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"Um novo conceito

na pré-impressão"

A Caraguá
Veículos

completa um

ano em Jaraguá .

do Sul, e. neste
período, já
vendeu 700
carros, uma

média de 60
veículos por

mês

Classi Auto

Edson Junkes/Cf" CeJm de áoirmaióososptUticipturun_ dosfeslt!ios dePósCoanoPorrpIB deEventos. Página 6

Tamanini prega conciliação
no PMDß para evitar 'racha'
o prefeito de Corupá, Luiz Carlos Tamanini

(PMDB), propôs que os diretóriosmunicipais
da região lancem pré-candidatos a deputado
estadual. A proposta foi apresentada ao pre
sidente do diretório de Jaraguá do Sul, Ademar
Duwe, na terça-feira.

Tamanini, um dos pré-candidatos, disse que
o objetivo é oportunizar o debate interno para
a escolha de um candidato de COnsenso. Apreo

cupação é evitar o "racha" na legenda em Jara

guá do Sul, que realizou ontem convenção para
eleição do novo presidente. Págh1as 3 e 4

Homem preso por
tentativa de roubo
opintorElcioLuizRofino de

Souzafoi presoem flagrantepela
PolíciaMilitar, na terça-feira,
portenrntivadefiDtodeg�olina
de um veículo Gol, no Bairro
ÁguaVerde. Página 10

Brasileiro deve

acontecer em JS
A FundaçãoMunicipal de

Esportes e a Federação de

Desporto Estudantil de Santa
Catarina pretendem realizar
em Jaraguá do Sul o primeiro

.

Campeonato, Brasileiro de

Futebol Sub-17, feminino.
Página12

Edson Junkes/ep Associação 'fJller
ponte J:06re oRilJeirão

.

Chico de Paillo

Construção de ponte
deve ser para breve

Associação deMoradores .

do Bairro Chico de Paulo
marca eleições para este mês
e define prioridades. Página 6

IPTU vai gerar
R$ 5,1 milhões',
A Prefeitura de Jaraguá do

Sul projeta arrecadar em tomo

de R$ 52 í milhões com o

IPTU. Ao valor está incluído a

taxa de coleta de lixo e de lim

peza pública. Página 5
.

Edson Junkes/Cf' OntemfoireaIiwIaa 1II1IÓIInfá da /Jelegacia dePolícia CMlpara o nopopriáio. Página �
.
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A crisepolítico-administrativaemoral porquepassaoHospital
SantoAntônio, deGuaramirim, é resultado de anos de descaso,
incompetênciaenegligênciadas seguidas administrações,Apoeira
da omissão, que repousava inerte nas gavetas e nas consciências
das autoridades municipais, foi levantada no ano passado pela

,

Comissão de 'Investigação, ins
taladapelaCâmara deVereadores.
O relatório final apontou 13'

irregularidades e a emissão de 333
cheques sem fundos, num único

ano.

Instalada em novembro de

1999, após reiteradas denúncias de
falta de material básico, a CI

comprovou o C}uemuitos suspei
tavam: ohospital sofriade inanição
fmanceir� emalversação crônica
do dinheiro público. Pelas inves
tigações foipossível descobrir que
haviam 10 1 títulos protestados,
contratação de bense serviços sem
licitação, fraudes no seguro-de

sempregoe desprezo pelo controle orçamentário,mantendo caixa
2 parapagamento demedicamentos e equipamentos realizados
pelaPrefeitura,
A divulgação do relatório, que pêdiu o afastamento do então

provedor doHospital Santo Antônio, Nilson Bylaardt, na época
também secretário deSaúde doMunicípio, causou desconforto
no governo e gerou todo o tipo de protesto. Apesar das ma
racutaias, cujas cópias foramencaminhadas aoMinistérioPúblico,
Tribunal deContas doEstado eDelegaciaRegional do Trabalho,
nenhumaprovidência foi tomada, confirmando a velhamáxima
de que; no Brasil; o crime compensa.

Todo o qüiproquó aos poucos foi sendo acomodado, seguindo
a lógica das conveniências e dos interesses. Entretanto, serviu de

. pretexto para quea atual administração - adversária política da
anterior- implantasse um regime autoritário e centralizador.No

, ,r.ff' ._;._,', ,'�' �:,' ':'j'.
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ínfciô d.0i!QIê�j.ö pi'esideüte 40 Conselho Deliberativo, Osnildo
Barrel, áP!e,��p,u a1}lSt#����di�o� "desobedientes". A decisão
foi torná4ª,,;, ,,', ,A���.RCia:,�6Legislativo de exigências pouco
ortodoxá�1?" .·!'i(�hi��ã�}Io corpo clínico, ,

_

-

<::",?�',�:·,'-r� j .�'-, " >:'·i- '.I-"} ,,;� .

A reaçã<;> t;lêBarrel; CQ}noprevista, foi sarcástica.DesqualifIcou
as denúnf�:��esafIQ�B� ���b�l��:'a sua autoridade. Classificou
de graves:ös>iêiatos f�ito.s pelOs médicos, afirmando que eles
extrapolaram o�1imite§, f\4uniflo dédocumentos-leismunicipais
e resoluções doConselhq,Regional deMedicina=-, desenrolou
o rosário de e�plicaçõe.s, '�bm argumentações técnicas, para
justificar a linhadura que; para ó cidadão comum, é quase um
enigma, Gasta-se o ócio com frioleiras que emnada contribuem

paraà rl:telhoria da iristlthliçao'. '

.

.

Não 'obstànte: discipJ.fuá,nprka é demais. O perigo reside nas
açõys p0llcódemocráti:cas, onde o diálogo é substituído pelas
impo§ições:'Gerh-�umhospital exige responsabilidade extrema,
t�daVià,'utilizar do�utoritariSínOparajustificar o compromisso é
m.tönce.bívet Épreoisosaber administrar os sentimentos, não
}_Jeililitilldo que a inconsciência revele o lado sórdido e abjeto da
natureza humana. Enquanto persistirem as divergências, a
população, patrocinadora d� toda f�a, continuará desassistida.
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.Importância da nota de produtor rural

A nota de produtor rural é um
documento fiscal muito importante
para o agricultor. Cabe ao agricultor
rural fazer uso dessa nota sempre

que vier a comercializar qualquer
tipo de produto, tanto de origem
vegetal quanto de animal.

'

É preciso que se diga também

que a nota do produtor rural é de
uso exclusivo dele e, em hipótese
alguma, poderá ser emprestada
para outros produtores e muito
menos para aquelas pessoas que
intermedeiam a comercialização da
-produção agrícola.

Sempre que houver a venda de
qualquer produto agrícola, a nota

do produtor rural deve estar

. presente e o seu preenchimento de
verá estar oorreto, principalmente
no que diz respeito à quantidade
de produto que está sendo comer- .

cializada, beri-I como o seu valor.
O valor em reais especificado

na nota nunca deve ser inferior ao
valor da venda do produto.

Para que o agricultor possa ter
acesso à nota de produtor rural,
precisa estar inscrito como produ
tor rural e, para tanto, necessita

* Amantino Dali'Agnol

da apresentação dos seguintes
documentos: carteira de identidade,
CPF e talão do Incra, e procurar o

Departamento de Agricultura
Municipal, no horário normal de

expediente. Após ter feito isso,
receberá uma carteirinha com' o
seu cadastro de produtor rural.

Massaranduba historicamente
é conhecida como um Município
em que a arrecadação depende, em
grande parte, da comercialização
agrícola, com destaque para o

arroz irrigado, banana, avicultura,
piscicultura e, recentemente, a

olericultura e a cultura da palmeira
real. A distribuição do IÇMS, que
é recolhido por todos os municí

pios do Estado à Secretariá de

Fazenda, funciona da seguinte
forma: do total recolhido, 75%
ficam com o governo estadual e
os 25% restantes são divididos
entre as 293 cidades catarinenses.

A distribuição é dividida de
acordo com o índice de participa-

, ção de cada,município nomontante
arrecadado. Quanto mais ICMS o

município arrecada, tanto maior o
índice de participação no retomo

do imposto.
Massaranduba já foi detentora

de índice superior a 0,3%� Entre

tanto, apesar do crescimento da

economia, principalmente no setor
agrícola, o índice de participação
do Município no ICMS é hoje de

0,2,7%. A verdade é que nos últi
. mos anos o movimento econômico,
em vez de aumentar, diminui.

Gostaria de aproveitar a opor
tunidade para informar os agri
cultores que existe uma lei tra

mitando nqCongresso que dispõe
, exatamente da aposentadoria dos
colonos e que.um dos parâmetros
considerados para efeito de cál

culo do valor da aposentadoria é o

volume de vendas das respectivas
notas de produtor rural. O aumento

do movimento econômico de
Massaranduba dependerá em

muito do esforço de cada um. O
nosso Município precisa crescer.

* Engenheiro Agrônomo e

secretáriodeAgriculturaeMeio
Ambiente de Massaranduba

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, o endereço ou telefone para
contato. O jornal se reserva o dir�ito (Je sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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MILTON RAASCH

Tamanini recebeDuwe e pede
pela unidade interna doPMDß

o impasse que se instalou no Hospital Municipal Santo Antônio, com
,

parte dos médicos e a direção da: instituição divergindo sobre
assuntos administrativos e salariais, parece ter chegado ao ponto de

afunilamento. Deixar que a situação continue, agora,
indefinidamente, sem uma solução, só vai significar desgaste para a

administração municipal. Afinal de contas, com a interrnediação dos
vereadores, cada uma das partes já colocou exaustivamente seus

pontos de vista e já é possível avaliar todos os lados. Se a direção do

hospital é enérgica, por outro lado, os médicos precisam levar em
conta que a administração mudou. E, com isso, mudaram também
as práticas. �nquanto a polêmica persiste, fica desviada a atenção do
fator preponderante que é deixar o hospital em boas condições, sem

dívidas e equipado, para atender melhor a comunidade.

