vectra CD, ano
97 cor preta.

Tratar 372-2820Dequech.
aut"omó"el.,;.

.

. /
1/-�.��'

Telefone:
(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul-Se

Vende-se Corsa ano 98 cor

branco. Tratar 3718554
Novos e Semi-Novos

.

Vende-se Corsa 1.0. Tratar:
370-2109

Fone: 373-0316 Vende-se Omega CD, ano
96. Tratar: 275-3711

som alarmes baterias - vidros e travas elétricas (Ç) :l 11\0\�f
-------\\�_R_u_a_B_e�·_r_n_a_r_d_o_D_o_r_n_b_u_s_c_h_"I:__1_1_1_1 V_il_a_L_a_la_u__�"·_J_a_r_a g�u....:...á=--=d:.....::o--=-S-=u...::..I__J---J
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JARAGUÁ DO SUL, 8 DE FEVEREIRO DE 2001 CORREIO DO POVO Classi Auto - 7

FIAT completo, ano 95,
vermelho, 'gasolina. Tratar:

373-0806Vende-se Tempra ano 95,
8 válvulas, completo,
cl 4 pneus novos; cl

película. R$12.800,00.
Tratar 373-1 026

Vende-se Fiorino, ano 93,
.

por R$ 6.500,00. Tratar:
9962-0487

Vendo Uno Smart 20001
2001 entrada mais

assumir financiamento.
Fone: 9993-5380 cl Rita

Vende-se Uno EP modelo

IE, 4 portas, ano 96. Tratar:
371-2215. Após 18H

Vende-se Fiat Tipo, ano 95
4 portas, completo, por R$
11.500,00 ou R$ 5.500,00

+ prestações.·
Tratar: 370-0052

Vende-se Uno SX 1.0 ano

97, cor bordô. Tratar: 371-
5343 ou 9973-8756

Vende-se Pálio 1.0, branco,
ano 99, cl CD, vidros
elétricos, limpador e
desembaçador.

Vende-se PalioWeekend,
ano 98 cor branco,ano 98.

Tratar: 275-3711

Vende-se Tempra, ano 93,
completo, Série Ouro,
Valor R$ 9.500,00.
Tratar: 371-2599

Vende-se Uno SX 97,
4 portas, azul, limpador,

desemb.e spoiller traseiro,
sistema de segurança

contra roubo.
Carro de particular. Troco
por carro popular 2000 -

somente de particular.
Tratar: Luiz Telefone: 9979-

0040

Vende-se Fiorino 94 cl
rodas de Liga, Valor

R$ 7.500,00.
Tratar: 275-1184

Vende-se Tempra 8V. Vende-se Uno CS 1.3,

limpador, desembaçador e
.

vidro elétrico.
Tratar: 372-2820

Vende-se Uno EP anol

mod.1996, cor bordô cl trio
elétrico, 4 portas e ar

condicionado valor

R$ 5.800,00 e assumir 15X

336,95. Tratar: Sérgio:
Tratar (041 )282-4800

Vende-se Uno Impecavel,
Cs 1.5ie 92, aro 14 pneus

novos, baixa

kilometragem,bom de lata,
enfim ótimo carro.

Valor R$ 6.600.00. Tratar:
Daniel 3711865

Vende-se Siena 1.0, 6
marchas azul, ano 99.

Tratar: 275-3711

Vende-se Palio ED 1.0, 4
portas, branco, gasolina,
ano 97. Tratar: 275-3711

Vende-se Uno Mille, ano 91
cor branco. Tratar: 371-

8554

Vende-se Uno IE, 2 portas,
1.0. Tratar: 376-1772

CAMINHA0

Vende-se Caminhão
Chevrolet D 60 ano 76.

