
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel Jaraguá do Sul, quinta-feira, 22 de março de 2001 Ano 82 - W 4.412 - R$1 ,00

estofados e colchões

VENDA PE TOLDOS E LONAS

370-4523

Yamaha tenta
desbancar

Honda CG Titan
com o modelo
YBR 125.

Classi Auto

+
I

Cezar Junkes/CP Populares acompanham os depoimentos dos médicos na Câmara de Vereadores

Hospital de Guaramirim volta
a ser alvo de críticas médicas
Decisões autoritárias, limitação do número

de cesarianas e fim do pagamento do sobreaviso
foram as principais críticas feitas pormédicos
do Hospital Santo Antônio ao Conselho
Administrativo.

O clima de insatisfação com a administração

do hospitallevou os vereadores a convocar os
médicos para esclarecer as razões das di

vergências. Os depoimentos foram dados na
noite daúltima terça-feira, naCâmaraMunicipal.
O caso foi levado ao prefeito Mário Sérgio
Peixer. Página 7

Edson JunkeslCP Caratecas treinam
todos os dias para melhorar

colocação no� Jogos Abertos

Caratecas trouxeram

conquistas para JS
A equipe feminina de caratê

da FME se destacou na pri
meira etapa do Campeonato
Estadual de Interestilos, realiza
do em Pomerode, no sábado

passado. Página 12

Hoje é comemorado
,

oDiadaAgua
Em homenagem aoDia In

ternacional daÁgua, comemo
rado hoje, moradores do Boa
Vista vão assistirpalestra sobre
a importância da água e esgoto.
Página6
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Plano B
Realmente oPr de Jaraguá do Sul foi picado pelamosca das

vaidades e do egoísmo. De olho no crescimento extraordinário
do cacife eleitoral registrado nas últimas eleições, alas epessoas
disputam a liderança interna, o que garantiráo controle do diretório
e, conseqüentemente, a indicação dos cargos. O presidente da

legenda, o sindicalistaSilvinoVolz,
declarou apoio irrestrito ao chefe,
o presidente do Sindicato dos Me
talúrgicos, JairMussinato, que pre
tende candidatar-se a deputado
estadualno próximo ano.

Alheio à responsabilidade que
o cargo exige e aos compromissos

II: � para com o partido, Volz, ao con-
:Javas a etica e cordar com a classificação light

dada à ala a que pertence e radical
à outra, nada mais fez do que
alimentar a fogueira das ani
mosidades. Consciente ou não, faz
o jogo da direita, que torce pela
fragmentação da legenda, inviabi
lizando seu crescimento. Aliás, o
espólio doPr vem sendo dividido

desde quando o partido tomou-se uma alternativanoMunicípio.
Uma ala detém os votos e a outra os recursos - que produzem
votos.

Muitomais do que palavras vazias, as declarações de Volz
refletem o clima de desavenças por que pasâa oPr. Ao afirmar
que é favorável ao diálogo comoutros partidos -leia-se aliança,
acordos e até conchavos se preciso for-, Volz, sem perceber
(?), taxa os adversários internos de egoístas e donos da verdade,
que não admitem o diálogo sob nenhuma condição. Tenta passar
a imagem do PT cor-de-rosa, enquanto exprime o desejo de
levar adiante o projeto definido pela entidade sindical, sem
armistício.

Por outro lado, a ala liderada pelo eterno candidatoDionei
da Silva, que ainda émajoritária, apesar das baixas sofridas nos
últimos meses, pouco faz para buscar a paz interna. Limita-se a

expor suas argumentações, sem ao menos dar sinais de abertura,
relegando um dos princípios fundamentais da democracia, tão
decantada em prosa e verso pelo Pr. A atitude das alas mostra

que a vaidade pessoal e as picuinhas devemnortear o processo
Interno, escondendo os desejos mais recônditos.
A inocência demonstrada por algumas lideranças, que se

deixam influenciar pelas promessas futuras e pelos afagos da
imprensa, e a faltade autocrítica revela que o amadurecimento e
a formação políticanão acompanharam o crescimento eleitoral
da legenda. Na briga pelo poder, mandam às favas a ética e os

lemas defendidos, sabedores de que há um quadro favorável. O
Pr tem dois vereadores, votos para elegerum deputado estadual
na região e ainda conta com a insatisfação da população aos

governos.
Aliás, na eleição passada, o socialismo ficou restrito aos

discursos. Enquanto um candidato a vereadornadou emdinheiro,
patrocinado pelo Sindicato dos Metalúrgicos e por algumas
empresas, os demais viviam àmíngua, contando asmigalhas. O
tesoureiro da campanha, SebastiãoCamargo, hoje pré-candidato
a deputado federal, ou fez vistas grossas à contradição ou estava
mancomunado com o esquema. A persistir as incoerências, nas
eleições de 2002, precisará lançarmão do Plano B, que ainda
nãoexiste.

os lemas

defendid
�elo PTM
[ .. _ ....�._m_
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Uma questão de respeito
* CristianeMussinato

que a falta de competitividade
- não há concorrente - está

atingindo todos, indistintamente.
Com outras empresas de ônibus
em nossa cidade, o atendimento
seria bemmelhor, pois a Viação
Canarinho correria o risco de

perder freguesia e se veria obri

gada a tratar melhor os seus

usuários.
Jaraguá do Sul prima tanto

pela "qualidade de vida", mas

qual é a qualidade do transporte
urbano da cidade? Ônibus
lotados, horários insuficientes.
Será que isso émesmo qualidade
de vida?

Uma cidade como Jaraguá
do Sul não pode oferecer aos

seus habitantes um transporte
coletivo de má qualidade. E nós,
cidadãos jaraguaenses, não

podemos permitir que este

descaso continue sem solução.

veria estar preparada para ouvir
com atenção as reclamações.
Essa pessoa, no entanto, nos diz,
em tom curto e grosso, "que as

providências já foram toma

das". Mas, passam-se os dias e

nada muda, os problemas per- '

sistem.
Gostaria de lembrar aos res

ponsáveis pela empresa que
eles não estão nos prestando
nenhum favor. Não é o usuário

que depende do transporte
coletivo, mas sim a Canarinho

que depende do usuário, do di
nheiro dele. Não é o usuário que
deve se adequar aos horários
estabelecidos pela empresa, mas
sim a empresa à necessidade da

população.
Estudos simples, como o

aumento do número de mora

dores nos bairros e estatísticas
de quantas pessoas são usuárias
do transporte coletivo ajudariam
em muito no precário 'atendi-
mento que é oferecido à popula-
ção jaraguaense. * Secretária do Sindicato

Assim, é possível constatar : dos.Servidores Públicos

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua WalterMarquardt, J. J80. As cartas devem conter
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Só quem é usuário do trans

porte coletivo de Jaraguá do Sul
sabe a dificuldade que é depen
der desse tipo de locomoção.

Não é de hoje que somos

obrigados a nos espremer em

ônibus lotados em horários pra
lá de escasso. Porém, nos últi
mos dias, a situação tem se tor

nado insustentável. Quem de

pende da linha João Pessoal

Centro, em especial entre 7 e 8

horas, é submetido à humilhação
de passar 20, 30 minutos pren
sado dentro de um ônibus para
poder chegar ao seu destino.
Isso sem contar que as pessoas
simplesmente não conseguem
entrar no coletivo e, conseqüen
temente, acabam perdendo o

horário.

Quando entramos em conta

to com a Viação Canarinho -

empresa que explora o trans

porte coletivo em Jaraguá do Sul
- somos obrigados a aturar a

falta de educação da pessoa
responsável ,pelo atendimento
aos usuários que, em tese, de-
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Mesmo derrotado nas eleições municipais, o ex-prefeito de
Guaramirim Antonio Carlos Zimmermann (PMDB) mantém o

estilo ponderado e de poucas críticas aos adversários. Procurado

pela reportagem do CORREIO DO POVO para uma entrevista

abrangente, analisando questões como uma avaliação dos

primeiros meses de governo do prefeito Mário Sérgio Peixer

(PFL), o desempenho de Osnildo Bartel na direção do Hospital
Municipal Santo Antônio e o retorno de Lauro Fröhlich ao

Partido da Frente Liberal, com direito a exercer a titularidade de
uma secretaria, inclusive, Zimmermann preferiu não se

manifestar. "A sabedoria, na maioria das vezes, está no silêncio,
do que no muito falar", resume Zimmermann.

Arrecadação
A única observação que
Zimmermann se permitiu fazer
em relação ao atual governo de

Guaramirim, do PFL e PSDB, é
de que a receita aumentou

consideravelmente, e na opinião
dele vai crescer mais.

Hoje, a receitamunicipal já
estaria em R$ 1,3 milhão,
contra cerca de R$ 800
mil no final do ano passado.
Por razões desse

tipo, avalia Zimmermann, o
prefeito Mário Sérgio Peixer
tem chances de fazer bom

governo.

Nenhum centavo

Aspecto da maior relevância
nessa discussão toda em

torno da duplicação da BR-

280, trecho entre Jaraguá do
Sul e São Francisco do Sul, é
que a obra não tem ainda um

centavo sequer incluído no

o�çamento da União. Em
outras palavras, se ainda não

existe projeto, muito menos

recursos. Um bom desafio

para os deputados federais

que representam os

municípios da microrregião e

que já trabalham pensando na

,
reeleição.

Aciag
A Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Guaramirim faz

preparativos para participar da reunião regional da Facisc

(Federação das Associações Comerciais e Industriais de Santa

Catarina), na próxima terça-feira, em Araquari. Uma das moções
a serem apresentadas no encontro, que funcionará como

preparação para a 113a Reunião Plenária, que acontecerá no final
da mesma semana em Joaçaba, no Oeste do Estado, é a que
sugere a retenção de 80% da TCFA (Taxa de Controle e

Fiscalização Ambiental) nos municípios, para investimento em
obras como esgoto sanitário e de infra-estrutura urbana e

preservação ambiental.

ENTREASPAS�\__� __

"Só assim - quando os homens procurarem mais a

verdade, a retidão e os princípios do evangelho, buscarem
menos os aplausos dos homens e mais o que é abençoado
por Deus - podemos fazer da nossa pátria um grande
País." (Dom Eugênio Salles, cardeal arcebispo do Rio de Janeiro,
passando um sabão nos políticos, numa clara alusão às denúncias
de corrupção no governo)

Dr.Luciano Maiochi Pereira
Oftalmologista - CRM 9066

31' ,
�a Guilherme Weege, 327 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Zimmermann reage e diz que
Caropreso quer achar culpados
Ex-prefeito
irá à Câmara, se
for preciso, para
contestardeput�o

Guaramirim - o ex-prefeito
Antonio Carlos Zimmermann

(PMDB) reagiu às críticas feitas

pelo deputado federal Vicente

Caropreso (PSDB); no início da

semana, quando considerou a

atuação da administração passada
(do PMDB) omissa nas questões
relacionadas com a conquista de
verbas do governo federal. Zim
mermann disse que pode relatar
todas as providências adotadas e

que irá à Câmara de Vereadores,
se for preciso, para dar informa-

,

ções. Segundo ele, o deputado está
"procurando culpados" ao fazer as
declarações, por não ter consegui
do dar explicação mais satisfatória
para os vereadores que levantaram
a questão.

Zimmermann dá corno exem-

t plos os .convênios que tratam da

pavimentação e colocação de es

goto sanitário na Rua João Pereira

Lima, no valor deR$ 140mil, e da

instalação debanheiros e fossas em
residências, de R$ 60 mil, ambos
autorizados no final da adminis

tração peemedebista e que-podem
ser utilizados pelo atual governo.
"Acontece que nem sempre al

gumas verbas interessam", argu
menta o ex-prefeito, explicando
que isso acontece, por exemplo,
quando a contrapartida de par
ticipação financeira'exigida pelo
governo está acima das condições
da Prefeitura.

