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Edson Junkes/CP Roseli de Lima mostra as marcas dos ataques de maruim no filho, em Corupá. Página 7

Cesar Junkes/CP Engenheiro Nelso';'
Arcie envia laudos ao DNER

na semana que vem

DNER quer cumprir
promessa feita

,
Levantamentos para insta-

CU:I id tifi e� "lied· ;A.. (.)' laçãode'lombadas
eletrônicas

ß 'I en rlea'�I' a : aue�Y: nfrBR-280,treého�/guádo
Sul-Guaramirim, foram exe-

e irregularidades no INSS
A CEI dos Aposentados identificou ir

regularidades e ilegalidades no encami
nhamento dos processos de aposentadoria.
Entre elas abuso na cobrança de honorários

advocatícios, cobrança indevida de des

pachantes, privilégio no atendimento a

segurado, demora na obtenção da apo-

sentadoria e exercício ilegal da atividade por
despachantes.
A comissão oU,viu dez pessoas e reuniu

73 documentos, entre eles contratos, pro
tocolos e perícias. Cópias do relatório serão

enviados ao Ministério Público, OAB e

Ministério da Previdência Social. Página 4
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Edson Junkes/CP Infestação de carrapatos é apontada como causa de mortandade de espécie de sapos. Página 7

cutados esta semana. Página 6

Dreveck cotado para
deputado estadual
o prefeito de São Bento do

Sul, SílvioDreyeck (PPB), está
sendo lembrado para sair can

didato a deputado estadual no
.

próximo ano. Página 3

Kohlbach assina

acordo estratégico
com a Siemens
PáginaS
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�resceu em, relação
ao ano passado
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Palavrórios e fatos

' .. "

Ciúme e sexualidade

Não é raro observarmos em

nosso cotidiano atitudes envol-
vendo a questão do ciúme, ciúme
este que sempre foi um sen

timento abordado de diversas
formas ao longo dos anos, sendo
tema central de músicas, contos,
poesias e novelas.

Mas, inevitavelmente, quando
este tema émencionado, logo nos
remetemos à idéia de um casal

enamorado; sendo assim, ele é
visto como uma conseqüência do
amor, gerando a idéia de que quem
não sente ciúme, não ama.

Mas será que é somente isto?
Na realidade nada mais é do

* Marlon DanielMattedi

o que os ciumentos exigem é
amor próprio e exclusivo. Se há

indícios de que o amor se con

centra em sua pessoa, ficam tran

qüilos, mas se há sinais de que o
amor já deixou de existir, eis que
o ciumento desperta, animado de
um feroz e torturante alarme.

Reconhecem que para eles a

liberdade é fundamental,mas não
vêem commesmos olhos quando
consentida à pessoa "amada".
Nos casos mais doentios, consi
dera o outro de sua propriedade,
capturando como presa e tratando
como escravo.

E o que é pior, o ciumento não
se comporta assim somente pe-
rante a outra pessoa com quem
se relaciona. Normalmente trata

com certo egoísmo outras áreas
da sua vida, como o emprego e o

trabalho, a vida em família, até
mesmo o sexo, ondemuitas vezes
o que interessá é o próprio prazer.
Esse comportamento foi durante
décadas 'mantido nos lares, nas
leis e fatos quotidianos,mas hoje,
principalmente pela liberdade

conquistada, nãomais se sustenta,
ou pelomenos não deveria se sus

tentar.

Mas e 6 amor?

o amor verdadeiro "não é

cego" e nem "deixa o outro cego",
ele tem olhos de lirice. O amor

verdadeiro é sadio, considera o

companheiro dono de sua própria
pessoa com vontades e desejos
particulares. É um alegre serviço
mútuo; emanter as pessoas num
serviço para o qual já não se

prestam voluntariamente é uma

escravidão e isso é que precisa
ser assinalado.

. Mais do que decepção e inutilidade, aCEI dos Aposentados,
instalada pela Câmara de Jaraguá do Sul, serviu apenas de

palanque político e fórum privilegiado para seu presidente, o
vereador CarionePavanello. Durantequaseum ano de "trabalho"
dacomissão, compostapor seteparlamentares,muitas promessas

e p�aYióri9·s.que,úiiu:arIi�xpec- �.

tativas::ría,,§Qci�d�de;,PPJ:lcipal
me;nte,' ht)�' o�t?,ghtádQs,'da Previ
dên'da '$ô�íai; "Entretànto, ore
lat6ridfirial somá zeto enão con
tribui eni�adapaia aiterâr a atual
'sitUação., "

'.

Incentivado por lideranças po
lític� � "eÍ'npresariais" de carac
teres.duvidosos, Carione transfor
mou àçm emmote de campanha
àreéleição, kfrente da comissão,
deu entrevistas bombásticas pro
metendo divulgar os norries dos

advogados, despachantes e fun
cionários da agência local do INSS
envolvidos em irregularidades e

ilegalidades durante o encami
nhamento dos processos. Mas o

que se viu foi apenas citações dos profissionais, sem conseguir
provar as ilegalidades tão propaladas anteriormente.

Durante todo o tempo, Carione assumiu o comando daCEI,
colhendo as glórias e os louros. Todavia, ao-ser cobrado pela
comunidade, ávida por ações concretas e cheia de falatório,
resolveu dividir as responsabilidades pelos resultados inócuos.
Entre as expectativas geradas e o relatório final existeum abismo,
fruto da inconseqüência Ollmolecagem de um representante do
povo, queusou artifícios escusos epessoas inocentes e fragilizadas
(idosos desesperados em obter a aposentadoria) para se pro
mover.

O jogo de cena promovido em função da CEI reforça as

críticas renitentes feitas aos vereadores que desconhecem a função
para aqual forameleitos - nem todos,mas amaioria. Ignoram
as responsabilidades do cargo e o compromisso para com os

destinos doMunicípio e, conseqüentemente, de seu povo. Sem
nenhum pudor, usam e abusam da condição de parlamentar,
expondo o Poder Legislative à execração pública. Mais grave
do que a denúncia é a suanão comprovação. que um sentimento primário que

Aliás, de uns tempos para cá, Carione tem servido de porta-
envolve uma defesa contra a

. . lu,fldelidade e ô abandono. Nor-
voz de pessoas ou grupos ein Iitígio'cominstituições. Usou a malmente surge quando um dos
tribunada Câmara para acusações infundadas, sem nenhum parceiros percebe no outro com
embasamento,movido apenas por picuinhas e diferenças.pes- portamentos que o interpreta
soais. A irresponsabilidade ficapor conta da falta de argumentos como "diferentes".
sólidos e de documentos que comprovassem as denúncias. Sem O ciúme é necessário quando
nunca ter freqüentado umauniversidade, desconhece oproces�o desencadeia o cuidado, a atenção
educacional e seus custos operacionais, tirando-lhe o direito das, e ocarinho pela outra pessoa,mas

acusações.
'.,

'quando' se torna excessivo é ele

Diante de tanto absurdo e abuso dapaciênciadapopulação; de$�idQr �.� qualquerrelação.
cabe um posicionamento daExecutiva do PFL. Espera-se, no .

. . . Artig·�spa.ra CátIa do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter'M�rquardt, 1.180. As cartas devem conter
mínimo, explicações plausíveis. Exige-sedaCâmaraautocrítica entre 3-0 e 3S tinhas; o endereço ou telefone pára contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e

e análise dos trabalhos da CEI, sob p risco de descrédito. :[>QJ;' 'fazer as correções ortográficas � gramaticais necessárias.
.

,

conta das denúncias de envolvimento de advogados em ir-
'

"
.

,.
. "" '

regularidades,aOABcÍevesepronunciar,inclusive,commedidas
"

.

".. CORREIO 'DO 'POVO
judiciais. Talvez o episódio sirva de lição e provoque a cons- .'

Gráfica· e ,�<Jitorl,l CP ttda. - CGC 00.105.755/0001-50 - Admlnlstração, Hedaçäo, Departamento Comercial e Oficinas Rua

W"lter lIIJarquardt, 1.180 - CEP 89259·700 - Caixa Postal 19 - CE'P' .8,9251-970 - Jaraquá do Sul - SC - Fones/Fax

cientização sobre responsabilidade na construção de uma' (047) '370-7919 - 370-8654 - 370·8649. E-mail: correiodopovo@netuno.com.br/cp.redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
sociedade mais justa. Os textos e colunas assinaiJos são de responsabüülades exclusivos dos autores, não refktindo, necessariamente, a opinião do jornal

Somente quando os nossos

ciúmes deixarem de ser ciúmes

inspirados na ânsia de captar e
reter, e se converteremem ciúmes
motivados pela sinceridade do

amor, sustentando a liberdade
como base primordial dos rela

cionamentos, é que alçaremos
vôos na nossa vida educacional,
política e social.

* Acadêmico de Psicologia
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o ex-prefeito de Schroeder Gregório Tietz finalmente anuncia a

nova opção político-partidária. Assessores do
deputado federal tucano Vicente Caropreso distribuíram nota à

imprensa, ontem, confirmando o ingresso de
Tietz no PSDB. O ato de filiação do ex-prefeito deverá acontecer

no próximo domingo, dia 1 de abril, no Salão São Cristóvão,
localizado na Rua Marechal Castello Branco, em

Schroeder. Com isso, estará findando um dos capítulos mais

polêmicos da política de Schroeder, que iniciou
com a disputa da indicação da candidatura a prefeito

nas eleições municipais do ano passado, envolvendo Tietz de um
lado e o ex-prefeito Hilmar Hertel (que concorreu)

de outro.

Perdas
No final do episódio, passadas
as eleições e com a nova

administração de Schroeder,
sob o comando do

prefeito Osvaldo Jurck

(PMDB), já em plena atividade,
constata-se que aqueles que
mais perderam foram as bases

pefelistas. O partido,
por conta das divergências
internas, acabou saindo de uma

posição privilegiada, teve
dificuldades para acertar

composições com

outras siglas e acabou

despertando e mobilização .dos
adversários.

Tudopassa
Mas, na vida, como na

política, nada é eterno e tudo

passa. O momento político
em Schroeder já é outro e

compete aos vereadores
eleitos pelo PFL mostrarem

competência, fiscalizando de

perto os atos do Executivo e

levantando as questões e

, assuntos que são de real
interesse da população. A

pluralidade de partidos tem
como um dos aspectos

positivos a alternância no

poder. É bom para a

população e é bom para a

democracia.

Informática
,

O vereador Antonio Carlos Blunk (PSDB) está empenhado em

conseguir a instalação de .um centro de ensino de

informática, emCorupá. Conforme o vereador, as escolas locais

se ressentem muito da falta de computadores e

equipamentos de informática em geral, com
prejuízo para a formação dos alunos numa atividade que hoje
desponta como indispensável na formação de qualquer pessoa.
Blunk já conversou com o deputado federal Vicente Caropreso

(PSDB), a respeito, que comprometeu-se a

sondar junto ao Ministério da Educação, em Brasília, a

disponibilidade de verba federal para viabilizar
o projeto.

ENTREASPA�S--------------
"A. Lei de Responsabilidade Fiscal é cabível e prati

cável. Na minha opinião não necessita de nenhuma altera

ção." (Prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold - PSDB -,
justificando a ausência na Marcha a Brasília, programada para o

início do próximo mês, que, entre outras, pretende pressi0t;lar o,
Congresso para mudanças em alguns artigos da Lei de Respon
sabilidade Fiscal)

Dr.Luciano Maiochi Pereira
Oftalmologista - CRM 9066

371-780'
ljua Guilherme Weege, 327 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Prefeito de São Bento do Sul

promete cumprir omandato
Dreveck é cotado
como candidato a

deputadoestadual
pelo Planalto Norte

Jaraguá do Sul - O prefeito
de São Bento do Sul, Sílvio Dre- I

,
veck (PPB), disse que não tem

nenhuma pretensão em disputar
uma vaga à Assembléia Legislativa,
no próximo ano, prometendo
cumprir todo o mandato de pre
feito, que termina em dezembro de
2004. Uma das lideranças do
Planalto Norte, Dreveck é tido
como um dos prováveis candi
datos a deputado estadual pela
região. Ele, no entanto, não des
carta a "missão", desde que "seja
a vontade da região e-tenha apoio
dos partidos." A declaração foi
feita, na manhã de ontem, durante
visita do prefeito ao Jornal COR·
REIO DO POVO.

De acordo com ele, já está
sendo articulado pelas lideranças
políticas o lançamento de um can

didato a depudado estadual, no ano
que vem, "para representar .a re

gião". "Chegamos à conclusãode

que precisamos de um represen
tante do Planalto Norte na As

sembléia Legislativa. Desde então,
estamos trabalhando um nome

que consiga unir os partidos e os

municípios que integram a região",
informou, lembrando que o pro
cesso está sendo conduzido pelas
legendas, cujas negociações estão

bastante avançadas.
Reeleito com 49% dos votos

de São Bento do Sul, Dreveck se

credencia a ser um dos nomes, da
lista de possíveis candidatos a

deputado estadual. "Em princípio,
não quero ser candidato. Entre

tanto, todo filiado deve estar à dis

posição do partido. Se o PPB en

tender que o melhor é que eu seja

candidato, aceitarei a missão", de
clarou, reforçando a intenção de

completar o mandato. "Tenho
mandato até 2004, depois disso te
rei dois anos para decidir se dispu
tarei algum cargo eletivo", emendou.

CARREIRA -'- Dreveck foi.
vereador entre 1989/96 e secretário
de Saúde no governo do prefeito
Frank Bollmann (PPB). No pri
meiromandato, de 1997/2000, deu
continuidade à linha administrativa
definida pelo antecessor. "Recebi
um déficit financeiro de 20 anos.

'Fui atrás de recursos federais, a

fundo perdido, e consegui amorti-

zar parte da dívida, além de investir
em infra-estrutura", contou, infor
mando que o segundo mandato fa
cilita a continuidade dos projetos,
mas dificulta alterações na equipe
de trabalho. "Algumas pessoas se

sentem no cargo como se tivessem
direito adquirido", explicou.

Hoje, ocupa a presidência do
Consórcio de Saúde da Amunesc

(Associação dos Municípios do
Nordeste de Santa Catarina). Dre
veck foi eleito prefeito, vencendo
por duas vezes Lourenço Schreiner
(PMDB), por pequena margem.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Câmara de Corupá faz sessões itinerantes
Corupá - A Câmara de Ve

readores aprovou, no último dia

19, projeto.de resolução de autoria
do vereador Antônio Carlos Blunk

(PSDB), adotando a realização de

sessões itinerantes. O objetivo,
conforme Blunk, é ampliar o aten
dimento à população, para que os

moradores das diversas locali
dades possam discutir as reivin

dicações diretamente com seus

representantes políticos, e ao mes

mo tempo incentivar a participa
ção da população em geral nos
assuntos que tramitam no Legisla
tivo.

Em princípio, o Legislativo
realizará uma sessão descentrali
zada por mês e as lideranças co

munitárias deverão requerer o.ser

viço fazendo inscrições com an

tecedência. Os locais que forem
indicados para a realização das
reuniões descentralizadas serão

primeiramente avaliados para ve

rificar se oferecem a segurança
necessária e as condições gerais
de funcionamento, antecipa o

presidente da Câmara, vereador
Herrmann Suesenbach (PMDB),
que está tratando da regulamen
tação da matéria.

Conforme Suesenbach, a fina
lidade das reuniões itinerantes será

sempre prestar efetivo serviço para
que as diversas comunidades pos
sam acompanhar mais de perto o

trabalho dos representantes, mas
sempre evitando que esses en

contros descambem para o con

fronto ou situações indesejáveis.
"Não é esse o objetivo", faz questão
de frisar o presidente. Ele informou
que as comunidades interessadas

já podem procurar a secretaria da

Câmara para fazer inscrição e so

licitar essa atividade em caráter

especial. (MR)
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Sugestão
O líder do governo, Sílvio

Celeste Bard (PSDB), sugeriu
que o pedido de informações
fosse substituído pelo convite
ao secretário de Desenvolvi

mentoMunicipal, Ademir
Izidoro, para comparecer à

Câmarà. "Ele (Izidoro) poderia
complementar a informação,

abrangendo todo o Município",
justificou. Zé Padre disse que o

requerimento atendia o pedido
das comunidades dos

respectivos bairros.

JARAGUÁDO SUL, 29 DE MARÇO DE 2001

Relatório está à
disposição da
comunidade na
CâmaraMunicipal

CEI dos Aposentados aponta ti\[M©)'lJ�(Ç:@��
írregularidades e cita nomes

Jaraguá do Sul - A CEI

(Comissão Especial de Investiga
ção) dos Aposentados, instaurada
pela Câmara de Vereadores em

maio de 2000, divulgou esta sema

na o relatório final dos trabalhos.
Entre as irregularidades apontadas
estão o abuso na cobrança de ho
norários advocatícios, cobrança in
devida de despachantes, falta de
funcionários na agência local do
INSS (Instituto Nacional do Se

guro Social), privilégio no aten

dimento a segurado da Previdência
Social, demora na obtenção da

aposentadoria e exercício ilegal da
atividade de despachantes no enca
minhamento dos processos.

A comissão ouviu dez segura
dos que estão com o processo em

trâmite e reuniu 73 documentos,
entre contratos, protocolos, recur
sos, perícias, comunicação de de

cisões, procurações e receituário
médico. De acordo com o diretor
da Câmara; Rui Lessmann, 90%

dos processos são pedidos de reco
nhecimento do tempo de serviço
rural para efeito de aposentadoria.
A CEI levantou que os advogados
cobravam entre R$ 200,00 e R$
500,00 para intermediar a ação,
além de 20 a 30% do montante a

receber pelo aposentado. Já os

despachantes cobravam entre R$
200,00 e R$ 1,3 mil.

A comissão classifica a atuação
dos despachantes como ilegal, já
que não são habilitados a exercer

a função e nem podem representar
os segurados em nenhuma ins
tância. O relatório aponta como

responsável pela intermediação de

advogados e despachantes a quan
tidade expressiva de documentos
na agência do INSS, que atende
toda a região, a falta de funcio
nários e de estrutura. "Os profis
sionais nada mais fazem do que
ocupar um espaço para execução
do serviço que é de competência
do INSS, gerando custo adicional
aos segurados."

"
... Vale salientar que os atos

praticados pelos despachantes e

advogados podem até ser legais,
mas, dada a causa a que prestá, é,
no mínimo, imoral", diz um trecho
do relatório, acrescentando que os

honorários cobrados pelos advo

gados estão em desacordo com a

tabela da OAB (Ordem dos Ad

vogados do Brasil). A comissão vai

enviar cópias do documento aoMi
nistério daPrevidência Social,OAB
e Ministério Público para as devi
das providências.

JUSTIFICATIVA - Mesmo
tendo apontado irregularidades e

ilegalidades, a comissão não sugere
punições. "Não cabe a nós fazer
mos juízo sobre a legalidade das

ações prestadas pelos profissionais
envolvidos", disse o presidente da

Comissão, Carione Pavanello

(PFL). "A CEI tem apenas poder
investigatório, cuja atividade é
restrita a um fato determinado e

não se reveste das demais prerro
gativas de uma CPI, que tem pode
res inclusive coercitivos de determi
nar diligências", justifica o relatório.

PORTARIA - Em virtude da
auditoria interna ter detectado
incidências de fraudes contra o

INSS e contra o próprio segurado,
no dia 7 de junho, o Ministério da
Previdência Social baixou portaria
estabelecendo normas e atos para
o encaminhamento dos processos.
Amedida determina, inclusive, que
os chefes das agências do INSS
em todo o 'País dêem tratamento

igualitário aos segurados, inde
pendentes de estarem ou não inter
mediados por advogados.

Floriani sugere criação de Comissão de Trânsito
Jaraguä do Sul - O verea

dor Paulo Floriani (PPB) apre
sentou requerimento solicitando
a criação da Comissão Perma
nente de Trânsito, no âmbito da

Câmara, nos mesmos moldes das
seis comissões técnicas existen
tes. Flotiani justifica o pedido ale
gando que é obrigação do Legis
lativo debater o assunto e propor
alternativas que contribuam para
reduzir os índices de acidentes,
além da implantação da matéria
no currículo escolar, desde a

pré-escola.
Floriani informou que a idéia

de implantar a educação de trânsito
foi inspirada no trabalho de
senvolvido pela psicólogaMar
garete da Costa, em Joinville. "O

objetivo é difundir a educação de

trânsito, criando já nas crianças a

responsabilidade e o respeito às

leis", explicou, informando que
reuniu-se com a psicóloga, que está'
morando atualmente noMunicípio,
para colher subsídiose discutir a

proposta ..
De acordo com Floriani, a

seqüência de acidentes graves,
com vítimas fatais, registrados nos

últimos meses na região, incen-

Arquivo/CP: Edson Junkes

Insistência: Floriani já havia apresentado indicação criando comissão

tivou a apresentar o requerimento.
"Precisamos conscientizar as

pessoas da responsabilidade no
trânsito e criar mecanismos para
monitorá-lo, identificando os erros

e as possíveis alterações", com
pletou, revelando que alguns ve

readores mostraram interesse em

integrar a comissão.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

Dos 19 vereadores de Jaraguá do Sul, 17 (89,47%) são
favoráveisà instalação da CPI da Corrupção para investigar as

suspeitas de irregularidades na administração federal. O vereador

Augusto Müller (PFL) é contra e Vitória Lazzaris (PMDB) não
opinou.

Entre as justificativas apresentadas pelos parlamentares a favor

estão: "As denúncias devem ser investigadas", "É preciso
esclarecer as denúncias", "Se existem suspeitas, é preciso

investigá-las" e "O Brasil precisa acabar de vez com a roubalheira
oficial e com a impunidade."

Ao responder a pergunta: se o senhor fosse congressista,
assinaria o pedido de instalação da CPI da Corupção?, Müller
disse que não, porque todas as denúncias já estão sendo

investigadas pelo Ministério Público. Já Lazzaris disse
desconhecer o assunto. "Meu voto é nulo", desviou.

Informação
A Câmara de Jaraguá do Sul

aprovou, por unanimidade, o

requerimento apresentado
pelo vereador José Pendiuk
dos Santos, o Zé Padre (PT),
que solicita ao Executivo

informações sobre programas
e execução de obras. Ele

especifica os bairros Tifa

Martins, São Luís, Jaraguá
Esquerdo e Chico de Paulo.
Zé Padre ql/er saber ainda
onde estão as áreas verdes e

de preservação permanente.

Boato
O deputado estadual Ivo Konell (PMDB) classificou de boato a

informação de que estaria deixando o partido para integrar o PFL.
Ele negou categoricamente a desfiliação do PMDB, mas

confirmou que está descontente com os rumos dados à legenda
em Jaraguá do Sul. "Mas daí deixar o partido é bobagem. Apenas
brinquei com o Alcides Pavanello (presidente do PFL)", disse.
Segundo ele, o atual presidente do diretório, Adernar Duwe, tem

seguido orientações de outros partidos, desprezando os

peemedebistas.

Emancipação
Na sessão de segunda-feira
da Câmara de Jaraguá do Sul,
9S vereadores sé revezaram

na tribuna para justificar
requerimento, informar sobre
projetos; parabenizar
instituições, entre outras. No

entanto, nenhum se lembrou

que no dia 26 de março se

comemora a emaacipação
política do Município.

Reajuste
O presidente da Câmara dos

Deputados.Aécio Neves

(PSDB), está sendo

pressionado pelos colegas para
reajustar em 75% a verba de

gabinete dos parlamentares,
hoje em R$ 20 mil. Por

enquanto, o movimento em

favor da instalação da CPI da

Corrupção tem inviabilizado o

atendimento da reivindicação.

Sugestões para a coluna: cp.politica@jomalcorreiodopovo.com.br

Teleassinaturas: 371-1919/370-0816/275-0'105

Jornal

CORREIODOPOVO

Assine o melhor

jornal da região
pagando apenas

R$ 8,00 por mês

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vale do Itapocu vai oferecer
uma expofeira a cada ano

Jaraguá do Sul - Apenas
uma expofeira por ano na Região
do Vale do Itapocu. Esta definição
foi traçada durante reunião rea

lizada semana passada, na Aciag
(Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Guaramirim). Pre
sentes na reunião, 'o presidente da

Apevi (Associação de Pequenas
Empresas do Vale do Itapocu),
Antônio Carneiro Cunha; o pre
sidente daAciag,Maurici Zanghe
lini, e o prefeito de Guaramirim,
Mário Sérgio Peixer, decidiram
unir a reunião e as entidades para
elaborar uma feira de negócios por .

ano, sendo cada vez em um Muni

cípio diferente, formando um cicIo.
O presidente da Apevi definiu

que este ano não vai acontecer a

expofeira da entidade devido à

realização da 6a Expofeira Agro
industrial de Guararnirim, que será
realizada entre os dias 28 de agosto
e 2 de setembro. "Os empresários
não vão investir e expor seus

produtos emmais de uma feira por
ano, ainda mais namesma região",
explica Cunha, enfatizando a

importância da união e forta
lecimento das entidades de cIasse

empresarial. "Nós precisamos'
organizar uma feira por ano na

região e mostrar que o Vale do

r

I

Itapocu tem tanto potencial quan
to as outras regiões do Estado e,
desta forma, não permitir que os

grandes centros tomem nosso

espaço", frisa.
Para convidar os empresários

a participar das próximas feiras,
o presidente da Comissão Or

ganizadora da Exp02002, Valério
Junckes, sugere que o lançamento
do evento seguinte seja realizado
durante a realização de cada feira.
"Desta forma, nós estaremos

regionalizando os eventos porque
estaremos trazendo empresários
das outras cidades para prestigiar
a feira do momento", salienta.