Tratar: 9112-0938

Vende-se Caminhão
Chevrolet 76 a diesel valor

R$ 6.500,00 Telefone:
9112-0938

Vende-se caminhão GMC
12170 toco caçamba 98/98
tratar pelo fone; 9985-

1757cl Ademar

OUTROS

Vende-se carretinha

carmanguia, ano 81, em
bom estado. valor a
combinar. Tratar 371-

7275cl Birajara

Compra-se moto

consorciada, paga-se a

vista. Telefone: 373-8084-
9962-0777

Compra-se Fiorino,
Saveiro, Pampa ou Cheve
de 3.500 a 4.000,00 e Moto

CG de 82 a 86.
Tratar: 371-4969

Vende-se cadeira de Bebê

pl acarro valor R$ 65,00 e

vende-se estopas.
Tratar: 9111-0330

Vende-se 4 rodas de liga
leve cl pneus.

Tratar: 9965-8125

Vende-se um Mata
Cachorro pl CG 125 R$

15,00. Tratar: cl Júlio Cézar
372-3683

Vende-se jogo de Roda 15

(rodas e pneus) modelo
BBS, semi-novo.
Preço a combinar.
Tratar 371-6600 ou

9973-8543

COR

GM

Verde Metálico
Azul
Azul
Azul
Prata
Cinza

FIAT

Verde Metálico
Verde Metálico
Branca
Branca
Verde Metálico
Branco
Branco
Bege

MODELO

Vectra GLS
Ipanema 4 pts
MonzaSUE
MonzaSUE
Chevette SUE
MonzaSUE

Palio EX 2pts.
Palio ED 4pts.
Fiorino Furgão
Fiorino Furgão
Palio ED 2pts.
Tempra 16V
Uno Mille
Fiorino Furgão

COMBo ANO

Gas. 96
Gas. 95
Gas. 90
Ale 89
Ale. 87
Ale. 84

VEJA AUTOMÓVEIS
VOLKSWAGEN

Gol16 V - 4 pts - G III Preto Gas. 00
Goi MI Plus Prata Gas 97
Santana GLS - cornpl. Gas. 96
Golf GL 1.8 Vermelho Metálico Gas. ' 95

--Goi CL 1.6 Branco 'Gas. 91

Apolo GL Cinza Gas. 91S
Goi CI 1.6 Bege Gas. 89
GolCL 1.6 Branco Gas. 88
Voyage CL 1.6 Verde Ale. 88
Gol BX 1.6 Verde Metálico Gas _ 82

Av. Pref. Waldemar Grubba, 3691 • Jaraguá do Sul- SC
Fusca 1300 Branco Gas. 77
Fusca 1300 Branco Gas. 73

MOTOS
FORD

CG 125 Titan 96 e 98 Escort GL 1.6 Preto Gas. 95
.
XLX 350 Preta 87 Escort Hobby Prata Gas. 95
XLX 250 Vermelha 86 Verona GLX - completo - ar

Escort LX 1.6 Cinza Ale. 89

Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.

98
97
97
96
96
95
91
90

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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371-7398
,.

Rua Exp. AntônioCarlos Ferreira, 865
Vila Lenzi

pigol Ipalio I corsa I uno
"

KIKAR AUTO CENTER

(175fiO R13)
.'

REDE RENAULT,

SEU GRANDE SONHO
EM PEQUENAS PARCELAS.

-

A partir de:

RS 326,31
-

- /14�nsais
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Safra de arroz inicia com os

preços em tendência de baixa
,

Guaramirim - A safra de
arroz está iniciando com ten

dência de baixa dos preços na re

muneração ao produtor. Os es

toques mantidos pela Conab

(Companhia Nacional de Abas

tecimento), mais de dois milhões
de toneladas, estão permitindo
que o governo controle a entrada
do excedente da colheita doano

passado, regulando os preços no

mercado. Pressionada pelos pro
dutores, a Conab só realizou três
leilões até agora, em Santa Cata
rina e no Rio Grande do Sul. A

Cooperativa Juriti, que atua em

12 municípios da Região Norte,
está pagando R$ 12,40 pela saca,

de 50 quilos. No primeira quin
zena de janeiro pagava R$ 13,00.