Ele afirmou também nunca ter

ouvido falar de verba para constru
ção doCentro de Convivência para
Idosos, que, conforme o deputa
do, a Prefeitura teria perdido.
"Conversei com minha esposa

Arquivo CP/Edson Junkes

Zimmermann: verbas devem ser liberadas de outra forma

(Maria Terezinha Zimmermann,
que era responsável pelo Serviço
Social da Prefeitura) a respeito, e
entre a palavra dela e a do depu
tado, fico com a daminhamulher" t
espetou. O ex-prefeito disse de

fender, inclusive, que o Congres
so defina novo modelo para a

liberação de verbas federais, em
que as comunidades indicariam as

necessidades e a distribuição seria
feita de acordo com o número de
habitantes.

- Seria mais justo e evitaria a

destinação dos recursos de acordo
com os interesses partidários -,
analisa, questionando o modelo
excessivamente concentrado em

cima da figura do deputado, que
funciona como elo de ligação para
conseguir recursos do governo.

BAIRRO - O ex-prefeito

garantiu também que nunca in
fluenciou para que o redutor de

velocidade, que está sendo
reclamado pelos moradores do
Bairro Recanto Feliz, fosse ins

talado em frente à Fameg, segundo
referência do deputado, destacando
que a população do bairro conhece
desde o início a posição que tem a

respeito. "Sempre fui contra os

municípios utilizarem seus poucos
recursos para executar obras que
sejam atribuições dos governos
estadual ou federal", reiterou. Por
fim, lembrou que na época acom
panhou o próprio Caropreso em

audiência no DNER (Departa
mento Nacional de Estradas de

Rodagem) para reclamar provi
dências. "Mas sem participação
financeira daPrefeitura", concluiu.
(MILTON RAASCH)

Dávionega ter influenciado transferênciade técnicos
Massaranduba - o prefei to

Dávio Leu (PFL) negou, ontem,
ter tido qualquer interferência que
motivasse a transferência dos
técnicos da Epagri Alfredo
Vavassori e Vilmar Abelino, que
atuavam em Massaranduba, para
as cidades de Guaramirim e São
João de Itaperiú, respectiva
mente. Conforme o prefeito, as

r

informações nesse sentido não

têm procedência. "Eles são fun

cionários de uma empresa e não

da Prefeitura", fez questão de
ressaltar Leu, apesar de ambos
os técnicos serem, sabidamente,
de partidos políticos adversários'

. do prefeito. Vavassori foi vice
prefeito de Massaranduba, pelo
PPB, na administração passada, e
Abelino sempremilitou noPMDB.

O ex-vice-prefeito desconver-

sou ao ser indagado sobre a si

tuação. Segundo ele, a Epagri o
procurou há algum tempo, con
sultando sobre a possibilidade de
ser transferido para Guaramirim,
e decidiu aceitar posteriormente
oconvite, em função.justamente,
das diferenças políticas em rela

ção ao atual governo. Ele está in-
'

tegrado à equipe da Epagri, em
Guaramirim, desde ontem. (MR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Presidente do PPB endossa
críticas de 'Beto Gonçalves

Vereador tem
feito acusações
reiteradas aos
líderes do partido

Jaraguä do Sul - o presi
dente do Diretório do PPB, José
Carlos Neves, o Gê, penhorou
apoio às declarações do vereador
Beto Gonçalves, que afirmou ter

vergonha de pertencer ao partido.
De acordo com Gê, as críticas,'
foram feitas à direção regional da
legenda e não à municipal. "Não
há motivos para punições, até

porque a Executiva concorda com

algumas colocações feitas", disse.
Na opinião del�, o diretório estadual
faz pouco caso dos correligionários
do Município, relegando-os a me

ros filiados,
Na sessão da última segunda

feira, Beto Gonçalves ocupou a

tribuna da Câmara para criticar a

ausência da secretária-adjunta da
Secretaria Estadual de Educação,
Simone Schramm, à cerimônia de
assinatura dos convênios de trans

porte escolar, entre os municípios
da Amvali (Associação dos Muni

cípios do Vale do Itapocu) e a 198
CRE (Coordenadoria Regional de
Educação), que acabou não acon

tecendo.
,

Depois de elencar diversos

problemas referentes ao setor,
apontando as conseqüências, Beto
Gonçalves disparou: "Tenho ver

gonha de participar de um partido,
onde o governador, que é a pessoa
que poderia nos ajudar, nos auxiliar
a resolver esses problemas, só
vem aqui em ano eleitoral pedir

Edson Junkes/CP

Defesa: Gê garante que vereador não será punido
votos." Para Gê, a frase não atinge
o partido, mas o governo. "É o

modo de self,dele", defendeu.
INSISTENCIA - No final de

janeiro, Beto Gonçalves fez severas
críticas ao PPB de Jaraguá do Sul.
Disse que estava insatisfeito .com
a legenda, principalmente no preen
chimento dos cargos .comissiona
dos 'na Prefeitura. Na época, disse
que as decisões eram colocadas
de cima para baixo, sem consulta
ao diretório, "numa verdadeira

demonstração de falta de respeito
para com os filiados", Afirmou que
o partido estava desorganizado e

desarticulado, permitindo a inge
rência de pessoas estranhas.

Em outubro do ano passado,

quando se discutia a eleição do

presidente da Câmara, Beto Gon

çalves mandou um recado duro aos

líderes do PPB. "Não vou votar

em quem o Gê quer. Não é o presi
dente quem decide, mas o diretório
e os vereadores, que têm os vo

tos", afirmou, numa referência às
reuniões entre os presidentes dos

partidos que integram a coligação
Mais Jaraguá do Sul para definir a

composição da Mesa Diretora da
Câmara.

A "rebeldia" de Beto Gonçal
ves tem provocado especulações
sobre sua permanência no PPB. O

vereador já foi convidado pelo
PMDB e, mais recentemente, pelo
PPS. (MAURíliO DE CARVALHO)

Vereadores retiram de votação requerimento
Jaraguá do Sul- O requeri

mento que solicitava ao Executivo

informações sobre o montante

gasto pela Secretaria de Saúde, no
ano passado, foi retirado da pauta
de votação da Câmara Municipal,
na sessão da última segunda-feira.
O pedido foi feito pela vereadora
Maristela Menel (PMDB), um dos

signatários do documento. Ela

alegou que a medida foi motivada

pelo pedido de cópias das res

pectivas notas fiscais, que são

muitas, dificultando o trabalho da
secretaria.

- Vamos alterar o texto do

requerimento para facilitar os

trabalhos e agilizar as informações
-, explicou a vereadora, lem
brando que o outro pedido, refe
rente ao número de servidores

municipais em 31 de dezembro do
ano passado e o atual, foi mantido
em pauta, sendo aprovado pelo
plenário. Os requerimentos foram

apresentados na sessão do dia 12,
assinados também por Petras
Konell e Lorita Karsten, ambos do
PMDB, e por Marcos Scarpato e

José Pendiuk dos Santos, o Zé
Padre, do PT.

Os vereadores garantiram que
o requerimento, já alterado, será
reapresentado na sessão de hoje.
O documento solicita informações
sobre compra de medicamentos,
realizada pela secretaria em 2000;
quais as pessoas beneficiadas com
tratamento de saúde no período,
com as respectivas cópias dos em-.

penhos; quantos exames o Hemo
centro de Jaraguá do Sul realizou

no mês de agosto do ano passado, .

bem como o número de doadores
de sangue registrados naquele
mês. "Encaminhar o demonstra
tivo em forma de relatório", orienta
o requerimento.

Os parlamentares querem sa

ber também se os programas de
saúde assistiram pessoas carentes

ou não. "O objetivo dos requeri
mentos é buscar a transparência
administrativa e fiscalizar a apli
cação dos recursos públicos, nada
além da função do vereador",
resumiuMaristela, informando que
os vereadores pretendem com

parar os dados entre o número de
exames realizados pelo hemocen
tro e o de doadores de sangue,
"conferindo a correspondência en
tre eles." (MC)

,

. \
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O prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold (PSDB), informou
esta semana que as obras da escola politécnica deverão estar

concluídas ainda este ano, O prazo máximo dado pelos técnicos
do MEC (Ministério da Educação e Desporto) para o início da

construção do prédio é de 90 dias.

De acordo com Pasold, o ministro' da Educação, Paulo Renato de

Souza, pretende retornar ao Município para a inauguração da
escola politécnica, no final do ano.

Depois de pronta, serão 20 laboratórios, instalados à medida que
houver demanda, requisitada pelas empresas que, juntamente
com a Prefeitura e o Centro Universitário, são parceiras do

projeto.
A escola politécnica levará o nome do ex-prefeito Geraldo

Werninghaus, um dos incentivadores da obra.

Aposentados
O vereador Carione Pavanello

(PFL) voltou a criticar a

contratação de aposentados.
Na opinião dele, existe muitos
deles "ocupando o lugar de
um jovem, que está buscando
um posto no mercado de
trabalho". Carione disse que
já conversou com o prefeito a

respeito, lembrando que não

tem poder de interferir nas
nomeações que são cargos de

confiança, fazendo questão de
frisar que é opinião pessoal e
não do partido.

PQlícia Federal
O prefeito Irineu Pasold enviou

esta semana ao ministro da

Justiça, José Gregori,
ofício solicitando a

instalação
de uma Delegacia de Polícia
Federal em Jaraguá do Sul.
Com a inauguração da Vara

Federal, o Município poderá
abrigar também a Delegacia da

Receita Federal,
Procuradoria Federal e uma

agência autônoma do INSS

(Instituto Nacional do Seguro
Social).

Promessas
Durante a entrevista coletiva, Pasold prometeu conluir o CAM

(Centro AdministrativoMunicipal) durante esta gestão
e iniciar as obras de retirada dos trilhos do centro da cidade.

Sobre o CAM, disse que o processo de desapropriação está em

fase final e que, tão logo a municipalidade esteja de posse do

terreno, inicia as obras. Em relação aos trilhos,
informou que já existe dotação orçamentária,

que dependerá de ações políticas para conseguir os
recursos. "Se neste ano vier R$ 1 milhão, solto foguetes", disse.

Shows
Em comemoração aos 125
anos de Jaraguá do Sul, a
Secretaria de Educação e

Cultura promove dia 22 de
abril show com a Banda
Ira!. No dia 24 de junho, es
tá programada a apresen
tação do conjunto Vaca
Loca. A secretaria está

negociando com o Coral As
Cantoras de Petröpolis.

Inauguração
A sede da nova Delegacia de

Polícia, na Vila Nova, será

inaugurada na próxima
segunda-feira, dia 26 - data da

emancipação de Jaraguá do Sul,
às 11 horas. Está

confirmada a presença do vice

governador Paulo Bauer (PFL).
A cerimônia faz parte das

comemorações dos 125 anos

do Município.

Sugestõespara a coluna: cp.politica@jomalcorreiodopovo.com.br,

Teleassinaturas: 371-1919/370-0816/275-0105

•
Jornal

CORREIODOPOVO

Assine o melhor

jornal da região
paçando apenas
R$ 8,00 por mês

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NOTAS _

A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) e o Centro Universitário
de Jaraguá do Sul promoveram na noite de ontem, no auditório da

universidade, o seminário "Perfil do consumidor, hábitos de compras
e atendimento em Jaraguá do Sul".

o evento teve como base de fundamentação uma pesquisa
feita pelas entidades, coordenada pelos setores de Pesquisa e

Extensão do Centro Universitário, que ouviu mais de 2,5 mil
consumidores no Município entre os dias 14 e 17 de dezembro
do ano passado.

OMinistério doMeio Ambiente está disponibilizando para Jaraguá
do Sul R$ 706 mil para serem investidos no lixão da Vila Lenzi, cujo
objetivo é transformá-lo em aterro sanitário controlado. A gerência
de meio ambiente informou que já existe um projeto para o local,
desenvolvido pela empresa Qualys Engenharia, que está sendo
executado por parte, desde 1998.

A Fecate (Federação Catarinense de Teatro) realiza hoje, a
partir das 20 horas, n� Scar (Sociedade Cultura Artística), o
primeiro módulo do Programa de Formação Teatral - Oficina
para diretores teatrais -, em parceria com a Fundação Cata
rinense de Cultura, Fundação Franklin Cascaes, de Floria

nópolis, Fundação Cultural de Jaraguä do Sul e FundaçãoMuni
cipal de Cultura de Concórdia.