Prefeito de

Corupô repudia
,novamente os

antagonismos

Corupá - o prefeito -Luiz
Carlos Tamanini (PMDB) rece
beu, anteontem, o coordenador -

regional do PMDB, Adernar

Duwe, quando alertou sobre os

reflexos negati vos das atuais

divergências entre as lideranças
da legenda em Jaraguá do Sul,
sobre as bases do partido nos mu

nicípios da microrregião. Tama
nini entende que a discórdia entre
o próprio Duwe e o deputado es

tadual Ivo Konell acentuou-se a

partir da convocação de parte do
diretório para a eleição da dire

toria, esta semana, dizendo que

isso não contribui erp nada para
oPMDB.

Duwe compareceu em Coru

pá para conversar com as lide

ranças locais sobre o encontro

macrorregional do PMDB, que
está sendo convocado para o

próximo dia 27 de abril, em Jara

guá do Sul, e que deverá contar

com a participação do prefeito de
Joinville e virtual candidato do

partido ao governo do Estado',
Luiz Henrique da Silveira. Nesse

contato, Duwe evitou fazer co
mentários sobre o impasse que
se instalou no diretório em

Jaraguá do Sill, dizendo que
prefere se manifestar oportuna
mente.

I \' Ontem à tarde, Tamanini ten
tou manter contato por telefone
com Luiz Henrique, segundo ha
via sido combinado há dias. Ele

,I

quer que Luiz Henrique visite

Corupá, em data ainda a ser de
finida. Nesse encontro, vai ma
nifestar ao futuro candidato ao

governo estadual que tem inte-

Escoteiros I

Os moradores da Rua João
Bona e laterais estão

empenhados num projeto pela
formação do primeiro grupo de
escoteiros de Guaramirim,
iniciativa que tem o apoio do
comandante do 5° Pelotão da
PolíciaMilitar, tenente Rogério
Vonk, A primeirareunião para
tratar do assunto aconteceu' na
semana passada e um segundo
encontro está previsto para esta

segunda-feira (16),. na Sala de
Reuniões da
Prefeitura. Os pais interessados

:

em ver os filhos,
,

meninos e meninas,
participarem do grupo, estão
todos convidados.

Escoteiros II
A proposta de instalação do

primeiro grupo de escoteiros na

cidade conta com o apoio e

incentivo do Grupo Jacoritaba,
de Jaraguá do Sul, e deverá
mobilizar muitas famílias

interessadas na Vila Amizade. o
tenente Vonk, incentivador do

projeto, entende que o

escotismo transmite boa for

mação moral para os jovens,
, além de noções de civismo e

sobre a importância dos
cuidados na preservação da

natureza. Vonk diz que é mais

importante ver as crianças e

adolescentes envolvidas com
escotismo do que atraídos por

coisas nocivas,

Homenagem
O empresário João Riboldi foi um dos homenageados pelo Corpo

-

de Bombeiros Voluntários de Guaramirim, durante as

comemorações alusivas ao 10° aniversário de fundação da

entidade, terça-feira à noite, em jantar que aconteceu no Turis
Lanches. Riboldi recebeu uma placa, que serviu para externar o
reconhecimento da diretoria da entidade pelo apoio prestado.

À espreita Comércio
É evidente que adversários O horário de funcionamento do

políticos do atual governo de comércio sofrerá alterações
Guaramirim acompanham hoje e sábado, em Guaramirim,
atentamente os últimos tendo em vista as

Tamonini:crítiças(J{)anJagonismóinJemoecoerência(J{)apresentarcandidatwu,
guaenses". Ainda referindo-se a

LuizHenrique, diz que, na opinião
dele, o prefeito de Joinville reúne
todas as condições de fazer vingar
o acordo político entre PMDB e

PSDB, por tratar-se de uma'

liderança que tem aceitação em

-toda a Região Norte do Estado.
"Tenho ouvido isso de muitas

,

pessoas, inclusive de outros par
tidos", diz. Ele defende que o

,PMDB descentralize a questão
das candidaturas para deputado
estadual, chamand_o nomes, de
todas as cidades da microrregião
e apontando aquele que seja de
consenso. (MILTON RAASCH)

resse em concorrer a uma vaga
à Assembléia Legislativa e que
espera ser chamado pelo PMDB,
caso apareça a oportunidade. Ele
-mantém a ponderação quando fab
do assunto, reiterando que tem a

intenção de ser candidato "mas

sem atropelar ninguém", e que

respeitará se, for indicado outro
comemorações da Semana

Santa. Hoje, o comércio deverá
funcionar das 8h30 às 12 horas

e das 13h30 às 19h30.,Para

sábado, será das 8h30 às 17
horas. A Câmara de Vereadores

está antecipando a sessão

ordinária, das 19 horas para as

8 horas da manhã dehoje, em
função da passagem da Sexta-

Feira Santa, amanhã.

acontecimentos relacionados
com as divergências no

I, HospitalMunicipal Santo
,

Antônio. Muitas das decisões

que' estão sendo tomadas agora
e as próprias conseqüências do
atual tiroteio, de acusações e

argumentos entre médicos
descontentes e direção do
hospital, podem virar munição
política para o futuro.

nome.

ANTAGONISMOS - O

prefeito evita opinar sobre a

questão que afeta o partido em

Jaraguá do Su( dizendo que "tem
amigos nos dois lados" e que
"esta é uma questão que deve ser

resolvida pelos partidários jara-

Zimmermannreúne a bancada do PMDB
Dr.Luclono Maiochi Pereira

Médico Oftalmologista - CRM 9066
na presidência o senador Casildo- ,

Maldaner.
Na reunião de ontem, foi

mencionado apenas superfi
cialmente o impasse que envolve
alguns médicos e a direção do

Hospital Municipal Santo Antô
nio, desde o início do governo
da coligação Acerta Guaramirim,
(MR)

Guaramirim - O ex-pre
feito Antonio Carlos Zimmer
mann (PMDB) 'rompeu o isola
mento que manteve por várias
semanas, após a derrota nas elei

ções municipais do ano passado,
e reuniu os vereadores da ban
cada peemedebista, optem pela
manhã. No encontro, deliberou
se pela realizaçãode reunião da

Executiva do partido na semana

que vem, que ainda deverá ser

convocada pelo presidente, João
Vick. A reunião servirá para
articular a participação dos pe
emedebistas guaramirenses na

convenção estadual do partido,
emmaio, quando serão definidos
o novo diretório e a Executiva, .

estadual do PMDB, que hoje t�m

371-7801
Rúa Guilherme Weege, 327 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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Cesar Junkes/CP

,

Eleição: peemedebistas ouvem o deputado estadual Ivo Konell (em pé)

CecíliaKonell é conduzida
à presidência do PMDB

o atual presidente,
Adernar Duwe,
não cornpqreceu
para 'eleição

Jaraguá do Sul- Por acla

mação, a ex-candidata a prefeito
pelo PMDB, Cecília Konell, foi'
conduzida, na noite de ontem, à

presidência do partido no Muni

cípio. Indicado pela maioria dos

convencionais, o nome de Cecília
foi homologado por unanimidade

pelos cerca de 50 filiados pre
sentes. Em princípio, ela recusou

o cargo, apontando outros mem

bros do diretório, mas convencida

pela maioria, voltou atrás e aceitou

presidir a legenda. O atual presi
dente, Adernar Duwe, não compa-

receu à reunião e a vereadora
Maristela Menel, que pretendia
disputar a indicação, deixou o local
antes da votação.

,

A eleição, marcada por edital

para acontecer às 19 horas, só
aconteceu às 22 horas. Os filiados

aploveitaram a reunião para lavàr
a roupa suja, acumulada desde ou
tubro passado. O deputado esta-.

dual Ivo KoneII rebateu as críticas
de que o PMDB está em crise e

prestes a "rachar". Segundo ele, a
agitação está sendo feita por apenas
três pessoas, duas não filiadas. "O
Fogaça (advogado Altevir Fogaça)
não é filiado ao PMDB. Se éle diz

que sim' está mentindo. O domi
cílio eleitoral dele é Jaraguá do Sul,
portanto, precisa estar filiado aqui,
e não está", garante.

Sobre a posição de Duwe, Ko
nell foi enfático: "Onde ele estava

na campanha passada? No palan
que dos adversários. Como pode
dizer que é peemedebista se aban

dona a candidatura do PMDB para
apoiar os adversários", indagou.
O clima esquentouquando Maris
tela fez algumas críticas ao partido.
KoneII cortou a fala e disse que
ela havia usado a imprensa para
atacá-lo, inclusive com palavras
agressivas. Contrariada; deixou a

reunião e não quis comentar a dis
cussão. O primeiro suplente de

vereador, Ronaldo Raulino, fez
críticas severas à atuação do vere

ador Vitório Lazzaris.
Cecília agradeceu a confiança,

depositada e pediu a colaboração do
diretório para comandar a legen
da. "Não serei presidente sozinha,
queroa participação de todos, por
que precisamos unir o partido",
discursou. (MAURÍIJO DECARVALHO)

PPB apostano 'racha' d�PMDB de JaraguádoSul
Jaraguä do Sul - Mesmo

antes da eleição para a escolha do

presidente do Diretório municipal
do PMDB, realizada na noite de
ontem. (leia texto acima), os pe
pebistas do Município já conta

bilizavam lucros, Na avaliação de

les, o "racha" trará prejuízos elei
torais à legenda adversária e de
bandada da ala derrotada, "po-

. dendo fortalecer o PPB". O pre
sidente do partido, José Carlos

Neves, o Gê, também chefe de
Gabinete do prefeito Irineu Pasold

(PSDB), é o mais otimista.
Na opinião dele, a provável

divisão do PMDB equilibrará a

disputa à AssembléiaLegislativa no
próximo ano. "O Ivo (deputado
estadual Ivo KoneII) sempre foi um
carididato forte. Se se confirmar
o 'racha', parte dos votos dele será

redistribuída aos outros partidos,
principalmente para o PPB", prevê,
informando que, independente do
número de postulantes e dos acor
dos entre os partidos, o PPB de
Jaraguá do Sul terá um candidato
a deputado estadual.
'- Sou favorável que todos os

partidos tenham seu candidato a

deputado estadual. O pPB terá o

dele, com certeza -, reforçou,
informando que o vice-prefeito
Moacir Bertoldi é um dos nomes

do partido para disputar' as
eleições., "Posso até ser candidato,
se não aparecer ninguém", com
pletou. Em relação ao lançamento
de um candidato a deputado fe

deral, Gê disse que o partido não

cogita' a possibilidade ainda, que
discute a hipótese de apoiar a re

eleição deVicenteCatopreso (PSDB).

Bertoldi concorda com a de
cisãode lançar um candidato a de

putado estadual, mas acredita que
o assunto deva ser discutido com

Os diretórios regionais, "para es

colher um candidato de con

senso". Ele voltou a rejeitar o lan

çamento de sua candidatura. "Pes
soalmente não tenho interesse, mas
sou partidário e vou respeitar a

decisão do PPB", desconversou.
RESPEITO - Sobre os boa

tos em relação à filiação de KoneII
ao PPB de Florianópolis, Gê disse

que não acredita, "porque o pre
juízo do' governador Esperidião
Amin (PPB) será maior do que a

garantia de mais um voto na As
sembléia". Entretanto, deixou

transparecer a preocupação. "Vai
dependermuito dos acordos escusos

feitos na Capital", criticou. (MC)

As convenções para a renovação dös diretórios municipais do

PSDB deverão acontecer em outubro. A data e possível alteração
será definida pela direção estadual da legenda. O presidente do

diretório de Jaraguá do Sul, Célio Bayer, informou que o assunto

entrará em pauta somente no início do segundo semestre. "Não'

temos ainda nem a nominata do diretório. Até porque não há

motivos para anteciparmos a discussão", declarou, lembrando

que o estatuto permite uma única reeleição.
Segundo ele, que não poderá mais concorrer à reeleição, está no

segundo mandato, a Executiva municipal pretende reunir-se com

o presidente estadual do partido, deputado federal Vicente
Caropreso, para discutir a formação da futura direção municipal,

que "tende a eleger uma chapa de consenso".

Vexame
Mais uma vez o-Brasil é motivo de vexame e de vergonha na

comunidade internacional. O relatório da ONU (Organização das

Nações Unidas) sobre a tortura policial no País, divulgado ontem
, I ,

na Suíça, classifica o método.utilizado corriqueiramente pela
Polícia como 'Cultura da brutalidade', "No Brasil, é norma que as

autoridades policiais não investiguem, e sim batam. Que
castiguem, humilhem, façam com que suspeitos e condenados'
sintam dor. Muitas vezes com o ímpeto animalesco", diz um

trecho do documentei.

Alerta
O secretário de Gestão de

Jaraguá do Sul,Alcides
Pavanello, solicitou aos

contribuintes que denunciem
à Prefeitura irregulatidades na
coleta de lixo e limpeza '

pública. "Quem paga a taxa

de coleta de lixo relativa a seis,
vezes por .semana, e o

caminhão não passa todos os

dias, está sendo enganado e

.precisa denunciar",
convocou, informando que é

praticamente impossível a
administração fazer tal
fiscalização.

Formação política
O PT de Jaraguá do Sul

realizou, na noite de ontem,
em Três Rios do Norte, mais
uma etapa do projeto de

formação política dos -

filiados. Na próxima quarta
feira, o encontro deve
acontecer no Ana Paula,
reduto do vereador José
Pendiuk dos Santos, o Zé
Padre. O curso abrange os

princípiós é o estatuto do
.

partido.

Crítica
Durante a explanação sobre

IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano), taxa de

limpeza pública e coleta de lixo,
feita por Pavanello, na segunda
feira, na Cârriara Municipal, a

vereadora Lorita Karsten

(PMDB) criticou a falta de
, folhas no carnê do IPTU para

quem quer parcelar o
, pagamento. "É um descaso.

Sem contar o péssimo
atendimento dado ao

contribuinte no setor de
Tributos da Prefeitura",

disparou.

TV Senado
O governo

pretende "popul�rizar"
a TV Senado. Hoje, a

transmissão é feita apenas para
quem possui antena parabólica

ou tem contrato com

repetidoras por
cabo. A proposta

governamental é estimular os

,

prefeitos a comprarem
equipamentos para retransmitir
o canal em UHF, que são mais

baratos.

Jornal

CORREIODOPOVO

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

Assine o 'melhor

jornal, da região
pagando apenas

R$ 8,00 por' mês

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Núcleo setorial forma central
de compras na região'

o Jaraguá doSul- A Central

de Compras doNúcleo Setorial de
J Mercados e Mercearias da Apevi
I' (Associação de Pequenas Empre

sas do Vale do Itapocu) e.Acijs
(AssociaçãoComercial e Industrial
de Jaraguá do Sul) foi implantada
semana passada. O consultor do

11 núcleo, Osni Pincegher, conta que
este projeto estava sendo discutido '

desde o início das atividades do

grupo, no começo deste ano. "Nós
visitamos outras cidades para co-

a nhecer os mecanismos de funcio
'e '

namento do serviço e adaptamos para
e

o núcleo de Jaraguá do Sul", conta.
e

Pincegher explica que através
i, desta central de compras os inte
l-

grantes do grupo vão poder efetuar
a

compras em conjunto, buscando
n melhores preços. "Os nucleados

: só têm a ganhar, eles vão trabalhar
em conjunto, trocar experiências

o
e, desta forma, vão oportunizar a

).
ascensão dos estabelecimentos co

o merciais que atuam", enfatiza. Ele
o destaca que, de início, foi definida
e

grade de dez produtos essenciais,
,

HO cotidiano do consumidor e um
I.

grupo determinado de nucleados,
que irão efetuar as compras dos

produtos previamente estabe
lecidos para todos os integrantes
do núcleo.

IMPLANTAÇÃO - O Nú
cleo Setorial de Mercados eMer

cearias foi fundado no dia 17 de

agosto do \
ano passado, com

objetivode identificar os proble
mas e necessidades do segmento,
e buscar possíveis soluções em'
conjunto. Cerca de 18 pessoas
participam das reuniões, realizadas
a cada 15 dias. O consultor do
núcleo diz que osintegrantes par
ticipam de atividades como pa
lestras de motivação profissional,
como atrair clientes, evitar ou
diminuir a inadimplência, propa
ganda .para pequenas empresas,
entre outras.

As pessoas interessadas em

conhecer e fazer parte do núcleo

podem entrar em contato com

Wanderson Rau, coordenador'do
grupo, pelo telefone 275-0894 ou

com o consultor, pelo telefone
371-1044. (FABIANE RIBAS)

----------,

"
'I

10 A Aberje (Associação Brasileira de ComunicaçãoEmpresarial) I
I

I está com as inscrições abertas para a 278 edição do Prêmio Aberje/]
12001, considerado omais importante da comunicação empresariall
'Ibrasileira, I
I�e acordo com o presidente da Aberje, RuyMartins Altenfelderl
ISilva; oProjeto de CidadaniaEmpresarial é resultado do crescente r
I engaJ�mento.das e.m_presa� n� conc,ei�o de�esponsa��dade soc�al'l
10 penodo de mscnçoes VaI ate o proxrmo día 23. MalS iI1fonna�oes

) IPodem ser obtidas pelo telefone (Oxxll) 3675-5444 ou no site dai
I
Aberje http://www.aberje.com.br I

,

, I

1
lo A próxima reúnião da Aciag (Associação Comercial, Industrial el
IAgrícola de Guararnirim).vai ser realizada, na terça-feira, no auditório I
I da entidade, pois haverá explanação sobre financiamento -linhas de I
I crédito - dos representantes do banco do Rio de Janeiro e BNDES -I
[Finame, José Flávio Gioia e Mariângela César de Paoli, Eles vão]

I I apresentar mecanismos de crédito para micro, pequena e médias I
lempresas. '

, I
I

.,

I

10 Entre os dias 16 e 19 de abril vai acontecer curso de orientação:
I p�r� o crédito, ,no �uditórip da Aciag: das 1�h3'O às 22h30. O I
I��lstrante sera LUIZ Porto. O curso e gratuito e as vagas são

Ilinutadas. Interessados podem entrar em contato pelo telefone I

J43-0037. I
--------------�-----�

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedià e Traumatologia

CORREIO DO POVO GERAL-5.

, Prefeitura projeta arrecadar
R$ 5,1 milhões com IPTU

Taxa de vorrlçõo
e coleta de lixo
está incluída'no
montante lançado

Não houve descontos na taxa de
coleta de lixo e de limpeza pública,
que é calculada de acordo com o

número de coletas realizadas du
rante a semana (três ou seis vezes,

dependendo do bairro) e pelametra
gern da frente da residência.

O contribuinte paga o equi
valente a 0,5% da UPM (Unidade
Padrão do Município), R$ 57,00,
para cada coleta de lixo realizada

(R$ 0,28),e 0,03% da UPM de
,

limpeza pública, vezes o número
de metros da frente da casa e a

quantidade de vezes que é varrida
a rua no ano. A arrecadação
prevista com a taxa é de R$
1.112.462,52 pata a coleta de lixo,
e R$ 59.633,53 :para varrição.
Apesar dos valores, a Prefeitura
contabiliza déficit.

No ano passado, o pagamento
da taxa de coleta de lixo somou

R$ 876.545,00, enquanto que o

valor pago àEngepasa para realizar
o serviço foi de R$ 1.560.862,23,
.registrando um prejuízo de R$
684.317,23. O crescimento de
21% no valor da taxa deste ano

em relação ao ano passado se deve
ao aumento del0% no volume de
lixo recolhido. "A partir de ontem,

Jaraguá doSul-O valor lan

çado pela Secretaria deGestão para
o IPTU (Imposto Predial e Ter

ritorial Urbano) deste ano é de R$
7.297.798,85; 3,67% superior ao

do ano passado. O montante é
calculado levando em conta.o pa

gamento parcelado do imposto
pelos 29.124 contribuintes, sem os

descontos previstos para a quitação
'

em parcela única. O secretário Al
cides Pavanelio informou que a

seçretaria trabalha com a estimativa

de receber algo em tomo de R$ 5,1
milhões. A diferença entre o valor

lançado e o valor a receber está na

forma de pagamento.
Neste ano, os descontos para

pagamento à vista foram de 15 e

10%, se pago em 20 de março e 20
de abril, respectivamente, enquanto
que, em 2000, as deduções foram
de 25 e 20% para as mesmas datas.

'QtDl 9iJv���>
.

CRM: 3059':' CPF: 468859357/00

Médico Oftalmologista
,

Especialização: Hospital de Clínicas Estado do ,Rio de Janeiro '

e Curso aa Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio'de Janeiro
AV, Mal. Deodoro 776 � Sala 12 - Ed, Maximunn Center> Fone: 047 275-1150

o valor pago por tonelada de lixo

recolhida foi reduzido deR$ 39,00 '

para R$ 35,00, o que resultará na

queda do déficit, mas não no valor
a ser pago, já que aumentou o vo

lume recolhido", informou Pava

nello.
PAGAMENTO - De acordo

com o secretário, 33% dos con

tribuintes pagam até R$ 100,00 de
IPT!] e 41% entre R$ 100,01 e

R$ 200,00. Neste ano, 58,24%
optaram pelo pagamento à vista do

imposto, uma redução de 3,34%
em relação a 2000. O índice de ina

dimplência é previsto em 8%, algo
em tomo de R$ 583.823,91.

De 1989 a 2000, a dívida ativa
como IPTU é deR$ 2.776.143,32
e de R$ 1.17i.569,97 de con

tribuição de melhorias públicas.
"Todos os contribuintes ein dívida,
ativa até1998 já foram notificados.

Destes, R$ 1,081 milhão está em

cobrança judicial", revelou,
acrescentando que somente tem

direito à isenção do imposto apo
sentados, cuja renda familiar não
ultrapasse três saláriosmínimos
R$ 540,00 - e os demais casos

previstos em lei.

(�AURíLlO DE CARVALHO)

Jornal

CO�IODO POVO
370-7919
370-8649

Agoravocê jápodeparar de procurar...

o que você precisa está aqui!
EMPREGOS - CURSOS - PRESTAÇÃO'DE SERVIÇP,S"
VARIEDADES - ALIMENTAÇÃO - CONSTRUÇÃO

Às terças -feiras

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Idosos festejam a Páscoa com

encontronoCentrodeConvivencia
Evento reuniu
cerca de duas mil

pessoas nos dois
diasde festejos

Jaraguá do Sul - Aproxi
madamente dois mil integrantes
dos grupos de idosos de Jaraguá
do Sul participaram dos Festejos

I de Páscoa, promovido esta se

mana pela Secretaria de Desen
volvimento Social. O evento

aconteceu emduas etapas (terça
feira e ontem) no Centro de Con
vivência da Terceira Idade, que
funciona no pavilhão B do Parque
Municipal de Eventos, devido ao

númeroexpressivo de público. O
'prefeito lrineu Pasold' anunciou,
ontem, que já está assegurada a

verba de R$ 300 mil para a cons

trução de Centro de Convivência
de uso exclusivo dos grupos de
terceira idade.

Todos os participantes dos

Festejos de Páscoa receberam um

lanche e ainda uma pequena
lembrança. A celebração religiosa
foi feita por um padre e um

pastor, com música dos cantores
líricos Jacira e Ricardo (mãe e

filho), que emocionaram a platéia
com suas músicas, todas de cu

nho religioso.
Os Festejos de Páscoa é.

apenas uma das atividades ofe

recidas aos idosos de Jaraguá do
Sul. A Secretaria de Desen
volvimento Social promove ainda

passeios culturais e de lazer e

também fornece lanche para os

encontros no Centro de Convi

vência, promoção e assistência
financeira na realização de even-

Alegria: Idalina diz que sente-sefeliz emparticipar do grupo de idosos

tos, carteirinha do idoso, em

préstimo de cadeira de rodas, mu
letas, colchão d'água e andador.

Acompanhamento de uma

.equipe multidisciplinar formada
por psicólogo, educador social,
terapeuta ocupacional e agentes
comunitários também faz parte
dos benefícios oferecidos pela ad
ministração aos integrantes dos

grupos de terceira idade do Mu

nicípio.
Para a integrante do Grupo

Mensageiro Francisco de Assis,
do Bairro Centenário, Idalina:
Schiochet, .65 anos, trata-se de

,um� "verdadeira alegria'participar

-r

do grupo e das atividades desen-
volvidas. Ela conta que entrou no

grupo há dois anos e não ,tem
intenção de sair. "Minha vida
melhoroumuito depois que passei
a freqüentar o grupo", afirma a

dona-de-casa. Segundo ela, até o

relacionamento familiar melho

rou, sem contar a sensação de

alegria e renovação. "Fiz novas

amizades e agora me sinto útil.

Antes, me achava velha e rejei-
.

tada. Agora encontrei pessoas
que têm os mesmos problemas
que eu. A gente Conversa sobre
tudo e encontra compreensão."
Resume. (MARIA HELENA MORAES)

VIDA ROTÁRIA Rotary CIQb de Balneário Camboriú
,31 anos -' 1970-2001

Pela nímia gentileza do rotarianoDario Maciel (governador 1980--81)
recebemos a publicação acima que conta os 31 anos de existênciado Rotary
Club de BalneárioCamboriú, do 4650, atua14651, de sua autoria.

A leitura das 65 páginas nos transporta para um período em que havia

.

anseios de expansão de clubes para cobrir partes de extensas áreas de
Santa Catarina, inclusive parte do vizinho Estado do Paraná.

Em memorando anexo o companheiro Dario escreve: "A notícia é

desagradável, porém é a realidade: faleceu, dia 3 de abril fluente, o
governador 1997-98, AGENORKROBEL, deixando viúva, donaHelenir, e
seis filhos. Krobel foi o último governador do Distrito 4650, antes do

desmembramento, que originou o atual Distrito 4651.
Gostaria que seu querido jornal desse publicidade dessa infausta notícia.

Abraços".
.

É o que estamos fazendo, Maciel. Outro abraço rotário, com a soli
dariedade do 4650 'à esposa, Helenir, e filhos.

AssociaçãodeMoradoresdoChico
de Paulo escolhe nova diretoria

,

Jaraguá do Sul - A Asso

ciação dos Moradores do Bairro
Chico dePaúlo realiza eleições para
escolha da nova diretoria no dia 28
deste mês, a partir das 15horas,
na Escola Joaquim Francisco de

Paulo, O atual presidente, Gilberto
Leismann, concorre à. reeleição e

até agora, segundo ele, não existe
.

chapa concorrente. A Associação
dos Moradores do Chico de Paulo

congrega os interesses de aproxi
madamente duas mil farru1ias. Na

avaliação do presidente, a asso

ciação tem enumerado conquistas
significativas nos últimos dois

anos, como o asfaltamento do
trecho que 'vai que vai do cemitério .

até as Malhas Menegotti, asfalta
mento do trevo do Marcolla em

diante, numa extensão de 1,5 mil
metros, instalação de cinco telefo
nes públicos, oito pontos de coleta
seletiva de lixo e abertura de rua \

no Loteamento Corupá, dando
acesso ao Bairro Ana Paula. "Nos

SO bairro' é bastante extenso e

numeroso, mas conseguimos nos

unir em tomo dos mesmos objeti
vos", ressalta.

Para a próxima gestão a atual
diretoria já elegeu as prioridades.
A principal delas é solucionar os

problemas de alagamentos, Co

muns durante as chuvas de verão,
quando transborda o ribeirão que
corta' a Rua Henrique Nagel, pro
ximidades da Igreja São Judas
Tadeu. A intenção, segundo Leis
mann, é construir uma ponte so

bre o ribeirão com sete metros de

largura e quatro de aJtura. A obra,
ainda segundo o presidente, deve
começar em tomo de 30 dias.

Além da obra de contenção do

ribeirão, os moradores também

reivindicam a construção de uma

creche, de um posto de saúde,
novos horários de ônibus, área de

lazer, finalização do muro do
cemitério e conclusão da abertura
de uma rua. O atual presidente
espera que a administração muni
cipal atenda as necessidades e rei

vindicações dos moradores ainda

este ano. (MHM)

Projeto: pontilhão de madeira será substitufdopor estrutura de concreto

II - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL' DE CONVOCAÇÃO

ASSOCIAÇÃO ASSISTENç:IAl PARA IDOSOS
"LAR DAS. FLORES"

CNPJ SOB NR. 83 784413/0001-31
RUA lUIZ KIENEN, 253

JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA

I - REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO CURADOR
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Associação Assistencial para Idosos "Lar das' Flores", convida os membros
do Conselho Curador, para a' reunião a realizar-se no dia 24 de abril de
2001, com início às 17h, na sede social, à Rua Luiz Kienen, 253, nesta
cidade e estado, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1. Exame, discussão e votação do Relatório Anual e prestação de contas

do Conselho Diretor, referente o ano de 2000.
2. Outros assuntos de interesse geral.

Jar§guá do Sul(SC), 02 de março de 2001.

GERO EDGAR BAUMER
Presidente do Conselho Curador

A Associação Assistencial para Idosos "Lar das Flores", _convida todos os

Associados para participarem da Assembléia Geral Ordinária, conforme
dispõe o artigo 13 e seus respectivos parágrafos do Estatuto Social, a ser

realizada no dia 24 de abril de 2001. A Assembléia terá início em primeira
convocação .às 18h, e em segunda e última convocação, trinta minutos
após a primeira, (Ja sede social, à Rua Luiz Kienen, 253, nesta cidade e

estado, a fim de deliberaram sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1. Exame, discussão e votação das contas dos Administradores e das

Demonstr:ações Financeiras/Contábeis, Balanço Geral encerrado em

31.12.20.00.
2. Eleição dos M,embros do Conselho Fiscal para o período de um ano.

3. Análise do Relatório de Atividades do ano de 2000.
4. Outros assuntos de interesse geral da Associação.

Jaraguá do Sul(SC), 02 de março de 2001.

GERO EDGAR BAUMER
Presidente do Conselho Curador

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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sucedidas da região. O gerente expli
ca 'que a Caraguá, além da venda
direta e através de consórcio, oferece
assistência técnica especializada,' ser
viços de funilaria e pintura e ainda

venda de peças
genuínas.
A Caraguá Veícu

los, ainda de acor

do com seu geren
te, foi concebida
dentro do padrão
mundial exigido
pela marca
Volkswagen, o que
significa, entre
outras coisas,
interagir com a

comunidade a qual
faz parte. "Temos
espaço de lazer

para crianças e

para a divulgação
da cultura local",
informa [urandir,

Näl iliDlrIa aliara ou 11111810,
seu arre lIreeisa de SIIura.

que tem aberto as portas para a ex

posição de diversos artistas de

Jaraguá do Sul e região. Também tem

patrocinado o
'

esporte local, a
exemplo do

futsal, durante
o ano passado:
e agora patro
cinando o auto

mobilismo de
Raulino Krause
e Eduardo
Valle.
Também para
comemorar o

aniversário da

revenda, a ge
rência, resolveu,
organizar uma
visita de em-

, , ,', ",'
'

.

Caragua Velculos comemora um ano

de atividades em laraguá do Sul
com a presença dos maiores industri
ais do Município.e do prefeito Irineu
Pasold. A intenção do gerente é pro
mover viagens até' a referida fábrica
com todos os segmentos produtivos
da sociedade jaraguaense.
Em um ano no mercado local, a
Caraguá Veículos tem se firmado
como uma empresasólida, onde o'
funcionário, tem chances de crescer a

partir de um plano de carreira e de
uma política de remuneração baseada
em resultados. Atualmente, a reven

da oferece 50 empregos diretos e 12
indiretos. O investimento para a ins

talação da Caraguá, segundo
[urandir, foi de US$ 3,5 milhões, va
lor que deverá ter retomo cm 10
anos. [urandir considera que o suces
so da revenda depende do cliente e,
em [araguá do Sul, segundo ele, o
cliente não é problema. "A taxa de

inadimplência de Jaraguá do Sul é
bastante baixa. A marca da população

Concessionária oferece 50 empregos diretos e 12 indiretos

presários locais até a fábrica da

Volkswagen-Audi em Sãojosé dos

Pinhais, em Curitiba. A viagem acon

teceu no dia 4 deste mês e contou

aqui é a honestidade", elogia. A in

tenção agora é popularizar cada vez�
rnais a Caraguá Veículos.
(MARIA HELENA MORAES)

Jaraguá do Sul...,.... A Caraguá Veícu

los, revenda Volkswagen de [araguá
do Sul, comemora um ano de
atividades em nosso Município no

dia 12 deste mês. Para comemorar a

data á gerência resolveu fazer uma

promoção pará conquistar definitiva
mente os clientes regionais com a '

venda a preços de fábrica de todos
os modelos da marca Volkswagen.
Segundo o gerente Jurandir Botelho
Machado, a promoção é válida até o

dia 15 deste mês e inclui os carros

comprados a prazo. "Nossas taxas de
financiamento são especiais, com pra
zosde pagamento de até 36 meses e

juros de 1,89% ao mês", exemplifica o

gerente. Ele afirma que a média de
veículos vendidos chega a 60 unida
des ao mês.
Mas não é apenas nos preços que o

cliente da Caraguá está bem servido.
O atendimento diferenciado, a quali
dade da linha Volkswagen e a exce-
'lência dos serviços prestados fazem
da concessionária uma das mais bem-

AlI.allllr.H.r••
,SI,lr8.

,

....111 '

..., 7
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Ardulno
Veículos

Fl:rE: (47)371-4225 Fax: (47)371-9720
J)w. Prefeito ViB.J.d:rrar Gr::u1:±a. nll 1033

MODELO ANO COR ·.COMB.
Gol 99 Branco G

Gol 99 Azur G

Gol 96 Branco G

Gol CU 96 Azul G

Voyage GL 1.8 4p 95 Azul G

Paratl 92 Bege G

Monza SLE 92 Prata G

Fusca 81 Bege G

Corsa Super 1.0 98 Cinza G

Corsa Sedan GL 1.6 96 Verde G

Tempra Ouro 16V
.

95 Vermelho G

Tipo 1.6 95 Prata G

Palio EDX 1.0 97 Vermelho G

NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCAS

Dalfar
---�.��������--

VEICULaS LTDA

COMPRA.., \lENDE .. tROCA .. FINANCIA

VW

\ Gol Especial 00 Branco G
Gol 1000 Plus 96 Azul G

Santana Quantum CL 90 Verde Met. G
Goi CL 1.6 89 Marrom G

Voyage 1.6 88 Marrom A
GM

Píck-up Corsa 1.6 98 Prata G
FORD

Ka 98 Vermelho mel G
Versaiies Guia 2.0 92 Marrom G

RAT
Uno ELX, 4p, compl., cl ar 94 Preto G

Comércio de Automóveis Novos e Usados

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

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

Novos \ e Usardos
Fones: 373-0806 /373-1.881

MODELO ANO COR COMBo MODELO ANO COR COMBo
FIAT GM

Tipo 1.61E compl, 95" Cinza G Corsa Wind 4pts 01 Branca G
VW Corsa Wind 98 Prata G

Saveiro CL 1,6 MI ao .Prata G Corsa Super 4 pts 97 Vermelho G

Goi 16.V 4p 99 Azul G Corsa Wind 96 Vermelho G
Corsa Wind 96 Cinza GGol CU1.6 . 95 Branco G Kadett GSI comß' 95 Prata GGolf GL 1.8, cornpl, . 95 Branco G Corsa GL 1.4, L T, TE 95 Azul G

Goi CL 1.6 92 Dourado G Chevette L cl rodas 86 Cinza A
GM Ford

Corsa 4p gg Prata G Gol 1.6 mi, 4pts, cornpl, 99 Branca G
Corsa 21:1 98 Prata G F-l000 XL cornpl. 98 Vermelha' D
Corsa Wind 96 Azul G Fiesta

.
97' Vermelho G

.Astra GLS 2.0 MPFI 95 Verde G Escort L Ldt, rodas, ar qte 94 Prata G

\
Corsa Wind 94 Branco G Escort GL 89 Verde G

vW

Escort L
FORD Gol 16V, 4p 99 . Cinza G, . � Prata A Gol CU 95 Branco G

-F-JQOO , 87 Amarela D Goi I Plus, limpJdes. tras., ar quente 95 Prata G
Parati GL 1.8 94 Cinza G
Gol GL 87 Bege G
Fusca 1300 82 Cinza G

Fiat
Palio ED, 4pts, limp. tras. 98 Azul G'
Palio EL 4pts - ar 97 Cinza G
Palio Weekend, completo 97 Verde G
Palio ED, 4 pts 97 Branca G
Uno M EP 4pts, .- ar 96 Azul G
Tempra 8V completo 95 Verde G

Moto
CG Titan 125 95 Azul

VW
Santana CU 1.8, 4pts, dh + ar - cond. + trava 96 Branco

vora�e 86 Prata
Go B '84 Bege

G\II
Vectra CD 2.0 16V 97 Preto
Corsa Sedan GL 1.6, des. e ar quente 96
MarajóSL 84 Marrom

FORD
Fiesta, limpador, des., ar quente 96 Vinho

, RAT
Tempra 4pts, cornpl. 95 Vinho

RENAULT
Sénic RXE compl 00 Verde

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveiro
'Centro - Joraguó do Sul

VEiCULO ANO COR COMBo
GM

.

Corsa 1.0� 00 Prata G
Corsa 1.0PFl4p 00 Branco .G
Corsa 1.0 MPFl2p 00 Branco G
Corsa , .0 Super 4p 9/ CInza G
Vectra GLS campt. 4� 97 ClnzaMel. G
Monza 2p, SeE cOrT)P eto 00 Cinza G

Volkswagen
Goll.O 16V, PiuS4P!CO!fll.-ar,dir.h.,trava) OI Prata G
Saveiro 2p, comptêo. ' 00 Branco G

��;�lebL,612gê/ ar 00 Marrom G
00 Prata G

Santana GLSI compl. 4p 93 Verae G:
Fórd

F-I 000 MWM XL éomoleto 00 Branca O
Escort GL I.Bi 2p 00 Verde G
Pampa e 1.8 ê/ ca�ota 00 ' Branco G
Escort Hobbl1.0 O 94 Prata G
Verona LX 1.620 92 Cinza A
Del Rey 1.6 L20 íQ Cinza G
EscortGL2p 88 Azul A

Fiat
Palio EDX lNvidro, trava) 00 Cinza G
Uno MllieE R 00 Cinza G
Uno Mille EP 40 .00 Verde G
Uno Mille Eletronic 2p ss Prata G

Mqtb
'01 GCG125Titan Prata

CBX200 (l<m Azul G

Rua Presidente Epltácio Pessoa, 1170 • Centro· Jaraguá do Sul· SC Rod. BR-280 - Km 60 - Guaramii'im - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL, ,12 DE ABRIL DE 2001 CORREIO DOPOVO ,

Classi Auto - 3 '

r--·-········-·--
.. ·- .. --·----------·· ..

·--,

I VEICUlOS I �LOB�L VEíC�LO�
(147) 371-3608 ompra - e�de - Tr�ca - FinanCIa

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 Branco 92 1,6 R$ iT.OOO,OO
Gol Verde 86 1:6 rei, água' R$ 4,200,00
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$ 10.400,00'
Monza Verde 88 1,8SlE R$ 5.300,06

GM
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$ 8.900,00
Uno Prata 94 1,0 R$ 7.200,00

Tempra vinho, ano 94, 8V,
completo, R$12.000,00

Verona 95, 4 portas, completo,
1.8, R$ 10.500,00

Verona, vermelha, ano 91 ,

1.8 GLX - R$ 7.500,'00

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

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

97

97

98

97

00

97

97

96
95

99

99

98

99

98

94

Uno 4p, eletrônico, azul.
R$ 7.500,00

Bordô

Branco

Azul

Bordô

Prata

Branco

Branco

Cinza

Bordô

Verde

Vermelho

Cinza

, Prata

Cinza

Cinza

Corsa Sedan Prata, - Corsa 98, cinza, 4pts. Corsa 99� verde, 4pts. Corsa 4pts, branco, 2001,
Okm, 1.0. R$ 18.500,00 LZI 6202. R$ 13.000,00 MAM 8933. R$ 14.000,00 Okm. R$ 16.700,00

Corsa Sedan

Palio 2 e 4p
Goi 16V,-4p, Plus
Go14p
GoI 2p ci opc.
Go12p cl opc..
Goi Plus

GolfGL

GoI CL
Corsa Wind 4p
Corsa GL 1.6 2p
Corsa Sedan 1.6

Corsa Sedan

Corsa Sedan '

Corsa 2p, cl opc.

Compra. Venda -Troca
Motos e automÓVEi'iS novos e usados

371-9333
E�mail: circuitomotos@terra.éom.br

Rua Reinoldo Rau, 355 • Centro • Jaraguá do Sul

(47) 376-:1772.

....._ C LT ...
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do RioCerro -Jaraguá do Sul- SC CAM H ..

MODELO ANO COR COMBo GolBX 84 Branco A
Kombi Furgão 92 Branca G

GM FORD
Saveiro 1.6 CL 96 Branca G Escor! 1.0 96 Prata G

,

Ipanema SL 1.8 91 Azul G F-1000 95 Branca D
Monza Classic 2.0, 4p 90 Chumbo G F-1000 89 . Preta D
KadettGSI 92 Amarelo G Pampa 88 Verde G
Monza SLE 1.8 86 Preto A F-4000 carroceria 77 Branca D

VW FIAT
Go1M11.0 98 Vermo G PremioCL 87 Branco A
Go1M11.0 97 Vermo G CAMINHÃO
Goi CL 1.13 94 Branco A 608 Carroceria 75 Azul D
Passat LS 1.6 86 Verde A 608 Chassi 85 Azul D 708 E Baú; 88, azul, dieseL

.. AUTOMÓVEIS
NOVOS � USADOS

Negócio- de- Vo-no-.
para- o- Vo-ncr

Planos especiais de pagamento. Veículos cl
garantia de procedência

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

._.Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 130 - Centro
__ fones: (47) �?5-1701_ ou (47) 371-8287

Diversas

Diversas

Branco

Branco

Branco

Branco

Branco

Branco

Azul

Verde

Branca

Branco

Prata

Bordô

Branco

OKm

OKm
OKm

99

99

99

97

95

91

99

97

97

00

99
.e 99

Corsa Super 4p
Corsa Super 4p
Pick-up Corsa GL

Vectra GLS' completo
KA::fi)VErTEIAR/DH
Uno FX 2 pts (cl CD)
UnoFX 4 pts
Uno EP 4p cl Trio�- ar
Uno ELX -lp.c/Trioe ar

PalioEDXlVE!TFJDH4p
. PalioEXIVFIIERala4p
Palio EDTElRoda 4p
PalioED 2p
PalioED 2p
Besta 12L \

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

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

A t
� ·

Baenendi F· 275 3711 RuaBernardoDornbusch,330-
U omovets aepen t .

-

EntradadoClubeAtléticoBaependi

VEÍCULOS MODELO ANO COMBo COR
Vectra GLS OKm Gas. Branca
VW Saveiro CL MI 1.8 00/01 Gas. Branca.
Gol MI16V 98/98 Gas. Verde
Monza Club 94/94 Gas. Azul
Quantum GLS 2000 90/90 Gas. Bege
Escort 'GL l6V 97/97 Gas. Branca
Santana , GLI 2000 94/94 Gas. Preto
Courier 97/98 Gas. Azul
020 Custam ��mpleta 93/94 Diesel Bege
Gol 97/97 Gas. Branco

li
Gol MI 97/97 Gas. Branco

ZECA
Monza SL 93/93 Gas, Bordô
Gol MI16V 00/01 Gas, Coral
Tipo 1.6 l.E. 93/94 Gas. Bordô
Vectra GL 96/97 Gas. Cinza

Automóveis
Del Rey Ghia 85/85 Ale. Prata
Gol Plus 8V 01/01 Gas. Branca
Gol Special 01/01 Gas, VermelHa
Gol GIl Special 01101 Gas. Quasar
Gol GlII \'.!lecial 01/01 Gas. Quasar
Passat 83/83 Ale. Branca

Novos - Usados'
F-IODO MWM 86/86 Diesel Azul
Uno EU< 95/95 Gas. Vermelha
Gol GIII trecial 01/01 Gas. Prata

de todas as Voyage 83/83 Ale. Ouro
Monza SL 92/92 Ale. Azul
Gol GIII l6V 99/00 Gas. Verde

.Marcas Gol CL 1.6 91/92 Gas. Prata
Fiesta MPFI 98/98 Gas. Verde
Fiat Uno 99/00 Gas. Cinza
Gol I 96/96 Gas. Azul

275 3507
GoI Plus MI 97/97 Gas. Branco
Corsa i��er 96/96 Gas. Prata Vectra GLS branco, completoGol,4p 98/98 Gas. Cinza
Santana Quantum GLI Gas.
Save irp. CL 92/92 Gas. Prata

VEJA
AUTOMÓVEIS

' ...
...- ..

Av. Prel. Waldemar Grubba, 3691 • Jaraguá do Sul- SC
131

COMBo ANO

Astra GL
Corsa Sedan 4p
Corsa 1.0
Corsawtnd
Kadett GL
Vectra GLS
OmegaGLS
Corsa Wind
OmegaGLS
D-20
Kadett SL
Kadett SLE
Monza SL/E
Monza SL/E

GM
Vermelho
Branco
Branco,
Cinza
60rdô
60rdô
Cinza
Bordô
Cinza
Vermelha
Cinza
Branco
Azul
Azul

.
F1AT

Pálio Weekend 16V, comp Cinza Stil

��lron�6xr�ã�s. ���d�aMetálico
Tempra 16V,comp -, + couro Branco
Uno r:LX 4p, compl. Vermelho'
Uno ELX, compI. Branco" .

VOLKSWAGEN
Branco
Preto
Branco
Prata
Cinza
Verde Met.
Verde

g�l �i,4p
GolCLI 1.6
LogusGL
ApoloGL
GoI CL
VoyageCL 1.6

FORD
Escort GLX, 4pts, compl. Verde
Pampa L Prata
Verona GLX - completo - ar Azul
Escort GL Azul
Escort GI 1.8 Cinza

�;����HL�n.6 4p ����
PROMO ÃO - 3 Unos 01/01, Smart, 4

Gas.
Gas.
Gas.

I g:�:
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Die.
Gas.

Gas.
Gas.

Gas.
.

Gas.
Gas..
Gas.
Gas.
Gas.

Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Ces.
Gas.
Caso

Gas. 97
Gas. 94
Gas. 94

93
Gas. 93
Gas. 93
Ale. 89

-,R$13.190,OO cada.

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

98
96
96
95
95
91

99
98
96
93
9í
90
88

MECÂNICA

COMPRA
VENDE

, FINANCIA

(0**47) 370..1170
,(:,ft**4'7')': "'7's 'O'Dlft':. U'

.

f'
.

;,.l rZ-/',''''� 1 � I .' "lU

99'1,5-1118
R. Presidente Epitácio Pessoa, 555 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

VEÍCULO COMBo ANO COR

Escort Hobby 1.0 Gas. 95 Vermelha

EscortHobby 1.0 Gas. 94
'

Cinza Prata

Escort L 1.6 Ale 88 Cinzametal

Verona Gas 91 Cinza metal

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

Fuscà 1500 Gas. 75 Azul

Fusca 1200 original Gas. 66 Branco'

� !®

som alarmes baterias vidros e travas elétricas (Ç

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



A Javel está com uma promoção muito louca. Toda linha flAT UNO SMART 2 e 4 portas DK com
.

preços pré lá de baixo. Além i:lesta loucura, a Javel está com taxas e condições de pagamento
.

como nenhuma outra concessionária. Palio Young a partir de 1,69%. Não perca tempo. Corra
agora mesmo e venha conferir. Promoção como essa é só na Javel, a sua concessionária
FIAT para Jaraguá e região.

'

MILLE
SMA'RT,OK

**

***

371-2111

Veículos, peças e serviços

Rua Francisco Fischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul - SC ÔPCIONAIS: "Cornanco interno retrovisor e pintura metálica. "Comando interno retrovisor, limpador traseiro, desemba
çador e pintura metálica" "'Comando interno rstrovaor, vidro e trava elétrica, desembaçador e ar quente.

,

Multimarcas
Os melhores seminovos estão na Javel Multimarcas. "

Aceitámos
seu usado'
na troca

Aberto de segunda à
sexta das 8h às 18h30min

sábado das 8h às 12h

MARCA MODELO ANO COR MARCA MODELO ANO COR

FIAT PALIO ED
FIAT PALIO ED
FIAT PALIO EDX
FIAT PALIO EDX
FIAT

.

PALIO EDX
FIAT PÀLlO EX
FIAT PALIO EX
FIAT

'

SIENA 6 MARCHAS
FIAT

.

UNO MILLE EX
FIAT UNO MILLE EX
FIAT UNO ELETRONIG
FIAT· TIPO

CARROS USADOS

97/97 VERMELHO FIAT ELBA CS 91/92 CINZA
98/98 AZUL VW FUSCA 1300' , 76/76 BRANCO
97/97 VERDE VW,,,,,

'

PARATI CL 1.8 92/92 PRATA
97/97 CINZA VW

.$

SANTANA CL 1.8 92/92 VERDE
97/97 VERMELHO GM CORSASUPER 97/98 AZUL

.

98/98" CINZA GM
. CORSA WIND 96/96 BRANCO

98/98 ,AZUL' GM VECTRA CLS 96/97 CINZA
·98/99 "0

.

" 'VERMELHO GM,}< 'KADETT GL 97/97 VERMELHO
99/99 BRANCO········ FORD ESCORT GHIA 90/90 PRATA _,

98/9.9 . VERDE . FORD APOLLO GL 91/91 PRATA
94/94

'

VERDE FORD DELREY GLX 86/87 CINZA
95/95 CiNZA

SUPER CONDiÇÕES
DE FINANCIAMENTO

'

COMPRAMOS O SEU USADO
PAGAMOS À VISTA

GARANTIA DE
CÂMBIO E MOTOR

ENTRADA DE 20%

lrihanclamelito: Taxa de cadastro de R$ 90,00 ' Crédito sujeito à aprovação, ,

JUROS PRÉ.FIXADOS

Rua Fritz Bartei, 99 o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL, 12 DE ABRIL DE 20016 - Classi Auto CORREIO DO POVO

Vendo Voyage, 83,
branco. 371-5343.

Corsa LO, 98, básico,
vermelho metálico, gap.
Tratar: 9903-2936.

Vendo Uno SX 97,
limpo e dezem. traseiro,
vermelho metálico,

gas. Tratar: 9903-2936.

Vendo Uno CS 1.5, 91,
bege, gas.

Tratar: 9973-8756.

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

Vendo Gol CL, 1.8 ano
93, branco, gasolina, cl

41.000 km.
Tratai: 371�5343

,..

AUTOMECANICA
DA BARRA lTDA.

Vendo Gol MILD, 98,
básico, branco, gas., cl

41.000km.
Tratar: 371-5343.

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

Tratar: 9903-2936.

Atendemos linha geral:

Vendo Corsa Super,
1.0, 4 portas, branco,
limp., desemb, ar

quente.
Tratar: 371-5343

-

I
lIen1ea��-�.

Telefone:
(047) 376-0251

Vende-se Gol, 86, plus,
motor, AP. 1.6."fratar:

9903-2936

Vende-se Golf 95,
completo, azul

metálico.
Tratar: 9973-8756_

Vendo Parati CL 1.8,
92, branca, limpo e

dezemb. traseiro, ar
. quente, vidros verdes,
gas. Tratar: 9973-8756.

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

Parati do Mês. Goll.O SV 4P

UMA FESTA COMPLE·TA.

INCLUSIVE

COM 2 AMORES.
Cód._5X5NF4

R$ 28.000,* R$ 17.890�*

CARAGUÁ'
Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do 5",1

Horário de
atendimento:

De ségunda a sexta: 7:30h 6s 19h
Sábados! 8h às 12h Supervalorização Troca com Troco

do .eu u.ado

Goi La sv GeraçJo til (elid.: 5XllA4): preço premccfcnal A vista a' partir de R$ 17.890,00. Parati do Mês (cõd.: 5X5NF4): preço promocional à víste a pertlr de R$ 28.000,00. Estoquemjnlmc de 01 unidade pera cada vercvlc. Preços vãlldos para pintura sólida. Frete não incluso, consulte a Concession�ria Caragua sobre o vetor �� frete
para a sua cidade e taxes e modalidades de financiamento. PromoçAo válida at6 15(04/2001 ou enquanto durarem os estoques. Fotos meramente ilustrativas. Estes verculcs eetäc em conformidade com o PROCONVE· Programa de Controle de Poiuição do Ar por vercvtcs Automotores. -Distancia máxima de 200 Km a contar da Concessionária.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
,

Classi Auto - 7JARAGUÁ DO SUL, 12 DE ABRIL DE 2001

gasolina, cinza.
Tratar:' 371-4000.

Vende-se Kadett G�, ano
89, completo. R$ 5.000,00.
+ financiamento, Ou troca

'se por Gol CL, 1.6, Tratar:
370-2146, com Odesio.

Aceita-se proposta. Tratar:
370-7703, com Adenilson.

Vende-se Gol2p, bege,
.

gasolina, verde.
Tratar: 371-4000.

UTOS
compla / venda / troca / garagens

, Vende-se Uno Smart, 01,
gasolina, vermelho.
Tratar: 371-4000.

Vendo Corcel II, ano 79.
'

R$ 1.300,00.
Tratar: 9992-:0565:

Vendo Escort, 87, 1.6, ano
87, álcool. RS 3.800,00. '

Tratar: 9962-0371.

Vendo Fusca, ano 72, azul,
R$ 1.800,00. Tratar:

9962-0371.
Vendo moto CG, 83,
vermelha. R$ 1.100,00.
Tratar: 9992-0565.

Vende-se Parati Summer.,
gasolina, prata imperial.

Tratar: 371-4000.
Vende-se Escort Hobby,
ano 95, rodas de ,liga,

motor 1.000, único dono,
valor a combinar.
Azul claro. Tratar:

371-1922, com Pedro.

Vendo Opala Diplomata,
ano 88, 4 portas, 6
cilindros, completo,

R$ 5.800,00.
Tratar: 9992-0565.,

Vende-se Brasília, ano 78.
R$ 1.300,00.

Tratar: 9992-0565.

Vendo Fusca, ano 81,
branco, 1.300L.
R$ 2.500,00.

Tratar: 9992-0565.

Vende-se Santana GLS
2000, ano 95, gasolina,

vermelho..Tratar: 371-4000. )
,

'

Vende-se Escort GL 16V,
gasolina, 96, azul.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Caravan

Diplomata, 6 cilindros,
gasolina, com ar e direção.

R$ 3.800,00. Tratar:
. 9992-9565. Aceito troca.

Vende-se Astra GLS, 99,
gasolina, verde.
Tratar: 371-4000.

liel.: 371;'7770Vende-se Gol4p, 16V,
gasolina, prata imperial.

Tratar: 371-40ào . R EVE STIM E NTO

AUTOMOBILISTICO

EM COURO E

TECIDO

Vendo Gol GTS, 1.8,
gasolina, 88, completo - ar .

R$ 6.000,00. Tratar:
372-2024, falar com

Gilson após às 19:00 hs.

Vende-se Chevette SL, ano
91, gasolina. R$ 5.300,00.

Tratar: 9962-0371.

Vende-se Tempra Ouro,
95, cor prata, ótimo
estado, entrada +

financiamento. Aceita-se
veículo na troca.
Tratar: 9962-5870.

Vendo Besta, 94, D, 12
,

lugares, prata.
Tratar 9973-5732' ou
376-1112 com Marcos.Vendo Chevette SL, ano

86, 1.6, álcool. RS 3.600,00.
,

Tratar: 9962-0371. Vende-se Xantia 2.0, 95,
gasolina, cinza.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Gol4p, 1.0;
gasolina, cinza titanio.
Tratar: 371-4000.

Vendo Palio EX, 2000, com
,7.500 km, seminovo.

R$ 13.000,00.
Tratar: 376-0228,

,

,

Vende-se Chevette SL,
ano 88, prata.

Tratar: 370-7703, com
Valmir.

Peugeot 106 Soleiol, 99,
gasolina, cinza.
Tratar 371-4000,

Vendo Gol GTI,o ano 92,
completo. R$ 8.000,00.

R. BernardoDornbusch,
2222 - Vila LalauVende-se palio EX, 99,

•••• @

�"".,�'#o •

,CONSÓRCIO
'

o

o' ®

Regata·
'k$d�1"kP/��

Ruà Adélio fischer, 239 - Jaraguá do. Sul

ti (47) '37,1-2999 HONDA
Entrada R$ 780,00 -;- 30 e 60 dias - Saldo até 36x fixas
* Consórcios

* Compramos sua moto usada
,

* Oficina autorizada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Delegacia vai atender no novo
prédio a, partir de terça-feira

Jaraguá do Sul - A partir
da próxima terça-feira, a Dele

gacia .da Comarca vai passar a

funcionar no novo prédio, loca
lizado na Rua Guilherme Wa

.ckerhagem, no Bairro Vila Nova

(ao lado do Fórum). Na tarde de

ontem, foi realizada a mudança
dos equipamentos (computado
res, mesas, documentos), mas,
até às 17 horas de segunda-feira,
o plantão dos comissários ainda
vai ser efetuado na delegacia SÜu-

'

ada no centro da cidade.

O delegado Ilson José da Silva
informa que os telefones já foram
instalados e os números perma
necem os mesmos.' "A mudança
da delegacia para o Bairro Água
Verde vai facilitar o acesso da

,

população por estar próximo ao

Fórum", considera Silva.

Orçada em aproximadamente
R$ 153 mil, sendo R$ 80 mil do

governo do Estado, a nova dele

gacia tem 335 metros quadrados
e foi construída num terreno da

Prefeitura, de pouco mais de 1,4
mil metros quadrados. "A nova

estrutura vai atender melhor a

comunidade", destaca a delegada
Fedra Konell..

O prédio da antiga delegacia
.vai passar por reforma, a partir
da próxima semana. Segundo
informações da Prefeitura, o

Procon, o Conselho Tutelar, o

Conselho Municipal de Defesa
Civil e o Sine (Sistema Nacional
de Emprego) passarão a fun
cionar naquele local.
(FABIANE RIBAS)

Edson Junkes/CP

.Legislativo não teve êxito
, ,

em afastar crise do hospítal
Reunião com·
médicose direção
do hospital foi
tumultuada

Guaramirim _:_ Se depender
-

de alguns vereadores o Legislative
vai se afastar damediação da crise

que envolve parte dos médicos e a

direção do Hospital Municipal
Santo Antônio. O vereador Salim
JoséDequêch disse que vai propor
aos colegas, na sessão de hoje (que
está sendo antecipada para a parte
damanhã por causa da Sexta-Feira

Santa), que a Câmara de Vere
adores deixe de intervir na questão.
Dequêch chegou à conclusão após
a terceiratentativa, frustrada, feita
pelos vereadores na terça-feira à

noite, em encontro a portas fe

chadas, realizado após á sessão

ordinária.
A reunião foi tumultuada, mes-

mo estando presentes o prefeito
Mário Sérgio Peixer é o vice pre
feito José Joaquim Fernandes. O
ambiente ficou tenso e houve
discussão em altos brados e com

dedo em riste, conforme confir
mam alguns vereadores que esti

veram no encontro, mas não evo

luiu para propiciar o entendimento
entre as partes. A única conse

qüência prática foi que o prefeito
prometeu reavaliar a demissão do

ginecologista Eduardo Pinto,
,

afastado do serviço público desde
sexta-feira da semana passada pelo
secretáriomunicipal de Saúde, José
Constãncio de Albuquerque.

O secretário não aceitou o

aumento brusco nos pedidos de

requisição de ultra-sonografias
feitos pelo ginecologista nos três

'primeiros meses do ano (foram
108, mais da metade do que todos
os demais profissionais solicitaram
juntos, que requereram 204) e in
terpretou o fato como implicância
do médico, em função dos últimos

acontecimentos, e divergências
que envolvem a administraçãomu
nicipal. Pinto é um dos médicos

que compareceram no Legislativo
para expor os motivos do descon
tentamento.

MISSÃO CUMPRIDA - O

vereador Valdemar Vital (PMDB)
concorda com Dequêch, de que a

intervenção do Legislativo deve ser
rediscutida, principalmente após
os acontecimentos de terça-feira.
"ba maneira como estão se com

portando, não vão chegar ao con

senso nunca", analisa o vereador,
dizendo que, por alguns momen

tos, chegou a temer que as partes ,

entrassem em vias de fato. Já o

presidente da Câmara de Vereado
res, Evaldo João Junckes (PT), o
Pupo, acha que o Legislativo
cumpriu sua parte, colocando mé
dicos e direção do hospital frente
a frente, e nas presenças do pre
feito-e vice. Na opinião de Junckes,
compete ao Executivo agora agir
no caso. (MILTON RAASCH)

Servidoresfixamprazoparapleitoseameaçamcomgreve
Guaramírím - Os funcioná

rios do Hospital Municipal Santo
Antônio decidiram conceder prazo
até o dia 20 deste mês para que o

prefeito Mário Sérgio Peixer e o

presidente do Conselho Deliberati
vo da instituição, Osnildo BarteI,
se manifestem sobre documento .

contendo as reivindicações da cate
goria, que o Sindicato dos Traba
lhadores em Estabelecimentos de
Saúde de Joinville e Região (que _

tem base de atuação sobre Guara

mirim), começará a distribuir hoje.
O documento, que será entre

gue ao Executivo, vereadores,Mi
nistério Público, Justiça do Traba
lho, SecretariaMunicipal de Saúde
e outros órgãos, reclama que a dire

ção do hospital reponha os valores
retirados sobre a remuneração de

funcionários, restabelecendo

procedimentos anteriores e efetue,
o pagamento de todos os direitos

,

trabalhistas devidos àqueles servi
dores que foram afastados re
centemente. Exigem ainda o pa
gamento dos valores relativos ao
FGTS (Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço) devidos aos

funcionários, ainda que sejam re

.colhidos parceladamente.
"A categoria não descarta o

direito constitucional de uso da

greve para pressionar a direção do
hospital.vse isso for necessário",
diz o presidente do Sindicato dos
Trabalhadores emEstabelecimen
tos de Saúde, Lourival Pisetta, que
nos últimos diasconversou várias

,

vezes com o prefeitoMário Sérgio
Peixer, por telefone, sobre o as-

sunto e de quem diz ter percebi
do boa vontade para acertar a situ

ação. Ainda segundo ele, a futura

posição a ser tomada será decidida
em Assembléia Geral Extraordi

nária, já prevista para o próximo
dia 24 de abril, em local que ainda
não foi definido, mas que poderá
ser no auditório da Aciag ou Câ
mara de Vereadores.

Pisetta diz ter recebido telefo
nema também de Bartel e que o

presidente do Conselho Delibera
tivo teria semostradomenos "irre
dutível", o que, na opinião dele, é
um bom sinal. Sobre as demissões
de funcionários que estão aconte

cendo, disse que elas podem até

ser "compreendidas", mas "jamais
sem o pagamento de todos os direi
tos devidos". (MR)
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Novadiretoria dos bombeiros

toma posse em Guaramirim
Célio Luiz Deretti

preside a entidade
nos próximos
doisanos

Guaramirim - A nova-dite
toria do Corpo de Bombeiros Vo
luntários tomou' posse terça-feira
à noite, em solenidade realizada na
sede da entidade, na Rua 28 de

Agosto, Eleita em março, a nova

diretoria tem Célio Luiz Deretti

(.Weg Química) na presidência,
substituindo João, Valdemiro
Dalprá, que conduziu a entidade

desde março de 1999. A solenidade
incluiu homenagens a voluntários, ,

ex-presidentes e pessoas que cola
boraram para que a corporação
tivesse êxito nos serviços de aten

dimento à comunidade guara
rriirense, desde que foi fundada, há
dez anos.

Fazem parteda diretoria João
váldeÍniro Dalpiá, que passeu a

constar como 10 secretário; Ade
mir Orsi, 10 tesoureiro; Jaime
Richter, diretor social; Antônio
Carlos da Luz, 20 secretário, e

Rubens Faria Garcia, 20 tesou

reiro. A renovação, apenas parcial
da direção, visa prestigiar as

pessoas quejá vinham trabalhando

pela entidade, destaca Deretti,
dizendo que pretende manter o

nível de atendimento que vem

sendo concedido e incorporar
novas propostas, através de um

planejamento tático e estratégico,
que deverá traçar as metas de ex

pansão e trabalho dos bbmbeiros'
no Município, para os próximos

,

cinco anos.
( Nesse planejamento, destaca
se a criação de noyas bases, des
centralização das ações de emer

gência e tomando o atendimento'
mais eficiente em regiões concen-

" Uni novo conceit

11:a pré-impressão

37OS649

Socorros: Bombeiros prestaram 1.546 atendimentos no ano passado
. ,

tradas, como na área industrial e
na própria BR-280, onde acon

tecem muitos acidentes. A nova

direção quer também imple
mentar ações com ii Prefeitura e

Câmara de Vereadores, visando a

definição de legislação específica
e introdução de fiscalizações
técnicas periódicas dos bombeiros
em obras civis (principalmente
edifícios), visando o cumprimento
da legislação pertinente à segurança
contra incêndios e na liberação para
ocupação de loteamentos.

Outras metas são desenvolver

programas educativos sobre se

gurança no trânsito e primeiros
SOCOIT0S (com auxílio das polícias
Civil eMilitar); apoio ao projeto de
duplicação da Rodovia BR-280

(para reduzir acidentes); propor à

Seleciona

cr.ianças de 03 meses a 14

para compor elenco d

para o Di

Prefeitura a colocação de hidrantes
em pontos estratégicos, e adotar

seguro de vida e plano de saúde

paramaiorgarantia de funcionários
e voluntários a serviço da corpo
ração.
i HOMENAGENS-Entreos

homenageados, constaram os

voluntários Rudi Keske e Edesio

Maffei, que prestam serviço na

entidade desde a fundação, há dez
anos; os ex-comandantes Amoldo
Teiles e I1demarAlves Lisboa, este

, último confirmado para mais um

período; o fundador, Reinaldo
Richter; os ex-presidentes Sidnei

Pegau, Orlando Satler e João Val
demiroDal Prá. O empresário João
Riboldi receberá homenagem es

pecial pelo apoio e incentivos pres- .

,tados àentidade. (MILTON RAASCH)

Assine o melhor

jornal da região'
pagando apenas

R$ 8,00 por mês
Jornal,

CORREIODOPOVO

Teleassinaturas: 371-1919/370-0816 / 275�01 05

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

Prazer em Entregamos em Guaramirim
atender bem.

.

-tJ�'7�a,.�
·"11·""

Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha uma minipizza,
de banana nevada

Prer. Waldemar 'crubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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LANÇAMENTO
A empresa jaraguaense Marisol, do

empresário Vicente Donini, lançou terça
feira, em São Paulo, amarcaMineral, voltada
para o público adulto. Alinha de produtos é
recheada de peças essenciais para o guarda
roupa feminino e masculino de outono Z
inverno. Tem produtos para serem usados
como peça principal ou como composê
dependendo da ocasião.

RESULTADO

Q secretário de Esportes, Lazer e

Promoção de Eventos da Prefeitura dê

Guaramirim, Luís Antônio Chiodini,
comemora o resultado da Ia Caravana do
Rock, realizada nos dias 7 e 8 dê abril. Apesar.
da chuva o evento reuniu público superior a
3,5 mil pessoas. Valeu!

NOTRE
Neste sábado, dia 14 de abril, na Boate

Notre, com os DJs Marcelo Luís e Daddy,
rola a Festa de Páscoa/200l. Ingressos
antecipados: O Boticário (Calçadão),
Naguchi (shopping center), Pasta Mime

(Reinaldo Rau). Início 23 horas,
COELHINHO

Durante estes dias que antecedem a

Páscoa, o coelhinho está no Shopping
Breithaupt, na sala 222, 2° piso, contando
divertidas histórias para todas as crianças!
Horários: das 15 às 17 horas e das 18 às 20
horas. Todos os 'visitantes levam uma

lembrancinha.

EXPOSIÇÃO
A Fundação Catarinense 'de Cultura e o

Museu deArte de SantaCatarina promovem,
até 26 de abril, o 1° Mapeamento das Artes
Plásticas em Santa Catarina - etapa de

[araguá do Sul, no Centro Cultural da Scar.
Artistas participantes de nossa cidade nesta
mostra itinerante: Denyse Meri da Silva,
Dietmar Hilli, Maria do Carmo Lacerda
[ahnke, Mármara Gonçalves e Vera Triches,
Abertura dia 11, às 20 horas.

r:�lj� eIj.n iV:,çl'$á.l'i@
2/4- Francisco Doubrawa Filho

WilsonMacedo
Marta Pfiffer

rörgMichel
Thiago Teles
Márcio Peter deOliveira

3/4 - