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A Regata Motos,
concessionária da

Honda em Jaraguá do
Sul, inaugurou mais
uma loja na Rua
Walter Marquardt,

727, proximidades do

Parque Municipal de
Eventos.

Classi Auto
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Herlim
373-t010

Edson Junkes/CP Hilário Steingrader explica que tratamento é feito com cloro e sulfato de alumínio. Página 6

Aciag sugere retenção de 80%
da taxa :ambientalllffimunicípios

/
.

. AAciag (AssociaçãoComercial, Industrial e apresentada durante a 113a Reunião Plenária da

Agrícola deGuaramirim) sugeriu que 80% dos Facisc (Federação das Associações Comerciais
recursos arrecadados pelo Ibama com a TCFA e Industriais de SantaCatarina), reá1izadanofinal
(Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental) desemana,emJoaçaba.Aentidadeguaramirense

. fiquem nosmunicípios de origem. Aproposta foi apresentou outras dezmoções. Página 8
I
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Herlim
373-tG10

Edson Junkes/CP Eltrida Voelz, do Departamento de Pessoal da Prefeitura confirmou as denúncias. Página 8

EdsonJunkes/CP Beneficio está sendo
concedido gratuitamente

desde o início do ano

Convênio garante
transporte escolar
APrefeitura deGuaramirim

fmnou convênio-com a Secre
taria Estadual deEducação, no
valor deR$ 133,5 mil.que ga
rantirá o transporte escolar de
1.148 estudantes do Muni

cípio. Página 8

Oposição analisa

instalação de CEI
Depois de terem o pedido

de informação rejeitado, a

oposição em Jaraguá do Sul
analisa apossibilidade de criar
uma CEI para investigar os

procedimentos da Secretaria

de Saúde. Página 4

Começa amanhã a
primeira feira
automotiva de JS'
PáginaS

Água tratada não
chega à periferia
'de Corupá
Página6

Rio do Sul sedia

primeira etapa do
Estadual de Xadrez
Página12
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A hístéría se .repete
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Em abril de 1997, o CORREIO DO POVO foi procurado por
duas pessoas que se diziamvítimas de torturas emaus-tratos na

delegacia de Jaraguá do Sul. Com medo das prováveis
perseguições, solicitaramque seus nomes não fossemdivulgados.
pe, acordo com os relatos, a sessão de espancamento teve

requinte de crueldade, digna dos

campos de concentração riazista.
Na época, o Jornal recorreu à Câ
mara Municipal para que essa,'

comoórgão representativo do po
vo e comdireitos e poderes cons
titucionais, apurasse as denúncias.

A esperança era que os par
lamentares sugerissem a abertura
de umaCPI, investigassem os fatos

e, se comprovados, afastassem do
convívio da sociedade os maus

policiais. Entretanto, o Legislativo
ignorou o apelo e fingiu que não era
com ele. Pressionado pela opinião
pública e pela imprensa, decidiu
convidar o delegado regional Ade
rnar Grubba para as explicações.

Não sem antes demonstrar total indiferença. O então vereador
Vicente Cáropreso chegou a questionar a competência da Câ-: '

mara para apurar as denúncias, já que a polícia é estadual.
, As "explicações" transformaram-se�um festival de palavrórios

ocos, sem nenhuma relação com o propósito. Como era de se Leptospirose em nossa ci- garrafas. Nos bares estes cui-

esperar, Grubba negou os espancamentos, limitando-se a afirmar dade, sinal de que temos que dados não existem. Cerveja ou

que todas as denúncias eram investigadas internamente. A cena
tomar certos cuidados. A refrigerantes podem veicular

foi patética. A covardia dos parlamentares contribuiu para
transmissão se dá através da agentes causador e levar' à

transformar o que seria uni depoimento numa verdadeira urina do rato. Sintomas: dores doença.
homenagem à polícia. Encerrada a sessão, os vereadores se musculares, po�endo levar a: Devemos evitar deixar lixo

sentiram aliviados, com ares de dever cumprido, empurrando o
' problemas neurológicos e até ou resto de comida, rações,

problema para o esquecimento. mesmo àmorte. Principalmente jogados aleatoriamente. Uma
Outros casos de abuso de autoridade, perseguições e torturas nos meses de chuva, quando boa limpeza e um bom acon

foram notificados, sem que os órgãos responsáveis pelas in- temos alagamentos, evitar dicionamento, com boa veda

vestigações e possíveis punições fizessemalguma coisapara conter andar sem proteção nos pés, ção dos recipientes, resolverá
a violência. Não existe nenhum registro de punição de policiais .pois o agente causador que se o problema. Rações de animais
denunciados por tortura ou maus-tratos. Infelizmente, a cons- encontra na urina dos ratos é domésticos devem serretiradas

ciência anda sempre atrasada em relação aos fatos. Aindiferença dispersado pela água, podendo dos sacos plásticos e guar
das autoridades diante do grave problema e a impunidade per- ,eÍltrar por pequenas lesões da dadas em recipientes bem

petuam o arbítrio, colhendo mais do que protestos de uma pele e provocar a doença. '

' fechados. Estima-se que exis

sociedade ávida por segurança. , .

"
.

Lembrarque nos depósitos tarn quatro ratos para cada ha-
Na semana passada, e borracheiro Ade1ir JoséWalter acusou-

;, dos supermercados existem bitante no Brasil. É um-pro
policiais civis emilitares de terem lhe torturado, na noite do dia ratos a procura de comida, blema de saúde pública que
25 de fevereiro, na delegacia, para que confessasse a "fabricação" defecando e urinando em cima depende de todos. Com a im

de notas falsas. Além dele.que foi levado com ferimentos graves de caixas e garrafas. Daí a plantação, em breve, de nosso
ao hospital, a polícia teria espancado tambémÉdson Luiz Gaio. importância de se lavarbem- esgoto sanitário esse problema
Walter conta ainda que foi submetido à tortura psicológica por com água corrente, detergente será atenuado.

'

, conta do delegado e do comissário. Osmétodos medievais de e escova- todos os produtos FISCAL DO FISCAL ,-

investigação são frutos da falta de preparo e da truculência que consumimos e que vêm Somos os fiscais dos verea

permitidas àpolícia.
'

acondicionados em caixas ou dores que, por sua vez" -de-
As constantes distorções merecem atenção especial do

Ministério Público. Não há mais como conviver com tanta

violência e desprezo pelos direitos humanos, cometidos pelos
agentes de segurança, remunerados.com dinheiro público. A
impunidade é a razão principal dos'abuscs.Tcdavia, o sistema
permite que a polícia mande maisque o 'governo. É:'preciso
repensar o papel dos órgãos de segurança e suas funções es

pecíficas. Até porque, polícia existe pára proteger o cidadão e

não para espancá-lo.

CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 5 DE ABRIL DE 2001

Leptospirose
*Walter Batista Falcone

veriam fiscalizar os atos do

prefeito e criar leis para que
este administre omunicípio. Na
Câmara, a pressão que sofrem
os edis da oposição nesta le

gislatura é visível. Tendo um
deles solicitado aoExecutivo

que encaminhasse a relação das
obras que seriam realizadas
este ano, em três bairros, foi
pressionado a desistir do pe
dido por dois vereadores go
vernistas. Todavia, opedido foi
aprovado por unanimidade,
após a explicação em tribuna
do propositor, que recorreu ao

programa de Gestão Com

partilhada: Vereador-da situa
ção também é fiscal do povo

, perante os atos do prefeito,
porém, nunca VI fiscalização
desse tipo, o que é lamentável.

* Médico e bacharel em
Direito

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180 ou pelo endereço.
cp,politica@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter entre 30 e 35 linhas, 00 endereço ou telefone para
contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o text,o e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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MILTON RAASCH

Os vereadores da coligação Acerta Guaramirim (PPB e PFL)
querem mais atenção do prefeito Mário Sérgio Peixer (PFL). O
episódio relacionado com a desativação dos postos de serviços
da Telesc instalados em Guaramirim, esta semana, aguçou nos

vereadores o desejo de serem consultados pelo prefeito sempre

que uma decisão que envolve tanto interesse da população
precisa ser tomada. O vereador Salim José Dequêch (PFL)
entende que isso só aumentará a união da bancada com o

governo e os vereadores se sentirão prestigiados. A queixa é

que, Peixer, talvez por excesso de tarefa, esquece de usar

instrumentos que têm na mão, em determinados momentos.

Ponta-de-Iança Aftosa

Quem pensa A paIestra do diretor de
que o vereador Salim José VigilânciaSanitáriada
Dequêch irá mudar a postura Secretaria de Agricultura do

.

crítica em relação aos atos da Estado de Santa Catarina,
administração, mesmo na , AdelinoRenuncio, no auditório
condição de da Aciag (Associação
líder do governo na Câmara de Comercial, Industrial e Agrícola
Vereadores, está equivocado. de Guaramirim) esta semana,

Dequêch entende que vereador foi bastante concorrida. O
precisa prezar pela autonomia, público, numeroso, saiu
porque, acima de tudo, precisa . impressionado com a forte
defender os interesses da argumentação de Renuncio,
comunidade, que mexeu fundo com a

Posição, aliás, bastante rara responsabilidade de todos na
entre muitos outros vereadores questão que envolve a

vistos em tantos
.

produção de alimentos de

lugares, que não sabem origem animaI.

distinguir que apoiar O problema da ameaça da febre
o governo não significa ser aftosa foi amplamente debatido
submisso. na oportundiade,

Brinquefest
O empresário Mauro Bramorski trabalhou animadamente, durante
esta semana, nos preparativos para a 1 a Brinquefest, que será

realizada neste sábado, em Massaranduba. O acontecimento será
comemorativo ao 7° aniversário da Brinque Park, empresa da qual
é proprietário, e reverterá em benefício da Apae (Associação dos

Pais e Amigos dos Excepcionais) do Município.

ENTREASPAS__--------__---
"É· preciso saber aceitar a derrota com serenidade. Na

demo-cracia é assim, às vezes se ganha, mas às vezes se

perde. Respei-to a opinião de cada vereador, mas muito
mais a decisão do plenário." (Líder do governo na Câmara de

Jaraguá do Sul, Sílvio Celeste Bard - PSDB -, respondendo aos
impropérios desferidos pelo colega Marcos Scarpato - PT -, após
a votação que rejeitou o requerimento da oposição)
"É preciso radicalizar a democracia para viver a liberda

de. A democracia deve estar presente no cotidiano, e não

apenas no discurso, oportunizando que as pessoas sejam
sujeitos e não objetos da política." (Governador do Rio Grande
do Sul, Olívio Dutra - PT -, propondo uma mudança radical no
conceito e na aplicação da democracia no País)

�. Dr.Luciano Maiochi Pereira
� Oftalmologista - CRM 9066'

37'-7801
L Rua Guilherme Weege, 327 - Centro - Jaraguá do Sul - SC I

Unanimidade: vereadores argumentam que postos convencionais ainda são úteispara a comunidade

Vereadores criticam decisão
de fechar postos telefônicos

Posição
unânime tol
manifestada

terça-feira
Guaramirim - Os verea

dores foram unânimes, na ses

são de terça-feira, em criticar a

intenção do prefeito Mário Sér

gio Peixer (PFL) de deixar de
sativados os postos de serviço da

Telesc, instalados na Rua 28 de

Agosto' (Centro) e nos bairros
Corticeira e Guamiranga. Peixer
manifestou essa posição se

gunda-feira, ao tomar conhe
cimento de que a Telesc havia.
cortado as comunicações naque
las unidades por falta de paga
mento.das contas telefônicas. Os
cartões telefônicos, na avaliação
do prefeito, estão tornando os

postos convencionais obsoletos,
além de dar prejuízos ao erário

público.
Na Câmara, as manifesta

ções partiram tanto da bancada

governista (PFLIPPB) quanto da

oposição. "Mesmo que dêem

prejuízos, os postos são muito
úteis para a comunidade", pon
dera o vereador e líder do gover
no, Salim José Dequêch (PFL),
reclamando do fato de o prefeito
não levar asquestões desse tipo
para serem discutidas com os

vereadores nas reuniões do cole

giado de governo, das sextas

feiras. Dequêch acha que está
faltando diálogo do Executivo
com os vereadores e diz que a

bancada governista exigirá reu

niões periódicas mais freqüentes

com Peixer, doravante: "E sem

a participação de outras pessoas.
Só os vereadores, que precisam
ser mais valorizados,"

Ainda conforme Dequêch, a

decisão é precipitada porque não

existe nenhum relatório sobre o

funcionamento dos postos. "Se

algo não está funcionando, é

porque o setor responsável não
está acompanhando como deve

ria", opina.
LUCRO - O vereadorAdil

son André Araújo (PPB) lamenta
a decisão, argumentando que
"Prefeitura não é empresa e não

tem que dar lucro, mas sim be
nefícios para a comunidade". Se
gundo ele, a desativação dos pos-

tos, se acontecer, será um erro

da administração, porque a po
pulação de Guaramirim cresce

muito rapidamente e precisa de

comunicações. Além disso, des
taca Araújo,' os postos também
funcionam como locais de refe
rência para muitas pesoas que
chegam aoMunicípio e precisam
de todo tipo de informações. Ele
aproveitou até para solicitar.a ins
talação de uma dessas unidades
no Bairro Avaí. Já Francisco Luiz
de Souza (PMDB), o Chiquinho,
foi incisivo: "Ficaram durante a

campanha prometendo prioridade
para o povo, e no primeiro ato

tiram um benefício", criticou.
(MILTON RAASCH)
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Encontro

Segundo Floriani, a
Canarinho contratou uma

assessoria especializada para
avaliar as tarifas e itinerários:

"Eles (os diretores
da empresa) me garantiram

que, se existir a possibilidade
em reduzir o preço da

passagem, o farão", afirmou,
informando que os diretores da

empresa vão se reunir com o

prefeito Irineu Pasold (PSDB),
no dia 6l para discutir o novo

projeto para o trânsito da
cidade.