A abertura contará com palestra do professor ,Celso Nunes.

Os outros dois módulos são: Oficina de Atuação, prevista para
acontecer entre os dias 13 e 15 de abril, em Concórdia; ministrada
por Eduardo Tolentino, do Grupo Tapa, de São Paulo; e Oficina de

Montagem, que acontece de 26 de abril a 1 demaio, em Florianópolis,
a cargo de Luís Carlos Vasconcelos.

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

) ,

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

Visita: Ramos Fonseca (E) e Miranda Ramos durante entrevista

Creapromove encontro de

avaliação com profissionais
Entidade reforçá
a disposição em
ampliaros
convênios técnicos

Jaraguá do Sul - O presi-
. dente do Crea (Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura eAgro
nomia) de Santa Catarina, Celso
Rarnos Fonseca, e diretores da enti
dade estiveram reunidos na noite de
ontem, no CPL (Centro Integrado
de Profissionais Liberais), com

pr�fissionais da jurisdição. Na opor
tunidade, Ramos Fonseca explicou
os procedimentos do órgão, fez
uma breve explanação sobre os

trabalhos e metas da atual gestão e

abriu espaço para a avaliação do

primeiro dos três anos demandato.
Pela manhã, visitaram o Jornal
CORREIODO POVO e depois, foram
recebidos na Prefeitura pelo prefeito
lrineu Pasold.

O encontro com profissionais
e lideranças do Município foi o

segundo de uma série que a di-

retoria do Crea pretende fazer no

Estado, "inaugurando uma nova

etapa de contatos regionais". "O
fundamental � o feed-back da so

ciedade sobre o Crea e suas atua

ções. Aproveitamos para apresen
tar as propostas de parceria", des
tacou o diretor da entidade, José
de Miranda Ramos Filho, infor
mando que, desde 1989, a entidade
mantém convênio de cooperação
técnica com oMunicípio, em pro
gramas habitacionais.

Na opinião do presidente, a

mudança mais significativa regis-
: trada no período foi a abertura do
Crea, possibilitando à entidade

participar dos conselhos estaduais,
ampliando os convênios com

Ministério Público, Prefeituras e

órgãos fiscalizadores. "A socie-
,

dade mudou e exige mudanças,
Não admite mais associações
corporativas", definiu, asseguran
do que a entidade pretende sei

parceira dos profissionais. O Crea
assessora tecnicamente o Conse
lho Superior de Segurança de Santa
Catarina, elaborando laudos téc

nicos e fiscalizando locais de gran
de concentração popular.

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

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

Sobre a fiscalização do con

selho nas atividades profissionais,
Ramos Fonseca disse que, no pri
meiro momento, será orientativa,
no intuito de conscientizar o pro
fissional para a necessidade de
estar em dia com as obrigações es-

. tatutárias, e a sociedade da im

portância do acompanham<,;nto
técnico. Ele informou que, no úl
timo ano, as notificações por irre
gularidades despencaram 80%. No
mesmo período, as inscrições e

renovações de RTs (Responsável
Técnico) aumentaram 35%.

OFÍCIO - A Associação de

Engenheiros e Arquitetos de Ja

raguá do Sul entregou ao presi
dente do Crea ofício propondo a

criação de uma lei específica sobre
fiscalização e manutenção de

marquizes, A proposta é detalhada
em documento, também entregue
ao Ramos Fonseca. "Os cons

tantes acidentes nos motivaram a

solicitar a análise da viabilidade de
se criar um decreto instituindo a

ação", explicou o chefe da Inspe
toria Regional do Crea, Osmar

. Günther, membro da associação.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

370-7919
370-8649

Jornal
CORREIO DO POVO

·1
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mesmo efeito no mesmo inter
valo de tempo que o produto de
referência a ser copiado.

- O medicamento similar
com nome genérico gera muita
confusão no mercado, pois pode
ser comprado por engano nas

farmácias como se fosse produto
genérico. Estamos tomando es

sa medida para tomar mais lim

po o mercado -, diz a gerente

geral de Medicamentos Genéri

cos da Anvisa, Vera Valente.
DIFERENCIAL - Hoje, no

mercado brasileiro de medi

camentos, podem ser encon

trados três tipos de produtos: os
medicamentos de referência, que
foram os primeiros registrados
para combater determinada doen

ça; os genéricos,' que são cópia
fiel dos produtos de referência,
e os similares, que também são

cópia dos produtos de referência,
mas não passaram por testes

de bioequivalência, não sendo

considerados cópias fiéis.

JARAGUÁ DO SUL, 22 DE MARÇO DE 2001

Similar com nome genérico
,

vai desaparecer domercado
Moradores do Boa Vista vão

�

assistirpalestranoDiadaAgua
Palestras vão
abordara

importância
daágua

Jaraguá do Sul - Em ho

menagem aoDia Internacional da

Água, comemorado hoje, a

Adamboa (Associação de Defesa
Ambiental do Bairro Boa Vista),
com apoio da Gerência de Meio

Ambiente da Prefeitura e Samae,
vai promover palestra sobre a

importância da água e esgoto, na
Emef .Adelino Francener, loca
lizada no Bairro Boa Vista.

A especialista em Educação
Ambiental e chefe da Divisão de

Educação Ambiental da Pre

feitura, Josiane Trocatti, vai ex

p�anar sobre a importância da

água, a partir das 10 horas. Às
19h30, o engenheiro civil do

Samae (Serviço Autônomo Mu

nicipal de Água e Esgoto),
Juliano Scandolara, vai palestrar
sobre esgoto e aterro sanitário,
explicando a importância da

água, sua preservação e esc?a
mento correto. "Com a implan
tação da rede de esgoto, vai
reduzir á incidência de doenças
com o decréscimo do número de

insetos e ratos no local, que é um

dos principais pontos turísticos

do Município", destaca o en

genheiro, informando que a rede

de esgoto não vai atingir todo o

Bairro Boa Vista,

Josiane informa que, no sá

bado, a partir das 8 horas, mais
de cem pessoas vão participar da
limpeza dos córregos e cachoei

ras do Morro do Boa Vista. A

Secretaria de Meio Ambiente

SãoLuís desenvolve competências
com o auxilio da informática

A vida moderna começa a

exigir das escolas uma forma

ção mais completa, que torne os

jovens aptos a enfrentar os de

safios pessoais e profissionais .

do Terceiro Milênio. Está cada

vez mais claro que aprender não
é acumular dados, mas saber

processá-los e interpretã-Ios .

.

Informações há, até em exces

so. Nosso papel é preparar o

aluno para selecionar e analisar
criticamente a informação,
transformando-a em conheci

mento para viver num mundo

tecnológico e globalizado.
Pensando nisso, o uso da

informática no ColégioMarista
São Luís tem como objetivo a

inserção do computador em
todos os níveis emodalidades da

educação, como um recurso a

mais para dinamizar o processo
de aprendizagem.

O computador pode, alémde

quebrar a passividade do edu

cando, ser extremamente atra

ente, combinando e valorizando

Sons, cores, imagens, animação
e diversos outros recursos au

diovisuais, tão valiosos quando '

.

o assunto é despertar o interesse

dos alunos. Aliás,motivar o alu
no é o maior desafio do profes
sor do novo milênio, ele deve

desempenhar a função de orien
tador e instigador no processo
ensino-aprendizagem.

A informática, então, des
taca-se como uma forte aliada
na pesquisa (Internet), na ela

boração (softwares de autoria)
e na aplicação (softwares edu

cacionais) dos projetos de

senvolvidos. Além de dispo
nibilizar a Internet e trabalhar

com o software Everest, o Colé

gio Marista São Luís atualizou

sua CDteca e adquiriu, em
parceria com a APP, mais de .

80 softwares apenas em 2001,
contando hoje commais de 300

títulos.
É importante salientar que

as novas tecnologias educativas,
quando usadas adequadamente,
são eficazes e cada vezmais im

portantes, entretanto, nunca
serão a essência. Esta depende
de bons professores-educa
dores, famílias incentivadoras e
de uma sociedade compro
metida com todo o processo
educacional.

CORREIO DO POVO
Eleito veículo
do Século 20

Trabalhamos para antecipar à comunidade notícias de como

será o futuro, valorizando o tempo presente. Oferecemos
mais de oito décadas de experiência e temos no currículo
incontáveis lutas pela região. Nosso foco de ação vai além

das montanhas deste vale e nossa disponibilidade de
trabalho é imediata.

forneceu luvas para a realização
da atividade, mas pessoas com

cortes e escoriações na pele não

vão poder colaborar com a

, limpeza, para evitar contami

nações.
Nesta semana serão coloca

das no bairro faixas alusivas ao

Dia Internacional da Água. "A
intenção é alertar a comunidade

sobre a importância da preser

vação da água", conta Josiane.

Ela acrescenta que os moradores

vão confeccionar cartazes que
vão ser expostos em escolas,
bares, mercearias e igrejas, para
convidar a população a participar
do evento que vai acontecer hoje.

No próximo dia 31, a Adam
boa vai promover reunião, às

13h30, no Centro Comunitário do
Boa Vista, para avaliar as ativi
dades comemorativas ao Dia da

Água. (FR)

A partir de 15 de setembro,
só os medicamentos genéricos
poderão ser vendidos pelo nome

do princípio ativo nas farmácias.

A Anvisa (Agência Nacional de

Vigilância Sanitária) publicou na

sexta-feira a Resolução n" 36 es
tabelecendo limite de seis meses

para a comercialização dos medi
camentos similares que ainda são

vendidos pelo nome do princípio
ativo, também conhecido como

denominação genérica. Amedida

tem o objetivo de dar maior vi

sibilidade ao mercado, para que
os consumidores possam identi

ficar com mais clareza os medi

camentos genéricos criados pela
Lei n° 9.787/99.

Os remédios similares, ven
didos pela denominação ge

nérica, terão que adotar nome

fantasia ou ser submetidos, ao

teste de bioequivalência para
receber registro como genérico.
O teste de bioequivalência ga
rante que o medicamento faz o

o
CORREIO DO povo
PllhUcadududh1919
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( Autogeral
Toledo mais feroz

A Seat, subsidiária da Volkswa

gen, lançou no Salão do Automóvel
de Genebra o Toledo de nova mo

torização. Mas não é tudo aquilo. O
novo motor é um 2.3 V5 de 30
válvulas com 170 cavalos de potên
cia, que garante velocidade máxima

superior a 220 km/h. Fora o motor,
o Toledo traz ainda air bags frontais
e laterais e freios ABS de série para
maior segurança dos passageiros.

A3 em alta
A Audi está comunicando o au

mento da produção do A3, na fábri
ca de São José do Pinhais. A produ
ção pode chegar até o final do ano

em 1,2 mil unidades, sendo que
atualmente estão produzindo entre

900 e mil carros por mês. A fábrica
tem capácidadé ide produzir até 2,5
mil unidades abmês, dependendo da
procura. 01:) números de conces

sionárias também vão aumentar, até
o final de ano, passarão de 40 para
até 50 concessionárias.

A gasolina vai baixar?
No dia 1 de abril, diz uma lenda,

a gasolina vai diminuir de preço,
conforme anunciou a Agência Nacio
nal de Petróleo. A queda prevista é
de 4% na refinaria já a partir do dia
1. Contudo, o novo valor será calcula
do com base na cotação internacional
de petróleo e na variação cambial dos
últimos três meses. Na bomba, o
preço dos combustíveis poderão
baixar até 3%. Impressionante!

) Yamaha contra-ataca
Com poucos meses na volta ao

ramo de motos "populares",
segmento que mais vende motos

no Brasil, a Yamaha, com o

modelo YBR 125, busca desbancar
a tradicional Honda CG Titan. O
último representante Yamaha no

segmento, faz anos que saiu de

linha, ainda usava um motor dois
tempos, mais \

'

que foi
substituído

porum
forte

repre
sentante.