Peixer aposta na idéia e de
fende o trabalho realizado para a

união das cidades da região. "O
interesse é o mesmo, todos que
rem crescer, então, a intenção é

pensar em conjunto", diz Peixer,
mencionando a possibilidade da

construção de um centro de ex

posições da Amvali.
O presidente da Apevi con

sidera Guaramirim o'município
ideal para a implantação de um

centro de exposições por estar

geograficamentemelhor localiza
do. A idéia vai ser proposta para
os presidentes das outras ACls da
microrregião. (FABIANE RIBAS)

---------,

I
I O O CET (Centro de Educação e Tecnologia) do Senai (Serviço I
I Nacional de Aprendizagem Industrial) de Jaraguä do-Sul assinou I
I contrato de comodato com a empresa Atos do Brasil - fabri- I
I cante de equipamentos de automação industrial - para a I
I aquisição, sem custos, por parte do Senai, de equipamentos de

.1 CLP (Controladores Lógicos Programáveis) que serão utilizados

I
nas aulas de sistemas de automação industrial .nos cursos de

I
nível técnico e superior.

I O O contrato possui uma cláusula, que prevê a troca dos equi

I pament�s atualiza�os, quand� a empresa Atos s�bsti�uir. sua li��a.
Este equipamento e um dosmais modernos para aplicações industriais,

: podendo comandar, sozinho, uma empresa com mais de 30 máquinas,

I
totalmente programado e controlado por computador.

I O O presidente da Aciag, Maurici Zanghelini, e o promotor de

I Justiça, Victor Emmendörfer Filho, convocam todos os asso

i ciados das entidades empresariais para assistirem à palestra

I
sobre Vigilância Sanitária, que será ministrada pelo diretor de

Vigilância e Fiscalização da Secretaria Estadual de Agricultura,
I Adelino Renuncio. A reunião vai ser no dia 2 de abril, às 20
I horas, no auditório da Aciag.
L �_.__ �

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Parceria: Coutinho (C) e os representantes da Siemens Walmor Eggert e Francisco de Almeida

Kohlbach Motores assina com
a Siemens acordo estratégico
Parceria viso

ampliar vendas de
motores trifásicos
eacionamentos

Jaraguä doSul-A Kohlbach
Motores assinou' na semana pas
sada acordo estratégico de coope
ração com a Siemens. A parceria
envolve motores trifásicos de cor
rente alternada e acionamentos,
cujo objetivo é ampliar a participação
das empresas nomercado nacional.
De acordo com o diretor industrial
da Kohlbach, Maurício Coutinho

Slivinski, aSiemens vaiutilizar aes
trutura comercial da Kohlbach,
com 48 representantes e 434 postos
de assistência técnica, para comer
cializar seus produtos;

- A Kohlbach produzmotores
de até 150 cavalos vapor, mas, com
o acordo, vai disponibilizarmotores
de 500 cavalos. Como a Siemens

praticamente não estava vendendo

no mercado interno, essa parceria
poderá alavancar as vendas da

empresa, ampliando a gamai dos

produtos da Kohlbach -, expli
cou, revelando que novos acordos

poderão' ser feitos no futuro.

Segundo a Assessoria de Im

prensa da Koblbach, a Siemens

pretende conquistar 10% do mer

cado brasileiro de acionamentos
nos próximos três anos. Hoje, a

empresa alemã, com fábricas e

escritórios de representação no

,
Brasil, participa com apenas 1%.

Segundo o diretor da Divisão de

Automação e Acionadores da
Siemens Alemanha,Werner Vogt,
a expectativa está baseada nas

previsões de aumento do PIB (Pro
duto Interno Bruto) industrial bra
sileiro, na contínua evolução do
desenvolvimento do mercado des

telecomunicações e nos investi
mentos na ampliação do parque
gerador de energia elétrica.

- Com a cooperação no Bra
sil, impulsionaremos a nossa es

tratégia de expansão regional,
assumindo uma posição de lide-

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: 047 275-1150

rança no mercado brasileiro no

segmento da técnica de aciona

mentos-, prevê, informando que
omercado brasileiro p.aramotores
trifásicos blindados de uso in
dustrial é de R$ 300 milhões e

cresce 4% ao ano. "Este tipo de
motor é usado em diversos ramos
de atividade industrial, como em

máquinas operatrizes e injetoras.
Já os acionamentos são princi
palmente utilizados para dar par
tida e controlarmotores elétricos",
completou.

Em 2000, a Kohlbach faturou

R$ 66 milhões, dos quais 85%
foram gastos em motores mono

fásicos e 15% em motores trifási
cos. Para este ano, a previsão é
elevar o faturamento entre 6 e 7%.
"Com essa cooperação fortalece
remos significativamente nossa

posição nomercado brasileiro, ofe
recendo, além dos tradicionais pro
dutos Kohlbach, soluções indus
triais com motores e standard dri
ves de tecnologia Siemens",afirmou
o presidente da Kohlbach, Hamilton
TrentinCoitinho.

Jornal.
CORREIO DO POVO

370-7919
370-8649

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Guaram, e reencontro'com o

traçado, nas proximidadesdoUneIj,
�m Jaraguá do SuL

Bessa acredita quem
.

as o resultado da licitaç
atação doproj�t
.

âÇªQ.i �er,ª
Ir de então, a emp

cedora terá prazo de 365
fazer o estudo. A previs[*Q"ôo'
DNER é iniciar a obra de du-

com a nova orientação adminis
trativa do estabelecimento de saú

de, implantada a partir de janeiro.
- A nossa posição é que os

próprios médicos façam o esforço
necessário para chegar a um con

senso, alcançar entendimento -,
diz o vereador e líder do gover
no, Salim José Dequêch.

É com esse intuito, destaca

Dequêch, que está sendo convo

cada essa próxima reunião. Parti

ciparão todos os médicos do hos

pital e vereadores, além do ptefeito
Mário Sérgio Peixer, do vice-pre
feito José Joaquim Fernandes e

representantes da Associação Co

mercial, Industrial e Agrícola de
Guaramirim. (MR)

JARAGUÁ DO SUL, 29 DE MARÇO DE 2001

Engenheiro faz estudo para
instalar lombadas na BR-280
DNER quer
atender

reivindicação
da comunidade

Guaramirim - o enge
nheiro Nelson Arcie, da Perkons
Equipamentos Eletrônicos, de

Curitiba, esteve, anteontem,
inspecionando os locais onde se

rão instalados redutores de ve

locidade (lombadas eletrônicas)
na BR-280. Inicialmente, o en

genheiro realizou levantamentos
no entroncamento da Rua Cláudio
Tomaselli, que dá acesso aos

Bairros Recanto Feliz (Gua
ramirim) e Schroeder I (Schroe
der), e em seguida verificou o

trecho da rodovia em frente à

Fameg (Faculdades Metropolita
nas de Guaramiri.m). Nos dois
locais serão instalados esses

equipamentos, segundo está pre
visto pelo DNER (Departamento
Nacional de Estradas de Roda

gem).
O técnico inspecionou o tre

cho acompanhado pelo enge
nheiro Antônio Carlos Bessa,
chefe da 2a Residência do 16°
Distrito do DNER, que na semana
passada recebeu representantes
das comunidades que dependem
do acesso pela Rua Cláudio
Tomaselli, em audiência realizada
na sede do órgão, em Joinville,
ocasião em que ficou confirmada
a prioridade na colocação do
redutor na altura do entronca

mento. Bessa explicou que está

prevista a colocação de equi
pamentos nos dois locais vis-.
toriados, mas que a entrada do
Bairro Recanto Feliz será atendida

primeiro.
Conforme Bessa, com essa

providência, o DNER quer aten
der a solicitação das comunidades
estabelecidas na área, que há

tempos estão pressionando pela
colocação de obstáculo de re

dução de velocidade no trecho.'

César Junkes/CP

Estudo: engenheiro faz laudo técnico para enviar ao DNER

o local oferece muitos riscos aos

pedestres, e na sexta-feira da
semana passada foi alvo de ma

nifestação dos moradores, que
bloquearam o tráfego de veí
culos por 30 minutos, para pro
testar contra a demora das auto

ridades em atender a reivindi

cação.
- Serão colocadas duas

lombadas, e a primeira será na

quele ponto -, garantiu o enge
nheiro do DNER, sem fazer

qualquer previsão, porém, sobre
quando os equipamentos serão

instalados. Ele explicou que isso
irá demorar o tempo necessário

para o técnico da Perkons en

tregar os laudos ao DNER, em
Brasília, o que deverá acontecer

já na semana que vem, e mais 60
dias para a fabricação e instalação

dos equipamentos.
OUTROS LOCAIS - O en

genheiro Nelson Arcie recebeu

instruções da empresa para que
priorizasse os estudos no trecho
em questão, deixando de ir ao Rio
Grande do Sul, inclusive, onde
teria tarefa semelhante, para fazer
verificação em Guaramirim. Ele
confirmou a situação de risco que
existe na altura do quilômetro 60
da BR-280 (acesso ao Bairro
Recanto Feliz) devido a falta de

espaço para a área de giro e o ex

cesso de velocidade que osmoto

ristas imprimem na rodovia, na
quele local. Outros dois redutores
de velocidade serão colocados
nos quilômetros 57,7 (perto da

Nutrimental) e 69,5 (próximo do
trevo de Corupá) da BR-280.

(MILTON RAASCH)

� , ' ..., "'! � �

FOTOLITO & CRIAÇAo

A solução na produção de

fotolitos coloridos e preto e

branco, sistema digital.

Médicos e vereadores farão
nova reunião emGuarariririm

FEIRA AUTOMOTIVA
.
DE JARAGUÁ DO SUL

Parque Municipal de Eventos
de 06 a 08 de Abril
Jaraguá do Sul - SC

VI ENCONTRO DOS NÚCLEOS DE
AUTOMECÂNICAS DE SANTA CATARINA

Sábado - dia 07 - das 9 às 12 horas

ENCONTRO CATARINENSE DE
RETIFICAS DE MOTORES E LIDERANÇA NACIONAL

Sábado - dia 07 - das 9 às 12 horas e das 14 às 18 horas

tfitl!ã. inst�laça
s eletrônicos para
.

scos 'para pedestres n�;!
rodo-vias federais, após constatar
qU9 o uso desses equipamentos
surte resultados. "As estatísticas

stram que nas rodovias. ess

9,uais ps acidentes diminuír
t�') diz o en��gll;�ir�tlos.jBessa; etwr

ois !'anos foi feit
jcitação para a contrataç
serviçoS e instalações de equi
mentos paraatender várias regiões
em.todo o País.

Bessa destacou que a coloca

ção de lombadas é a providência
ais adequadana BR�280; e

ntefido Portal e o Trevo
N. ,ekplicandoij

trt;Ç o não será incluído n

Apoio:

I
Pr.t.ltu,...Munlelpa'
d. J.,...gu' do 8ul

Guaramirim - Mais uma

reunião já está prevista para o

próximo dia lOde abril, para tentar
alcançar o entendimento entre

médicos e a direção do Hospital
Municipal Santo Antônio. A data
foi marcada, anteontem, durante
a reunião do Legislativo, que co

lheu os depoimentos do secretário
municipal de Saúde, José Cons
tâncio deAlbuquerque, e do diretor
clínico Leovanir Gschwendtner
sobre as divergências no fuhciona
mento do hospital. Os depoimentos
serviram para completar o levanta
mento de informações, iniciado na

semana passada pelos vereadores,
quando foram ouvidos alguns
médicos, tidos como descontentes

Promoção:

ACIJSm
ASaOClAçAo COMERCIAL E
INOU.-nuAL DE .J.AflAOUÁ PO .UI.. (U"Unll I muu

IUIUI-',.,
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( Autogeral ) Amantes do Fusca criamclube

Palio Young e Mille
Smart mais fortes
AFiat está adotando omotor Fire

para os veículosMille Smart e Palio

Young. A vantagem, mesmo per
dendo dois cavalos de potência, é
o motor mais moderno, o acelera
dor eletrônico e o torque elevado em :
baixas rotações. Os carros irão che

gar ao mercado com o novo motor
-

no segundo semestre deste ano.

Mais álcool na gasolina
A gasolina poderá ter maior

teor de álcool nos próximos dias,
informou o governo federal.O ní

vel de álcool é de 20%, desde agosto
do ano passado, e deverá subir 4%
nesse reajuste. Foi informado que
a medida � necessária para elevar
o preço do açúcar no mercado in

ternacional. Fortes indícios indi
cam que o naufrágio da P-36, pla
taforma da Petrobrás, é o motivo
do aumento, já que aprodução na
cional de petróleo está reduzida.

uto

No dia 17 de março foi

lançado oficialmente o

Clube do Fusca de

Jaraguá do Sul e região.
O evento teve o apoio ,

da Concessionária

Caraguá, que cedeu lo
cal e divulgação, e do
Clube do Fusca de
Blumenau, que pres
tigiou, o evento com al

gunsmodelos do clube,
inclusive um Fusca ano 52.
Tudo começou a partir
de uma construção.
Cristiano Pellense, só
cio-fundador, precisou
vender o carro para
construir sua casa, e

para não ficar sem veí
culo comprou um outro

de menor valor, um Fus
ca ano 68. Em uma fes-

ta, Pellense e seu primo Ricardo

Petry, também sócio-fundador, e

proprietário de um Fusca, começa
ram a apreciar a beleza dos car

ros, já que eram modelos antigos.
Daquela noite em diante começa-

ram a trocar idéias sobre um clube
de fuscas, fazendo o primeiro en

contro no dia 3 de setembro em

um posto local, com o compareci
mento de três pessoas. Airtda com

planos e estudos sobre o clube,

Fiesta solidário
Até o final de semana, a cada

Ford Fiesta vendido no varejo, se
rão doados R$ 50,00 para o projeto
de Alfabetização Solidária, do go
verno federal. A campanha é da
Ford brasileira e a expectativa de
vendas é de 1 mil a 1,5 mil unida
des do modelo durante o período
da campanha. Se forem superadas
as expectativas, poderá ser arreca

dado de R$ 50 mil a R$ 75 mil.