JARAGUÁ DO SUL, 5 DE ABRIL DE 2001

Oposição estuda
a instalação de
CEI para obter
as informações

Jaraguá do Sul - Por 12
votos contrários e seis a favor, a

Câmara Municipal rejeitou o re

querimento apresentado pela
oposição que solicitava infor

mações sobre os procedimentos
da Secretaria de Saúde no ano

passado. O líder do governo,
Sílvio Celeste Bard (PSDB), disse
que o volume de informação soli
citado inviabilizou a aprovação.
"Não há' uma justificativa clara,
um fato específico a ser inves

tigado. Além do mais, são cen

tenas de pessoas atendidas du
rante o mês, o que demandaria
muitas horas e funcionários para
levantar toda a documentação",
argumentou.

O requerimento, assinado por
cinco vereadores, foi apresentado
na sessão do dia 12 de março. A

oposição reivindicava informa-

ções sobre as despesas com me-,
dicamentos, o número de doa
dores de sangue e de exames rea

lizados pelo hemocentro e a as

sistência com remédios, exames
médicos e ambulatoriais e possí
veis cirúrgias, além das respec
tivas notas fiscais. Segundo os

vereadores, o objetivo é "buscar a

transparência com a verba pública".
O documento solicitava ainda

que o Executivo repassasse quais
os medicamentos mais indicados,
os médicos que os prescreveram
e as farmácias onde foram ad

quiridos. "Queremos saber tam
bém se os programas governa
mentais assistiram pessoas ca

rentes ou não", disse Maristela
Menel {PMDB), assegurando que
os vereadores signatários do re

querimento pretendem fiscalizar
a aplicação dos recursos públi
cos. "Estamos estudando a possi
bilidade de instalação de uma C�I
(Comissão Especial de Investi

gação) para obter as informações
que julgamos necessárias", com
pletou Marcos Scarpato (PT).

.Para a instalação de uma CEI

Negado pedido de informação
sobre procedimentos na saúde

Jaraguá do Sul - Mesmo a

contragosto, lideranças pepe
bistas do Município já admitem a

possibilidade do deputado esta

dual Ivo Konell (PMDB) filiar-se
ao PPB. Entretanto, fazem ques
tão de frisar que, se acontecer, a

filiação se dará em Florianópolis.
"Por aqui as chances são prati
camente zero", avisa o presidente
do diretório, José Carlos Neves,
o Gê, também chefe de gabinete
do prefeito Irineu Pasold (PSDB).
O vice-prefeito Moacir Bertoldi

(PPB) garante que não há espaço
para o deputado em Jaraguá do Sul.

Um outro líder do PPB do

Município, que pediu para não ser

identificado, afirmou que há uma
dívida de gratidão do governador'
Esperidião Amin (PPB) para com
o parlamentar. "O voto do Ivo fa
vorável à federalização do Besc
foi negociado com o governo. Na

época, ficou acertado o apoio da
bancada do PPB e parte da do
PFL à indicação dele para o Tri
bunal de Contas';' revelou.

Segundo esse líder, a não

concretização do acordo - Ko
nell não conseguiu os votos ne

cessários para tornar-se conse

lheiro do TCE - "abalou a cre

dibilidade do governador". "O
governador procura outras for
mas de compensar a atitude dele",
afirmou, lembrando os muitos

será preciso a assinatura de um

terço dos parlamentares, seis vo

tos, o mesmo número dado em

favor do pedido de informação.
A oposição também não descarta
a solicitação de uma auditoria do
TCE (Tribunal de Contas do Es

tado). "Indícios de irregularida
des têm o suficiente para justi
ficar a intervenção do tribunal",
garante Scarpato.

O vereador Jean Leutprecht
(PTB), que havia manifestado in-

•
I

.

teresse em assinar o requenmen-
to, votou contrário ao pedido de

informação. A contradição foi jus
tificada pela falta de um fato de
terminante. "O pedido era mui-to

abrangente. Talvez se fosse um

caso específico tivesse sido apro
vado", desconversou, lembrando
que todo o vereador tem como

obter as informações diretamente
na secretaria, sem que seja pre
ciso um pedido formal via Câma
ra. "Se existe suspeita de irregula
ridades, o vereador deve investi

gá-la, mas não pode transformar
o pedido num palanque", criticou.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Pepebistas admitem filiação de Ivo Konell
Arquivo/CP: Edson Junkes

&Irotégia..vmofavorávelàfetieraJkpçãodoBescaproxinwuKoneOdogovemaáor

elogios feitos em público pelo
governador e pelo vice Paulo
Bauer (PFL) ao deputado.

O próprio Konell confirma as

articulações com outras legendas.
Entretanto, nas rodas políticas a

aposta é que ele deve filiar-se a

um partido pequeno como PPS,
PL ou PTB, onde terá assegurado
a candidatura à reeleição. Embora
afirme que não deixa o PMDB,

fontes do partido garantem que
o deputado negocia com o pre
feito de Joinville, Luiz Henrique
da Silveira (PMDB), provável
candidato ao governo do Estado,
apoio mútuo. Konell promete os

votos do futuro partido a Luiz

Henrique e este não interfere na

campanha eleitoral na região .da
.

Amvali (Associação dos Municí

pios do Vale do Itapocu). (MC)

Se depender do prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold

(PSDB), a união PSDB/PMDB para as eleições
do próximo ano não sai. Esta semana, Pasold afirmou que o

PSDB não deixa a aliançaMais Santa Catarina, "apesar do
descaso que a coligação faz com o partido". "Somos teimosos,

decidimos que não saímos e não vamos sair", reforçou.
Por outro lado, o presidente do Diretório do PMDB de Jaraguá
do Sul, Adernar Duwe, trabalha para unir os partidos, tendo,

inclusive, reuniões constantes com Pasold.

Entretanto, a aproximação das duas .

legendas está sendo articulada por lideranças nacionais, sendo
referendada durante a eleição para as presidências do Senado e da

Câmara Federal.

Ciclovia
Está em fase de conclusão a proposta

do PT sugerindo a inclusão de ciclovias nos projetos futuros de

criação de vias públicas. O coordenador microrregional do
partido, Dionei da Silva, informou que a proposta, que será

apresentada pela bancada na Câmara

Municipal, "é mais uma sugestão ao Executivo". De acordo com

ele, o PT quer é que o setor de Planejamento atente para a

necessidade de criar novas ciclovias, atendendo a demanda e

garantindo a segurança no trânsito.

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

Déficit
O vereador Paulo Floriani

(PPB) informou que recebeu,
esta semana, as planilhas da
Canarinho sobre a linha na

Região do Ribeirão Grande do
Norte. O documento aponta
déficit mensal de R$
2.071,42. Floriani disse que
está analisando a lei de
trânsito e das concessões

para propor alterações e a

implantação da tarifa única de

R$ 1,00. "É preciso analisar
também as demais linhas no

Município", sugeriu.

PTB
A reunião do Diretório do

PTB, marcada para a noite da

última segunda-feira, acabou
não acontecendo. De acordo
com o presidente, vereador
Jean Leutprecht, o partido
deve se reunir na próxima
semana. Ele aproveitou para
desmentir os boatos de que
estaria deixando o PTB para
filiar-se ao PPS.

Conta
Para conter a CPI da

Corrupção, o governo federal

prometeu liberar cerca de R$
.

1,2 bilhão para atender as

indicações aos parlamentares
que não assinarem o

requerimento. A denúncia foi
feita pelo Jornal Folha de São

Paulo, na semana passada,
ainda não desmentida pelo

Palácio do Planalto.

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

Jornal

CORREIODOPOVO

Assine o melhor

jornal da região
pagando apenas

R$ 8,00 por mês
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Camisetas da Marisol
à venda na Internet

Jaraguá doSul-AMarisol

S.A. está vendendo camisetas

pela Internet. A novidade foi

lançada semana passada, em São

Paulo, e faz parte de parceria
entre a empresa jaraguaense,
Projeto Ação Criança, e o portal
Terra Networks. Quem estiver
interessado em comprar as cami
setas pela Internet pode acessar

o www.. terra.com.br e assim

ajudar as criançasmenores de seis

anos e as adolescentes grávidas, já
que o lema deste ano do Ação
Criança é dirigido especialmente
para estes dois segmentos.

De acordo com a gerente de

Marketing da Marisol, Rosita

Boeing Machado Lopes, esta é
a primeira vez que a empresa
participa da campanha como

parceira e também é a primeira
vez que serão lançados mode
los infantis. "Estamos parti
cipando porque a causa do Ação
Criança nos é simpática", argu
mentaRosita. Segundo ela, estão
disponíveis camisetas nas cores

, branca, azul, azul-marinho e

turquesa. O custo é de R$ 15,00
para o consumidor final, sendo
que aMarisol fica comR$ 6,00,
para cobrir os custos de fabri

cação e impostos, e a Ação Cri
ança com R$ 5,00 e o restante

como lojista.

r ---------.,

o A Prefeitura de Jaraguá do Sul recebeu terça-feira R$
203.516,00 referentes ao retorno do ICMS (Imposto sobre

Circulação de Mercadorias e Serviços). O valor corresponde
à primeira das quatro parcelas de abril:

.

O gerente de Finanças e Tributos da Secretaria de Gestão,
José Papp, informou que a estimativa é receber aproxima
damente R$ 2,5 milhões mensais, em média.
A Secretaria Estadual de Fazenda repassou esta semana

R$ 4.550.796,84 aos municípios catarinenses.

o O presidente da Facisc (Federação das Associações Comerciais
e Industriais de Santa Catarina), Roberto Breithaupt, declarou que I
a classe empresarial não concorda com a proposta do governo I
federal em ratear entre empresários, governo e trabalhadores a I
correção do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), I
relativos aos planos Verão e Collor. I
Na opinião dele, é injusto que as empresas sejam obrigadas a cobrir I
uma diferença que não foi criada por elas. "As tentativas de I
aumentar a contribuição das empresas e a multa extra-rescisória
só beneficiará quem não paga imposto e aumentar a informalidade",
prevê, argumentando que a medida prejudicará os investimentos

I na produção e, conseqüentemente, na geração de novos postos
de trabalho.

o O designer italiano Alessandro Moroni, do Istituto Europeo
di Design, da Itália, estará em Blumenau a partir de hoje
ministrando aulas de Desenho de Moda para alunos do Senai,
no Hotel Himmelblau. O curso, que termina no sábado, reu
nirá aproximadamente 120 alunos pará aulas técnicas em

Estilismo de Confecção Industrial das unidades do Senai de
Blumenau e Jaraguá do Sul.