Revistas

especializadas
ainda estão

testando e

fazendo
várias

comparações
com a sua

arquirival.
Como o comércio
de motos começou o ano

estourando em vendas, tendo uma

média de 30% de aumento em

relação ao imo passado, a
Yamaha cresceu, também, devido
a YBR, comercializando 3.001
motos do modelo. Nada
comparável à CG Titan, que
comercializou 28.922 unidades.

Não '1IIPorta a lIarca oli lIodalo,
seu carre precisa de saguro.

Mas vale lembrar que os números
de venda da Yamaha são
crescentes.

A nova moto de 125
cilindradas e 12,5
cavalos trouxe
toda tecnologia
para encarar a

Honda. O
mo-

modelo são: azul, prata, verde e

vermelho.
O motor 4 tempos Soch, com
transmissão por corrente, vem
com balanceador que diminui as

vibrações lançadas do motor

para a estrutura.

O desempenho parece ser

seu forte. O novo motor

desenvolveu de O a 100

km/h em 24,1i'WÍ'"segund6s� :':;,1;:�.�.,., :�\'�-.:�I·.

alcan�.'-,�;::.;:� �(
veloq:B.ád�;�;
f l�' :t�:"\i!';�.)
ma �:�,;.�':'
1 7 5�,:�:&::'1p , ';ir:-:� I

h m�HtsI ��
melhores
em

relação à
CG.O

tor pode ser

acionado pela partida
elétrica, aliando rapidez e

çonforto. O painel de
instrumentos traz indicador de
combustível e luzes espias de fácil

compreensão. O escapamento,
que traz proteção antiqueimadu
ra; vem com desenho angulado,
deixando a moto mais esportiva.
As cores disponíveis para o

consumo

também

agradou,
em média faz

34,4 km/litro,
sendo que no tanque cabem 13
litros. O preço também é um

pouco menor que o da Honda, R$
3.895,00. Com mais de 250
concessionárias no Brasil, a
Yamaha está em crescimento,
podendo ter mais informações na

concessionária local.
(LEANDRO SCHMÖCKEL GONÇALVES)

...,.111 ,

F.e:17HIM7

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Classi Auto • 2 CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 22 DE MARÇO DE 2001

Goi Special 1.0 OK Branco G R$ 13.800,00 VW

VW Gol CU 1.6, couro, som, vid., trav 96 Vermelho
Voyage GL 1.8 4p 95 Azul G Consultar Santana CU 1.8, 4pts, dh + ar -cond, + trava 96 Branco

Gol Especial 00 Branco G
Goi CL 1.6 94 Vermelho G Consultar Fusca 1300L, rodas, couro 76 Bege

Gol1000 Plus 96 Azul Met. G Buggy 85 Vermelho
Corsa Sedan 1.0 OK Verde G R$ 17.400,00

GM GolBX 84 Bege
Corsa Sedan 1.0 OK Branco G R$ 17.300,00 Corsa 4p, cl trava 99 Prata G Voyage 86 Prata

GMCorsa Wind 1.0 OK Vermelho G R$ 16.400,00 Kadett SLE 91 Cinza G Vectra CD - couro, teto, comp. bordo 97 Preto
Corsa Super 1.0 98 Cinza G Consultar FORD MarajóSL 84 Marrom

Corsa Sedan GL 1.6 96 Verde G Consultar Ka 98 Vermelhomet. G
FORD

Versaiies - compt., teto 94 Verde
Escort GL 1.6 95 Cinza G Consultar Fiesta 4p, cl trava 98 Prata G Versailes Royale compl. 94 Verde

Tempra Ouro 16V 95 Vermelho G Consultar Versaiies Guia 2.0 92 Marrom G FIAT

Tempra 4pts, cornpl. 95 Vinho
Palio EDX 1.0 97 Vermelho G Consultar Del reyGLX 85

3722820 Ruo CeI. Procópio Gomes de Oliveira
NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCAS Rua: Ângelo Rubini, 677 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá doSul- SC Centro - Joroguá do Sul

Dalsar

ANO"'COR Novos 'e Usados
Corsa 1.0 MPFI 4e 99 Branco G Fones: 373-0806 /373-1881
Corsa 1.0 MPFI 212 98 "Branco G MODELO ANO COR
D-20 91 Preta D GM
Monza 2p, SLE completo 90 Cinza G Corsa Wind 00 Prata G

Astra GL compl. 99 Prata G

.Volkswagen Corsa Wind 98 Prata G Tipo 1.6 IE cornpl, Cinza G
Corsa Super 4 pts 97 Vermelho G

Goi 1.0 16V, Plus 4e (come.-ar, dir.h., trava)01 Prata G Corsa Wind 96 Vermelho G
Saveiro 2e, come1eto 00 Branco G Corsa Wind 96 Cinza G VW
Gol CU 1.6 212 96 Marrom o' G Kadett GSI comp. 95 Prata G Saveiro CL 1.6 MI 00 Prata G
Parati CU 1.8 cl ar 96 Prata G Corsa GL 1.4, LOT, TE 95 Azul G

Goi MI 98 Preto GVectra GLS compl 94 Vermelho G
Goi CL 1.8 2e 95 Vermelho G Chevette L cl rodas 86 Cinza A Go111.0 Plus 96 Branco G
AQollo 212, GLS 91 Cinza G Monza SLE 85 Azul A Goi CL 1.6 92 Dourado G

Ford

Ford F-l000 XL comp!. 98 Vermelha O
GMFiesta 97 Vermelho G

Escort GL 1.8i 2e 96 Verde G Escort L Ldl, rodas, ar qle 94 Prata G Corsa GL 1.6 97 Branco G
veronat.x 1.6 2p 92 Cinza A Escort Hobby 94 Vermelho G Corsa GL 1.4, 4p 96 Cinza GDel Rey 1.6 [ 2p 82 Cinza G Escort GL 89 Verde G
F-ioDO X[ compl. .

98 Branca D vw Astra GLS 2.0 MPFI 95 Verde G
Gol 16V, 4p 99 Cinza G Corsa Wind 96 Azul G
Gol CU 95 Branco G Kadett GL 1.8 96 Bordô GFiat Gol I Plus, limp.ldes. tras., ar quente 95 Prata G

Astra GLS 4p 2.0 MPFI 00 Prata GPalio EDX 412 (vidro, trava) Gol i limpldes. Iras. ar qle 95 Vermelho G
Uno Mille EP4e Fusca, 1300 82 Cinza G

Uno Mille EP 4p Fiai Ford
Palio EO, 4pts, limp. Iras. 98 Azul G

91 Prata AUno Mille Eletronic 2p Uno M EP 4pts, . ar 96 Azul G Escort L
Palio Weekend, completo 97 Verde G
Palio EO, 4 pts 97 Branca G
Tempra 8V complelo 95 Verde G

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

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1170 • Centro· Jaraguá do Sul· SC

Arduíno
Veículos

Fone: (47) 371-4225 Fax: (47) 371-9720
Av. PrefeitoWaldemarGr""bba n° 1033

MODELO ANO COR COMBo PREÇO

Comércio de Automóveis Novos e Usados

Fone/Fax: (47) 376-1822

MODELO ANO COR COMBo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VEíCULO COR ANO MODELO VALOR
VW

Saveiro Cinza 94 1.8 CL' R$ 8.300,00
Voyage Azul 92 1.6CL R$ 7.000,00

GM
Kadet Vermelha 90 1.8SUE R$ 6.800,00
Monza 88 1.8 R$ 5.300,00

FIAT
Tipo Vermelha 94 1.6 comp. R$ 8.700,00
Uno Prata 94 1.0 R$ 7.300,00
Uno Cinza 93 1.5 S R$ 7.300,00

FORD
Escort Azul 93 2.0XR3 R$ 9.800,00
Verona Vermelha 91 1.8 GLX R$ 7.500,00 Logus, azul, ano 94, 1.8 Corsa, roxo, ano 97, 1.0 Uno, azul, ano 98, 1.0Escort Branca 90 1.8XR3 R$ 6.800,00
Escort Prata 90 1.6 L R$6.000,00 CU - R$ 9.500,00 MPFI - R$ 10.600,00 Young - R$ 9.800,00

r-------i

i I �O�?�!�de�!!���!�
(47) .371-3608
Rua Preso Epitácio Pessoa, 1379 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

VEíCULOS

Compra. Venda -Troca
Motos e automóveis novos e usados

371-9333
E-mall: circuitomotos®terra.com.br

lua leinoldo Bau, 358 • Centro • Jaraguá do Sul
Vectra GLS • 2.0 • 4p -

97/97· G - Branca
Go116V - 1.0· 4p • 99/ Gol Rolling Stones - 1.6 Golf 1.6 - OKm - 1.6 - 4p

00 - G . Prata . 2p - 95/95 - G • Branca . 01101 . G - Vermelha

376-1772

....... Ce r L"'ID�
Rua: Ângelo Rubini, 780· Barra doRioCerro - Jaraguá do Sul- SC C H.......

MODELO ANO COR COMBo Quantum 1.8 91 Vermo G.
GM Santana GlS 2.0 90 Prata G

Corsa Super 1.0 96 Branco G Brasília 1.600 79 Branca G
0-20 Custon 92 Vinho O FORD
Ipanema SL 1.8 91 G F-1000 Dupla, compl 93 Verde O
0-20 Dupla. Comp 89 Bordo O Escort Hobby 1.0 96 Prata G
Monza Classic 2.0, 4p 89 Cinza G F-1000 89 Preta O
Opala Comodoro 4 CC 85 Bege A F-4000 carroceria 77 Branca O

VW . RAT
Gol M11.0 98 Vermo G Uno Ie 1.0, 2p 96 Azul G
Gol 1000 94 Branco G L-200 93 Bege O
Goi CL 1.8 94 Branco A CAMINHÃO
GolBX 84 Branco A 608 Baú 85 Amarelo O
Kombi Furgão 92 Branca G 608 Carroceria 75 Azul O

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'CORREIO DO POVO

A Caraguá Veículos estcvo'vendendo carros muito abaixo do preço de mercado: Por isso, foi instalada, na Caraguá, uma

4 - Classi Au10

VEJA
AUTOMÓVEIS
.....CM'.
........

Av. Prel.Waldemar Grubba, 3691· Jaraguá do Sul· sc

MOlOS
XLX350 Preta 87

MODELO COR COMBo ANO
GM

AstraGL Vermelho Gas. 00
Corsa 1.0 Branco Gas. 97
Kadett GL Bordô Gas. 96
Vectra GLS Bordô Gas. 95
D-20 Vermelha Die. 91
Monza SL/E Azul Gas. 90
Monza SL/E Azul Caso 89

FlAT
PálioWeekend 16V, comp Cinza Stil Gas. 98
Fiorino Fur��o Branca Gas. 96
Palio EDX pts. Verde Metálico Gas. 96
Uno ELX 4p, comp!. Vermelho Gas. 95
UnoMille Branco Gas. 91
Fíorino Furgão Bege Gas. 90

VOLKSWAGEN
Gol16 V - 4 pts· G III Preto Gas. 00
Goi MI Preto Gas. 98
Gol MI 1.0 Vermelho Gas. 98
ApoloGL Cinza Gas. 91
Goi CL 1.6 Branco Gas. 88
Voyage CL 1.6 Verde Gas. 88

FORD
Escort GLX, 4pts, cornpl. Verde Gas. 97
Verona GLX - completo - ar Azul Gas. 94
Escort Hobbl1.6 4p Bordô Gas. 93
Versailes G 4p Prata Gas. 92
F-1000 Vermelha Die. 91
Escort LX 1.6 Cinza Ale. 89

MECÂNICA

COMPRA
VENDE

FINA�CIA

(0**·47) 370-1170
(0**47) 275-0010

9975-1118
R. Presidente Epitácio Pessoa, 555 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

VEÍCULO COMBo ANO COR

Escort Hobby 1.0 Gas. 95 Vermelha

Escort Hobby 1.0 Gas. 94 Cinza Prata

Escort L 1.6 Ale 88 Cinzametal

Verona Gas 91 Cinzametal

Escort GL Gas 95 Cinza Prata

GoI Plus Gas. 95 Cinza Prata

Fiesta 4 p. Gas. 98 Cinzametálico

Uno Electro Nix 2 p. Gas. 95 Verdemetálico

Fusca 1200 original Gas. 66 Branco

CPI - Cara'guá a Preços Incríveis.
E agora você está convidado a correr até a Caraguá

e investigar este incrível disparate de preços.
Mas venha rápido, antes que não sobre mais nenhuma prova.