- E a tendência contiriua sen

do de baixa -, avisa o superin
tendente da cooperativa, Silvério
Orzechowski, considerando que,
além do excedente da safra

passada; a entrada do produto no
vo que está sendo colhido con

tribui para aumentar a oferta de
arroz no mercado.

Mas essas não são as únicas
dificuldades dos agricultores,
lembra Orzechowski, destacando
que os produtores continuam
sofrendo com a alta dos insumos,
como nos preços da uréia, que
tiveram alta de 74% em menos

de um ano. E existem problemas

com o consumo do arroz benefi

ciado, que está estabilizado,
sofrendo a concorrência de ou

tros alimentos, como as massas

e batatas. Além da própriamudan
ça de hábitos, com os consumi
dores procurando cada vez mais
os serviços que oferecem re

feições rápidas, onde o arroz fica
excluído.

Ontem, Orzechowski partici
pou novamente de reunião con

vocada pelo Sindarroz (Sindicato
das Indústrias do Arroz), em Flo

rianópolis, que analisou as in
fluências da atual conjuntura
sobre o mercado para o arroz

beneficiado.
PRODUTIVIDADE -;-A co

lheita está começando com atraso

na região, em decorrência de vá
rios fatores que deterrninaram o

alongamento do ciclo de evolução
vegetativa das plantas, informa a

engenheira agrônoma Cristiane

Fiedler, da cooperativa. Isso não

deverá interferir, porém, na pro
dutividade das lavouras. "Pelas

informações que recebemos, os
.

produtores acreditam numa boa

produtividade na nova safra",
acrescenta Cristiane. Nessas con

dições, Massaranduba, nor

malmente, colhe mais de 1 milhão
de sacas, estimativa que deverá
se repetir este ano.

(MILTON RAASCH)

Colheita: agricultores estão descontentes com os preços

Destelhamento: região mais atingida pelo vendaval do início da semana foi a Barra do Rio Cerro

Município ainda não reativou
o Conselho de Defesa Civil

Estrutura fez falta,
diante das

intempéries dos
últimos dias

Jaraguá do Sul - Enxur

rada e vendaval Causaram estra

gos em comunidades jaraguaen- .

ses, no início da semana, mas

não há levantamentos dos pre
juízos. O Conselho de Defesa

Civil, que deveria atender essas
\

ocorrências, ainda não foi for-

mado, depende de portaria do'
Município. A população recorre

ao apoio do Corpo de Bombeiros,
que só na segunda e terça-feiras
atendeu 15 ocorrências de deste
lhamento e corte de árvores. A

região mais prejudicada pelo
vendaval foi a Barra do Rio Cerro.
Há previsão de que aDefesa Civil

seja reativada em fevereiro.
O diretor de Conselhos da

Prefeitura, Luiz de Oliveira Souza,
reconhece que a Defesa Civil é o

conselho que tem mais urgência.
na fundação, pelas intempéries a

que a população está sujeita, mas
explica que é preciso encaminhar
ofícios às entidades para que en

caminhem representantes, pro
cesso que leva tempo. Ele tem

sugestão que poderia evitar esse
intervalo entre a desativação de

um conselho e a formação de ou
tro. "A nomeação poderia sair no
mês de novembro, se o titular do
cargo _já indicasse outra pessoa
para substitui-Io", sugere.

Nove dos 15 conselhos mu

nicipais têm mandatos que ven

cem de dois em dois anos, coin
cidindo com o final de mandato
do prefeito. "Nós mandamos'
mais de cem ofícios para en

tidades, para tentar compor esses
conselhos", diz Souza. Se as en

tidades encaminharem as indi

cações até a próxima semana, a

portaria para formação da Defesa
Civil será publicada ainda no

início de fevereiro. Nos últimos

anos, o secretário de Obras (ago
ra alterado para gerente) tem

assumido a presidência desse
conselho. Participam ainda
entidades como Secretaria de

Planejamento, Farru1ia e Saúde,
Crea, Amvali, Samae, Corpo de

Bombeiros, PolíciaMilitar, CDL,
Acijs, Celesc, Telesc, CPL, Aijs,
dentre outras.