Cl Desde segunda-feira, o Grupo Weg adota uniforme para os

funcionários das áreas industriais. O uso, no entanto, não é

Lobrigatório.--------------------�

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

'

Primeira Feira Automotiva
vai reunir 20 mit pessoas

Paralelo à feira
vão acontecer
mais dois eventos
no Município

Jaraguá do- Sul � A pri
meira Feira Automotiva Jaraguá
do Sul, promovida pela Apevi,
Acijs e Núcleo Setorial Estadual
de Automecânicos, organizada
pelaBSF Consultoria de Eventos,
terá início amanhã, às 16 horas,
no ParqueMunicipal de Eventos,
e prossegue até domingo. Um
dos representantes da comissão

organizadora da feira, Everaldo
Batista de Oliveira, estima a'par
ticipação de público de apro
ximadamente 20mil pessoas. "O

objetivo do evento é aproximar
os mecânicos dos fornecedores,
que, em geral, mantêm contato

apenas por telefone", explica.
Os estandes foram comer

cializados para empresas de São

Paulo, Rio Grande do Sul, Pa
raná e Santa Catarina, que vão

expor produtos como rolamentos,
amortecedores, embreagens,
suspensão, adaptação para gás
natural, elevadores de automó

veis, geometria, balanceamento,
escapamentos, linha de ferra

mentas, programas de compu
tadores para oficinas mecânicas,
tintas solventes, entre outros.

Oliveira informa que amanhã à

noite, a partir das 9 horas, vai
acontecer show da banda In

Natura, e, no sábado, show com

a dupla sertaneja Sandro Luiz e

Clóvis.
Paralelo à feira vai acontecer,

durante o dia 7, o 6°EncontroEs
tadual de Núcleos de Autome
cânicas de Santa Catarina, no
Clube Atlético Baependi, e do 2°
Encontro de Retificador Catari
nense com Lideranças Nacio-

fit» 9Jjv�8.�V CRM: 3059 - CPF: 4688�9357/00

Médico Oftalmologista

Arquivo/CP: Edson Junkes

Evento:Oliveiradiz quea intençãoéaproximarmecânicosdosfornecedores

nais, no auditório do Sesi. O pre
sidente do Núcleo de Autome

cânicas de Santa Catarina, Elvis
Charley Ludwig, informa que o

foco principal das discussões do
encontro está relacionado às

questões de gestão empresarial.
"Na oportunidade, vamos fazer
o lançamento da Rede Auten

ticar para fortalecer o associa

tivismo", comunica o presidente
do núcleo estadual.
OPORTUNIDADE

Oliveira informa que todas as

pessoas que participarem do 6°
Encontro Estadual de Núcleos
de Automecânicas vão receber
crachá de acesso e passagem
para participar da maior feira

nacional do segmento, a Au

tomec (Feira Internacional de

Autopeças, Equipamentos e
.

Serviços). Mais de mil expo
sitores de 35 países vão expor
seus produtos neste evento, que
está programado para acon

tecer entre os dias 5 a 9 de junho,
em São Paulo. (FABIANE RIBAS)

Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro
e Curso na Sociedade BrasUeira de Oftalmologia do Rio de Janeiro

AV. Mal. Deodoro 776 - Sala 12 - Ed. Maximunn Center Fone: 047' 275-1150

'Jornal
.J

"CORREIO DO POVO

370-7919
370-8649
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Dificuldade: Taíse Maeir confirma a escassez da água na região. No detalhe, reservatório quase sempre vazio

Abastecimento de água
tratada é precário em Corupá
Apenaso
perímetro urbano
é servido pela
Casan

Corupá - Os moradores da
área rural doMunicípio, especial
mente os que residem na Vila
Rutzen (8 km do Centroj-estão
indignados com a falta de água.
O problema tem sido constante e

acontece especialmente durante
o verão e nos períodos de enxur
rada. De acordo com a comer

ciante Odila Larzen Sell, mora
dora da Vila Rutzen há 49 anos,

sempre falta água e o problema
se agrava com o verão. " A 'água
só vett;t depois dameia-noite, mas

Verbaspara
Jaraguá doSul

Jaraguä do Sul - O prefeito
Irineu Pasold anunciou, durante
coletiva desta semana, que está

aguardando uma verba de apro
ximadamente. R$ 960 mil, con
quistada através dos recursos'das
emendas do governo federal. O
dinheiro será usado para a cons

trução de um Centro de Saúde,
construção de um Centro de
Convivência para a terceira idade,
implantação de projetos de re

florestamento e ainda para a cons

trução de duas creches e um posto
de saúde no Bairro Rio da Luz ou

Rio Cerro.

a conta a gente sempre recebe no
dia certo", ironiza a comerciante.
Assim como Odila, todas as ou

tras farru1ias da Vila Rutzen ( apro
ximadamente 80 a 90 residências)
convivem com a escassez do lí

quido precioso, sendo forçados
a racionar a água de beber, além
de limitar as atividades domés
ticas e de limpeza. "Chegamos
passar todo final de semana sem

água, sem condições sequer de
fazer a higiene da casa e até pes
soal", exemplifica Odila. Ainda de
acordo com ela, o-reservatório
existente no bairro é muito pe
queno e quando as reclamações

. são muitas, o pessoal da Casan
retira água diretamente do rio e

despeja no reservatório, demons
trando total falta de consideração
com a saúde dos moradores, já
que a água não é tratada.

A adolescente TaísaMaier, 14
anos e moradora do Loteamento

Werner, confirma a denúncia de
Odila. De acordo com a garota,
é comum o caminhão-piparetirar
a água do rio e despejar no reser
vatório, que fica há poucos rne

tros de sua casa. Taíse relata que
a falta de água é tão comum que
sua farru1ia planeja cavar um poço,
porque mesmo com duas caixas

d'água. de 500 litros não é pos
sível armazenar o produto. "Às
vezes. a gente até empresta água
para os vizinhos, porque a situ

ação émuito triste para todos por
aqui. A maioria das mulheres
trabalha fora e quando chegam
em casa não têm condições de
fazer o serviço doméstico". Ela.
afirma que a água só vem depois
dameia-noite e que logo pelama
nhãjá acaba.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO -

PMDB
DIRETÓRIO MUNICIPAL - JARAGUÁ DO SUL -

SANTA CATARINA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO \

Atendendo o disposto do parágrafo 50 do artigo 29 do Estatuto do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro, e legislação estatuária e legal e em

descumprimento do mesmo pelo Presidente em Exercício, por determinação
de 1/3 (um terço) do diretório, ficam convocados, por este Edital, todos os
eleitores filiados, titulares e suplentes do Diretório Municipal, para a escolha
do novo Presidente do Partido em face da renúncia do titular Senhor José
Antonio Schmitt, que será realizada no dia 11 de abril de 2001, às 19:00
horas, na sede do Diretório, na Rua Leopoldo Malheiro, 57, nesta cidade de
Jaraguá do Sul, com a seguinte:.

I

ORDEM DODIA

a - Eleição, por voto direto e secreto do Presidente da Executiva Municipal.

Jaraguá do Sul, 30 de março de 2001.

Um terço do Diretório Municipal.

JARAGUÁ DO SUL, 5 DE ABRIL DE2001

Problema ê COmum

Mtuiictp·

Além da limitação do reser
.' vatório, o sistema'

mento também p
'%

siperado precário,
'desso consiste 'ap
cação de cloro e sulf
mínio quando a água
to turva. Hilário també
te que a produção é
durante o verão e que
nidade do interior é aiJ:i
prejudicada. .

"ªÇã9 do chefe'âª
n em Corupá, Al

t ssani, ossproblemas de falta
[de água, ocorreram "recen

Itemente" mas já foram resol

fvidos. Ele comenta que ocorreu

[um entupimento no floco dê

!cantador' devido as enxurradas.

r çãç fica muito distante
.

}.ce:rpa de l�
âeAnÓBom:

.

o e acontecer esse tigo .e

ção", argumenta.
Além-da distância do local clé

captação Bassani aponta ainda a

caBacidade do reservatório, que
s�porta apenas 400 metros

;c�l;jicos de água. Embora a pro
-

diária seja de 1,6.ro,i
p_bipos a.dístríbujç
,almente, istçé, a ägga

ITei;,' peJos canos sem a ajud�
e tle1:1pum tipo de equipa
ento, o que ocasiona a demora

de abastecimento !los pontos
mais distantes.

O cbefe da filial da Casan
no Município alerta para·a n�·"

,

Apolo:

Convênio aumenta percentual
do valor das multas

Jaraguá do Sul - A partir
deste mês a PrefeituraMunicipal
de Jaraguá do Sul vai receber
40% do valor das multas de

trânsito, um aumento de 10% em

relação ao que era repassado até

.então. O convênio, segundo o

prefeito lrineu Pasold, foi as

sinado recentemente com o

governo do Estado e o aumento

do percentual deve-se ao apoio

financeiro que a Prefeitura tem

dado ao Corpo de Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do Sul.
Com este ajuste, aPrefeitura fica
com 40% do valor das multas, a
PolíciaCivil com 35% e a Polícia
Militar com outros 35%. Até
então a Prefeitura recebia 30%,
a PC 35% e a PM 35%. As mul
tas recolhidas pela Prefeitura
foram na ordem de R$ 68 mil.

.

�&
FEIRA AUT�MOTIVA

l!�/
'

.
DE JARAGUA DO SUL

••J'
.

.

_A""_"'" ,,;.: 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
RETrFICAS DE MOTORES E LIDERANÇA NACIONAL

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

Promoção:

AC IJS!i'i
A"OC!AçAO COMERCIAl. e
"OUn'IWU. DI! .u.RACMJA. DO auL (1111111111 I Enlill

14�IUHtI.
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No Brasil, alta

A venda e a produção de veí
culos no Brasil está mais um mês
em alta: No mercado interno, as
vendas das fábricas para as reven

das tiveram aumento de 25% com

parado ao mês de fevereiro, cor
respondendo a 1(>5.194 veículos.
Com isso, teve aumento na produ
ção e, a estimativa, é que as mon

tadoras devem chegar aos 175 mil
carros produzidos, no mês demar
ço, sendo que no mesmo período, :
em 2000, foram produzidos:
147.194 veículos.

Na França, baixa
A França está registrando que

da nas vendas no mercado inter

no no mês de março. A informa- :

ção é que a baixa foi de 0,7%. Mui- :
to significativo para um país que '.

comercializa, em média, 250 mil :
veículos, por mês.

Nos Estados Unidos
As maiores montadoras do

mundo (Ford eGeneralMotors) es- :
tão anunciando novas reduções na .

produção de veículos. Mas não é :
pouca coisa não. A GeneralMotors

pretende parar temporariamente
cinco fábricas nos Estados Unidos,
deixando 10,2 mil funcionários
imobilizados. A redução será de
21% na produção nesse trimestre

para adequar a queda nas vendas
com os estoques.
A Ford também irá dar sus- :

pensão temporária nas operações
em duas fábricas dos Estados Uni
dos e Canadá. Nessa semana será

sus-pensa as operações na fábrica
da marca Lincoln, nos Estados
Unidos e, semana que vem, no Ca- :
nadá, serão dispensados 300 fun
cionários com contrato temporá
rio.

assi
•

uto
)

Jaraguá do Sul, 5 de abril de 2001

Regata inaugura nova

loja em laraguá do Sul
A Regata Motos, concessionária
da Honda em Jaraguá do Sul

inaugurou na noite de nesta ter

ça-feira mais uma loja na cida- .

de. A nova loja, localizada na

ruaWalter Marquardt, 727, tem
800 metros quadrados de área

construída, amplo estaciona
mento e todas as comodidades
e conforto que o cliente merece.

Além do atendimento de pri
meira linha, a loja conta com ofi
cina especializada. "Os mecâni
cos fizeram curso de

especializaçäo na própria fábri
ca da Honda", reforça o gerente
Paulo Cesar Martins, que veio
transferido da matriz, em Rio
do Sul. Segundo o gerente, esta
é a terceira concessionária
Honda administrada pela Rega
ta, sendo duas em Jaraguá do
Sul.

Fotos: Cesar Junkes/CP

A previsäo do gerente é de ven
der cerca de 200 motocicletas

por mês, incluindo consórcio.
Este novo empreendimento ge
rou 12 novos empregos em

Jaraguá do Sul. A nova loja da

Regata funcionará na primeira
semana das 18horas às 21horas e

. a partir da semana que vem das
8horas às 19horas.

�-�
Gerente Paulo CesarMartins

Nãolmporta a marca ou modelo,
seu carro precisa de seglra.

., t-=>(� ..

ADDllakl.r.Harcl
SIUlros

............CIII.IIr

F.em....7
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Arduíno
Veículos

MODELO ANO COR COMBo PREÇO

Gol 99 Branco G Consultar

Parati 92 Bege G Consultar

Gol 96 Branco G Consultar

Gol 99 Azul G Consultar

Fusca 81 Bege G Consultar

Voyage GL 1.8 4p 95 Azul G Consultar

Corsa Sedan 1.0 DK Branco G R$ 17.300,00
Corsa Wind 1.0 DK Vermelho G R$ 16.400,00
Corsa Super 1.0 98 Cinza G Consultar

Corsa Sedan GL 1.6 96 Verde G Consultar

Tempra Ouro 16V 95 Vermelho G Consultar

Palio EDX 1.0 97 Vermelho G Consultar

Fone: (47)371-4225 Fax: (47)371-9720
Av. Prefeito Waldemar Grubba n° 1033

NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCAS

Dalfar
----�----------�-----

VEICULOS LTDA
COMPRA - VENDE - TROCA - FINANCIA

MODELO ANO COR COMBo
FIAT

Tipo 1.6 IE compl. 95 Cinza G
VW

Saveiro CL 1.6 MI 00 Prata G
Gol 16 V 4p 99 Azul G
Gol CU 1.6 95

<'
Branco G

Golf GL 1.8, compl. 95 Branco G
Goi CL 1.6 92 Dourado G

GM
Corsa 2p 98 Prata G
Corsa Wind 96 Azul G
Kadett GL 1.8 96 Bordô G
Astra GLS 2.0 MPFI 95 Verde G
Corsa Wind 94 Branco G

FORD
Escort L 91 Prata A

Tipo ano 95
completo cl ar

condicionado, 1.6
IE, cor grafite, .

valor R$ 9.700,00

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

Comércio de Automóveis Novos e Usados

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

VW
Gol Especial 00 Branco G
Goi 1000 Plus 96 Azul G
Santana Quantum CL 90 Verde Met. G'

GM
Corsa 4p, cl trava 99 Prata G

Pick-up Corsa 1.6 98 Prata G
Kadett SLE 91 Cinza G

FORD
Ka 98 Venne1ho met. G
Versaiies Guia 2.0 92 Marrom G

Rua: Ângelo Rubini, 677 - Barra do Rio'Cerro - Jaraguá do Sul- SC

VW
. Santana cu 1.8. 4pts, dh + ar . cond. + trava 96 Branco
Voyage 86 Prata

���gl( 85 Vermelho
84 Bege

Fusca 1500 79 Vermelho
ClII1

Vectra CD 2.0 16V 97 Preto
Marajó Sl 84 Marrom

FORD
Versailies - cornpl., leto 94 Verde

RAT
Tempra 4pts, cornpl. 95 Vinho

RENAULT
Sénic RXE compl 00 Verde

iiRöiõÇlo-

3722 Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira
Centro - Jaraguó do Sul

�
Aufom'

'Novos e Us'ados VEíCULO ANO COR COMBo

Fones: '373-0806 /373-1881 ClII1
.
Corsa 1.0 212 00 Prata G

MODELO ANO COR COMBo Corsa 1 Q M�EI 4p 99 B[aoeo G
GM QQr�a 1 Q MPEI 2Q aB BrgnQQ G

Corsa Wind 00 Prata G
Corsa 1.0 SUQer 412 97 Cinza GAstra GL cornpl. 99 Prata G

Corsa Wind 98 Prata G Monza 28, SlE comgleto 90 Cinza G
Corsa Super 4 pts 97 Vermelho G VolkswagenCorsa Wind 96 Vermelho G Gol 1.0 16V, Plus 412 (coml2-ar, dir.h., trava) 01 Prata GCorsa Wind 96 Cinza G
Kadett GSI comp. 95 Prata G Saveiro 212, coml2leto 00 Branco G
Corsa GL t.4, LOT, TE 95 Azul G Gol CU 1.6 212 96 Marrom G
Vectra GLS compl 94. Vermelho G Parati CU 1.8 cl ar 96 Prata G
Chevette L cl rodas 86 Cinza A

FordMonza SLE 85 Azul A
Ford F-1000 MWM Xl comQleto 98 Branca O

F-1000 XL cornpl. 98 Vermelha O Escort Gl 1.8i 212 96 Verde G
Fiesta 97 Vermelho G PamQa L 1.8 cl cagota 96 Branco G
Escort L Ldt, rodas, ar qte 94 Prata G Escort Hobbi 1. O 212 94 Cinza G
Escort Hobby 94 Vermelho G

Verona lX 1.6212 92 Cinza AEscort GL 89 Verde G
VW Qfll Bfll! 1 6 lo 2Q 62 Qioza G

Gol 16V, 4p 99 Cinza G Escort Gl 212 88 Azul A
Gol CLi 95 Branco G FiatGoi I Plus, limp./des. tras., ar quente 95 Prata G

Palio EOX 412 (vidro, trava) 97 Cinza GGol i limp/des. tras. ar qte 95 Vermelho G
Fusca 1300 82 Cinza G Tem[2ra GomQleto 412 8V 96 Br.anco G

Fiat !.iDQ Millfl EP 4Q a6 Qinzg G
Palio EO, 4pts, limp. tras. 98 Azul G Uno Mille EP 412 96 Verde G
Uno M EP 4pts, - ar 96 Azul G Uno Mille Eletronic 2 93 Prata G
Palio Weekend, completo 97 Verde G
Palio EO, 4 pts 97 Branca G
Tempra 8V completo 95 Verde G

370 2109 Ruo Woldemor Grubba, 3809 !l� *
Rod. BR-280 - Km 60 - Guaramirim - SC Centro - Joroguó do Sul

,

Ie
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�-----l GLOBAL VEíCULOS
\ll:k:Ulös � Compra - Vende - Troca - Financia

47) 371-3608
Rua Preso Epitácio Pessoa, 1379 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

VEíCULO COR ANO MODELO VALOR
VW·

Parati Branca 98 1.0,16V R$ 15.500,00
Gol Azul 92 1.6 R$ 9.800,00
Gol Verde 86 1.6 rei. água R$ 4.200,00
Voyage Azul 92 1.6 CL R$ 7.000,00
Chevette Cinza 91 1.6 Dl R$ 5.400,00
Corsa Vermelha 99 1.0 MPFI4p R$ 13.500,00
Corsa Roxa 97 1.0 MPFI R$ 10.600,00
Monza Verde 86 1.8 SLE R$ 5.300,00

G\II
Kadet Verde 93 1.8SLE R$ 8.800,00
Kadet Verde 94 1.8 R$ 8.600,00
Kadet Vermelha 90 1.8SUE R$ 6.800,00

RAT
Tipo Vermelha 94 1.6 comp. R$ 8.700,00
Uno Azul 98 1.0 Young R$ 9.800,00
Uno Prata 94 1.0 R$ 7.200,00

. Uno Cinza 93 1.5 S R$ 7.200,00
FORD

Fiesta Branca 96 1.04p R$ 10.000,00

Gol, azul, ano 92; j .6,
Cl - R$ 9.800,00

Tipo 94, completo, ano 94,
vennelho - R$ 8.900,00 I

Verona, vermelha, ano 91 ,

1.8 GlX - R$ 7.500,00

Escort, azul, ano 93, 2.0
XR3 - R$ 9.800,00

E-mail: circuitomotos®terra.com.br
lua leinoldo lau, 355 • Centro • Jaraguá do Sul

"EíCULOS

Compra.Venda -Troca
Motos e automóveis novos e usados

371-9333

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

Uno 4p, eletrônico, azul.
R$ 7.500,00

Vectra GLS - 2.0 - 4p -

97/97 - G - Branca
Gol l6V - 1.0 - 4p - 991 Gol Rolling Stones - 1.6 Escort GL 1.6, vermelho,

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

:3 76-:1.772.

�u._ C_.... r LYI»�
. Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC CAM••MeNtIr..

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 D Saveiro CL, ano 96, branca. F-4000, ano 77, branca.

AUTOMÓVEIS
NOVOS EE USADOS

Negócio-- de- Vorw-
parcv o- Vorw--

Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 130 - Centro
Fones: (47) 275..;1701 ou (47) 371-8287

Corsa Sedan

Palio 2 e 4p
Go116V, 4p, Plus
Gol4p
Gol2p cl ope.
GoI 2p cl ope.
GoI Plus

GolfGL

GoI CL

CorsaWind 4p
Corsa GL 1.6 2p
Corsa Sedan

Corsa Sedan

Corsa 2p, cl ope.
Corsa Super 4p

Diversas
Diversas

Branco

Branco

Branco

Branco

Branco

Branco.

Azul

Verde

Branca

Prata

Bordô

Branco

Bordô

OKm Corsa Super 4p Branco

OKm Pick-up Corsa GL Azul

OKm Vectra GLS completo Bordô

99 KAJXDVFfIFJAROH Prata

99 KA Dourada

99 Verona GLX cl Trio . Bordô

97 Uno EP 4p cl Trio - ar Cinza

95 Uno ELX 4p cl Trio e arBordô

91 PalioEDXlVEfTEJDH4p Verde

99 PalioEX/\1EIIl?A«xh4p Vermelho
97 Palio ED TElRoda 4p Cinza

00 Palio ED 2p Prata

99 Palio ED 2p Cinza

99 Besta 12L Cinza

97 Voyage GL VB Dourada

97

98

97

00

99

90

96

95

99

99

98

99

98
94
87

Planos especiais de pagamento. Veículos cl
garantia de procedência

cl contrato.Temos somente veículos da região.
Troco na troca.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aut
,I' •

Baenendi F· 275 3711 Rua Bernardo Dornbusch, 330-
omovets aepen I .

-

Entrada do Clube Atlético Baependi

ZECA
Automóveis
Novos - Usados
de todas as
Marcas

275 3507

VEÍCULOS
Vectra

VWSaveiro

Gol

Monza

Quantum
Escort

Santana
-

Courier

D20Custom

Gol

Gol

Monza

Gol

Tipo
Vectra

DelRey
Gol

<'

MODELO

GLS

CLMI1.8

MI l6V

Oub

GLS 2000

GL l6V

GL! 2000

Completa
MI

MI

SL

MI l6V

1.6I.E.

CL

Ghia

Plus sv

ANO COMBo

OKm Gas.

00/01 Gas.

98/98 Gas.

94/94 Gas.

90/90 Gas.

97/97 Gas.

94/94 Gas.

97/98 Gas.

93/94 Diesel

97/97 Gas.

97/97 Gas.

93/93 Gas.

00/01 Gas.

93/94 Gas.

96/97 Gas.

85/85 Ale.

01/01 Gas.

COR

Branca

Branca

Verde

Azul

Bege
Branca

Preto

Azul

Bege
Branco

Branco

Bordô

Coral

Bordô

Cinza

Prata

Branca

VALOR

R$ 38.500,00

R$ 19.800,00

R$ 15.800,00

R$ 1l.809pO
R$ 9.800,00

R$ 15.500,00

R$ 14.900,00

R$ 12.800,00

·R$ 41.000,00

R$ 11.900,00

R$ 11.900,00

R$ 10.500,00

R$ 23.300,00

R$ 9.800,00

R$ 23.500,00

R$ 3.500,00

R$ 18.800,00

GolGIII

Gol

Fiesta

Fiat

Gol

Goi Plus MI

Gol

GolGII

GolGIII

Passat

F-lOOO

Uno

GolGIII

Voyage
Monza

Special
Special
Special
LS

MWM

EI..X

Special
CL

SL

l6V

CL 1.6

MPFl

Uno

Corsa Super
Gol,4p l6V

SantanaQuantumGLI

01/01 Gas.

01/01 Gas.

01/01 Gas.

83/83 Ale.

86/86 Diesel

95/95 Gas.

Oa/Ol Gas.

83/83 Ale.

92/92 Ale.

99/00 Gas.

91/92 Gas.

98/98 Gas.

99/00 Gas.

96/96 Gas.

97/97 Gas.

96/96 Gas.

98/98 Gas.

Gas.

Vermelha

Quasar

Quasar
Branca

R$ 16.900,00

R$ 14.900,00

R$ 16.800,00

R$ 1.800,00

R$ 22.500,00

R$ 9.800,00

R$ 16.900,00

R$ 2.900,00

R$ 8,800,00

R$ 17.800,00

R$ 7.300,00

R$ 10.800,00

R$ 11.800,00

R$ 11.500,00

R$ 11.900,00

R$ 10 .500,00

R$ 15.800,00

R$ 13.800,00

Azul

Vermelha
Prata

Ouro

Azul

Verde

Prata

Verde

Cinza

Azul

Branco

Prata

Cinza

VEJA
AUTOMÓVEIS
....I•••
.......

Av. Prel. \Valdemar Grubba, 3691· Jaraguá do Sul· SC
Moros
PretaXLX350

MODELO COR

AstraGL
Corsa Sedan 4p
Corsa 1.0
Corsa Wind
Kadett GL
Vectra GLS
OmegaGLS
CorsaWind
OmegaGLS
0-20
Kadett SL
Monza SLIE
Monza SL/E

GM
Vermelho
Branco
Branco
Cinza
Bordô
Bordô
Cinza

.

Bordô
Cinza
Vermelha
Cinza
Azul
Azul

FlAT
Pálio Weekend 16V, comp Cinza Stil

��l�nEõxr�ã°ts. ���d��Metálico
Tempra 16Y:comp. + couro Branco
IJno"ELX -lp, comp!. Vermelho
Uno ELX compl. Branco

VOLKSWAGEN
Branco
Prata Met.
Preto
Cinza
Verde

GoI 16V,4p
GoI 16V,4p
GolM1
ApoloGL
Voyage CL 1.6

FORD
Escort GLX, 4pts, compl. Verde
Verona GLX - complefo - ar Azul
EscortGI1.8 Cinza
EscortHobbl1.6 4p Bordô

�:��:leL� 11 �í:'!�

COMBo

Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Die.
Gas.
Gas.
Gas.

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

Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.

Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Ale.

f57
ANO

00
99
97
97
96
95
95
95
95
91
91
90
89

98
96
96
95
95
91

99
98
98
91
88

97
94
93
93
92
89

PROMOÇÃO - 3 Unos 01/01, Smart, 4p" R$13.190,OO cada

COMPRA
VENDE

FINANCIA

(0**4:7) 370-1110
(0**4'7) 215-00l0

99'7,5-1118
/

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

VEÍCULO

Escort Hobby 1.0

Escort Hobby 1.0

Escort L 1.6

Verona

Escort GL

Goi Plus

Fiesta 4 p.

Gas.

Gas.

Ale

Gas

Gas

Gas.

Gas.

95 Vermelha

94' Cinza Prata

88

91

95

95

98

95

75

66

Cinzametal

Cinzametal

Cinza Prata

Cinza Prata

Cinzametálico

Verdemetálico

Azul

Branco

MECÂNICA

COMBo ANO COR

Uno Electro Nix 2 p. Gas.

Fusca 1500 Gas.

Fusca 1200 original Gas.

® �

. som alarmes baterias - vidros e travas elétricas (Ç

Rua Bernardo Dornbusch, 1111 � Vila lalau - Jaraguá do Sul
"'''__ �.�,,�.-_,,�_,__ c_, __.,," ",_ .. ,,,,__ ,,"�� ,_,,__ �.,, .�.�•• ��_,,,,_.,� __� ," __ ,,�. �, = �, _,,,,,,",_,�,,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

CONHEÇA A N/AIS NOVA
JOALHERIA DA CIDADE.

Aceitamos
seu usado
na troca

Aberto de
segunda à
sexta das

, 8h às 18h30min
sábado das
8h às 12h

SenJinovos que são ulna jÓia.
Leve um desses e avise seu mecânico que você vai sumir uns tempos.

MARCA MODELO ANO COR

CARROSUSADOS

GM
'

OMEGA SUPREMA GLS 94/94 VERDE

GM CORSA SUPER 97/98 AZUL

VW FUSCA 1300 76/76 BRANCA'

IMP GOLF GLX 2.0 MI 97/97 VERDE

FIAT UNO ELECTRONIC 94/94 VERDE

GM KADETT GL 97/97 VERMELHA
I

FORD ESCORT GHIA 90/90 PRATA

'FORD DEL REY GLX 86/87 CINZA

FIAT PALIO ED 2P 97/97 VERDE

VW APOLLO GL 91/91 PRATA

FIAT PALIO EDX 97/97 VERMELHA

FIAT PALIO EX 2P 98/99 AZUL

GM CORSA WIND 96/96 BRANCA

GM VECTRA CD 94/95 ,BRANCA

GM CORSA GL1.6 96/96 BRANCA

FIAT ELBA CS 91/92 CINZA
GM CORSA SUPER 97/98 BRANCA

GM 020 95/95 BRANCA'

GM KADETT GLS 98/98 PRETA

ENTRADA DE 20%

SALDO EM ATÉ 48X COM
TAXA DE JUROS A PARTIR.

DE 1,39% a.m,

SUPER CONDiÇÕES
DE FINANCIAMENTO

GARANTIA DE
,

'

CÂMBIO E MOTOR

JUROS PRÉ-FIXADOS

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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Vendo. Voyage, 83,
branco. R$ 2.800,00.
Tratar: 371-5343.

Corsa 1.0, 98 , básico,
vermelho, gas.
R$ 11.500,00.

Tratar: 9903-2936.

Vendo. Uno SX 97,
limpo e dezem.

traseiro, vermelho, gas.
R$ 8.500,00.

Tratar: 9903-2936.

Vendo. Uno CS 1.5, 91,
, bege, gas,
R$ 6.000,00.

Tratar: 9973-8756.

Vendo. Go.l MI 1.0, 98,
básico, branco, gas., cl

41.000km.
R$ 12.000,00. Tratar:

371-5343.

Vendo. Monza SLE 2.0,
MPFI, 93, grafite,
álcool, compl., - ar.:

R$ 8.300,00.
Tratar: 9903-2936.

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

"-

AUTOMECANICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

. 1
1J-���'

Telefone:

(047) 376-0251

Rua Ângelo Rubini, 900
Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

Vendo. Parati CL 1.8,
92, branca, limpo e

dezemb. traseiro, ar
quente, vidros verdes,

gas. R$ 7.800,00.
Tratar: 9973-8756.

Vendo. Fusca 1300, 83,
verde. R$ 2.800,00.
Tratar: 9973-8756.

Vendo. Monza 650, 93,
completo, bordô.
R$ 9.000,00.

Tratar: 371-5343.

Vendo. Gol 86, Plus,
motor AP 1.6.
R$ 3.700,00.

Tratar: 9903-2936.

OFERTAS, PROMOÇÕES, DESCONTOS E MAIS DEZENAS DE
MOTIVOS PARA SEUS VIZINHOS/CANTAREM PARABÉNS PRA·VOCÊ.

Parati do Mês Gol1.08V 4P

Cód.5X5Nf4

R$ 28.000:

ENTREGAMOS
ONDE VOCÊ
E S T I V E R **

Supervaloriza�ão
do leu ulado

Troca com Troco

Cód.PC8�'
R$ 28.000:

Cód.5Xl1A4

R$ 17.890;

Horário de
atendimento:

De segunda a sexta: 7h às 19h
Sábados: 8h às 12h

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

Gal 1.0 SV Geração III (c6d.: 5XIIA4): preço promocional li vista li. partlr de R$ 17.890,00. Paratl do Mês (c6d.: 5X5NF4): preço promocional li ....íste a partir de R$ 28.000,00. Polo Classlc, com ar.con·dlclonado e dlreçãc hidráulica (cód.: PC82): preço promocional à vísta a parUr de R$ 28.000,00.
Estoque mfnimo de 01 unidade pera cada vereure. Preços válidos para pinture sólida. Frete näc incluso, consulte e ccncesslcnärla Ceraguá sobre o vetor de frete pera a sua cidade e taxas e modalidades de flnanclamento. Promoção válida até 07/04/2001 ou enquanto durarem os estoques. Fotos meramente ilustrativas.

Estes vercutce estão em conformidade como PRQCONVE . ProgramJl: de Controle de Poluição do Ar por vereures Automotores. "Oistância máxima de 200 Km a contar da Concessionária.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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portas, branco. R$
13.500,00.

Tratar: 9962-1860.

Vendo Toyota, 89,
capota de fibra, cor
branca. R$ 18.000,00.
Tratar: 275-1150 ou

9975-3673. Vende-se Golf GLX,
l.8, 95, champagne,
carro de particular -.
Tratar: 275-3409 ou
9973-9701 com Nane.

UTOS
compra I vendai troca I garagens

Vende-se Gol GTS, l.8,
ano 88. R$ 6.000,00.

Tratar: 372-2024. Falar
com Gilson, após

17:00hs.

Vendo Gol Geração III,
modelo 2000, 1.0, 8VI
2p., cor branca, com

opcionais.
Valor R$ 14.800,00.

Tratar: 9902-0184, com

,Vendo ou troco Toyota
Bandeirante, 77, motor
novo, toda revisada,
calçadas de pneus.
Tratar: 9975-4135

com Fábio. Vende-se Gol99, 4

Re ata
===:::Motos
Rua Adélia Fische, 239 ·Iaraguá de Sul

(47) 9

cOI"a. AI
,

'

'AMfaC.MS
COMjIJ,.,..,
IA .." •••.

C IOO'BIZ KS XLR 1'25 KS

"
'

FINANCIAMENTO: 20°/0 DE ENTREADA
PISO E 60 DIAS E SALDO EM

12, 24, S6 VEZES FI!XAS.

Mario.
Vendo Gol CU l.6, ano
95, cor prata. Valor R$
9.500,00. Tratar: 9902-

0184 com Mário.

Vendo Brasília, branca,
89. R$ l.OOO,OO. Tratar:
370-0789 com Geni.

Vendo Gol 99, particu
lar, 4 portas, com limpo

tras., ar quente ou
troco, por veículo de

menor valor.
Tratar: 375-1168

com Eder.

Vendo Uno l.O, 2000,
único dono, 2 portas,
com opcionais em

ótimo estado.
Tratar: 9975-4135.

Vendo Fiat 147, 86,
branco, impecável.

Tratar: 371-1005. Falar
com Gilson.

Vende-se Chevette SL,
88, prata, álcool, em
ótimo estado. Tratar:
370-7703 com Valmir.

Vende-se CorsaWind,
96. R$ 8.800,00. Tratar:

373-1026.

Vende-se CorsaWind,
99, prata, 4 portas.

R$ 13.000,00 à vista ou

R$ 9.000,00 entrada +

16x R$ 247,3l. Aceita-se
troca. Tratar: 371-2735

ou 9975-0601.

Compra-se Vectra GLS;
.

ano 98, corprata ou

branco.

Ofereço Tempra IE, 8V,
95, completo pago

.

diferença à vista.

Tratar: 9985-6333 ou
275-2859.

Vendo D-20, ano 88,
cabine dupla de

fábrica, 4 portas, único
dono, ótimo estado,
rodas e pneus novos.

Relíquia. Tratar:
9975-4135 com Fábio.

Tel.: 371-7770

REVESTIMENTO

AUTOMOBILlSTlCO

EMCOUROE

TECIDO

R. Bernardo Dornbusch,
2222 - Vila Lalau

Vendo Pick-up Ford

Rangel, 95, SPX, cabine.
longa, completíssima.
Tratar:9979-1437.

Vendo moto Honda
UTR 1000,98, vermelha.
R$19.000,OO. Tratar 275-

1150 ou 9975-3673.

Vendo caminhão

bongo, 2.700, 2000,
único dono, baú

térmico, em estado
novo. R$ 28.000,00.
Tratar: 9975-4135.

OS MELHORES NEGÓCIOS
ESTÃO AQUI. ANUNCIE!

370-1919/�70-8649 ,

Classi Auto

���---- - --
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Consórcio pode ser a solução
para problemas regionais

Jaraguá do Sul - A cons

trução de uma vila olímpica com

abrangência microrregional pode
ser a grande solução para o pro
blema de falta de infra-estrutura

para a realização de grandes even
tos esportivos. A intenção é do

prefeito IrineuPasold, que pretende
viabilizar o projeto através da for

mação de um consórcio, que será
bancado entre as prefeituras do
Vale do Itapocu.

O prefeito de Jaraguá do Sul

garante que já dispõe de uma área
de 90 mil metros quadrados no

Bairro Jaraguá Esquerdo e que os

recursos necessários para a cons

trução de apenas uma pista olím
pica gira em tomo de R$ 300 mil.

Atualmente, a principal carên
cia doMunicípio e região fica por
conta da ausência de um ginásio
de esportes para a realização de

jogos que reúnem milhares de tor

cedores, como o futsal, por exem
plo. A implantação de consórcios,
segundo Pasold, pode ser amelhor
solução para os inúmeros proble
mas comuns enfrentados pelos
municípios do Vale do Itapocu.

CONSÓRCIO 2 - Implan
tação de um consórcio para o se

tor de abastecimento de água da

região também faz parte dos planos
do prefeito de Jaraguá do Sul.

Segundo ele, um consórcio regio
nal resolveria os constantes pro
blemas de abastecimento que a

região tem enfrentado, especial
mentenoMunicípio de Corupá. "O
negócio agora é resolver os pro
blemas de forma regional", res
salta Pasold. Ele afirma que o sis
tema de consórcio é uma inovação
e que faz parte da filosofia de
trabalho de sua administração.

Prefeitura atrasa repasse de
verbas para universitários

Jaraguá do Sul- A Prefei
tura ainda não repassou o auxílio
financeiro destinado aos universi
tários carentes que estudam em

Blumenau, Joinville e Jaraguá do
Sul. De acordo com o presidente
da Associação dos Estudantes de

Joinville, Luís Fernando Ballock,
o atraso está preocupando e com

prometendo os universitários.
"Estamos em abril e até agora não
recebemos nada", reforça Ballock,
que está tentando, segundo ele,
agendar uma reunião com a secre

tária municipal de Educação, Iris
Barg Piazera, para definir a data

possível do repasse do dinheiro.
A verba destinada aos estudan

tes equivale a 500 UPMs ab mês,
que é dividida entre as três associ

ações. O total de alunos beneficia-.
dos neste ano letivo ainda não foi

computado, mas somente a Asso

ciação de Joinville congrega cerca

de 300 estudantes. A verba cobre
até 50% do valor da mensalidade
e só recebe o auxílio quem for

comprovadamente carente.

Segundo Ballock, o atraso no

repasse do dinheiro acontece to

dos os anos, mas nunca chegou
há tanto tempo. "Muitos estudan
tes estão com as rnensalidades atra
sadas porque não têm condições
de pagar o valor integralmente. De

, acordo com funcionária da Secre
taria de Educação, a Prefeitura ain
da não fez o repasse porque a.lei

que prevê o beneficio está sendo
reformulada. O prefeito Irineu
Pasold confirma a intençäo de
reformular a lei. "Vamos geren
ciar de maneira diferente", afir
ma o prefeito, que pretende mu
dar o sistema de avaliação dos
candidatos à bolsa, que até ago
ra era feito pelos presidentes das

associações.

Edson Junkes/CP

'Beneficio: Prefeitura concede transporte para cerca de 1,4 mil alunos de Guaramirim

Prefeitura faz convênio para
garantir transporte escolar

Secretària de

Educação vai '

participar com
R$ 133 mil

Guaramirim - A Prefeitura
firmou convênio segunda-feira
com a Secretaria Estadual de

Educação garantindo a parti
cipação de recursos do governo
do Estado no custeio do trans

porte escolar no Município. Pelo
convênio, o governo deverá re

passar verba no valor de R$
133.550,00 até o final do ano, em

nov� parcelas mensais. Já a Pre
feitura acrescentará outros R$
150.138,00, de acordo comin

formação do-prefeito Mário Sér

gio Peixer, totalizando mais de R$
283 mil de investimentos, no
atendimento de 1.148 alunos.

Em detalhes, a Secretaria de
Estado de Educação está desti-

nando R$ 77.300,00 para atender
773 alunos, com distância entre

seis e 12 quilômetros, ida e volta,
entre a residência e a escola (em
média, R$ 100,00 por estudante),
e outros R$ 56.250,00 em bene-

I

fício de 375 alunos, com percur-
so acima de 12 quilômetros, para
chegar até a unidade escolar (R$
150,00 por criança). A Prefeitura
terá que investir cerca de R$
31.000,00 por mês para manter

o sistema de transporte escolar
em funcionamento, fazendo o

maior desembolso para cobrir
esse valor, 54%.

Peixer considera 6 investi
mento bastante' elevado para as

condições financeiras do Municí
pio e quer reduzir os gastos com

a parlicipação da erripresa Ca

narinho, que é detentora da/con
cessão do transporte coletivo em

Guaramirim, e faz também o

transporte de alunos. Ele pretende
encontrar-se com a direção da

empresa nos próximos dias para

discutir o assunto. Para barga
nhar, o prefeito vai liberar R$
31.000,00 dos débitos pendentes

,

com a empresa, ainda do imo pas
sado, na semana que vem.

PROMESSA - A concessão

desse benefício tornou-se en

cargo pesado para a adminis

tração municipal, desde que o

prefeito decidiu conceder a gra
tuidade sobre o transporte escolar

para todos os alunos, uma pro
messa de campanha. Na admi

nistração passada, eram atendidos
689 estudantes, que participavam
do pagamento de parte do valor
do passe. Com a nova orientação,
não só ficou garantida a isenção
de pagamento como o número de
beneficiados aumentou. Em con

trapartida, a Prefeitura precisa '.

destinar mais do que o dobro do
valor que era investido antes no

setor. "Mas vale a pena. Esse
benefício tem importância ines
timável para as famílias", avalia
Peixer. (MILTON RAASCH)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Intençãoé
apurar
responsabilidades
nocaso

Massaranduba - o prefeito
Dávio Leu quer explicações do ex
prefeito Mário Sasse sobre as su

postas irregularidades encontra

das na contratação de servidores

públicos municipais, com base nos
resultados do último concurso

público realizado pela Prefeitura,
em 1999. Dávio tentou contato

com Sasse, por telefone, durante
a semana passada e o início desta,
antes de viajar para Brasília, mas
não conseguiu. Ele ainda não sabe
informar quais as próximas pro
vidências que serão tomadas no

caso, explicando que primeiro vai

aguardar pela manifestação de
servidores que tenham se sentido

prejudicados pelo decreto publica
do sexta-feira, considerando nulos
todos os efeitos daquele concurso.

Leu baseou a decisão em dois
documentos contendo resultados

divergentes do concurso. Um con

tendo os resultados homologados
pelo ex-prefeito Mário Sasse, que
até a semana passada constava

como sendo oficial, e outro forne
cido pela empresa responsável pela
realização das provas, em fevereiro
deste ano, por insistência da As
sessoria Jurídica da Prefeitura,
visando o esclarecimento das de
núncias desde a realização do con
curso, háum ano emeio. No início
desta semana, a Prefeitura recon

tratou, por necessidade de serviço,
27 servidores dos 29 que partici
param do concurso em 1999, e que
já haviam sido chamados aOS postos
de serviço.

Apenas dois servidores, um
motorista de caminhão e um ope-

Dávio quer ouvir ex-prefeito
sobre contratações irregulares

Um novo conceit
na pré-impressao

370-8649

Edson JunkeslCP

Expeaaiiva:Prefeitura recontratou,pornecessidade deserviço,27servidores

rador de máquina, não foram cha
mados para recontratação tempo
rária, por não haver demanda de

serviço necessária, segundo a ehe
fa do Setor de Pessoal da Prefei

tura, EI trida Voelz. Leu evita fazer
comentários conclusivos sobre a

questão dizendo que não quer dar

conotação política para o caso, mas
admite que "houve favorecimento'
de pessoas, porque eram simpáti
cas ao governo da época".

Na opinião dele, "estão sob

suspeita tanto a empresa Lutz Cur

sos, Concursos e Assessorias Téc

nicas, de Trombudo Central (SC),
contratada para realizar o concurso
em Massaranduba naquele ano,

quanto o ex-prefeito Mário Sasse,
que fez a homologação". Mas,
acrescentaLeu, "quemdevesemani-

festar a respeito é o ex-prefeito, que
em última análise é o responsável
pela homologação dos resultados".

DOCUMENTOS - Tanto o

prefeito quanto a chefa do Departa
mento de Pessoal são unânimes em
afirmar que existem várias discre

pâncias na comparação dos resul

tados, entre o documento que foi

homologado e serviu para as con

tratações serem feitas, e o outro,
fornecido este ano, com a inter
veniência do assessor jurídico
Murillo Barreto de Azevedo. É o

caso da concursada Carolina

Scaburri, que na homologação
não foi aprovada para a função
de Educadora II, mas constou na

segunda lista. "Assim existem
muitos outros exemplos", afirma
Eltrida. (MILTON RAASCH).

Seleciona

crianças de 03 meses a 14 08

para compor elenco d�,eómerci<lb
para o Di da1MÖes.

Aciag apresentou 11 moções
na Reunião Plenária da Facisc

Guaramirim - A Aciag (As
sociação Comercial, Industrial e
Agrícola de Guaramirim) foi a

entidade que apresentou o maior
número de moções durante a 113a
Reunião Plenária da Facisc (Fe
deração das Associações Co
merciais e Industriais de Santa Ca

tarina), realizada no último final de
semana, em Joaçaba, no Oeste do
Estado. Das 27 propostas apre
sentadas, 11 foram dos empresá
rios guaramirenses. A maioria teve
a aprovação daPlenária, com exce

ção de duas, que receberam al

gumas alterações, e de uma ter

ceira, que defendia a extinção do
Horário de Verão, que foi rejeitada.

Numa das proposições mais

importantes, a Aciag defende que
80% dos recursos que forem ar

recadados pelo Ibama com a

TCFA (Taxa de Controle e Fisca

lização Ambiental) fiquem retidos
nosmunicípios, para investimentos
em obras de infra-estrutura e sane
amento básico. Desde março,
todas as empresas com atividades

que estejam de alguma forma re

lacionadas com o meio ambiente
estão obrigadas a recolher a taxa.

No momento, as empresas aguar
dam pelo desfecho de uma Ação
Direta de Inconstitucionalidade que.
está sendo movida pelas con

federações nacional do Comércio
e da Indústria, contra essa tribu

tação.
Outra proposta defende que as

empresas possam utilizar cheques
emitidos por terceiros para efetuar
a quitação de obrigações na rede
bancária. A Aciag sugeriu que
fosse reivindicado com o Banco

Central, mas a plenária deliberou

que este assunto deverá ser tratado

diretamente com o Congresso
Nacional, que poderá decidir sobre
algumamudança na legislação. "O
problema é que a lei da CPMF
aboliu a figura do endosso, difi
cultando as operações de paga
mento com cheques de terceiros",
explica o vice presidente daAciag,
Adriano Zimmermann, que
acompanhou os trabalhos, em Joa

çaba.
Guaramirim elaborou várias

outras propostas igualmente rele

vantes, como a reclamação no

sentido de que o Sine (SistemaNa
cional de Empregos) libere com

mais agilidade os recursos que
destina ao financiamento dos
cursos de treinamento e qualifi
cação dos trabalhadores, Junto ao

Conselho Regional de Medicina
estão sendo questionados os cri
térios que norteiam a emissão de
atestados médicos. A reclamação
é generalizada entre as empresas,
de que, "via de regra, os atestados
trazem apenas a observação sobre
os dias da licença determinada,
sem especificar claramente a doen

ça acometida."
REGIÃO - Outras moções

tratam de questões regionais, como
a alteração do limite de velocidade,
de 80 km/hora para 110 km/hora
na BR-280, no trecho entre Gua
ramirim e São Francisco do Sul; a
limpeza para a retirada da vege
tação às margens das rodovias ca
tarinenses e melhor sinalização
sobre a localização dos equipa
mentos de controle eletrônico de
velocidade (radares). Estes pedi
dos estão sendo encaminhados ao

DNER (DepartamentoNacional de
Estradas de Rodagem), em Santa
Catarina. (MR)

�a,(ot4a,
371-'655

Pequena - R$ 7,90
Crande - R$ 13,90
Cigante - R$ 17,90
Calzone - R$ 17,90

Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha umaminipizza
de banana nevada

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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INAUGURAÇÃO
Abriu ao público, ontem, no Shopping

Center Breithaupt, moderníssima loja
MakenjiHomem eMakenjiMulher, trazendo
para Jaraguá do Sul e região os lançamentos
da moda Outono/Inverno 2001. A inau

guração oficial será hoje, quando acontecerá
um coquetel com a presença de modelos,
entre os convidados, vestindo as roupas da
nova coleção.

PÁSCOA
A primeira-dama, Brunhilde Pasold,

secretária do Desenvolvimento Social,
recepciona na próxima semana, dias 10 e l I,
às 15 horas, no Centro de Convivência, no
Parque de Eventos, cerca de 2,2 mil in

tegrantes dos 23 grupos da Terceira Idade
existentes no Município, para celebração da
Páscoa.

<'::ARAvANA DO ROCK

Aproximadamente quatro mil pessoas
estão sendo esperadas na I" Caravana do
Rock, promovida pela Secretaria de Esporte,
Lazer e Promoção de Eventos, da Prefeitura
de Guaramirim, dias 7 e 8 de abril, ao lado
do Ginásio de Esportes Rodolfo Jahn. Estão
confirmadas as apresentações de seis bandas
de Jaraguá do Sul, Joinville, Guaramirim e

Blumenau. No local haverá dois telões para
o público acompanhar as apresentações.

GAROTO-PROPAGANDA
O industrial Wandér Weege, diretor

presidente da Malwee Malhas, confirmou
que o supercraque Manoel Tobias, além de
defender a equipe jaraguaense na Liga
Nacional e no Campeonato Estadual,
participará de campanhas publicitárias da

empresa.

CLÍNICA
Acontece nesta sexta-feira, dia 6 de abril,

às 20 horas, o coquetel de inauguração das
novas e modernas instalações da Clínica de
Ortodontia, do dr. Cristiano Wuff. A clínica
está localizada na Rua Padre Francken, 174,
Ed. Magnólia, próximo ao terminal urbano.

5/4 - Luciana Janaina Dalpiaz
Viviane Schulz

6/4 - Fernando Blassfeld
Tatiana Blassfeld
Alan Jonas Gonzaga
Rodolfo Fiedler

7/4 - João Maria Gaspar Filho
Gilmar Deretti
Geison Rosniack

o casal Rodrigo dos Anjos e Schirley Kanzler
eternizou o dia do "sim" na lente do fotógrafo Paulo

Jorge (Photo & Cia.), no dia 17 de março, na Igreja
Rio Molha

Industrial Wandér Weege, diretor-presidente da
Malwee Malhas, no Hotel Meliâ, em São Paulo, ao
receber mais uma vez o Prêmio Mérito Lojista, da
CNDL (Confederação Nacional das Câmaras de

Dirigentes Lojistas)

José Klitzke, procurador-geral do Município de [araguâ do

Sul, e o' advogado Paulo Mattos, presidente da subseção da
OAB/JS, na inauguração da Vara da Justiça Federal de

Jaraguá do Sul, dia 15 )1e março.

�MA1íA
.

14.ntversarta 0Je�a'
��oetisa GeraldiJ�

a Silva Pereira'ç
com votos de

Quem troá' de idade no

próximo dia 7 é Iria S.
Hanemman. Parabéns
do seu esposo e beijos

dos filhos. t

Cartão Fidelidade

o Boticário
Adquira o seu em uma de nossas lojas

DanieleFlohr-Modelo emanequim Cekat - 2001

J�raguá do Sul
Av. Getúlio Vargas, 158 Tel. 275-0583
Av. Mal. Deodoro, 183 Tel. 371-7365

Guaramirim -

Rua 28 de Agosto, 1939 Tel. 373-1065

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Artifício: delegado Silva mostra o envelope "cheio" de dólares dos falsários

Empresária lesada em

R$ 20mil no golpe do cartão
Esteéo>
terceiro caso

registrado no
anoemJS

Jaraguá do Sul - Esta semana foi

registrado o terceiro caso de conto do bi
lhete deste ano. Na segunda-feira, a pro
prietária de uma floricultura doMunicípio,
46 anos, perdeu R$ 20 mil para uma

quadrilha de estelionatários. O delegado de
plantão, Ilson José da Silva, acredita que
as pessoas caem nesse tipo de golpemovi
das pela ganância. "São casos típicos de

pessoas que têm 'olho grande', consi
deram-se espertas o suficiente para tirar

.
proveito de supostos analfabetos e acabam
levando uma invertida", critica o dele

gado.
Em geral, os lesados nesse tipo de

golpe são pessoas com idade acima de 40
anos e com nível de cultura mediano.
"Muita gente fica cega quando o assunto
é dinheiro, fazem qualquer coisa para
enriquecer facilmente", considera a

delegada Fedra Konell, informando que O

crime do conto do bilhete é enquadrado
como estelionato e a pena prevista é de
cinco anos de detenção.

FATO - Na segunda feira, uma

comerciante estava em Indaial quando foi
abordada por um homem, de aproxi
madamente 22 anos. Ele disse que tinha
bilhete premiado, que não sabia o que fazer
para retirar o prêmio (no valor de R$ 560

mil) e que iria pagar R$ 30 mil para quem
o ajudasse. Após algum tempo, o homem
abordou outra mulher ,- integrante da

quadrilha-, que se ofereceu para telefonar

para a Caixa Econômica Federal e conferir
o número do bilhete. Depois de fazer a

ligação, a mulher chamou a empresária
para que ouvisse a confirmação, pro
vavelmente de outro integrante do grupo.

- Ela acreditou na informação e veio
com os dois para Jaraguá do Sul para
retirar R$ 20 mil como garantia de sua

idoneidade-, conta o delegado. Ele revela
que a comerciante deixou-se enganar por
uma mala de dólares (maço de papel) que
estava em poder da mulher e também

entregou sua parte para o homem. Depois
que chegou em casa a vítima percebeu que
havia caído num golpe. (FABIANE RIBAS)

Jovem acusado de homicídio será

julgado esta tarde emGuaramirim
Guaramirim - o Tribunal do Júri

estará reunido hoje, às 13 horas, naCâmara
de Vereadores, para levar a julgamento
Gineu de Bonfim, o Gino, acusado de
homicídio contra Ismael Nascimento

Gonçalves, morto com um golpe de faca,
no dia 2 de janeiro de 1997. O crime acon

teceu nas proximidades da residência da

vítima, na Estrada Geral, na localidade de
Caixa D'Água, no interior do Município.
O juiz de Direito Substituto em exercício,
Francisco CarlosMambrini, presidirá o júri,
com atuações ainda do promotorVictorEm
mendörfer Filho, na acusação, e do advoga
do Amauri Cesar Johnsson, na defesa.

A rixa entre Bonfim e a vítima iniciou

no dia 16 de novembro, durante uma fes
tividade realizada no Pavilhão da Capela
da Linha Caixa D'Água e culminou,
algumas semanas depois, com a morte de

Gonçalves. Desde então, conforme consta
nos autos do processo, Bonfim, então

com 20 anosde idade, teria feito ameaças
contra a vítima, prometendo que haveria
acerto de contas. No dia 1 de janeiro, o

jovem tentou entrar na residência da

vítima, mas não conseguiu seu

objetivo.Bonfim não desistiu da contenda
e retornou no dia seguinte.

O crime aconteceu por volta das 22

horas, quando Gonçalves percebeu a

presença do jovem e saiu do interior da
moradia. Bonfim atingiu o desafeto com

um golpe na altura do peito e ainda voltou

se contra Valdecir Pereira Soares e Adilson

Pereira, que testemunharam o fato, ferindo
um deles, no braço, inclusive. O motivo

alegado pelo homicida foi que um filho da
vítima teria se apoderado de um cadeado

que lhe pertencia'. O réu não tinha

antecedentes e permaneceu em liberdade

provisória, trabalhando em Curitiba,
aguardando pelo julgamento.
(MILTON RAASCH)

CIRURGIÃO-DENTISTA - Especialista em Prótese
Dr. Aw F C)0vLo-DOY�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804

E-rnail- drair@netuno.com.br

INOLOGIA
aecelo:Weber Süva:
5-3786 - Sala 801
tágio na Univers.idade de Bordeaux França

ENDOCRINOLOGIA'
Dr. CUwev�s�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

PNEUMOLOGIA - ME
BRONCOSCOPIA (,E�p

Dr. c7...cuiêUo- L
Fone/Fax: 37'2-15S..� O

PROCTOLOGISTA
Vr.A��L.s�

Fone/Fax: 371-5117 - Sala 701

CARDIOLOGIA
V r. Fcibio- c. lv1OVlt'e{..vo

Fone/Fax: 371-6811- Sala 606
.............................................................................................................................................................................: , :
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A solução na produção de fotolitos
coloridos e preto e branco,

sistema digital.
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Malwee/FMEjogouna
CopaHering de Futsal

Schroeder - As equipes
MalweelFME, de Jaraguá do Sul;
AD Hering, de Blumenau; Estrela
Batistense, de São João Batista, e

SpacaBlu, de Blumenau, participa
ram do quadrangular da Copa
Hering de Futsal realizado no sába
do passado, em Blumenau, nas

categoriasMirim e Infantil.
Na categoria Mirim, Malwee/

FME venceu aEstrelaBatisterise por
7 a2; aScapaBluganhoudaMalwee/
FME por 2 a 1, e a Malwee/Flvlf!
perdeu para aAD Hering, por 6 a 1.

Na categoria Infantil, a Estrela

Batistense perdeu para a Malwee/

FME por 5 a 3; Spaca Blu perdeu
.

para a MalweeIFME por 7 a 1, e a

ADHering venceu aMalwee/FME

Jaraguá do Sul- A terceira

rodada do Campeonato Varzeano

de Futebol "Raul ValdirRodrigues",
Troféu 125 anos de Jaraguá do Sul,
definitiva para o encerramento da

primeira fase, foi adiada para o dia
21 de abril. O superintendente do

Departamento de Eventos e Lazer,
Luderitz Gonçalves Filho, explica
que o motivo da transferência é a

realização do curso sobre arbi

tragem promovido pela Federação
Catarinense de Futebol, neste sá

bado, em ltajaí. Todos os árbitros
da Liga Jaraguaense de Futebol
vão participar dos testes físicos e

teóricos do evento.

Na Chave A, no estádio do Jo-

por 2 a 1. "Este evento serviu para
. que as equipes se preparassem pa
ra o campeonato estadual", diz o as

sessor de esportes, Glauco Behrens.
Amanhãinicia o Campeonato

Estadual de FutsalInfantil, no
ltarnirim Clube deCampo, em lta

jaí, Na abertura, a equipe jara
guaense vai disputar contra o time

da Apama, e, no sábado, aMalwee/
FME vai jogar contra a AABB, de
Joinville, às 10 horas, Às 18 horas o
confronto é contra a equipe da casa,

o Itamirim Clube de Campo. O re

turno vai acontecer em Jaraguá do

Sul, nos dias 4 e 5 de maio.
O Campeonato Estadual de

Futsal Mirim começa no dia 26 de

abril, em Jaraguádo Sul. (FR)

ão Pessoa, jogamEletropol xAtlé
tico Paraná, e Sociedade-Desporti
vaAcaraf x FigueiraEsporte.Clube,
Na Chave B, no estádio da Arse

pum, enfrentam-se Santa Luzia x

SociedadeDesportiva e Recreativa
Amizade, e Instaladora Cerutti x

Depecil Esporte Clube. Na Chave
C, estádio da VilaLalau, jogam So
ciedade Esportiva Real x Kiferro

Esporte Clube, eAmoVila Lalau x
Esporte Clube Água Verde. Na
Chave D, no estádio do Santo

Antônio, enfrentam-se Vitória!
Transville x BangulTranze o Pé, e
Santo Antônio/Kethlin x Super
mercado Brandenburg. Os jogos
iniciam às 13h45 e 15h30. (FR)

Futsal jaraguaense perde
para a Agroeste, em Palmitos
Time nãose
encontrou em

quadra e foi
derrotado, 6 a 3

Jaraguá do Sul - Numa

noite em que o time não se

encontrou, a equipe Malwee, de

Jaraguá do Sul, acabou derrotada
pelo time da Agroeste, na cidade
de Palmitos, pela quarta rodada
do Campeonato Estadual Divisão
Especial, por 6 a 3. O placar não
retratou perfei tamente a realidade

do jogo, já que o goleiro Nor

berto, do time do Oeste, acabou
se. tornando o principal jogador
em quadra. Manoel Tobias entrou
em quadra nametade do primeiro
tempo e construiu boas jogadas
que acabaram esbarrando nas

mãos do goleiro adversário. A

Malwee volta à quadra nesta

sexta-feira, em Canoas (RS),

quando irá enfrentar a equipe da

Ulbra pela quinta rodada da Liga
Nacional de Futsal. No domingo,
ainda pela Liga, o time enfrentará
a UCS, em Caxias do Sul.

O jogo começou tenso, com

as duas equipes errando suces

sivamente nas conclusões. A

Malwee teve boas oportunidades
nos chutes de Xande e Júlio

César, mas foi a Agroeste quem
abriu o marcador com Parreira,
aos seis minutos, Um minuto

depois, Xande empatou para os

jaraguaenses. Aos 9 minutos,
Kiko roubou uma bola perdida por
Júnior no meio de quadra e colo

cou o time do Oeste novamente

em vantagem.
Aos 11minutos; Xande chutou

forte da direita e acabou empa
tando o jogo mais uma vez, O

técnico Ferreti colocou Manoel

Tobias em quadra aos 12 mi

nutos; e o ala mostrou toda sua

técnica ao colocar Xande, Júlio
César e Ortiz na cara de Norberto

que acabou evitando a virada.
O segundo tempo começou e

os times voltaram a desperdiçar
oportunidades.A partir dos cinco
minutos Franklim e Norberto

voltaram a se destacar com de

fesas difíceis. Mesmo sentindo o

longo tempo fora das quadras,
.

Manoel Tobias acabou se sobres

saindo logo nos primeiros movi
mentos. Aos sete minutos, San
drinho, aproveitando um passe
sobre medida do ala, desempatou
com um chute cruzado no ângulo,

Aos l lminutos, depois de uma
confusão na área, Júlio César

acabou marcando contra e de

cretando o empate para a

Agroeste, Um minuto depois,
Kiko roubou a bola de Manoel

Tobias e acabou virando o jogo.
Quando tudo parecia que a

Malwee iria reagir, Diogo, em
cobrança de tiro livre aos 16

minutos, ampliou para 5 a 2 e,

um minuto depois, decretou o

sexto gol da Agroeste.

Adiada terceira rodadadoVarzeano

� �� 'fgnlF

Tobiasestã confirmado até o fnndáLigaNacional
Edson Jun�eslCP

a

'prensa reii\izll.da na terça-feira,
no Parque Ma!wee. O jogador
contõu q avia recebido pro-
postas p a Ulbra, no

do e:lS.teriúl;, .

'��.. Jâfaguá.,
;,

et;acidade,
a e

@

plicou. EI .mou que vai
defender aMalwee até o fim dos

jogos da LigaNacional e garante
quejl equipy val receber o título
de camp

O

Iniciando
Ao iniciarmos esta coluna, queremos a�adecer:
em primeiro lugar a Deus, que nos da a capacidade de expressão, de ler e
escrever; falar e ouvir,
Aos nossos pais, que nos deram uma formação com nítidos princípios e

valores de vida,
Aos professores, que nos ensinaram a escrever e a ler, que nos ensinaram a

refletir e pensar, ,

Aos patrocinadores deste espaço, que acreditam em nossa capacidade de
darmos umamensagem aos leitores, que acolheram nossa solicitação,
Aos diretores do]ornai"Correio doPovo", por abrirem este espaço para
que pudéssemos rios comunicar com os leitores,
A vocês, leitores, que lêem nossos artigos, que nos animaram com comen

tários quando falavam dos artigos que a dona Alba escrevia na coluna
"Momentos de reflexão".

Esperamos que nossa estréia possa ser e continuar sendo motivo de
enriquecimento desteJornal e algo para os leitores "pensar",

Você já imaginou como era o mundo e como ele seria hoje se ninguémlesse ou escrevesse?
Como seria a vida se não tivéssemos oportunidade depensar ou repensar

a nossa existência, nossa atitude, nosso comportamento nesse mundo no

qual estamos inseridos, enfim sobre a vida, o dia a dia, pensar nos valoresdesta vida,
E falando em valores, quais são os valores de nossa vida, quais são os

valores dos quais não podemos abrir mão? Certamente cada uni terá seus,
que necessariamente não precisarão ser iguais para todos, Pense nisso,
enquanto nós lhes enviamos nosso cordial abraço,

Se Deus assim o permitir, nós nOS encontraremos semanalmente nesta
coluna,

Pastor Ingo Piske, foi pastor da Comunidade Evangélica Luterana de

�araguá do Sul por mais de 21 anos, atualmente é diretor de Assistência à
amília e Comunidade na Secretaria do Desenvolvimento Social na Prefeitura
Municipal. É natural de Timbó/SC

Alffia Piske, esposa do Pastor Ingo Piske, acompanhou seu esposo
nos trabalhos pastorais em várias paróquias, nos últimos 21 anos emJaraguá
âo Sul, onde também foi professora d? Colégio Evangé�co Jara�á e locutora
o programa Conversando com Voce, e redatora de artigos em Momentos

de reflexão", E natural de Florianópolis/SC
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Campeonato&tadual deXadrez
começa amanhã emRio do SUl}

Técnico pretende
implantar o xadrez
comomatéria na
grade escolar

Jaraguá do Sul - Amanhã

começa a primeira etapa do

Campeonato Estadual de Xadrez,
nas categorias sub-lO, sub-12 e

sub-14, em Rio do Sul. As dis

putas seguem até domingo e vão

contar com 12 jaraguaenses. Há
quatro anos treinando a equipe
de xadrez do Município, Renan
Levi da Costa diz que está ela
borando projeto para implantar o
xadrez como matéria curricular

nas escolas de ensino funda-

mental e médio.
- Eu estou dando aula de

xadrez em escolas e o resultado

já está aparecendo. Os alunos

que se dedicam nestamodalidade

esportiva tornam-se mais pa
cientes e adquirem mais concen

tração nas atividades que de

sempenham -, destaca o téc

nico, enfatizando que não ape
nas por prática esportiva o xa

drez
.

é importante, mas também

pela questão pedagógica. Ele
conta que o projeto será voltado

principalmente para crianças de
1" a 4" séries por estarem adap
tadas a terem aula apenas com

um professor.
_

Após a Páscoa, cerca de 200
alunos do Colégio Divina Provi-

Ujam vai promover o primeiro
Torneio de Futebol Suíço

Jaraguá do Sul - AUjam
(União Jaraguaense das Asso- .,

ciações de Moradores) vai pro
mover o primeiro Torneio de
Futebol Suíço, no dia 22 de abril,

.

a partir das 8 horas, no campo
da Associação de Moradores da
Vila Lalau. Um dos representantes
da comissão organizadora do

evento, Antônio Marcos da

Silva, diz que o Município conta

com 30 associações de morado

res de bairro e que a perspectiva
é a participação de 24 equipes.
"A intenção do torneio é pro
mover a integração entre as asso

ciações e angariar recursos para
a instalação de um posto telefô

mico", informa.
Silva ressalta que o pedido

para instalação vai ser encami
nhado para um escritório de- ad
vocacia de Joinville, que aceitou
fazer o trabalho sem ônus, inclu
sive associações de bairro daque
la cidade.

O valor da inscrição é de R$
25,00 e deve ser feita até o dia
.' ) '

15 de abril pelo telefone 9965-

9348, com Mário Pappen; 371-
7436, com Antônio Marcos

"Dega", ou 9973-8106, com

Gilberto Leissmann. Serão ins

critos, nomínimo, sete jogadores
por equipe e, no máximo, dez.
Os árbitros que vão comandar as

partidas são da Liga Jaraguaense
de Futebol.

.

Os três primeiros colocados
'da Chave dos Ganhadores vão

receber 20 quilos de costela, 20
\ quilos de frango e duas caixas
de cerveja, respectivamente. Na
Chave dos Perdedores, os três

primeiros colocados vão ganhar
15 quilos de costela, 15 quilos
de frango e uma caixa de cerveja,
respectivamente, além de troféus
e medalhas.

Durante o dia. vai acontecer
atividades do Projeto "Brincando
no Bairro". As pessoas que qui
serem almoçar no local devem
confirmar presença até.o dia 15.
O valor do almoço (filé simples)
é de R$ 4,00 por pessoa. (FR)

JARAGUÁ DO S,UL, 5 DE ABRIL DE

Equipe Ajinc/Urbano/FME de
Natação conquistou 22 troféus

dência vão ter aula de xadrez uma
vez por semana. A coordenadora
de atividades complementares do
colégio,Mariado CarmoDelgado
de Souza, acredita que a con

centração e o desempenho das

crianças que praticam o xadrez
melhoram consideravelmente. "É
um projeto de experiência, ne
nhuma escola de Jaraguá do Sul
realiza este tipo de atividade, mas
acredito que vai dar certo",
destaca. Ela explica que as cri

anças vão aprender, inclusive, a
confeccionar as peças e o tabu

leiro.
A equipe da FME conta hoje

com 25 enxadristas que treinam
toda tarde no Colégio Divina

Providência. (FABIANE RIBAS) . Concentração: xadrez melhora o rendimento dos alunos na sala de

Jaraguá do Sul- A equipe
Ajinc/Urbano/FME de Natação
conquistou 22 troféus e três me
dalhas nas travessias realizadas
no fim de semana passado'. No
sábado pelamanhã, os nadadores
jaraguaenses participaram de

percurso de 1,8 mil metros no .

Circuito Mercosul, na Ilha do
Francês. À tarde, a equipe par
ticipou do Campeonato Estadual
de Velocidade - Troféu Fita

Azul- e, no domingo, travessia
na Ilha do Anhatomirim, todas
em Florianópolis. O técnico da

equipe, Ronaldo Fructuoso, diz

que o desempenho dos nadadores
superou as expectativas.

Na classificação geral, da
travessia na Ilha do Francês, a

nadadora jaraguaense Aline Os
sowski garantiu a segunda co

locação, no feminino. Na cate

goria Sardinha (l1 a 13 anos),
segundo lugar para Ana Zana

dréa, i primeiro Eduardo Marcat

to, segundo foi Marcelo Córdova.
Na categoria Peixe Voador (l4 a

16 anos), segundo lugar para
-Talita Hermann. Na categoria
Paru (30 a 34 anos), ajaraguaen
se Solange Benz ficou em ter

ceiro lugar.
Na categoria Infantil I (13

anos) do Estadual, Aline Os

sowski ficou em primeiro lugar
no 50 metros peito e terceiro no

50 metros livre; Ana Zanadréa

garantiu a segunda colocação no

50 metros peito e 50 metros

livre. Na categoria Juvenil II (l6
anos), primeiro lugar para Belisa
Franzner.

Na classificação geral fe
minino da travessia da Ilha do

Anhatomirim, Marina Fruc

tuoso garantiu o primeiro lugar,
e Aline Ossowski o segundo.
Na categoria Sardinha, pri
meiro lugar para Ana Zanan

dré a, Eduardo Marcátto e,

segundo lugar, para Marcelo

Córdova. Na categoria Peixe

Voador, primeiro lugar para
. Elisiane Franzner e segundo
para Belisa Franzner. (FR)

e esporte

FMEpromo
tarde de lazer

Jaraguä do Sul - A Fu

dação Municipal de Esportes, t
conjunto com aAssociação de M
radores do Bairro Tifa Martii
vão dar início ao projeto de pl
mover tarde de lazer e esporte
comunidade, neste sábado. O �

perintendente doDepartamento
Eventos e Lazer, Luderitz Ge

çalves Filho, informa que aEscr
Municipal deEnsino Fundamen
Nilda Salai cedeu espaço para
realização do evento.

- Será realizado campeom
de pipa, o regional de mata sole

do, torneios de minivôlei, miniJ

.
tebol, gincanas, além de outras a

vidades recreativas paraa comui
dade -, conta Gonçalves Filhc

As escolas que vão partici]
do Regional de mata soldado s

Cristina Marcatto, Renata Pra

Jonas Alves e Nilda Salai.
As atividades iniciam às 13h�

prosseguem até às 17 horas, e n
têm custo. (FR)

Com rodízio de pizzas, panquecas, lazanhas,
nhoques, talharim e calzones

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 1277 - Jaraguá do Sul - se - Fone 275-2825
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