APROVEITE!

ÚLTIMAS
UNIDADES.

VOCÊ NUNCA vru TANTA MAMATA.

Horário de
atendi'mento:

De segunda a segunda
até o último cliente.

PLANTÃO NESTE .

"

SÁBADO E DOMINGO;;,��;,·
';

CARAGUÁ
Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

�. $

som' alarmes baterias - vidros e travas elétricas 9

Vila Lalau • Jarag.,ã do SulRua Bernardo Dornbusch, 1111 �

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Classi Auto - 5JARAGUÁ DO SUL 22 DE MARÇO DE 2000

. ZECA Automóveis
Novos - Usados de Todas asM.mas

.275 3507
VEícULOS MODELO ANO COMB. COR VALOR

Vectra GLS OKm Gas. Branca R$ 38.500,00
Palio EX 99/99 Gas. Branca R$ 14.800,00
VWSaveiro CLMI1.8 00/01 Gas. Branca R$ 19.800,00
Gol MI 16V 98/98 Gas. Verde R$ 15.800,00
Monza Oub 94/94 Gas. Azul R$ 11.800,00
Quantum GLS 2000 90/90 Gas. Bege R$ 9.800,00
Escort GL l6V 97/97 Gas. .Branca R$ 15.500,00
Santana GL! 2000 94/94 Gas. Preto R$ 14.900,00
Courier 97/98 Gas. Azul R$ 12.800,00
D20Custom Completa 93/94 ,Diesel Bege R$ 41.000,00
Gol MI 97/97 Gas. Branco R$ 11.900,00
Gol MI 97/97 Gas. Branco R$ 11.900,00
Monza SL 93/93 Gas. Bordô R$ 10.500,00
Gol MI l6V 00/01 Gas. Coral R$ 23.300,00

Tipo LHE. 93/94 Gas. Bordô R$ 9.800,00
Vectra CL 96/97 Gas. Cinza R$ 23.500,00
Fusca 1300 L 75/75 Gas. Azul R$ 2.100,00

DelRey Ghia 85/85 Ale. Prata R$ 3.500,00
Gol Plus8V 01/01 Gas. Branca R$ 18.800,00
Gol Special 01/01 Gas. Vermelha R$ 16.900,00
GoiGI! Special 01/01 Gas. Branco R$ 14.700,00
GolGII Special 01/01 Gas. Quasar R$ 14.900,00
ceiem Special 01/01 Gas. Branco R$ 16.300,00
Goi Gm Special 01/01 Gas. Quasar R$ 16.800,00
Passat LS 83/83 Ale. Branca R$ 1.800,00
Santana GLS2p 91/91 Gas. Cinza R$ 10.500,00
F-lOOO MWM 86/86 Diesel Azul R$ 22.500,00
Uno EI)( 95/95 Gas. Vermelha R$ 9.800,00
ceiem Special 01/01 Gas. Prata R$ 16.900,00
GolGIII Special 01/01 Gas. Prata R$ 16.900,00

Voyage o, 83/83 Ale. Ouro R$ 2.900,00
Monza SL 92/92 Ale. Azul R$ 8.800,00
ceiem 16V 99/00 Gas. Verde R$ 17.800,00
Gol CL1.6 91/92 Gas. Preta R$ 7.300,00
Fiesta MPFI 98/98 Gas. Verde R$ 10.800,00
Fiat Uno 99/00 Gas. Cinza R$ 11.800,00
Gol I 96/96 Gas. Azul R$ 11.500,00

Vende-se fusca 80, branco.
Tratar 370-4042.

Vende-se Gol CL 1.6, ano 92, branco,
rodas esportivas, álcool. R$ 6.000,00 .

Tratar com Peterson 371-0667
horário comercial. Vende-se DT 180 (p/ trilha).

Tratar: 370-4042.

Vende-se Voyage modo 82, pintura
nova, motor 98 - R$ 2.400,00. Tratar

com Marcelo 372-6728
Vendo CBX 200, ano 98.

R$ 3.900,00. Tratar: 9975-0133.Tel.: 371-7770
Vendo Vectra GlS, 97, completo. R$

22.000,00. Tratar 9975-0133.
Vendo Del Rey 83, 4p, vidros elétricos.

R$ 1.900,00. Tratar 371-9375REVESTIMENTO

AUTOMOB I LI STICO

EM COURO E

TECIDO

Vendo Chevette SE, 87. R$ 3.500,00.
Tratar 9963-3835. Aceita-se troca.

Vende-se Kadett SL, 91, carro 'todo
original. R$ 6.000,00. Aceito moto.

Tratar: 9101-1774.

Vende-se Honda Dreen 100cC, ano 93.

Tratar 371-9375.

Vende-se Escort GL 1.8, ano 96. Tratar

9979-0969.

Vende-se Belína.Bé. R$ 3.000,00. Tratar
9979-0969. -Vende-se Chevette SL 88, álcool, ótimo

estado. Tratar: 370-7703 c/ vaimir ou
troca-se por carro de menor valor.Vende-se Corsa Wind 99, 5 portas, cor

prata. Valor R$ 13.200,00 à vista ou R$
9.200,00 entrada + 17x

R$ 247,31. Tratar 371-2735 ou

9975-0601.

Vendo F-1000 XL HDS 98, bordô,
compl., R$ 33.000,00. Tratar 373-1881.

Vendo Uno Smart 2000/2001,
financiado. Aceito carro de menor valor.

Tratar 374-1497 ou 9993-5380 cl Rita
R. Bernardo Dornbusch,

2222 - Vila Lalau
Vende-se Honda Space 125, ano 94. R$

1.300,00. Tratar 9111-3861.

!!!!!!!!!!!!!R==e::::9.ata___ Motos
Rua Adélia Fis,he� 239 ·Iaraguá do Sul

ir (47) 371-2999

CO.',IA AI,
vaafA••M,
CO.'IAM••

MONDA. MA 1JI'I••e.

CC 125 TITAN KS C 100 BIZ KS XLR 125 KS

CBX 200 STRADA NX200 NX 400 FALCON
R$ 9.450,00
60x

PeçM e"'� (0**47) 371-5343
RUA JOÃO J. ArROSO, 65 - JARAGuÁ DO SUL - sc

.

I

1/eJea���'
Telefone:

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

fiNANCIAMENTO: 20% DE ENTREADA
P/30 E 60 DI.AS E SALDO EM

I?, 24, 36 VEZES �.,K�S.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



6 - Classi Aul0 . CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL 15 DE MARÇO DE 2001

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA
-

"'-S_im. MI W"ptI__..... , uy ......._.. ' &oa&iJi_'LWA.____!)
\ Não precisa ser autorizada, tem que ser especializada

.

371-5057
Rua Maior Júlio Ferreira, 244 - Vila Lalau - Jaraguá do SU,I, sc .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Classi Auto - 7

CONHEÇA A NlAIS NOVA
JOALHERIA DA,. CIDADE.

/

'Aberto de
sequnda à
sexta das

8h às 18h30min
sábado das
8h às 12h

Aceitamos
seu usado
na troca

Seminovos que são uma jÓia.
Leve um desses e avise eeu mecânico que você vai sumir uns tempos"-

. .' " .

, ,

MARCA MODELO ANO COR

FIAT
, FIAT

CARROSNOVOS
PALIO ELX 4P 2001
PALIO vouno 4 PORTAS 2001

"

CARROStJSADOS
S10 OELUXE 2.2 91/92
CORSASUPER 96/97
OMEGASUPREMAGLS 94/94
CORSASUPER 97/98

FUSCA 1300 76/76
GOLF GLX 2.0 MI 97/97
UNO ELECTRONIC 94/94

, , ESCORTGHIA 90/90
F1000S . 94/94
DELREYGLX - 86/87

,

PALIO E02P 97/97
APOLLOGL 9'1/91
PALIO EX2P ',98/99

VECTRACD 94/95

CORSAGL1.6 96/96
ELBACS 91/92
CORSASUPER 97/98
FIESTA 98/98
KADETTGLS 98/98
PALIO EX4P 98/99,

PRETO VE:SÚVIQ'
CINZA VINCI, ',!.

•

1.'

-.«. ',1,

CINZA .
' "j �

. .;. '

�
"

BRANCA
;,

VERDE

AZUL

BRANCA
VERDE
VERDE

PRATA

BRANCA

CINZA
VERDE

PRATA

AZUL
BRANCA
BRANCA
CINZA
BRANCA
VERDE
PRETA

. PRETA

>'FIAT
Gv1
Gv1

Gv1
VW

IMP
FIAT

FORD
FORD
FORD
FIAT
VW

FIAT
Gv1
Gv1
FIAT
Gv1
FORD
Gv1
FIAT

SUPER CONDiÇÕES
DE FINANCIAMENTO

SALDO EM ATÉ 48X COM
TAXA DE JUROS A PARTIR

DE 1,39% a.m.

,
JUROS PRÉ-FIXADOS

ENTRADA DE 20%

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

GARANTIA DE
CÂMBIO E MOTOR

Rua Fritz Bartei, 99 .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



A partir de:

RS 326,31
.

-

/14�nsai.S

REDE RENAULT

SEU GRANDE SONHO
EM PEQUENAS PARCELAS.
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JARAGUÁ DO SUL, 22 DE MARÇO DE 2001 CORREIO DO POVO GERAL-7

Barteldiz que declarações não são
opinião da maioria dos médicos

Médicos relatam as queixas
contra a direção do hospitalGuaramirim - o presidente

do Conselho Deliberativo do Hos

pitalMunicipal Santo Antônio disse
que as opiniõesmanifestadas pelos
médicos que compareceram na

Câmara de Vereadores não refletem

o pensamento da maioria dos
médicos da instituição. "Tanto que
o diretor do corpo clínico, Le
ovanir Gschwendtner não esteve

no Legislativo", sublinhou BarteI,
dizendo que já solicitou ao

assessor jurídico do hospital,
advogado Sávio Atanásio dos

Santos, para que requisite cópias
da ata da reunião da Câmara, para
tomar as providências judiciais
cabíveis.

Bartel considerou "graves" os
fatos registrados na Câmara. Na

opinião dele, dessa vez os médicos
que compareceram na Câmara

extrapolaram a situação, "transmi
tindo ambiente de insegurança na

comunidade". Após reunir as

informações que estão sendo

recolhidas pelo assessor jurídico,
Bartel pretende, se for ·0 caso,

relatar os últimos acontecimentos

e pedir providências ao Conselho

Regional de Medicina. Sobre a

Resolução 001, disse que ela serve
para garantir que as cesáreas sejam
feitas no limite pago pelo SUS

(Sistema Único de Saúde), evi-

tando prejuízos para o hospital.
"Mas não é uma imposição, e sim
uma orientação", frisou, explicando
que vai ao encontro da própria po
lítica do SUS, de impedir exageros
nessa área.

Com relação ao pagamento de

sobreaviso, disse que a extinção do
mesmo foi decisão do próprio
prefeito Mário Sérgio Peixer, por
se tratar de procedimento con

denado pelo Conselho Regional de
Medicina e com risco de com

plicações com o Tribunal de Con
tas do Estado. Segundo BarteI, o
atendimento de sobreaviso con

tinua sendo feito, sem remu

neração, com a colaboração de al

guns médicos. Ele também negou
que exista irregularidade no fun

cionamento do corpo deliberativo,
e outra vez citou a posição de
Gschwendtner.