OCORRÊNCIAS - Na ine
xistência da Defesa Civil, a ge
rência de Obras e o Corpo de
Bombeiros atenderam as ocor

rências dos últimos dias. "Nós

solicitamos lonas à Prefeitura,
para cobrir as casas", informa o

bombeiro Carlos Eduardo Petri.
A gerência de Obras e Serviços
Públicos encaminhou levanta

mento das vítimas de enxurrada
à Secretaria de Desenvolvimento

Municipal, mas não dispõe de
números' sobre o vendaval. Os
dados só podem ser repassados
pelo secretário, Ademir Izidoro,
que desde que assumiu a pasta
ainda não encontrou espaço em

sua agenda para atender a

reportagem do CORREIO DO
POVO. (LiSANDREA COSTA)

VigilânciaSanitária interdita alojamento naVilaLalau
Jaraguá doSul- A Vigilân

cia Sanitária lavrou o auto de inter

dição de alojamento utilizado pela
Empreiteira VMB, na Vila Lalau,
que foi denunciada na edição de

terça-feira do CORREIO DO POVO,
por falta de condições de higiene,
insalubridade e ventilação no local
onde residiam cerca de 30 operá
rios. O proprietário, ValmirPinello,
esteve na Vigilância Sanitária com

o proprietário do imóvel, tentando
negociar a permanência no local,
que foi negada. Ele tem prazo até
amanhã para retirar os funcioná
rios e seus pertences.

- Quando é sala comercial, a
gente interdita de imediato e baixa
as portas, mas nesse �aso temos

que dar um tempo para que os mó
veis e os pertences dos operários
sejam retirados -, diz o chefe da

Vigilância Sanitária, Humberto
Dominoni Maurer. O dono da em

preiteira alegou que não encontrou
imóvel adequado às exigências da
fiscalização e que por isso vai res
cindir o contrato dos funcionários,
até que consiga local adequado pa
ra alojá-los. "O proprietário do
imóvel também está ciente de que
não pode mais alugá-lo para esse

fim", lembra Maurer. (LC)
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Espera: pronto desde agosto, linhão inaugurado hoje foi alvo recente de acidente com caminhão

Acijs pede participação do
governo em áreas estratégicas
Reunião fecha

agendado
governador
no Município

JaraguädoSul-A linha de
transmissão de energia Blume

nau-Jaraguá do Sul será inaugu
rada oficialmente hoje, a partir
das 16 horas, no Pavilhão C do

Parque de Eventos, com a pre
sença do governador Esperidião
Amin e do vice, Paulo Bauer. Co
nhecida como linhão, a obra
consumiu R$ 19,5 milhões de
investimentos da Celesc e foi con- .'

cluída e energizada em agosto do
ano passado, mas a inauguração
oficial dependia de espaço na

agenda do governador, que apro
veita a visita para conversar com

empresários da região.
O gerente regional da Celesc,

Luiz de Freitas' Melro Neto, as
segura que o acidente ocorrido
no mês de dezembro passado (o
maior da história da Celesc),
quando um caminhão chocou-se

contra um poste do linhão e com

prometeu a estrutura de outros

seis postes, não atrasou a inau

guração da otra. "O acidente cau
sou i�terrupção da energia, mas
de qualquer forma a inauguração
dependia da agenda do gover
nador", diz. A capacidade de

transmissão da linha é de 138 mil

volts, distribuídos para duas su

bestações, de Jaraguá do Sul e

Guararnirim. "Com essa obra, a

microrregião não corre mais ris
co de ter a energia interrompida,
como podia acontecer quando
dependíamos apenas da linha de
transrnissão de Joinville", avalia
Melro Neto.