Nãll.llirta Illara lU .lIIell,
.1 urra lIreeisa IIISIIlrI.

:1

CARAGUi
faziam encontros nos finais de se

mana, pela cidade, com a aprovação
de mais adeptos. No começo do ano

registraram o clube e o inauguraram.
O clube conta com 13 sócios e

cada vez mais pessoas estão ins

crevendo-se, podendo chegar até o

limite, que é de 40 sócios. Para

participar do clube é preciso ser

proprietário de um Fusca, inde
pendente de ano, com documenta-

-

ção do carro e do condutor em
·dia. Uma taxa de R$ 20,00 é co

brada de entrada, ganhando cami

seta. e adesivo, entre outros, e assu

mir as mensalidades que serão

destinados ao Clube. As reuniões
acontecem no segundo sábado de
cada mês, podendo ter a participa
ção de todos, inclusive não associ
ados. Para quem desejar maiores
informações sobre o clube ligue
370-4659, pela manhã, com
Cristiano Pellense.

(LEANDRO SCHMÖCKEL GONÇALVES)
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Consultar
VW

Parati 92 Bege G
VW

Santana cu 1.8, 4pls, dh + ar . cand. + Irava 96 Branco
Voyage 86 Prata

Gol 96 Branco G Consultar Gol Especial 00 Branco G ���g� 85 Vermelho
84 Bege

Gol 99 Azul G Consultar
.

Goi 1000 Plus 96 Azul G Fusca 1500 79 Vermelho
Gv'I

Fusca 81 Bege G Consultar Santana Quantum CL 90 VerdeMet. G MarajóSL 84 Marrom

GM FORD

Voyaçe GL 1.8 4p Versailles . compl., teto 94 Verde95 Azul G Consultar
Corsa 4p, cl trava 99 Prata G Versailles Royale compl. 94 Verde

RATCorsa Sedan i.o DK Branco G R$ 17.300,00 Pick-up Corsa 1.6 98 Prata G Tempra 4pts, compl. 95 Vinho

Corsa Wind Kadett SLE 91 Cinza G RENAULT
1.0 DK Vermelho G R$ 16.400,00 Sénic RXE compl cio Verde

Corsa �.uper 1.0 98 Cinza G Consultar
FORD

Ka 98 Vermelho met. G
Corsa Sedan GL 1.6 96 Verde G Consultar Fiesta 4p, cl trava 98 Prata G
Tempra Ouro 16V 95 Vermelho G Consultar Versaiies Guia 2.0 92 Marrom G

Palio EDX 1.0 97 Vermelho G Consultar Del reyGLX 85

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

Dalfar

JARAGUÁ DO SUL, 29 DE MARÇO DE 2001

Arduíno
Veículos

Fone: (47) 371-4225 Fax: (47) 371-9720
Av. PrefeitoWaldemarGrubba n° 1033

ANO COR COMBo PREÇOMODELO

CORREIO. DO POVO Classi Auto •

Comércio de Automóveis Novos e Usados

Fone/Fax:(47)376-1822
MODELO ANO COR COMBo

I

Novos e Usados
Gv'I

Fones: 373-0806 /373�1881Corsa 1.0 212 00 Prata G
Corsa 1.0 MPFI 412 99 Branco G MODELO ANO COR COMBo
Corsa 1.0 MPFI 212 98 Branco G GM
Corsa 1.0 SUl2er 412 97 Cinza G Corsa Wind 00 Prata G
Monza 2p, Sl.Ecompleto 90 Cinza G Astra GL camp I. 99 Prata G MODELO ANO COR COMBo

Volkswagen Corsa Wind 98 Prata G FiatCorsa Super 4 pts 97 Vermelho GGoi 1.0 16V, Plus 4E (comE.·ar, dir.h., trava)01 Prata G Corsa Wind 96 Vermelho G Tipo 1.6 IE compl. 95 Cinza G
Saveiro 2E, coml2leto 00. Branco

"
G Corsa Wind 96 Cinza G

Gol CU 1.6 212 96 Marrom G Kadett GSI camp. 95 Prata G VW
Parati CU 1.8 cl ar 96 Prata G Corsa GL 1.4, LDT, TE 95 Azul G

Saveiro CL 1.6 MI 00 Prata GVectra GLS compl 94 Vermelho GGoi CL 1.8 2E 95 Vermelho G Chevette L cl rodas 86 Cinza A GolCL 1.6 92 Dourado G
Al2ollo 212, GLS 91 Cinza G Monza SLE 85 Azul A Golf GL 1.8, compl. 95 Branco G

Ford Ford
Logus GLl1.8, compl. 95 Vermelha GF·1 000 MWM XL coml2leto 98 Branca O F·1000 XL compl. 98 Vermelha D '

Escort GL 1.8i 2E 96 Verde G Fiesta 97 Vermelho G

Escort Ro661 1.0 212 94 Cinza G Escort L Ldt, rodas, ar qle 94 Prata G GM
Verona LX 1.6 212 92 Cinza A

Escort Hobby 94 Vermelho G Corsa GL 1.6 97 Branco GEscort GL 89 Verde G
Del Rey 1.6 L 2p 82 Cinza G VW Astra GLS 2.0 MPFI 95 Verde G
Escort Gl 2p 88 AZul A Gol 16V, 4p 99 Cinza G Corsa Wind 96 Azul G

Fiat Gol CU 95 Branco G Kadett GL 1.8 96 Bordô G
TemEra comEleto 412 Goi I Plus, limp.ldes. tras., ar quente 95 Prata G

Gol i limpldes. tras. ar qte 95 Vermelho GPalio EDX 4p (Vidro. trava) Fusca 1300 82 Cinza G FordOno fV1ll1e EP 412 Fiai Escort L 91 Prata AUno Mille EP 4e Palio ED. 4pts, limp. tras. 98 Azul G
Uno Mille Eletrontc 2p Uno M EP 4pts, 'ar 96 Azul G

Palio Weekend, completo 97 Verde G
Palio ED, 4 pts 97 Branca G
Tempra 8V completo 95 Verde G

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rua Preso Epitácio Pessoa, 1379 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

vEicULO COR ANO MODELO VALOR
VW
1.6
1.6 alcool
1.6 reI. água
1.8 CU
1.6 Cl
1.0 MPFI4p
t.o MPFI
1.8SLE

CJII1
1.8
1.8

RAT
1.6 comp.
1.0 Young
1.0
1.5 S

. FORD
1.04p
2.0XR3
1.8XR3
1.8GLX

Parati Branca 95
Gol Azul 92
Gol Verde 86
Logus Branca 94
Voyage Azul 92
Corsa Vermelha 99
Corsa Roxa 97
Monza Verde 88

Kadet Verde 94
Kadet Vermelha 90

Tipo Vermelha 94
Uno Azul 98
Uno Prata 94
Uno Cinza 93

Fiesta Branca 96
Escort Azul 93
Escort Branca 90
Verona Vermelha 91

R$ 15.500,00
R$ 7.300,00
R$ 4.200,00
R$ 9.500,00
R$ 7.000,00
R$ 13.500,00
R$ 10.600,00
R$ 5.300,00'

R$ 8.600,00
R$ 6.800,00

R$ 8.700,00
R$ 9.800,00
R$ 7.300,00
R$ 7.300,00

R$ 10.000,00
R$ 9.800,00
R$ 6.800,00
R$ 7.500,00

Compra. Venda -Troca
Motos e automóveis novos e usados

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

Rua Reinoldo Rau, 3SS - Centro - Jaraguá do Sul

Tipo 94, completo, ano 94,
vermelho - R$ 8.900,00

Corsa, roxo, ano 97, 1.0
MPFI - R$ 10.600,00

Uno, azul, ano 98, 1.0
Young - R$ 9.800,00

Vectra GLS - 2.0 - 4p -

97/97 - G - Branca
Gol 16V - 1.0 - 4p - 99/ Gol Rolling Stones - 1.6 Escort GL 1.6, vermelho,

00 - G - Prata - 2p - 95/95 - G - Branca gasolina;R$ 11.500,00

376-:1772

�U._ C..... r LT"�
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC c....NHO""'''

MODELO ANO COR COMBo Santana GLS 2.0 90 Prata G
Brasília 1.600 79 Branca G

GM
Corsa Super 1.0 96 Branco G FORD
Ipanema SL 1.8 91 G Escort Hobby 1.0 96 Prata G
Monza Classic 2.0, 4p 89 Cinza G F-1000 89 Preta D
Opala Comodoro 4 CC 85 Bege A F-4000 carroceria 77 Branca D

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 D
Goi CL 1.8 94 Branco A
GolBX 84 Branco A CAMINHÃO
Kombi Furgão 92 Branca G 608 Carroceria 75 Azul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VEJA
AUTOMÓVEIS
.......
•.�....

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

MOIDS
XLX3.50 Preta er

MODELO COR COMBo ANO
GM

Astra GL Vermelho Gas. 00
Corsa Sedan 4p Branco Gas. 99
Corsa 1.0 Branco Gas. 97
Kadett GL Bordá Gas. 96
Vectra GLS Bordá. Gas. 95
OmegaGLS Cinza Gas. 95
Corsa Wind Bordá Gas. 95
0-20 Vermelha Die. 91
Kadett SL Cinza Gas. 91
Monza SL/E Azul Gas. 90
Monza SL/E Azul Gas. 89

FIAT
Pálio Weekend 16V, comp CinzaStil Gas. 98
Fiorino Fur�ão Branca Gas. . 96
Palio EDX pts. Verde .Metãlico Gas. 96
Uno ELX 4p, compl. Vermelho Gas. 95
Uno ELX compl. Branco Gas. 91

VOLKSWAGEN

g�: �IV - 4 pts - G III Preto Gas. 00
Preto Gas. 98

ApoloGL Cinza Gas. 91
Voyage CL 1.6 Verde Gas. 88

FORD
Escort GLX, 4pts, compl. Verde Gas. 97
Verona GLX - completo - ar Azul Gas. 94
Escort G11.8 Cinza Gas. 93
Escort Hobby 1.6 4p Bordá Gas. 93

�:���;let�\1 Prata Gas. 92
Cinza Ale. 89

CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL 29 DE MARÇO DE 2001

COMPRA
VENDE

FINANCIA

(0**47) 370..1170
(0**47) 215-10:10

99'75-1118
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

MECÂNICA

OS SUSPEITOS DE ESTAREM COM OS· PRECOS REALMENTE BAIXOS.
.

#

Aproveite! Estes são os últimos dias pra você

comprar seu Volkswagen OKm gastando pouco.
Além das condições do CPI - Caragua a Preços Incríveis,
a Caraguá está com taxas e condições de pagamento como

nenhuma outra concessionária. Venha conferir.

ÚLTIMAS
UNIDADES.

Horário 'de
atendimento:

De segunda a segunda
até o último cliente. Supervalorização

do leu ulado

BÔNUS DE R$ 600,
PARA CARTAS DE

CRÉDITO NA COMPRA

DE QUALQUER CARRO.

CARAGUÁ
Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul·Troca com Troco

® ®

som alarmes baterias -_ vidros e travas elétricas (Q

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO

Teleassinatu ra

275-0105,
275-2853 ou

371-1919,
Jaraguá do Sul,

eem

Guaramirim

373-1238

Um novo

conceito
,

napre
. -

tmpressao

370-0816

p� e r1� (0**47) 371-5343
RUA JOÃO J. AYROSO, 65 - JARAGUÁ DO SUL - sc

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

AUTOMECÂNICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

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

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

,

�R=e===.gataiiiiiiiiiii • ... MOt05
RUil Adélia Fls,be� 239 • JaragQá do Sul

(47) ..2999

COM"aA A'
'''M'AeIM'
e.,!
MA' "',••1,

ce 125 TITAN KS C 100 BIZ KS XLR 125 KS
R$ 3 ..130,00

'"

R$ 9.450,00
60x

fiNANCIAMENTO: 2'0°/0 DE ENTREADA
.P/.3·Q E 60 DIAS E SALDO EM

.12/24,36 VE2:ES'FIXAS.

VEÍCULOS MODELO ANO COMBo COR VALOR Gol Plus8V. 01/01 Gas. ·Branca R$ 18.800,00
Gol Special 01/01 Gas. Vermelha R$ 16.900,00

Vectra GLS OKm Gas. BFanca R$ 38500,00 GolGII Special 01/01 Gas. Branco R$ 14.700,00
VWSaveiro CLMI1.8 00/01 Gas. Branca R$ 19.800,00 GolGII Special 01/01 Gas. Quasar R$ 14.900,00

Gol M116V 98/98 Gas. Verde R$ 15.800,00 GolGIII Special 01/01 Gas. Branco R$ 16.300,00
Monza Oub 94/94 Gas. Azul-- R$ 11.800,00 Gol GIII Special 01/01 Gas. Quasar R$ 16.800,00

ZECA Quantum GLS 2000 90/90 Gas. Bege R$ 9.800,00 Passat LS 83/83 Ale. Branca R$I 1.800,00
Escort GL 16V 97/97 Gas. Branca R$ 15500,00 Santana GLS2p 91/91 Gas. Cinza R$ 10500,00

Automóveis
Santana GLI 2000 94/94 Gas. Preto R$ 14.900,ÓO F-100O MWM. 86/86 Diesel Azul . R$ 22.500,00
Courier 97/98 Gas. Azul R$ 12.800,00 Uno ELX 95/95 Gas. Vermelha R$ 9.800,00
D20Custom Completa 93/94 Diesel Bege R$ 41.000,00 GolGIII Special 01/01 Gas. Prata R$ 16.900,00

Novos - Usados
Gol M1 97/97 Gas. Branco R$ 11.900,00 GolGIII Special 01/01 Gas. Prata R$ 16.900,00
Gol M1 97/97 Gas. Branco R$ 11.900,00 Voyage o, 83/83 Ale. Ouro R$ 2.900,00

de todas as Monza SL 93/93 Gas. Bordô R$ 10500,00 Monza SL 92/92 Ale. Azul R$ 8.800,00

Marcas
Gol M116V 00/01 Gas. Coral R$ 23.300,00 GolGIII 16V 99/00 Gas. Verde R$ 17.800,00

Tipo 1.6 LE. '93/94 Gas. Bordô R$ 9.800,00 Gol CL 1.6 91/92 Gas. Preta R$ 7.300,00
Vectra GL 96/97 Gas. Cinza R$ 23500,00 Fiesta MPFI 98/98 Gas. Verde R$ 10.800,00

275 3507 Fusca 1300 L 75/75 Gas. Azul R$ 2.100,00 Fiat Uno 99/00 Gas. Cinza R$ 11.800,00

DelRey Ghia 85/85 Ale. Prata R$ 3500,00 Gol 96/96 Gas. Azul R$ 11.500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aceitamos
seu usado
na troca

Aberto de
segunda à
sexta das

8h às 18h30min
sábado das
8h às 12h

Seminovos· que são uma jÓia.
Leve um desses e avise seu mecânico que você vai sumir uns tempos.

MARCA MODELO ANO COR
CARROSNOVOS

PALIO ELX 4P
PALIO YOUNG 4 PORTAS

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

FIAT
FIAT

2001
2001

+-,

PRETO VESÚVIO
CINZA VINCI

FIAT
Q'v1
Q'v1
Q'v1
VW
IMP
FIAT
FORD
FORD
FORD
FIAT
VW
FIAT
FIAT
Q'v1
Q'v1
Q'v1
FIAT
Q'v1
Q'v1
Clv1

S10 DELUXE 2.2
CORSASUPER
OMEGA SUPREMAGLS
CORSASUPER
FUSCA 1300

GOLF GLX 2.0 MI
UNO ELECTRONIC
ESCORTGHIA
F1000S
DELREYGLX
PALIO ED2P
APOLLOGL
PALlOEDX
PALIO EX2P
CORSAWIND
VECTRACD
CORSAGL1.6
ELBACS
CORSASUPER
020
KADETTGLS

96/97
96/97
94/94
97/98
76/76
97/97
94/94
90/90
94/94

. 86/87
97/97
91/91
97/97
98/99
96/96
94/95
96/96
91/92
97/98
95/95
98/98

,

CINZA
BRANCA

. VERDE
AZUL
BRANCA
VERDE
VERDE
PRATA·
BRANCA
CINZA
VERDE
PRATA
VERMELHA
AZUL
BRANCA
BRANCA
BRANCA
CINZA
BRANCA
BRANCA
PRETA

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%

. GARANTIA DE
.

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

:: Rua Fritz Bartei, 99

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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la ..�
OFICINA DE LAioARI.A E PINTURA

, .

Fone: 147) 371·5057

AlGlGANH(J[;t
-, '.�""".'., ,"'\!

A P:"

Nãoprecísa serautorízada,
tem que ser especía/ízada!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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REDE RENAULT

SEU GRANDE SONHO
EM PEQUENAS PARCELAS.
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Alunos participam de pesquisa
sobre mortandade de sapos
Corupá - Alunos das escolas

Francisco Mees e Teresa Ramos
estão participando de pesquisa que
apura informações sobre amortan

dade de sapos da espécie Bufo
ictericus, em Corupá. A atividade
está sendo orientada pela pes
quisadora ElzaWoehl, do Santuário
Rã-Bugio, de Guaramirim, e pre
tende reunir mais informações e

dados sobreo desaparecimento dessa
espécie anfíbia no Município, nos

últimos anos, num trabalho que
também tem finalidade educativapa
ra as crianças e toda a comunidade.

A causa do elevado índice de
mortandade da espécie Bufo icteri
cus noMunicípio já foi identificada,
conta a pesquisadora Elza, que tem
apoio da Secretaria Municipal de
Educação e da Fundação Boticário,
nesse trabalho. A população de

sapos daquela espécie está dimi
nuindo em Corupá, a ponto de ter
a sobrevivência ameaçada, devido
à grande infestação que apresenta
de carrapatos da espécie Ambly
omma rotundatum. A intenção,
agora, segundo ela, é saber mais
sobre o assunto verificando quais
as localidades com maior con

centração desses casos e reunir
material que possa ser utilizado em
centros de pesquisa e publicações

sobre biologia.
Elza acredita que a preferência

desse tipo de carrapatos pelos
sapos da espécie Bufo Ictericus (de
sangue frio) esteja relacionada com
o clima e outras influências am

bientais emCorupá, ainda não bem
avaliadas. Ela destaca que, em todo
esse trabalho, procura ressaltar

sempre a finalidade educativa da
tarefa, com envolvimento dos alu
nos em pesquisas de campo, e des- .

pertando também o interesse das
famílias ecomunidades pelo assunto.

Na tarefa em curso, e que en

volve também outros estabeleci
mentos de ensino, como as es

colas Aloísio Carvalho deOliveira
e José PasqualIini, os alunos têm

participação direta nas atividades.
Munidos de fichas para anotações,
eles fazem apontamentos referen
tes a sapos recolhidos nos terrenos

das próprias residências e comuni
dades que estejam sendo sugados
por carrapatos. "Aparentemente,
temos um índice bastante elevado
de infestação de carrapatos na

espécie", antecipa Elza, citando o

caso da aluna Mauren Eleonora
Millnetz, da T" série da Escola
Francisca Mees, que em 20 sapos
examinados encontrou carrapatos
em 18. (MA)

Estudo: alunos examinam exemplarda espécie atacadapor carrapatos

Enxurradas prejudicam
atividade do comércio

Guaramirim - o presidente
da Aciag (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Guarami

rim),Maurici Zanghelini, manteve
audiência com o prefeito Mário

Sérgio Peixer para tratar sobre as

providências que a administração
municipal está adotando para
diminuir os efeitos das enxurradas,
seguidas de alagamentos em diver
sas vias públicas, que estão sendo
registradas com bastante freqüên
cia na cidade, com prejuízo ao fun
cionamento das atividades co-

mercial e industrial.
Os problemas decorrentes de

alagamentos não só atingem as

instalações dos estabelecimentos
do comércio e da indústria, obri
gando proprietários a fazerem

remoção de móveis e equi
pamentos, mas prejudicam o

próprio funcionamento da ativi
dade comercial em si. Zanghelini
pretende relatar os resultados da
audiência aos empresários, numa
das próximas reuniões de diretoria
da associação.

Fotos: Edson JunkeslCP

Improviso: família do Bairro Ano Bom utiliza mistura de xampu e azeite para evitar os mosquitos

Infestação de inseto provoca
dor e desconforto em Corupá
Cidade recorre
aos pesquisadores
da UFSCpara
controlar omaruim

Corupá - A infestação do
inseto popularmente conhecido
como maruim, que se alimenta de

sangue, sugando pessoas de todas
as idades, sejam adultos,jovens ou
crianças, está sendo motivo de
transtorno e desconforto em Co

rupá. A infestação, tanto na cidade

quanto nas localidades rurais,
chegou a tal ponto que a Câmara
de Vereadores está recorrendo ao

auxílio de pesquisadores da UFSC
(Universidade Federal de Santa

Catarina) para identificar as causas
e os procedimentos que a popu
lação poderá adotar, para diminuir
a incidência.

- Nossa comunidade vive um
verdadeiro tormento por causa

desse inseto -, confirma o presi
dente da Câmara de Vereadores,
Herrmann Suesenbach, que, jun
tamente com os colegas do Legis
lativo, providenciou para que fosse
enviada correspondência para a

universidade, numa atitude, se

gundo ele, que atende aos apelos
de dezenas de famílias; das mais
diversas localidades doMunicípio.

Em atenção ao pedido, já está
confirmado o deslocamento para
Corupá, na semana que vem, do
diretor do Departamento de

Microbiologia e Parasitologia da

UFSC, professor Carlos Brizola

Marcondes, que deverá orientar as
autoridades das áreas da saúde e

da agricultura e meio ambiente,
sobre as medidas que poderão ser.
tomadas, em conjunto com a po
pulação, para diminuir a infestação
do inseto, que no último verão

assumiu proporções nunca vistas
antes no Município.

O pesquisador antecipou,
num contato feito por telefone

pela secretaria da Câmara de Ve

readores, que o inseto pode ser

classificado sob várias formas de
incidência. O maruim que infesta
os manguezais, os que prolife
ram em regiões de produção de
cacau e o do caule de bananeira,
que, acredita-se, seja a espécie
que está incidindo sobre a popu
lação de Corupá, em função da

alta concentração do cultivo da
bananeira noMunicípio.

CRIANÇAS - Através da

orientação dos pesquisadores da

UFSC, os vereadores esperam
conseguir mais informações e so

licitar ações coordenadas envol
vendo as populações rural e urba
na, escolas e, principalmente, os

setores competentes da Prefeitura,
para que providências efetivas

sejam tomadas. A situação tomou

se mais preocupante, conforme
relata o vereador Herrmann, a

partir da constatação de que exis
temmuitas famílias levando crianças
ao posto de saúde e consultórios
médicos em busca de atendimento e

orientação. (MILTON AAASCH)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



a-SOCIAL RfS JARAGUÁ DO SUL, 29 DE MARÇO DE 2001

Foto Nilto

EXPOSIÇÕES
O Sesc (Serviço Social do Comércio) de Ja
raguá do Sul realiza hoje, às 20h30, coquetel
de abertura das exposições do ano 2001, do
Projeto Artesesc, no Espaço Cultural, à Rua
Presidente Epitácio Pessoa, 1273. Um toque
especial ao evento será dado pelo Duo
Abstrato.

ENCONTRO
O Círculo Italiano de Jaraguá do Sul realiza
amanhã o primeiro encontro mensal deste
ano, às 19h30, no Salão da Igreja Nossa
Senhora Rainha da Paz, no Bairro Vila Nova.
Boa comida, gostoso vinho, um bom papo e

muita alegria são marcas registradas do
encontro.

PROGRAMAÇÃO
No último domingo aconteceu o primeiro
evento do Projeto Show 125 anos, na. Praça
Ângelo Piazera, com a apresentação da
banda pGlranaense Ipsis Litteris. A próxima
atração será a banda catarinense Vaca Loca,
em 22 de abril. Também já estão confirmados
o coral As Meninas Cantoras de Petrópolis,
do Rio de Janeiro, e a banda paulista Ira!,
para maio e junho, respectivamente.

BOATE
Nesta quinta-feira, rola Boate Notre, com
início às 23 horas ---'- Mulheres têm acesso

livre até a meia-noite, os homens pagam R$
5,00. No sábado E31), Festa do Chope - pra
toda galera dançar e se divertir tomando

aquele chope na faixa. Ingressos antecipados:"
Naguchi (shopping center) O Boticário (Cal
çadão) Hobby Video Locadora e agora tam

bém no Posto Mime da Reinaldo Rau.

CAMPANHA
Chama a atenção nas ruas da cidade a cam

panha de valorização do outdoor, desenvol
vida pela Emplac Mídia Externa, de [araguá
do Sul. A criação é da CMC (Central de Mar
keting & Comunicação). Segundo o diretor
comercial da Emplac, Valéria Junkes, as en
tidades lembradas são: Associação Novo
Amanhã, Associação dos Deficientes Físicos,
Corpo de Bombeiros Voluntários, Hemocentro,
Instituto de Reabilitação e Encontro com à

Vida, e Alcoólicos Anônimos.

INAUGURAÇÃO
Enquanto em: Joinville oBig Bowlling faz o

maior sucesso, a contagem regressiva já
começou aqui em Jaraguá do Sul. Além das

pistas de boliche, a nova sensação da noite

jaraguaense terá palco e área especiais para
shows, circundados de bares e mezaninos e

uma boate permanente, onde será oferecido
lazer de alta qualidade, shows inéditos além
de um happyhourcom que há de melhor em

petiscos, chope e muita diversão.

Ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Hélio
Mosimann; presidenta da Acijs (Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul), Christiane Hufenüssler;
presidente da subseção da OAB local (Ordem dos

Advogados do Brasil), Paulo Mattos, e o presidente do

T_RF (Tribunal Regional Federal), Fábio Bittencourt da

Rosa, dia 15 de março, na inauguração da Vara da

Justiça Federal de Jaraguá do Sul

O presidente .da Câmara de Vereadores, Lio
Tironi (D), foi o primeiro a receber exemplar

do Calendário de Eventos 125 anos de [araguâ
do Sul, segunda-feira, na Praça Ângelo Piazera

FB

Fernanda
Voltdine
estreou idade
nova dia 22

Vantino Giacomini (videocassete), Laércio Krueger (TV
'20'), Hilário Dalmann (administrador do Hospital

Jaraguá), Luís Carlos Bianchi (presidente da Associação
de Amparo aos Hospitais), irmã [acira (administradora
do Hospital São José), Reinaldo Hansen, ganhador do

Celta Ok, e Mariane, da KJ Recursos Humanos
(microondas), na entrega dos prêmios da promoção "Se

ligue na Vida", em [auor dos hospitais de [araguâ do
Sul

29/3
Hilda Bosse
Scheila Graziela

Hospedachi
Nair H. Kalfers
30/3
Marcos Junckes

31/3
Mariana Cristini de Oliveira

Hugo Massaneiro
Marcelo Piazera
Vanessa Bortolini
Edina Bressani Sarti
Lucas Humberto Deretti

o "sorridente" Jorge Arthur Bia
vath comemorou a chegada da
idade nova no dia de ontem

Cartão

Fidelidade
Jaraguádo Sul-Av: Getúlio Vargas,

158 Av: Mal. Deodoro, 183
Tel. 275-0583 Tel. 371-7365

Guaramirim - Rua 28 de Agosto, 1939
Tel. 373-1065

o Boticário
Adquira o seu em uma de nossas lojas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Indice de suicídio aumentou
em relação ao ano passado

sentimerite de tristeza, melan
colia, pensamento negativo, per
da de prazer pelas atividades do
dia a dia, alteração no apetite e

sonolência. "A cultura alemã
também contribui com este

. acréscimo no índice de suicí

dios", acredita o psiquiatra,
alegando que o nível de ansiedade
destas pessoas émuito alto. "Elas
são muito perfeccionistas, me
tódicas, exigem bastante dos

outros, são muito voltadas ao

trabalho e à questão financeira",
critica, enfatizàndo que estes fa
tores geram o desequilíbrio. �'É
preciso dedicar mais tempo para
atividades saudáveis, como es

portes e lazer, para evitar o es

tresse, um dos fatores desenca
deantes da depressão e ansie
dade. (FABIANE RIBAS)

Emapenas
trêsmeses já
aconteceram seis
casos noMunicípio

suicídios, os outros 10% são de

situações de desespero momen

tâneo", explica o psiquiatraMau
rício Bogo.

Segundo Bogo, os piores ca

sos são aqueles em que as pes
soas associam depressão com

bebidas alcoólicas e drogas, o que
reduz a autocrítica e estimula a

decisão de cometer suicídio.
"Muitas pessoas ainda têm pre
conceito com relação a consultar
um psiquiatra, acham que trata

se de médico de loucos", conta
o médico, explicando que, tanto

o psicólogo quanto o psiquiatra
trabalham o comportamento das

pessoas, a diferença é que o psi
quiatra receita medicamento,
quando há necessidade.

Os sintomas que indicam iní
cio de depressão sãovem geral,

Jaraguá doSul- Dados do
Corpo de Bombeiros Voluntários
do Município indicam que o ín

dice de suicídios aumentou, em

relação ao ano passado. De ja
neiro a março deste ano já acon

teceram seis casos, sendo quatro
enforcamentos e dois casos de
suicídio provenientes de disparo
de armas. Neste mesmo período,
em 2000, aconteceu apenas um

caso. "As doenças psiquiátricas
são responsáveis por 90% dosPsiquiatra: Bogo diz que as pessoas precisam investir no lazer

Secretaria de Estado
da Fazenda COMPROMISSO COM A' TRANSPARÊNCIA

SANTA CATARINA

Balancete Simplificado (Financeiro, extra-contábil)
NOTAS EXPLICATIVASFe.vereiro/2001 Acumulado/2001 Fevereiro/2001 Acumulado/2001

PAGAMENTOSSaldo iniciai ..

Saldo de Provisão do 13' Salário ..

Saldo Inicial de Aplicação Financeira ..

SALDO EM C/C - RECOLHIMENTO
SALDO EXERCíCIO 2000 .

7.217.182,91 9.614.223,46
9.306.116,97
34.976.067,44 80.697.690,09

.
RECEITAS

1 -ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, deduzida a cota municipal de
25% das Prefeituras Municipais e 15% do FUNDEF.

2. IPVA: Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, deduzida a cota municipal de 50%.
3 - ITCMD - Imposto de Transmissão 'Causa Mortis' e Doações.
4 - TAXAS - Valor arrecadado em decorrência de Atos da Administração em Geral.
5 •.OUTROS - Outras Receitas Arrecadadas (Imposto por Transmissão de Bens Imóveis, Adicional

de lmpostode Renda, Receitas Extra-Orçamentárias, Restituições, Convênio com a Agência
. Nacional de Petróléo etc.),

6. FUNDEF - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização
do Magistério - Retorno para aplicação exclusiva no Ensino Fundamental pelo Governo do
Estado. .

7. DEPÓSITOS JUDICIAIS - ICMS - Levantamento de valores depositados judicialmente em
conta poupança por contribuintes diversos.

8. FADESC I BADESC - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina.
Refere-se a repasse de cobrança .pelo BADESC de valores emprestados pelo FADESC, na

sua forma.atual ou como FUNDESC ou PROCAPE à empresas catarlnenses.
9. RENTABILIDADE DE APLlCAÇAO fiNANCEIRA - Resultado de aplicação financeira no mês.
10. F. P. E. - Fundo de Particípaçilo dos Estados - Deduzida a cota mensal de 15% ao FUNDEF

e 1 % ao PASEP.
11. I. P. I. - Imposto sobre Produtos Industríalizados - Deduzida a.cota municipal de 25% das

Prefeituras e 15% ao FUNDEF.
12. SALARIO EDUCAÇAo - Contribuição sobre Folha de Pagamento das Empresas, com aplicação

dos recursos exclusivamente no Ensino Fundamental.
13. LEI KANDIR - A Lei Complementar n' 87, de 13 de setembro de 1996, desonerou as exportações.

os bens de capital, energia elétrica e bens de uso e consumo de empresas da incidência
do imposto sobre operações relativas à clrculação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) - Deduzído
15% do FUNDEF.

14. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - Valor retido rta folha de pagamento de pessoal da .

Administração Direta, Indireta e Poderes.
15. OPERAÇOES DE CRÉDITO - Financiamento de contratos de Operações de crédito internas

e externas.
16. IPESC - Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - Valor relativo a regularização

dos Poderes perante o IPESC.
24. OUTROS - Receita de Fundos e Receitas eventuais.
26. RECOLHIMENTO SALDO EXERClclO - Referente a recolhimentos efetuados no dia 29/12/

2000 pelos órgãos da Administração Pública conforme Decreto n' 426/99.

DESPESAS
17. FOLHA DE PESSOAL-PODER EXECUTIVO - Valor da folha líqUida mais encarços de Pessoal

Ativo dos órgãos da Administração Direta, Autárquica, Fundacional, Pensões Especiais e
Serventuários dá Justiça inativos.

18. FOLHA DE PESSOAL-EMPRESAS DEFICITARIAS - Valor liquido maís encargos.
1.9. REPASSE AOS PODERES - Valor Repassado aos Poderes - Montante destinado a pessoal e

outros.
20. RESTOS A PAGAR ANTERIORES A 2000 - Valores pagos relativos a dividas efetuadas em

exercícios anteriores a 2000.
21. REPASSE AOS óRGAOS E ENTIDADES-PODER EXECUTIVO I ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

E TGE - Valores repassados para manutenção / investimentos de Órgãos e Entidades do
-

Poder Executivo, repasses de receitas a fundos e outros repasses.
22. DIVIDA Fl.UTUANTE - Valor referente a pagamento de divida de curto prazo.
23. DIVIDA PUBLICA - O Estado dispendeu para pagamento da Divida Pública venclvel em

Fevereiro de 2001 o montante de R$ 22.305.896,50.
25. SALARIOS ATRASADOS PELO GOVERNO ANTERIOR PAGOS NESTE PERloDO - Salários acima

de R$ 5.350,00 do mês de Novembro de 1998, pago no mês: Ativos R$ 7.027.196,35, Inativos
R$ 6.774.493,46 e saldo da Policia Militar Dezembro/98 Ativos e Inativos R$11.729.310,67.

27. DEVOLiJçAO SALDO EXERClclO .. Referente a devolução de recolhimentos efetuados no dia
30/12/2000 pelos órgãos da Administração Pública conforme Decreto n' 426/99.

28. RESTOS A PAGAR DE 2000 - Valores pagos relativos a dívidas efetuadas no exerclcio de
2000.

ObselVaçlo: O pagamento a pensionistas é efetuado pelo IPESe, não sendo detalhado neste
balancete.

FOLHA DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO 1171
.. 98.497.196,24 210.215.287,16

ATIVO 78.608.309,37 172.342.768,80
IWITIVO 19.888.886,87 37.872.518,36

.. 13'Salário : ..

FOLHA DE PESSOAL - EMPRESAS DEFICITARIAS 1111

21.988.526.• 39
EPAffiI ..

eIDflS: ..

SWllR .

!CEPA ..

REPASSE AOS PODERES 1191
..

Ministério Público "

Folha de Pessoal ..

Regularização de Imposto de Renda ..

Regula�ção do IPESe : -.:l'�' ::t" ..

�'a��,::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::��{::::::::::::::
Tribunal de Justip " "" .. "" .

Folha de Pessoal Liquida ..

Regularização de Imposto de Renda .

Regularização do IPESe ..

130 Salário ..

Outros ..

Tribunal de Contas " .. " " ".

Folha de Pessoal , ..

Regularização de Imposto de Renda ..

Regularização do IPESe , ..

13oSalãrio , ..

Outros .

Assembléia Legislativa " " " ..

Folha de Pessoal , ,

Regularização de Imposto de Renda ..

Regularização do IPESe : ..

13oSalário , ..

Outros , , ..

UDESC " " " ".

Folha de Pessoal ..

Regularização de Imposto deRenda .

Regularização do IPESe ..

130 Salário , .

Outros ..

RESTOS A PAGAR ANTERIORES A_2D.OOIZOI ..

RESTOS A PAGAR DE 20001211 � .

SALARIDS ATRASADOS PELO ßOVERNO .

ANTERIOR PAGOS 'fESTE PERIODOIZ5I 25.531.000,48 56.844.610,03
REPASSE AOS ORGAOS E ENT.
- PODER EXECUTIVO I EGE E TGE 1211

..

DIVIDA F�UTUANTE 1221
.

DIVIDA PUBLICA 12.11
..

Dívida Interna ..

Dívida Externa
..

RECEBIMENTOS 10.898.162.74.

13.006.613,63
7.789.026,07
507.515,64
685.3n05

80.943.565.10
13.216.212,78

8.916.034,04
1.271.110,10
1.269.769,04

RECEITASPRÓPRIAS 196.260.038,63 413.719.548.58
337.417.302,76
12.364.449,84

786.794,73
556.223,32

1.738.166,42
59.355.672',96

6.315.729,06
4.009.997,69
202.697,33
369.738,66

45.161.538,08
6,630.197,24

4.183:113,55
1.017.983,49
277.880,11

Le.M.S.111 156.000.167,17
LP.VA 121............................ 7.598.345,29
Lle.M.D.131... 423.605,05
TAXAS 1'1... 246.853,54
OUTROSI'I ... 585.107,19
FUNQEFI61... . 30.700.606,64
DEPosITaS JUDICIAIS -ICMS nJ

..

FADESC I BADESC (81
...

Rentabilidade de Aplicação Financeira (91
.. 1.151.220,09

17.841.395,02
15.472.908,42
1.461.114,86
480.379,70

1.759.299,60
31.887.514.46

27,772.908,42
1.857.162,36
1.830.451,64

705.353,75 1.500.938,55
RECEITAS DETRANSFERÊNCIA .. 42.859.389.50 98.239.330.45

, EP.E. (101
..

LPJ(11I .

Salário Educação (121
...

Lei Kandir - Desoneração do LC.M.S. (131
...

Imposto de Renda ("I ....

14.520.524,95
9.307.480,43

32.341.635,79
18.906.344,65
10.525.088,06
13.666.091,22
22.800.170,73

426.992,04
3.618.498,64

2.119.712,23
185.958,98
86.712,46

426.992.04
6.347.673.97

3.837.846,78
272.647,66
279.199,11

1.957.980,42
19.188.125,84

10.387,503,73
814.821,68
745.274,00

7.240.526,43
10.304.038.05

4.667.828.32
380.057,44
376.197,57

6.833.045,61
12.198.338,51

RECEITAS VINCULADAS .. 6.480.715,72 14.870.672,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (151

.

IPESC (161
.... 1.811.185,70

OUTROS ("I... 4.669.530,02
Recolhimento Saldo Exercício 2000 (261

..

57.000,00
3.515.684,90
9.936.378,02
1.361.609,36

1.226.114,97
11.143.852,76

5,277.805,84
608.798,36
207.024,24

TOTAL 245.600.143,85 526.829.551,31

5.050.224,32
5.927.594,42

2.339.166.19
224.319,60
155.491,78

DEMONSTRATIVO Valor Acumulado no Acumulado
DOS PAGAMENTOS do Mês ano até o mês na Gestila

Pessoal ......................................... 143.493.728,79 296.&82.625,44 3.576.314.888,19
J 3' Salário ... : ................................ 11'7.571.767,69
Div{da Pública / Flutuante ............ 22.913.858,58 51.979.712,99 713.197.926,64
Custeio .dos Poderes .................... 11.063.168,27 16.264.753,21 123.579.756,48
Encargos Gerais e Manutenção do

34.553.65'3,30Poder Executivo ........................... 17.230.005,24 707.902.300,14
Restos a Pagar Anteriores a 1999 2.318.483,58 2.607.205,56 45.009.343,08
Restos a Pagar ............................. 7.204,402,01 18.803.556,35 49.236.596,46
SALARIOS ATRASADOS PELO
GOVERNO ANTERIOR PAGOS
NESTE PERlooo ................. ". 25.531.00Q,48 56.844.610,03 254.799.191,54
Devolução Saldo Exercício 2000. 2.111.448,15 73.971.931,91 102.787.775,22

TOTAL ................................ 231.866.095,10 551.908.048,79 5.750.399,545,44

3.20B.616,85 4.879.954,72
2.318.483.58 2.607.205,56
7,204.402.01 18,803.556.35

17.230,005,24
607.962.08

22.305.896.50
21.939.336,04

366.560,46

34.553,653,30
866.395,13

51.113.317,86
45.537.510,13
.5.575.807,73

DevoluÇão Saldo Exercício 2000 (271
... 2.111,448,15 73.971.931,91

AcumuladoDEMONSTRATIVO DE PART. MUNICIPAL Valor do Mês TOTAL ... " .... " .... , ... " .... ""." .. " .. ".;.... " ...
551.908.048,79

231.866.095,10
132.320.463,48
6.302.114,89
4.555.363,74
12.364.408,33
39.866.296,37

I.C.M.S .

LP.I ..

Lei Kandir .. :.: ..

LP.V.A ..

FUNDEF ..

61.176.514,17
3.102.493,48
2.277.681,87
7.598.323,91
20.620.092,77

Saldo de Aplica�äo Financeira ...... "" ........ 42.857.993,08 42.857.993,08
Provisão do DéCimo Terceiro " 20.186.514,77 20.186.514.77
Saldo em C/C " "" " .. "" " 2 .188.908,22 2.188,908,22
Provisão 13' Necessidade de provisão para
pagamento do W salário do ano de 2.001 8.204.8Ú,45 17.510.933,42TOTAL " " " . 94.775.106,20 195.408.646,81

Alcioneu Otílio da Silva Filho
Gerente de Tesouraria

Roberto Henrique Lichtenlelz
Gerente de Programação Financeira

Acloli Vieira Filho
Diretor de Cont Geral- Contador CRC 5.339

Márcia Baldança Silveira
Diretora de Administração Financeira

Antfinio Carlos Vieira
Secretário de Estado da Fazenda
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Desde 1994,o
vencedordelnedagos
é campeão daF-I

JARAGUÁ DO SUL, 2.9 DE MARÇO DE 2001

Schumacher faz

ginástica no
Rio de Janeiro

São Paulo - Michael Schumacher

chegou 'ontem ao Rio de Janeiro e foi.

flagrado por alguns fotógrafos numa

academia de ginástica na zona sul da
cidade. o alemão da Ferrari antecipou
sua vinda ao país para participar, ontem, .

de um jogo beneficente no Maracanã.

A partida, promovida pela TV Globo
dentro do Projeto Criança Esperança,
teve a participação de ex-jogadores
como Zico, Roberto Dinamite, Branco e

Jairzinho. Ronaldinho, que se recupera
da contusão no joelho sofrida no ano

passado, também vaijogar. Schumacher
é fã do atacante da Inter de Milão e o

conheceu em 1997 no GP da Espanha,
em Barcelona.

O time de Schumacher foi dirigido por
Zagallo. A outra equipe teve no banco

Carlos Alberto Parreira. Artistas como

Chico Buarque e Thiago Lacerda tam

bém foram "escalados" para a partida,
que teve renda destinada a entidades que
atendem crianças carentes. Final do jogo:J

•

10 a 9 para o time de Schumacher (FG)

Barrichello diz que 'imprensa
"deturpa" suas palavras

é a luta pela vitória. Se o Michael é
considerado omelhor domundo, eu estou
perto."

Outra declaração do brasileiro que
bateu com força na imprensa italiana foi
dada ao Jornal "O Globo" no último do

mingo. Em determinado ponto da en

trevista, ele disse: "Apesar de ainda não
estar na frente do Schumacher, me sinto
bem, pois na Ferrari as 550 pessoas
trabalham para ele, e não para mim".
Na seqüência, disse também que "isso é
normal porque ele está há seis anos na

equipe'',
Segundo Barrichello, Jean Todt, dire

tor-esportivo daequipe, lhe telefonou para
saber "se aquilo era verdade", referindo
se ao modo como a frase foi tratada na

Itália _::__ algo com:o "Rubens diz que
Ferrari só trabalha para Schumacher",
"Nunca falei que a Ferrari só trabalha

para ele e não para mim. Nunca teve

uma peça sequer que tinha no carro dele
e não tinha no meu. Não tenho nada para
reclamar da Ferrari. Naturalmente, quan
do sai algo para testar, é primeiro para o

Schumacher, porque ele está há seis
anos na equipe."

Considerado por parte da imprensa
especializada na Itália e na Inglaterra
como carta fora do baralho ferrarista pa
ra o ano que vem; Rubens garantiu que
nem começou a falar sobre renovação
de contrato. "Só emjulho começaremos
a negociar. A conversa de assinar ou não
não existe ainda.'"

Embora garanta que adora correr em

Interlagos, Barrichello disse que a se

mana do GP do Brasil "é a melhor e a

pior" do ano para ele: "É amelhor quan
do sento no carro, quando posso estar

junto ao meu público, às pessoas que tor
cem. Mas as entrevistas que são dadas
e as palavras que são deturpadas ... Se
numa frase de cinco ou seis palavras
aquilo for reduzido para três, pode ter

uma conotação diferente. E quando faz
a tradução em outro país a coisa pode
piorar mais ainda. É uma infelicidade."

(FLÁVIO GOMES)

São Paulo - É apenas uma coinci

dência,mas osmais ligados em estatísticas
vão gostar de saber: desde 1994, o piloto
que vence o GP do Brasil acaba a tempo
rada como campeão. Nas últimas sete

temporadas isso aconteceu, e desde que a

F-I voltou a Interlagos, em 1990, em ape
nas duas oportunidades o vencedor da

prova não ficou com o título.
As exceções foram as' corridas de

1990 e 1993. Na primeira, ganhou Alain
Prost, da Ferrari. O título ficou comAyrton
Senna, da McLaren. As posições se in
verteram três anos depois: Senna venceu;
Prost, já naWilliams, foi o campeão.

Em todas as outras, Interlagos, com seu

novo traçado, "antecipou" o ganhador do
título. Em 1991, Senna, da Mcl.aren; em
1992,NigelMansel1, daWilliams; em 1994
e 1995,Michael Schumacher, daBenetton;
em 1996,DamonHill, daWilliams; em 1997,.
JacquesVilleneuve, tambémdaWilliams;
em 1998 e 1999, Mika Hakkinen, da

Mcl.aren; e, no ano passado, Schumacher,
da Ferrari. (FG)

CIRtJRGIÃO-DENTISTA - Especialista em Prótese
Dr. Aw F. é)mto-Dor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-rnail- drair@netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
D�CUwer�S�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

INOLOGIA
ccrcelo-Weber.Süso:
5-3786 - Sala 801
tágio na Universidade de Bordeaux França

Piloto disse

que vai ser
mais comedido
durante entrevistas

São Paulo - O mal-estar causado

pelas declarações de Rubens Barrichello
após o GP daMalásia era visível no rosto
do piloto, que participou do primeiro
evento oficial ligado ao GP do Brasil,
terceira etapa doMundial de Fórmula 1.
O ferrarista, abatido, acusou a imprensa
de deturpar suas palavras e disse que.
pretende, de agora em diante, ser mais
comedido nas entrevistas. "Não queria
me tomar uma pessoa que responde 'sim,
não, talvez, vou ver'. Mas acho que é
esse o futuro", falou, numa coletiva or

ganizada pelaBridgestone noHotel Tran
samérica.

Em Sepang, Barrichello reclamou

publicamente que seu companheiroMi
chael Sehnmacher o ultrapassou apesar
de uma suposta ordem de equipe para
que as posições fclssem mantidas na

relargada da prova, com pista molhada.

Depois de uma conversa com dirigentes
da Ferrari, mudou o tom e a explicação
oficial, tantodo time como do piloto.foi
de que houve um "mal-entendido:' e

palavras interpretadas de maneira equi
vocada.

"Já conversei com o Michael naMa
lásia e depois, pelo telefone. Nunca disse
que ele tinha que ficar atrás. Disse que
talvez o companheiro devesse ficar atrás
naquela situação", falou. Depois de uma
pausa, acrescentou, em voz baixa: "Acho
até que estou falando demais, e amanhã
vai sair tudo errado nos jornais e vai criar

problemas."
,

Rubens garantiu que não há nada de
errado em seu relacionamento com o

alemão e que o episódio "foi criado" pela
imprensa. "Não existe problema nenhum,
nem com o Michael, nem com a Ferrari.
Meu rival não é o Schumacher, é a'F-1, .

PROCTOLOGISTA
Dr. A�e-L.S�

Fone/Fax: 371-5117 - Sala 701

CARDIOLOGIA
, Dr. Fcibio-C. Mo-ntei-vo-

I Fone/Fax: 371-6811- Sala 606
t..
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Estadual de Xadrez
O enxadrista jaraguaense Alexandr Fier conquistou o primeiro
lugar na categoria sub-l S do Campeonato Estadual, disputado

no último fim de semana, em Chapecõ.
A vice-liderança desta categoria ficou com outro jogador de
Jaraguá do Sul: Glaiber de Bona. As meninas da equipe ADJ/
FME também conseguiram ótimos resultados na categoria

sub-I6: Karina Kanzler, Raquel Pertile e

Vanessa EngeImam obtiveram, respectivamente, a segunda,
terceira e quarta posições. Já na sub-I6,

Carlos Rhorig foi o sétimo colocado e Carlos Kanzler ficou
com o décimo lugar.

Academia
, A FME conta com uma

academia de ginástica instalada
em uma sala sob as

arquibancadas do
estádio de futebol do Clube

. Atlético Baependi. No local,
estão à disposição de todos os

atletas da Fundação seis

aparelhos para o trabalho
básico de preparação física. Os

equipamentos foram doados,
recentemente, pela Recreativa
daMarisol.

Kits
O deputado federal Vicente

Caropreso entregou, na

segunda-feira, kits da CBF
contendo shorts, camisetas e

meias para as escolinhas de
futebol da Fundação

Municipal de Esportes de

Jaraguá do Sul. As escolinhas
estão distribuídas em pólos
que atendem cerca de 500

crianças, a partir dos 9 anos.

A fundação tem intenção de

atingir mil crianças.

Patrocínio
A Fundação está buscando patrocínio para

três atletas do atletismo jaraguaense: Clarice Kuhn, Cornélia
Caglioni e Milena Campos. O superintendente do

Departamento Técnico, Ariovaldo Xavier dos

Santos, solicitou às atletas que aguardassem até a primeira
quinzena do mês de abril, prazo em que pretende encontrar

patrocinadores para viabilizar a permanência, das atletas na

equipe de Jaraguá do Sul.

Alunos doColégioMarista São Luís
desenvolvemProjetos de Autoria comEverest

Para começar o ano 2001 em ritmo intenso, o ColégioMarista
São Luís está promovendo Oficinas de Informática com o

intuito de auxiliar os alunos do Ensino Fundamental de 5" a
8" séries na'parte de planejamento, produção e execução de
projetos, utilizando o software Everest, que é uma referên
cia no Brasil emmatéria de softwares de Autoria.

AsOficinas sãoministradas pela equipe da Complex
Informática, Empresa fabricante do Everest, e habilita os alunos
a trabalhar com mais segurança na elaboração de seus

trabalhos, ampliando os conhecimentos já adquiridos no ano
2000. O Everest reforça o conceito do aluno e do professor
ativo, onde o aluno passa a interagir com o ambiente tendo
liberdade de criação.

Este ano, os projetos terão como foco principal oTema
do XX Capítulo Geral do Instituto dos Irmãos Maristas
"Escolha Vida". As atividades já em andamento são:

O Meio ambiente: Agrotóxicos, Lagos Artificiais,
Reciclagem.

O Natureza: Bonsai, Borboletas, Fósseis.
O Saúde: Exercício físico, Doenças do corpo, Clonagem,

Comidas exóticas.
O Afetividade e Sexualidade: Namoro e adolescência,

Gestação/Parto/Amamentação.
No final do ano, haverá uma seleção entre os trabalhos para
Uma apresentação na I Feira de Informática "Marista

Catarinense", que será realizada nos dias 09 e 10 de novem-

bro, no ColégioMarista de Criciúma. '
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Campeonato Varzeano iniciou
com participação de 16 times
Figueira levanta
suspeitade
irregularidade
contra oAtlético

Jaraguá do Sul- O fim de
semana passado foi marcado pela
primeira rodada do 19° Campeo
nato Varzeano de Futebol Raul
Valdir Rodrigues, "Troféu 125
anos de Jaraguá do Sul". Ao todo,
16 equipes participaram das dispu
tas, divididas em quatro chaves.
O superintendente do Departa
mento de Eventos e LazerdaPME,
Luderitz Gonçalves Filho, diz que
os jogos transcorreram bem, ape
sar da acusação feita pelo Figueira
Esporte Clube contra o Atlético
Paraná. "A equipe do Figueira está
acusando o time do Atlético de
atuar com jogador irregular", conta,
o superintendente.

A equipe encaminhou, na se

gunda-feira, recurso para a Junta
de Justiça Desportiva da LigaJara
guaense de Futebol e aguarda
resposta ainda esta semana. De
acordo com o capítulo 6, Artigo
14, do Regulamento Técnico do

Campeonato Varzeano, a equipe
que jogar com atleta irregular perde
cinco pontos e o jogadoréeliminado.

Na Chave A, no estádio do

Acaraí, o Atlético Paraná venceu

o Figueira Esporte Clube por 1 a

,
O, e aSociedadeDesportivaAcaraí
perdeu para o EletropoI por 2 a O.
Na Chave B, no estádio da Ar

sepum, Sociedade Desportiva
Recreativa Amizade ganhou do

Vaneano: Gonçalves Filho diz que o resultado da Junta sai esta semana

Depecil Esporte Clube, por 2 a 1,
e a Instaladora Cerutti perdeu para
a equipe de Santa Luzia, por 4 a 1.

Na Chave C, no estádio da Vila

Lalau, Amo Vila Lalau venceu a

Sociedade EsportivaReal por 4 a

2, e aKiferro venceu a disputa con
tra o Esporte Clube Água Verde,
por 1 a O. Na Chave D, no estádio
do Santo Antônio, Grupo Espor
tivo Bangu/Tranze o Pé ganhou
por 2 x-O do Supermercado Bran
denburg, e Santo Antônio/Kethlin
perdeu para o VitóriaEC/Transville,
por 2 aI.

PRÓXIMA RODADA -

Neste sábado, vão acontecer mais

Pequena - R$ 7,90
Crande - R$ 1 i,90

. Cigante - R$ 17,90
CalzGne - R$ 17,90

Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ,ou gigante

você ganhauma ·minipizza
de banana nevada

Prõzer em Entregamos em Guaramirim
/atender bem.

����
,

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

oito jogos: na Chave A, Figueira
enfrenta o EletropoI, e Atlético
Paraná joga com o Acaraí, no
estádio do Acaraí; na Chave B,
jogam Depecil x Santa Luzia, e

Amizade x Instaladora Cerutti, no
estádio da Arsepum; na Chave C
enfrentam-se Água Verde x SE

Real; e Kiferro x Amo Lalau, no
estádio da Vila Lalau, e, na Chave
D,jogam Supermercado Braryden
burg x Vitória/Transville e Bangu/
Tranze o Pé x Santo AntôniolKe

thlin, no estádio do Santo Antôni6.
Os jogos de cada chave têm iní
cio marcado para as 13h45 e às
15h30. (FABIANE RIBAS)

-,

Jaraguá do Sul- A equipe
do Clube de Canoagem Kentucky
vai participar entre os dias 31 de

março a 1 de abril da primeira etapa
do Campeonato Gaúcho de Ma
ratona e 6a TravessiaMontenegro/
Guaíba, edição 2001.

.

Esta é a primeira prova damo
dalidade Maratona do Campe
onato Gaúcho de Canoagem, edi
ção 2001. A equipe Kentucky está
composta pelos canoístas Harley
Manske, Adilson Pommerening,
Luciano Bertolini eMaiconRogé
rio Pereira.

Jaraguaenses
vão participar
decanoagem

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Escola de Futebol realiza

a seletiva neste domingo
Núcleo treina
garotos para
,aproveitamento no
Vasco daGama

Cezar Junkes/CP

Guaramirim - A Esco

linha de Futebol Cruz de Malta
fará neste domingo a seletiva

dos garotos que estão freqüen
tando os treinamentos desde o

início de março, quando onúcleo
foi instalado em Guaramirim.

Serão selecionados 25 garotos
que participam das atividades,
em cada uma das cinco catego
rias mantidas pela escolinha,
tanto no núcleo de Guaramirim,
quanto em Blumenau. No total,
são mais 200 garotos em trei
namento e preparação nas duas

cidades, e que no segundo se

mestre participarão de outra se

letiva, no Rio de Janeiro, através
do Vasco da Gama.

Em Guaramirim, os alunos

treinam no campo do Avaí, às
terças e quintas-feiras, pela
manhã t? à tarde, sempre sob as

orientações dos professores
Adriano Rafael Tubarão Rech

e Laudir Cerutti. Com a seletiva
deste domingo, explica o·pro
fessor Tubarão, os alunos in-

gressarão numa nova etapa da Oportunidade: jovens atletas aprendem teoria e prática do futebol
preparação, participando de

jogos com escolinhas de futebol As famílias interessadas . da Escolinha Cruz de Malta.
de outras cidades, como vai, poderão se dirigir ao local de Durante' a seletiva, neste do-
acontecer no dia 22 de abril, em
Jaraguádo Sul, e acostumando
se com o ambiente de compe

tição.

treinamento para conseguirmais
-Informações. A mensalidade é

de R$ 15,00 e .serve para aten

der os custos de funcionamento

mingo, a escolinha promoverá
também um churrasco para
auferir mais recursos com a

comunidade. (MILTON RAASCH)

'Segunda fase do torneio vai começar amanhã
Schroeder - Na terça

feira aconteceu o jogo que
finalizou as disputas da primeira
fase da Torneio de Verão de

Futsal com o jogo entre Mal

weelFME Juvenil, e a Mene

gotti/Tupy. A Malwee/FME
definiu a partidamarcando 10 x

4. O assessor de esportes da

Prefeitura, Glauco Behrens,
informa que a segunda fase do

torneio vai ter início amanhã.

"Foram montadas duas chaves
de três equipes que vão jogar
entre si. Classificam as duas

melhores de cada chave e,

depois, acontece cruzamento

olímpico com os quatro times",
explica o assessor.

,

A disposição dos times é a

seguinte: na Chave D, jogam
Coremaco, União EsporteClube
e Malwee/FME Infanto. Na

Chave E, enfrentam-se Mal

wee Juvenil, Kiferro e Estoril!

Mega Tranze o Pé.

COPINHA - A final da

primeiraCapinha de Verão, pro
movida pela Comissão Muni

cipal de Esportes de Schroeder,

vai acontecer na próxima se

mana. A CME/Schroeder vai
enfrentar a Afz/Hering.

A equipe 'Malwee/FME
Infantil está se preparando para
a final da primeira Capinha de

Verão, categoria Infanto. O

grupo está treinando também

para a Copa Hering, que vai

.

acontecer na sexta-feira, em
Blumenau. Nos dias 6 e 7 de

abril, a equipeMalweelFME vai

participar do Campeonato
Estadual de Futsal, em Itajaí.
(FABIANE RIBAS)

JARAGUÁ DO SUL, 29 DE MAR O DE 2001

Malwee/FMEempatacomo tim
do Flamengo, no Rio de Janeir

Jaraguá do Sul - Faltou

pontaria aos atacàntes da
Malwee/FME para a equipe
jaraguaense vencer o Flamengo,
no Rio de Janeiro, na terceira
rodada da primeira fase da Liga
Nacional de Putsal. O jogo,
disputado no Ginásio Tio Sam,
'em Niterói, acabou empatado
por 1 a 1. O time catarinense
volta a jogar pela LigaNacional
amanhã, às 20h15, desta vez em
casa, contra o Banespa, de São
Paulo. No sábado, às 20h30, o
time jaraguaense enfrenta, em
casa, o Taschibra/Hering, de

Blumenau, pela terceira rodada
do Campeonato Estadual, Divi
são Especial.

A Malwee começou a par
tida desatenta e logo aos dois

minutos Vaguinho acertou a

trave direita de Franklin. Aos

poucos, os bicampeões catari

nenses conseguiram equilibrar
as ações e chegaram com mais

intensidade ao gol de Bagé.Aos
10 minutos, em seu primeiro
pedido de tempo, Ferreti pediu

.

ao time que aprimorasse a saída

de bola e concluísse commaior

precisão. A partir dos 16 mi

nutos, o time jaraguaense come
çou a dominar o jogo e a chegar
com mais perigo ao gol adver
sário. Depois de muitos erros
de conclusão de ambos os

lados, o primeiro tempo terminou

sem abertura de contagem.
O segundo tempo reco -

meçou e as duas equipes apre I

sentarammais determinação e

busca da vitória. Mas o time ja
raguaense fez valer a habilidad
de Dedé do Pará e de Xand

para levar maior perigo ao g
dos cariocas. Aos 9 minutos,
ala PC, depois de ser driblad

por Dedé, acabou cometend

falta, discutiu com a arbitrage
e acabou sendo expulso. Log
em seguida, Sandrinho abriu

marcador, após uma jogad
trabalhadapor Ortiz. Umminut
e meio depois André empato
o jogo ao concluir uma dividi
com o jogador Dedé.

Ao final da partida o goleir
Franklin ressaltou que a Mal
wee está conseguindo, ao

poucos, adquirir um conjunt
que certamente vai garantir
grupo na segunda fase. Par

ele, o jogo de sexta-feira con

tra o Banespa será um nov

duelo, sendo que, desta vez

com maiores chances de con

seguir um bom resultado. Par

Ferreti, o time está em franc
crescimento. "Recuperamo
parte dos pontos perdidos con

tra o Rio Verde. Jogamos den

tro do que estávamos plane
jando. Com uma defesa ben

consistente, acabamos fazen

do um belo jogo."

Equipe da ADJ/FME fica em

quinto lugar no Estadual de Tiro
Jaraguá doSul-A equipé

de atiradores da ADJ/FME

conquistou o quinto lugar na
segunda etapa do Campeonato
Catarinense de Carabina Apoia
da, realizado no fim de semana

passado, no Clube 1 de Janeiro,
em Blumenau. -Ao todo, 186
atiradores de seis clubes par

ticiparam das disputas. Os

representantes de Pomerode
lideraram a competição, com o

Clube IOdeMaio garantindo o

primeiro lugar e a Sociedade

Atiradores Pomerode o segun
do. Os atiradores do Clube

Araújo Brusque, Clube IOde
Janeiro e Clube Frederico Don
ner/Timbó classificaram-se na

terceira, quarta e sexta posições,
re,spectivamente.

Na classificação individual

por categoria o destaque jara
guaense foi Jackson Borchardt
na Júnior, com o primeiro lugar
na premiação de troféus e se·

gundo na de' medalhas, fi-
"cando com o quarto lugar ge
ral. Karen Borchardt também

oonseguiu a segunda coloca

ção de troféus na categoria
damas.

Outros três atiradores ja
raguaenses obtiveram bons

resultados. Ivo Siewert ficoU

em sexto lugar na categoria
Sênior e em 16° na classifi
cação geral, e Vilson Bar

chardt, oitavo na Sênior e na

geral. A terceira etapa do Carn

peonato Catarinense de Carabi
na Apoiada está marcada para
os dias 21 e 22 de abril, no Clube
IOde Maio, em Pomerode. (FR)

........Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