PERMANECE-O presiden
te do Conselho Deliberativo, Os
nildo BarteI, disse que em nenhum

momento pensou em desistir da

função que assumiu perante o

hospital, em função dös problemas
com o grupo de médicos. "Pelo

contrário, estou mais convencido
do que nunca de que Guaramirim
está sendo inserida naquilo que
mais se fala hoje, que é dar trans

parência", disse. (MR)

Depoimentos
foram prestados
na Câmara de
Vereadores

Guaramirim - Os vereado
res ouviram, anteontem à noite, os
depoimentos de cinco médicos
relatando as razões do desconten
tamento com a administração do

Hospital Municipal Santo Antônio,
que assumiu em janeiro. Amaioria

das críticas foi dirigida contra

decisões "autoritárias" do Conselho
Administrativo do hospital, presi
dido pelo advogadoOsnildo BarteI,
e da Secretaria da Saúde, como a

Resolução 001, que limita a reali

zação de cirurgias cesarianas nos

atendimentos de partos a pacientes
do SUS (Sistema Único de Saúde)
e a retirada do pagamento do sobre
aviso aos médicos.

Para o ginecologista Paulo

Veloso, o primeiro a falar, omédico
não deve ser constrangido na deci
são de realizar a cesariana, expli
cando que cada caso é um caso.

"Depois, quando acontece um

óbito, a culpa recai sobre o médi

co", argumenta, dizendo que no

início do govemo os médicos pro
curaram Bartel e o secretário de

Saúde, José Constâncio de Albu

querque, para discutir o assunto,
mas não foram atendidos. Ele ga
rantiu que não está havendo exces
sos com cesarianas, como foi noti
ciado. "Não chega a 50% dos aten

dimentos de parto", garantiu.
Veloso lamentou que os médi

cos tenham de cobrar dos pacien
tes, sempre que a cota de cesáreas

prevista na resolução for atingida,

Veloso: "Cesáreas não chegam a 50% dos atendimentos de parto"

sem que tenha sido feita qualquer
campanha prévia de esclarecimento
da comunidade sobre esta questão.
"Simplesmentejogaram nas nossas

costas", diz. Ele também reclamou
do valor pago sobre a hora de ser

viço médico, de R$ 18,00, que se

ria o menor da microrregião, e da
retirada do sobreaviso desde

janeiro, lembrando que osmédicos
que prestam serviços à Prefeitura

já trabalham sem direitos tra

balhistas, como carteira assinada

e pagamento de 13° salário, entre
outros.

CRÍTICAS-O ginecologista
Paulo Veloso acusou Barte] de agir
com "autoritarismo", dizendo que
isso ficou explícito em reunião do

corpo clínico do hospital, quando
amensagem teria sido: "Quem qui-

ser cumprir fica, quem não quiser
que vá embora". Ele também

questionou a legalidade do Con
selho Deliberativo, por não contar
com representante do corpo
clínico e nesse aspecto foi apoiado
pelo urologista Paulo Odebrecht.
A ginecologista Simone Veloso
disse estar "cansada das ameaças"
e que "a esta altura o atendimento
à população émais importante que

.

o emprego". O anestesista Sérgio
Ricardo Klinke reclamou por ter
sido impedido de entrar pela porta
da frente do hospital numa emer

gência (pela norma interna, médi
cos e demais profissionais devem
ingressar pela porta de serviço) e
indagou: "Gostaria de saber qual
foi o demente que deu esta ordem."

(MILTON RAASCH)

Edson JunkeslCP

Vereadores decidem tomar outros depoimentos
o secretário municipal de Saúde,
José Constâncio de Albuquerque,
e o presidente do Conselho Deli
berativo do hospital têm nosso

apoio", disse o vereador e líder do
governo na Câmara, Salim José

Dequêch, após sair da reunião, que
durou cerca de duas horas. Ele
entende que há muitas afirmações
que precisam ser apuradas e

confirmadas. Para tanto, a ban
cada governista irá propor que na

próxima reunião ordinária, na
terça-feira da semana que vem,

sejam ouvidos os outros médicos
do hospital.

Guaramirim - A veemência
dos acontecimentos registrados na
terça-feira à noite agilizou a mo

vimentação dos vereadores em

torno dos aeontecimentos rela
cionados com o hospital. Já ontem
à tarde aconteceu a reunião com o

prefeitoMário SérgioPeixer e com
o vice José Joaquim Fernandes,
para tratar do assunto. Partici

param do encontro, ainda, além do
líder do governo, Salim José De

quêch, os vereadores Adilson An
dré Araújo, AltairAguiar e Belmor
Bernardi.

"Até que tudo fique esclarecido,

A intenção, antecipou De

quêch, é só emitir parecer depois
de comparadas as informações dos:
médicos. Ele também atribuiu parte
da crise do hospital à baixa remu
neração do SUS (Sistema Único
de Saúde) e disse que se a política
do setor fosse diferente, só com a

arrecadação de uma·empresa de

porte local para a Previdência

Social, a dívida do hospital poderia
ser quitada. Já o vereador e pre
sidente da Câmara, Evaldo João
Junckes (PT), o Pupo, disse que
vai ficar vigilante para que tudo
"não termine em pizza". (MR)Persistente: Osnildo Barteldiz que não sai e quepolítica nãomuda

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Palestraute orientará sobre

produtos de origem animal
Diretor da

Vigilância
Sanitária fará
palestra

Guaramirim - o diretor de

Vigilância Sanitária e Fis

calização da Secretaria de

Agricultura do Estado, Adelino
Renuncio, proferirá palestra no
próximo dia 2 de abril, às 20

horas, no auditório da Aciag
(Associação Comercial, Indus
trial eAgrícola de Guaramirim),
abordando sobre o comércio de

produtos de origem animal. A

palestra interessa a todos os

produtores rurais, proprietários
de abatedouros e comerciantes
de produtos derivados da carne
e do leite, além de outros, e faz

parte das ações que oMinistério
Público desenvolve noMunicí

pio, com apoio de órgãos técni
cos e entidades, para a nor

matização do setor.

Renuncio deverá prestar
informações e esclarecer sobre
as várias implicações legais e de

ordem sanitária que incidem
sobre a produção, industriali
zação e comercialização de pro
dutos de origem animal, como
lingüiças, queijos, leite, defuma
dos e vários outros. Em Guara

mirim, desde o ano 'passado, o
promotorpúblico Victor Emme
dörfer Filho está promovendo
reuniões periódicas com téc
nicos da área, com o intuito de

exigir a implementação de pro
gramas de fiscalização para coi
bir a comercialização de quais
querdesses alimentos, quenão aten
dam as técnicas necessárias.

Para o veterinário Norberto
Maia Jatahy, do Escritório da

Cidasc, que acompanha os tra

balhos desde o início, trata-se de
medidas importantes porque
garantem a produção de alimen

, tos commaior rigor e qualidade,
diminuindo os riscos à saúde da

população. Após a palestra de '

Renuncio, antecipa o veterinário,
a fiscalização será intensificada
sobre estabelecimentos do setor
em geral, principalmente sobre
os abatedouros e o comércio

clandestinos, estando os mes-

mos sujeitos apunições previstas
em lei.

APREENSÃO - "No ano

passado, mais de 50 quilos .de

lingüiças fabricadas em condi

ções inadequadas foram reco

lhidas pela fiscalização em

Guaramirim", recorda o téc

nico, dizendo que operações de
busca desse tipo deverão se

,

repetir com freqüência. Outras
medidas já adotadas no Muni

cípio, com a mesma finalidade,
foi a orientação técnica prestada
aos proprietários de abatedou

ros, para a adaptação dos esta

belecimentos às exigências do

Ministério da Saúde.
Todas estas providências

atendem ao Programa de Prote

ção Jurídico-Sanitária dos Con
sumidores de Produtos de Ori

gemAnimal, desencadeado pelo
MinistérioPúblico, com o envol
vimento de vários órgãos das

esferas federal, estadual e mu

nicipal. Existe legislação que

regula a matéria e que prevê a

penalização dos infratores por
crimes contra a saúde pública.
(MILTON RAASCH)

Prefeito reivindicaaoDERarelocação de semáforos
Massaranduba - o pre

feito Dávio Leu esteve ontem

em audiência com a direção do
DER (Departamento de Es

tradas de Rodagem), emFloria

nópolis, quando solicitou a relo

cação dos dois semáforos ins
talados nas proximidades do tre
vo de acesso à cidade. Confor
me o prefeito, os equipamentos

estão mallocalizados e a trans

ferência para outros pontos per
mitirá que o controle de tráfego
seja feito cómmaior eficácia na

rodovia.
De acordo com o prefeito,

são muitas as reclamações da

comunidade, principalmente dos
motoristas do transporte pesado,
alegando que a colocação de um

dos radares entre o trevo e o tre

.cho que demanda para Guara-
'

mirim é equivocada e obriga os

motoristas a segurar os veículos
duas vezes em curta distância.
Dessa forma, ele está solicitan
do que um dos equipamentos seja
instalado no trevo e o outro na al
tura do Distrito Industrial, perto
do Posto Pacheco. (MR)

Grupo de Apoio a Prevenção de Aids - Jaraguá do Sul

Gapa/Já
Edital de Convocação

Jaraguá do Sul, 20 de março de 2001
Presidente da Comissão P,rovisória

Atividade na área da usina
termoelétrica inicia em abril

Prôzer em Entregamos em Guaramirim
atender bem.

�
�{#,�

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

370-8649

cp.cromoart@jornalcorreiodopovo.com.br

Guaramirim - A atividade
de preparação para o início das

obras de implantação da usina
termoelétrica na localidade de

Guamiranga inicia já no final de
abril. A informação é de técni
cos da EI Paso Energy Inter

national e de empresas que tra
balharão no projeto, recebidos
em audiência pelo prefeito
Mário SérgioPeixer, no início da
semana. Durante a reunião, foi
discutida a conveniência de

transformação da área em que
irá funcionar a usina, emDistrito
Industrial.

Conforme o engenheiro de
desenvolvimento da EI Paso,
Pedro Akos Litsek, essa expan
são da atividade industrial na
área com envolvimento de

outras empresas, interessa, a

princípio, até porque muitas

poderão funcionar como forne
cedoras ao projeto da usina, que
só começará a ser construída a

partir do ano que vem. Possi
velmente em abril próximo será
assinado o contrato do projeto

da EI Paso em Santa Catarina,
selando definitivamente o com

promisso envolvendo ainda o

governo do Estado, a Celesc e I

a SCGás.
Desde o início do ano, téc

nicos da EI Paso trabalham nos

diagnósticos necessários para a

obtenção da licença ambiental

para instalação e operação na

área já adquirida no interior de

Guaramirim, o que implicará na

realização de audiência pública,
inclusive, através da Fatma

(Fundação doMeio Ambiente).
A empresa ainda não tem

definições para alguns pedidos ,

encaminhados pelo prefeito,
como a instalação de escritório
em Guaramirim e a construção
de via com pavimentação asfäl

tica até a usina. Peixer <;lever{
enviar projeto de lei para a

Câmara de Vereadores nos pró
ximos dias solicitando autoriza

ção para a destinação de espaço
para definição e expansão de

área industrial no local.
(MILTON RAASCH)

Pizzas

Convidamos todos os associados do Grupo de Apoio a Prevenção de Aids - Gapa/Já - a

comparecerem no dia 24 de março, às 9 horas em primeira convocação, com a presença
de 2/3 (dois terços) dos associados, ou meia hora após, com a presença de qualquer
número de associados, com previsão de término às 11 horas, nas dependências do

Corpo de Bombeiros localizada à rua Epitác10 Pessoa, nO 90, Centro, para participarem
da Assembléia Geral, com a seguinte ordem do dia:

I - Leitura do Edital de Convocação
II - Apreciação e Votação das alterações do Estatuto da Entidade
III - Eleição da nova Diretoria e do Conselho Fiscal do GAPA/JÁ, dentre as chapas

previamente inscritas para o biênio 2001/2003

Pequena - R$ 7,90
Crande - R$ 1'3,90
Cigante - R$ 17,90
CalzGne - R$ 17,90

Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha umampizza
- de banana nevada

um novo

conceito na.
"" . -

pre-tmpressao
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DIADAÁGUA
De acordo com estudos da ONU, a partir
do ano 2010 faltará água no "Planeta Água".
Este é um alerta publicado nesta semana na

cartilha elaborada pela Adeajs (Associação
de Defesa e Educação Ambiental de [araguä
do Sul). Uma questão para refletir, em
especial hoje, 22 de março, Dia da Água.

CONSELHO
Os empresários jaraguaensesVicenteDonini,
da Marisol, e Eggon João da Silva, da Weg,
continuam tendo participação ativa no

Conselho de Desenvolvimento Regional. Na
reunião desta semana, em Cuaramirim,
foram discutidas propostas para duplicação
da BR-280, pavimentação da Rodovia do
Arroz e a criação do Batalhão da PM de

Jaraguá do Sul. O Conselho é presidido por
outro empresário jaraguaense, Eduardo
Ferreira Horn.

SHOW
A Banda Ipsis Litteris é atração na Praça
Ângelo Piazera, neste domingo, às 19 horas.
O show da banda paranaense marca a

abertura das comemorações dos 125 anos de

Jaraguá do Sul.

SOLENIDADE
Pela primeira vez a data de· emancipação
político-administrativa de Jaràguá do Sul
será lembrada oficialmente. Dia 26 demarço,
às 8h30, será realizada cerimônia cívica na

Praça Ângelo Piazera. No dia 25 de julho,
será comemorada a Fundação doMunicípio.

REGISTRQ
Profissional dinâmico e prestativo, o amigo
Ruy Dorval Lessmann, diretor da Câmara
de Vereadores de Jaraguá do Sul, acaba de

completar 21 anos de casa.

COQUETEL
O ortodontista Cristiano Wulff, formado
pela PUC do Paraná, pós-graduado em

Ortodontia e Ortopedia Facial pela Uni
versidade de Londrina, que há quatro anos

atua em Jaraguá do Sul, inaugura nova e

moderna clínica na Rua Pe. Pedro Francken
(Edifício Magnólia). O coquetel de inau

guração da clínica acontece no dia 6 de abril,
às 20 horas.

CLUBE
Foi criado no último sábado oClube do Fusca
de Jaraguá do Sul. Entre as atividades o

grupo pretende promover encontros, pas
seios, festas, pescarias e participação em

eventos sociais e culturais de Jaraguá do Sul
e região.O 10 presidente do clubeéCristiano
Pellense.

TEATRO
A Fecate (Federação Catarinense de Tea

tro) realiza em Jaraguá do Sul curso iti

nerante - Oficina para Diretores Teatrais
-- no período de 23 a 26 deste mês, na
sede da Sociedade Cultura Artística, mes
mo local em que ocorrerá a abertura do

evento, a partir das 20 horas desta quin
ta-feira (22/3). Aberta ao público, a

palestra de abertura será proferida pelo
dr. Celso Nunes.

o casal Paulo

Shiguem eMiriam
Sasse Iwasaki
comemora amanhã,
dia 23, 10 anos de

feliz união conjugal

Leonira e

Paulo

oficializaram
o noivado no

último dia 3.
Trocarão

alianças na
mão

esquerda, em
outubro

I

I

I

II

Ortodontista Cristiano

Wulff inaugurou esta
semana nova e moderna

clínica

DESBRAVADORES
O Clube de Desbravadores, que atua
em mais de 130 países, com 40 mil
clubes locais, está no Shopping
Center Breithaupt mostrando para o

público as atividades desenvolvidas.
Para todos, com idade entre 10 e 15

anos, as inscrições estão abertas no

shopping, na sala 109, 1o piso, ou pelo
telefone: 275-2353, com Mário.

ElóiGonzatti
estréia nova

. idade no dia de

hoje

/

24/3

AngelaGadotti
Cilli Kruger
Jackelini Danna
Rosimeri Nau
Crismene da Silva Pereira

22/3
MarciaAlberton
CleberSaade
23/3
Rafael Zangbelini
Wilson Roberto Schaffer

Isabelle S. S. Iwasaki
Alan Prauritzki
Dr. Dirley Antoni Jonet
(Massaranduba)
Sandra Rosângela Henn
Jerri Luciano Klabunde
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• •

entregadocumento
pedindo reequipagem da polícia
Reivindicação
será entregue
durante

inauguração

Guaramirim _ Os poderes
Executivo e Legislativo e a Aciag
(Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Guaramirim) deci
diram encaminhar documento

conjunto às autoridades estaduais, _

solicitando melhor aparelhamento
e condições gerais de funciona
mento para as polícias Civil e

Militar. A decisão foi tomada du
rante audiência mantida, anteon
tem, pelos vereadores com o pre
feito Mário Sérgio Peixer e com o

vice José Joaquim Fernandes,
conformehavia sido deliberado na
semana passada. Participaram da
reunião também o comandante do
5° Pelotão da PolíciaMilitar, tenente

Rogério Vonk, e a delegada da

comarca, Jurema Wulf.
A intenção das lideranças gua

ramirenses é fazer a apresentação
do documento diretamente ao

governador do Estado em exer

cício, Paulo Bauer, durante a so

lenidade de inauguração das novas

instalações da Delegacia da

Comarca, em Jaraguá do Sul, na
próxima segunda-feira. Antes
disso, serão informados o co

mando da PolíciaMilitar noEstado
e a Secretaria de Segurança
Pública, para que tomem conhe
cimento imediato das reivindi

cações. O documento único co

meçou a ser elaborado ontem, com

aproveitamento das informações
contidas nos relatórios elaborados
pelas polícias Civil e Militar e

apresentados na Câmara de Vere

adores, na semana passada.
_ Temos a expectativa de que

as autoridades do setor da se

gurança pública acompanhem o

governador nos atos de inaugu-

ração em Jaraguá do Sul, o que
aumentará a interação das lide

ranças em tomo do que Guara
mirim reivindica _, destaca o

vereador Salim José Dequêch,
autor da indicação para que o

tenente Vonk e a delegada Jurema
comparecessem na sessão da
Câmara de Vereadores.

Dequêch alerta para o as

pecto da posição estratégica da

cidade, em meio a importantes
entroncamentos rodoviários na

região e freqüentemente utiliza
das como rota de atuação de qua
drilhas que agem nas cidades

vizinhas, como 'Joinville, Blu
menau e Jaraguá do Sul, e mes
mo em Guaramirim, onde já
ocorreram diversos assaltos,
além de perseguições a bandidos
envolvendo forte aparato policial.
"Tudo isso, aliado ao fato de que
a cidade cresce rapidamente,
pede mais investimentos na se

gurança pública", argumenta o

vereador. (MILTON RAASCH)

FÓRMULA1---------------- � _

Rubens Barrichello diz que
gostaria de ter a sorte do alemão

Sepang--; Além de reclamar da equi
pe, Rubens Barrichello queixou-se também
da sorte em Sepang. "A gente sabe como

o Schumacher é bom, mas eu queria ter

só um pouquinho da sorte dele, também.
Nós saímos da pista no mesmo lugar, mas
no meu radiador entrou muito mais pedra
e eu tive de fazer um pit stop extra só para
tirar, porque a equipe me avisou que a

temperatura estava subindo. Eles disseram
que se eu quisesse não precisava parar,
mas que o motor poderia quebrar."

Rubens não cumprimentou Schuma
eher no Parque Fechado e ficou de cara

amarrada no pódio. Disse também que
rodou "umas três, quatro vezes" até che

gar aos boxes para colocar pneus de
chuva. "Acho que a equipe estava espe
rando o Michael primeiro, por isso deu

aquela confusão-dos pneus."
Sobre o roque em Ralf na largada,

Rubens justificou-se dizendo que apesar
de o alemão estar na frente, deveria "dar

espaço" a ele, que contornava a curva por
dentro. "Não tinha visão do lado esquerdo
quando ele apareceu. Ele freou tarde, eu
também, mas na luta por posição você tem
de dar espaço a quem está na linha. E ele
fechou minha porta."

Ralf reclamou. "É difícil de entender,
porque normalmente quem está na frente
tem prioridade. E eu já tinha passado." O
alemão da Williams terminou em quinto,
mesmo depois de ter caído para 20°

quando rodou, tocado por Barrichello. "Foi
um bom resultado, afinal, e no gostei de
ter resistido à pressão do Hakkinen no

final." (FLAVIO GOMES)

CIRURGIÃO-:-DENTISTA - Especialista em Prótese
Dr. AW F. ()m[.o-Dor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail -drair@netuno.com.br

tágio ��"�niversidade�e Bordeaux França
ENDOCRINOLOGIA

D�C�ev�S�
Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

Fone/Fax: 372-155� O
;hX"

PROÇTOLOGISTA
Dr. A��L.S�

Fone/Fax: 371-5117 - Sala 701

CARDIOLOGIA
Dr. pcibio-C. lv1�o-

Fone/Fax: 371-6811- Sala 606

R��G�iih�rme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - sg_J
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Campeonato Varzeano
inicia neste sábado

Jaraguá doSul-A primei
ra rodada do 19° Campeonato
Varzeano de Futebol Raul Valdir

Rodrigues, "Troféu 125 anos de

Jaraguá do Sul", será realizada

neste sábado. Os jogos estão

marcados para as 13h45 e 15h30,
num total de oito partidas. Este
ano, a competição reúne 16

equipes di vididas em quatro
chaves.

Na Chave A, jogam, no es

tádio do Acaraí, Atlético Paraná

x Figueira Esporte Clube, seguida
de Sociedade Desportiva Acaraí
x EletropoI. Na Chave B, no

estádio da Arsepum, enfrentam
se Sociedade Desportiva e Re

creativa Amizade x Depecil
Esporte Clube e Instaladora

Cerutti x Santa Luzia. Na Chave

C, no estádio da Vila Lalau, Amo
Vila Lalau x SociedadeEsportiva
Real e Kiferro x Esporte Clube

Água Verde. Na Chave D, no
estádio do Santo Antônio,
Grêmio Esportivo Bangu/Tranze
o Pé x Supermercado Bran
denburg e Santo Antônio/Kethlin
x Vitória Esporte ClubelTrans

ville.
Na primeira fase do Varzeano,

os times jogam entre si dentro

da mesma chave, classificando
se à etapa seguinte os dois pri
meiros colocados de cada grupo,
os quais formarão outras duas
chaves com quatro integrantes.
Dessa fase, também saem duas

equipes de cada chave para as

semifinais, que serão disputadas
em cruzamento olímpico. (FR)

Equipes de xadrez, tiro e natação
competem neste fim de semana

Jaraguä do Sul- O Cam

peonato Estadual Sub 16 e 18 de

Xadrez terá início amanhã e

segue no fim de semana, em Cha

pecó. O técnico do xadrez,.Re
nan Costa, vai contar com os

atletas Alexandr Fier, Glauber de
Bona, Karina Kanzler, Carlos Ho
fiz, Vanessa EngeImam, Carlos
Kanzler, Vitor Ferreira, Daniel
Rial e Rafael Machado.

Em Blumenau, acontece a

segunda etapa do Campeonato
Catarinense de Carabina Apoiada .:
O técnico Samuel Lopes - que
também vai competir - vai

acompanhar os atiradores Romeu

Herber; Vilson e Jackson Bor

chardt; Rafael, Ivo, Marcos,
Rosali e Ademir Siewerdt; Amo
Utpadel, Marsan Grützmacher,
Laércio Kuchenbecker e Gilnei

Schünke.
Os nadadores da equipe

AjinclFME vão disputar a Tra

vessia do Paru, ,em Florianó

polis, no domingo. O treinador

Reinaldo Fructuozo vai contar

com os seguintes atletas: Eduardo
Marcatto,Marcelo Córdova, Ana
Zanandréa, Juliana Vicente,
Marina Fructuozo, Talita Her

mann, Elisiane Franzner, Luana
Martins e Aline Ossowski.