AGENDA - Depois de parti
cipar do coquetel de inauguração
oferecido pela Celesc, o gover
nador vai visitar as obras da
Cohab (Companhia de Habita
ção) no Bairro Amizade, às 17
horas. De acordo com o coorde
nador do CAP (Conselho de Ad

ministração Pública), Ademir
Izidoro, o governador vai conhe
cer as obras de conjunto habita
cional com 80 apartamentos que

deve ser entregue no final demar

ço' financiado através da Caixa

Econômica Federal.
O último compromisso de Es

peridião Amin em Jaraguá do Sui
é reunião com lideranças empre
sariais e políticas na Acijs (Asso
ciação Comercial e Industrial de

Jaraguá do' Sul). O governador
vai receber documento contendo

pauta de reivindicações da classe
empresarial, cobrandomaior par
ticipação nos projetos da região.

A presidenta da entidade,
Christiane Hufenüssler, revela
que o documento contempla rei
vindicações na área de infra-es

trutura, discutidas com repre
sentantes do poder público e as

sociações comerciais da região.
A Acijs quer assegurar obras em
áreas estratégicas do sistema

viário, por exemplo. Dentre as

solicitações, está o asfaltamento
da estrada que liga Jaraguá do
Sul a Guaramirim, através do
Bairro Ilha da Figueira, e a

transformação da companhia de
Polícia Militar em batalhão.
(LiSANDREA COSTA)

'Assaltantes do Banco HSBC

ainda não foram identificados

Furto em residência

Bicicleta roubada

Jaraguá do Sul - Os três

homens armados que assaltaram
a agência do RSBC, localizada
dentro da Duas Rodas Industrial,
no centro do Município, na se

gunda-feira, por volta das 11

horas, e levaram cerca de R$ 3

mil, não foram identificados. O

registro em boletim de ocorrência
foi realizado no fim de tarde pelo
técnico da agência do RSBC, So
lenir Wosniak dos Santos. Se

gundo consta no BO, dois ho

mens, um de aproximadamente
45 anos e outro de 25, renderam
os guardas da portaria da em

presa, em seguida renderam o

vigia do banco e pegaram a arma

(um revólver calibre 38). Os as-.
saltantes pediram para as fun

cionárias abrirem as gavetas e

entregar todo dinheiro existente.

Estava registrado também que os

quatro reféns foram trancados no

banheiro. Durante o roubo, dois
assaltantes ficaram na portaria e

outro no carro.

A delegada de plantão, Fedra
Luciana Konell, informou que os

Jaraguá do Sul - O ope
rador de máquina Roque Volmir
Pinto, 28 anos, foi à Delegacia
de Polícia na terça-feira para

registrar queixa contra furto na

Jaraguá do Sul - Na ter

ça-feira, a bicicleta Sundown,
cor azul, 18 marchas, quadro
9G60354, de .propriedade do

possíveis suspeitos do assalto
eram seis homens que foram

presos em Barra Velha, na

madrugada do dia do assalto.
"Nós levamos quatro pessoas

para fazer o reconhecimento,
mas não se tratava dos mesmos

assaltantes", comunica a de

legada. Os seis abandonaram um

Santana em Joinville, roubaram
um Fusca e foram para Barra
Velha praticar outro assalto. Eles
foram detidos por porte ilegal de
arma, formação de quadrilha e

encaminhados para o Paraná,
onde são acusados de ter assas

sinado um policial, em Foz do

Iguaçu: A delegada informou que
as armas utilizadas pela quadrilha
estavam numa casa alugada, em
Araquari.

A suspeita foi levantada a

partir do relato de uma tes

temunha, que diz ter visto os

assaltantes do RSBC aban

donarem a Ranger e fugirem
com um carro escuro, pro
v a v e lm en te um Santana.

(FABIANE RIBAS)

residência. Volmir Pinto chegou
em casa às 23h50 e encontrou a

casa arrombada. O ladrão levou

um videocassete além de R$
180,00 em dinheiro.

\

pintor João Carlos Renn, 37

anos, foi furtada de sua re

sidência, localizada no Bairro

Nova Brasília.

� OFICINA MECÂNICA
,.,_.. BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

Dispomos dos seguintes serviços:
- Injeção Eletrônica - li'reios - - Suspensão - Direção

-Toda linha de reparo de motor - Caixas

Agora também ampliamos' para melhor atendê-lo
•

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

n

• _ljac@oetunoocomobrExamescomalta\_j confiabilidade em

�i aparelhos automatizados de

�
última geração.

LABORATÓRIO JARAGUAENSE Dr. MarIoSouza Jr.
DE ANÁLISES CLíNICAS LTDA.

Fone/Fax 371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José
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Morre o ex-técnico uruguaio,
dom André, emGuaramirim
Guaramirim - o uruguaio

André N. Forastie, o dom André,
ex-técnico de futebol que nas

décadas de 60 e 70 dirigiu vários

clubes em Santa Catarina e no Rio

Grande do Sul, como o Metropol
e o Caxias, e, inclusive, alguns
na região, como o Baependi e o

Seleto, faleceu ontem, às 5h30,
no Hospital Santo Antônio. Dom
André, morreu aos 92 anos de

idade, acometido de. edema pul
monar agudo e de insufiência car

díaca e respiratória, conforme
consta no atestado de óbito.

Dom André chegou a Guara

mirimjá idoso e praticamente sem
maiores recursos materiais, há
mais de 20 anos, sendo acolhido

pela comunidade. Durante pelo
menos duas décadas ele ficou
residindo nas dependências do

próprio Hospital Santo Antônio,
com as despesas por conta do
erário público. Durante todo esse

tempo, não se soube se dom
André teve contatJ com algum
parente ou tenha sido procurado
DIÁRIO DA F-1

--------------------------------------

por f'amiliares. "Ele também

sempre alegou dificuldades, em
função da idade avançada, para
ir procurar parentes no país de

origem", conta o vereador Salim

José Dequêch, que, na época em '

que era prefeito, providenciou
para que dom André não ficasse

desamparado.
Ontem, o serviço de enferma

gem do hospital não conseguiu
localizar nenhum documento que
pudesse confirmar a identidade
do ex-técnico. "O nome só foi'
confirmado através de um xerox,

bastante antigo, de algum
documento fornecido por posto
de saúde", informou uma ,en
fermeira do hospital. Na carreira,
dom André acumulou alguns
feitos, como a revelação dos ex

jogadores Lico e Zenon, que
atuaram pelo Flamengo e

Corinthians. Ontem, apenas
algumas poucas pessoas, velhos
conhecidos em Guaramirim,
compareceram ao funeral.

(MILTON RAASCH)

Morte de cão deprime Ralf
Ralf Schumacher está deprimido. Seu cãozinho fugiu, foi

atropelado e morreu. O piloto daWilliams estava visitando seus pais
em Kerpen, na Alemanha, quando aconteceu o sinistro. Ralf, sem
saber do óbito, chegou a oferecer uma recompensa de US$ 5 mil

através de uma rádio local a quem o encontrasse. O falecido tinha
dez meses de vida e se chamava Arkon.

Becker em Valência
O ex-tenista alemão Boris Becker foi um dos convidados vip da

McLaren para o lançamento de seu novo carro, ontem em Valência.

Garoto-propaganda da Mercedes, Becker, que é amigo pessoal de
Mika Hakkinen, circulou o dia todo pelo autódromo com a nova

namorada Sabrina Setlur, uma cantora de rap alemã, a tiracolo.

Coulthard adia casamento

David Coulthard resolveu adiar por tempo indeterminado seu

casamento com amodelo norte-americana HeidiWichlinski, que estava
previsto para acontecer neste ano. Alegação: excesso de trabalho.

"Meu objetivo principal neste ano é guiar bem e ser campeão. Assim,
não vou poder dar a devida atenção à minha noiva", falou,justificando
a troca da loira pelo carro prateado.

Valle: piloto' diz que não vai dar tempo de testar o carro antes do campeonato

Pilotosfazem apresentação dos
carros na Caraguá Veículos
Os dois pilotos
,dizem que já
conhecem as pistas
do campeonato

as pistas e considera a de Chapecó
a mais difícil. "É mais complicada
porque é mais veloz, precisa ter

mais perícia durante o percurso",
explica. Ele diz que o objetivo é

levar o título do campeonato na

Categoria Novatos para, no pró
ximo ano, correr na Marcas A. Os

patrocinadores de Kreis Júnior são
Eumeca, Brubel, Caraguá, Polux,
Emplac, Romaço, Fernando

\ Seguros, RaumakMáquinas, Kreis
Maq, Sematex, M.Avla, Oficina
Maringá e Alumass.

A primeira prova do cam

peonato será realizada 10 e 11 de

março, em Chapecó.
(FABIANE RIBAS)

as pistas, menos na de Mafra.
"Já disputei provas nesta cate

goria, acredito no título da com

petição". O piloto jaraguaense
destaca que a pista de Joaçaba
é uma das mais difíceis e

ressalta que está recebendo
apoio dos preparadores Altair
Pasold e Zunei Fronza, ambos
de Rio do Sul. Os' patrocina
dores de Valle são Gatos e Atos,
Caraguá, Valle' Despachantes,
Móveis Tironi, Koty House, RC
Pneus, Farmácia Magma, Fa
gundes Resíduos Têxtis e Ave

lino Organizações Contábeis.
O piloto Raulino Kreis Júnior

também, diz que conhece todas

Jaraguá do Sul - Ontem à
noite foi realizado coquetel de

apresentação, na Caraguá Veí

culos, de dois carros que vão

competir no Campeonato Catari
nense de Automobilismo 2001,
categorias Marcas, dos pilotos
Eduardo Valle e Raulino Kreis

Júnior. O piloto vice-campeão /99
pela categoria Novatos, Eduardo
Valle, diz que já correu em todas

II
II
I
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I

II
,

I

II

,r:Kreis Júnior: piloto pretende conquistar o título para disputar na Marcas A, em 2002
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Reunião arbitral define regulamento do Varzeano
Artquivo CPI Edson Junkes

Dirigentes definem
que, por falta de

iluminação, não
terá prorrogação

co e do massagista, um dirigente
de cada equipe vai poder acom.
panhar o jogo, no banco". Ela
acrescenta que não serão mais
realizadas prorrogações das par
tidas devido à falta de iluminação
dos estádios. "Se empatar, a deci.
são do jogo vai para os pênaltis",
comunica.

Os clubes que colocaram os

campos à disposição foram Gari
baldi, Santo Antônio, Vila Lalau,
Acaraí, Arsepum, Internacional,
"Esses são os possíveis estádios

para realização doVarzeano, vai de
pender do número de equipe ins

critas", diz Cleide. Para o campe
onato de 2001, a PME pretende
inscrever, no mínimo, 20 equipes,
As inscrições podem ser feitas a

partir do dia 19 de fevereiro até o

dia 12 de março.
O diretor de Promoções e E·

ventos, HercilioMendonça daRo
sa, diz que no dia 13 de março será
realizado congresso técnico no

auditório da Liga Jaraguaense de

Futebol..O campeonato vai ini-ciar
no dia 24 de março e segue até o

dia 2 de junho. (FABIANE RIBAS)

Jaraguá do Sul - A Fun

daçãoMunicipal de Esportes pro
moveu reunião arbitral do Cam

peonato Varzeano/200 1, terça
feira, no auditório da Liga Jara

guaense de Futebol de Campo.
Cerca de 30 pessoas participaram
do evento, entre o gerente da

FME, Ivo dos Anjos; superinten
dente do Departamento de Even
tos e Lazer, Luderitz Gonçalves
Filho; os diretores de Promoções,
Lazer e Eventos Hercílio Men

donça da Rosa, Cleide Mosca,
Caius Xavier dos Santos, além de
um representante da Polícia Mi
litar e 13 representantes de equi- .

pes. O objetivo da reunião foi dis- .

cutir e formular possíveis altera
ções no regulamento do campe
onato.

Cleide Mosca informa que fi-

Disputa: final do Varzeano de 2000, na Arsepum, um dos possíveis estádios do campeonato 2001

jogos 'na primeira Divisão de

Amadores, em 2000, de qualquer
liga estadual, não vão poder par
ticipar do Varzeano. "Também fi
cou definido que, além do técni-

com a disponibilidade dos poli
ciais para conseguirmos seguran
ça em todos os estádios", expli
ca. Ela' destaca que atletas pro
fissionais ou que participaram de

cou definido questões relaciona
das à segurança, como a neces

sidade de haver policiamento em

todos os jogos. "Vamos adequar
a tabela das partidas de acordo

(,

Alunos da Academia Impulso
são destaques em Piçarras CIRURGIÃO-DENTISTA

Especialista em Prótese
Dr: Aúr F 00-Vi.o-Vor�

. Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail -drair@netuTIo.com.br

Jaraguá do Sul - Cerca de oito alu
nos da Academia Impulso nadaram em um

percurso de 1,9 mil metros, durante a l"
Travessia de Piçarras, que foi realizada no
sábado passado. A coordenadora de nata

ção da academia,Marlise Klemann, destaca
que todos os nadadores completaram a

prova com sucesso. A coordenadora infor
ma que nadadores de renome marcaram'

presença na travessia.
Os jaraguaenses que se destacaram na

travessia foram: na categoria 20 (entre 20
a 24 anos), feminino, Mara Schopping
ficou em terceiro lugar e levou a medalha
de bronze; na categoria 30 (entre 30 a 34

anos), masculino, Maurício Lopes ficou
em quinto lugar, e na categoria 35 (entre
35 e 39 anos), feminino, Marlise Klemann
conquistou a medalha de prata.

O próximo desafio dos alunos da Aca�
demia Impulso será a segunda etapa do
Circuito de Travessias, que vai acontecer
rio dia 18 de fevereiro, em Bombinhas.
Mais de 25 nadadores jaraguaenses estão
inscritos para percorrer esta travessia de

1,3 mil metros de percurso. Marlise comu
nica que as pessoas que desejam participar
podem efetuar as inscrições até o próximo
dia 8.

No total, 33 academias estão partici
pando desse circuito e a Academia Impulso
está em 9° lugar no geral. "Nós pretende
mos melhorar nossa colocação a partir desta
segunda etapa", frisa a coordenadora.

Quem quiser mais informações sobre
as travessias pode acessar a página na

Internet, no seguinte endereço:
www.travessias.com.br (FR)

,

ENDOCRINOLOGIA
Dr. O�,MCLYce:Lo-Webev SíINev

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801
Demarço a junhd estará fazendo estágio ria Universidade de Bordeaux França

ENDOCRINOLOGIA
Dr: CleNer�S�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

PNEUMOLOGIA - MEDICINA INTERNA
BRONCOSCOPIA (Especialista pela SBa)

-

Vr. Clt;u,.uUq-L�do-s:Sa.n:t-�
.

Fone/Fax: 372-1553 ou 371-5117 - Sala,70f
&. .-.._�

,PROCTOLOGISTA
Or.A�E?/L_S�

Fone/Fax: 371-5117 - Sala 701

A solução na produção de

fotolitos. coloridos e preto e

branco, sistema digital.
Consulte-nos

ClRUReu DENTISTA - PERIODONTIA
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