PME reúne treinadores amanhã
Jaraguä doSul- A Funda

ção Municipal de Esportes
promove amanhã, a partir das 13

horas, reunião envolvendo os

treinadores de todas as modali
dades esportivas desenvolvidas

pela instituição, no auditório do
Sesi. O superintendente do De

partamento TécnicölFME, Ario
valdo Xavier dos Santos, infor
l11a que o objetivo do encontro é
de deixá-los cientes sobre obri

gações e deveres. "O trabalho
deles será cobrado através de

avaliação técnica anual de todas
as modalidades, pois temos a

grande responsabilidade de pres
tar conta dos resultados do tra
balho que desenvolvemos, não só

àPrefeitura, como também à co-

munidade e aos nossos parcei
ros", salienta o superintendente.

Na reunião também serão

decididos os horários e locais de

finitivos para treinamento de to

das as modalidades esportivas.
"Além da volta do caratê, esta
mos acrescentando ainda às nos

sas atividades o punhobol e a

ginástica rítmica desportiva",
acrescenta Santos.

Após o encontro no Sesi, o
diretor de Esportes Comunitários
e Escolares, Arno Deretti, vai

promover outra reunião, a partir
das 18 horas, no Acaraí. "Esta,
porém, será exclusivamente com
os treinadores de futebol de cam

po para acertarmos os últimos

detalhes", explica.

Mesa-tenistas jaraguaenses
vencem torneio emRio do Sul

Mais de 130 atletas

participaramdo
evento no fim de
semana

Jaraguá doSul- Os atletas
do tênis de mesa da FME Gui
lhermeHerzog Schuenke (Mirim)
e Emanuela Aparecida Krüger
(Juvenil) conquistaram o título
nas suas categorias no Torneio

Início, realizado em Rio do Sul,
no fim de semana. Ao todo, par
ticiparam 138 atletas de 13 mu

nicípios, nas categorias Pré

mirim, Mirim, Infantil, Juvenil,
Juventude eAdulta, nomasculino
e feminino.

As jaraguaenses Emanuela e

Andréia ficaram, respecti va
mente, com a terceira e sexta po
sições no Infantil, mesma cate

goria em que Morgana Mesch

conquistou a quinta colocação. O
técnico da equipe, Marcos Albi
no, diz que o desempenho dos

jaraguaenses foi rentável, visto

que ainda não estão em excelente
nível técnico.

Outros três mesa-tenistas da
FME também obtiveram exce

lente desempenho: Edson Ben

'nert, terceirocolocado noMirim;
no Infantil, Charles Peters se

classificou em segundo, e Jader

Luiz Moreira ficou com o ter

ceiro lugar, na mesma categoria.
"Com estes resultados tivemos

um excelente início de tempo
rada, com os atletas Charles,

Edson Junkes/CP

Guilherme: atleta conquistou título na categoria Mirim

Jader, Emanuela e Andréia dando
os primeiros passos para integrar
o grupo selecionado, que vai re

presentar Santa Catarina no

Campeonato Brasileiro, em São

Paulo, no dia 15 de julho", conta
o técnico.

A próxima disputa dos atletas

Futsal perde em Chapecó

será a primeira etapa do Campeo
nato Estadual de Tênis de Mesa,
que vai acontecer entre os dias 20,
21 e 23 de abril, em Porto União.

EVENTO - No próximo dia
31 vai ser realizada a primeira etapa
do Torneio Municipal, no Centro
de Treinamento. (FABIANE RIBAS)

FME inscreve
trêsmodalidades
naOlesc

Jaraguä do Sul -- Na se

gunda rodada do Campeonato
Estadual de Futsal, a equipe
MalweelFME amargou a primeira
derrota. A AABB/Tozzo, de

Chapecó, venceu a disputa por
6 a 4, no jogo realizado ontem à

noite, em Chapecó. O goleiro
Ivan, respons-ável por dois gols
da equipe jaraguaense, alega que
a derrota aconteceu devido aos

passes errados. "Nós vamos tra

balhar mais para melhorar nossa

atuação nos próximos jogos,
principalmente na estréia da Liga
Nacional de Futsal, nesta sexta

feira", salienta.
O ala Xande acredita que

apesar do time ter perdido para
o Chapecó, o resultado não vai

prejudicar nem influenciar o

desempenho dos jogadores no

próximo confronto. "O que nós

temos que fazer é treinar mais e

melhorar os pontos que falhamos
nesta partida", destaca.

- Nossa equipe ainda não está
bem entrosada porque tem joga
dores recém contratados, já atuan

do. O que é necessário é intensi

ficar os treinos para melhorar o

rendimento da equipe-, diz o pivô
contratado semana passada, Ortiz.
A equipe deChapecó segue invicta
no Estadual.

O próximo desafio da Malweel
PME é contra a equipe Uneb/Dal

Ponte, sexta-feira, a partir das 8h30,
, no ginásio do Parque Malwee. O jo
go é válido pela LigaNacional. (FR)

Jaraguá do Sul - A PME

inscreveu as modalidades de vôlei

feminino, basquete e tênis de cam
po para representar o Município
na fase microrregional da Olesc

(Olimpíada Escolar de Santa Cata
rina). "O prazo para inscrições en
cerra no dia 27", informa o diretor
deEsportes Comunitários eEscola
res, AmoDeretti. Ele diz que outras

. modalidades já estão classificadas

para as etapas regional (xadrez
masculino e handebol feminino) e

estadual (futsal, handebolmasculino,
xadrez feminino e tênis de mesa).
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será realizada entre os dias 2 a 8
de abril, nos estádios da Arse

pum, Vila Lalau e Acaraí, envol
vendo as seguintes escolas: Emeí
Albano Kanzler, EmefRodolpho
Dornbusch, Colégio Divina Pro

vidência, Instituto Educacional

Jangada, EEB Valdete Inês Pia·

zera, EEB Roland H. Dornbusch,
EEB Holanda Marcellino Gon

çalves, EmefRenato Pradi, Emeí
VitorMeirelles,EmefMariaNilda
Salai, EEB Elza Granzotto Ferraz,

Colégio Evangélico Jaraguá, EEB
Lilia A. Oechsler, somente no

masculino; Emef Machado de

Assis, EEB José Duarte Maga
lhães, EEB João Romário Morei
ra, no masculino e feminino; e

Emef Anna Töwe Nagel, apenas
no feminino.

JARAGUÁ DO SUL, 22 DE MARÇO DE 2001_
Edson Junkes/CP

Determinação: atletas do judô treinam todos os dias para melhorar a colocação nos Jogos Abertos

Jaraguaenses são destaques no
CampeonatoEstadualdeCaratê

\

. Técnico da equipe
pretende contratar
duas judocas
de alto nível

Jaraguá do Sul - A equipe
feminina de caratê da Fundação
Municipal de Esportes se des
tacou na primeira etapa do Cam

peonato Estadual de Interestilos,
que reuniu 540 atletas de 27

associações catarinenses, em Po

merode, no sábado passado. No
Cumitê feminino, as jaraguaenses
Patrícia Pedroso e Daniele Kretz
mer conquistaram a primeira
colocação, na categoria Adulta,
até 60kg, e na Juvenil, até 1 ° kyu,
com mais de 55kg, respecti
vamente. O técnico Ivanildo de

Souza Pinto diz que o desem

penho das atletas foi bastante ex

pressivo e correspondeu às ex

pectativas. "A única coisa que
elas estranharam um pouco foi o

capacete e o colete, equipamentos
que a Federação julga necessário

para a integridade física do atleta",
destaca.

A carateca Karin Daiane Fia
moncinni ficou em segundo lugar
na categoria Infanto-juvenil, até
3° kyu, com mais de 55kg. A ja
raguaense Edirleia Macedo con-

.

quistou a terceira colocação 1!0

Infantil, até 3° kyu, com mais de

50kg, e Adriana Pugliese Garcia,
também terceira colocada, na

Adulta, até 60kg, mesma cate

goria em que Luciana Cristine

Pinter se classificou na quinta
posição.

Na categoria Cata Adulta, a

equipe jaraguaense ficou entre os

três primeiros lugares, respec
tivamente, com Luciana, Adriana.
e Patrícia.

Souza Pinto enfatiza a ne

cessidade de adquirir patrocínio
para poder participar mais de

competições em outras cidades.

"Quero levar as meninas para

competir com atletas de maior
nível técnico do Rio de Janeiro e

Curitiba", diz, informando queR$
2 mil é o suficiente. Ele acres

centa que pretende contratar duas
atletas de alto nível e preparar a

equipe para o brasileiro.
O próximo desafio da equipe

Beira RiolFME é no dia 19 de

maio, na segunda etapa do Esta

dual, em Capinzal.
(FABIANE RIBAS)
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EquipeMalwee faz quatro
campeões no bicicross

Jaraguá do Sul - Mais

quatro jaraguaenses foram des

taques no final de semana. A

equipeMalwee de Bicicross par
ticipou da primeira etapa do Cam
peonato Brasileiro de Bicicross,
em Sorocaba, São Paulo, e regis
trou quatro campeões brasileiros.
Ao todo, 350 pilotos participaram
da competição. O diretor da equi
pe, ValdirMoretti, diz que a atua
ção dos atletas foi muito boa,
considerando o alto nível dos

pilotos do Brasil. "Eles estavam

bem empenhados, os resultados
são importantes para agrupo",
considera.

Os quatro pilotos que foram

campeõessão: Joyce Moretti, na
categoria Elite; Fábio Priber, na
Cruizer, entre 17 e 18 anos; Die

go Antunes, na Cruizer, entre 19

e 24 anos, e Diego Antunes, na

Master, entre 19 e 24 anos. Além
destes títulos, a equipe também
conquistou dois vice-campeões,
com Luiz Madeira, na categoria
Boys, 6 anos, e Graziele Bonfanti,
na Damas, 15 a16 anos.

Os pilotos trouxeram para o

Município 15 troféus, ficando
entre os oito melhores nas 35 ca

tegorias disputadas. "O grupo
jaraguaense foi vice-campeão
brasileiro de marcas com a Mal
weeMalhas e campeão por Esta
do, no geral", conta Moretti.

Durante as disputas, um dos

pilotos de Jaraguá do Sul sofreu

queda e quebrou a clavícula.
A próxima disputa da equipe

vai ser o campeonato estadual,
que será realizado neste sábado, .

eil! São José. (FR)

Moleque Bom de Bola
tem 17 escolas inscritas

Jaraguá do Sul - Este ano,

o Campeonato Escolar de Futebol
Moleque Bom de Bola, "Troféu
125 anos de Jaraguá do Sul", conta
com 17 escolas inscritas, sendo 16

equipes no masculino e quatro no
feminino. A diretora dePromoções
e Eventos da PME, CleideMosca,
comemora o aumento do número

de participantes em relação ao ano

passado, onde apenas 11 unidades
de ensino participaram.

- Destà vez, além do Mole

que Bom de Bola, teremos tam

bém a primeira edição do Campe
onatoMoleca Boa de Bola, sendo
que a escola campeã de cada ca

tegoria vai representar Jaraguá do
Sul nas demais fases -, explica
Cleide. Promovida pela FME, a

etapa municipal da competição

Abertas inscrições para o
CampeonatoEscolarMirim
Jaraguá doSul- As inscri

ções para a primeira fase do Cam
peonato Escolar Mirim estão

abertas até o dia 9 de abril. As
escolas interessadas em partici
par já podem solicitar ficha de

inscrição na Fundação Municipal
de Esportes. A competição é

destinada a alunos com idade até

13 anos, envolvendo as modali
dades de atletismo, basquete,

futebol de salão, handebol, vôlei,
xadrez e tênis de mesa. Com

exceção do futsal, que reunirá
apenas meninos, as demais mo

dalidades serão disputadas por
equipes masculinas e femininas.
O Escolar Mirim será realizado
de25 a 29 de abril. O congresso.
técnico está marcado para o dia
11 de abril, em horário e local a

serem confirmados.

DIA INTERNACIONAL DA ÁGUA
NÃO DESPERDICE, A ÁGUA É VITAL
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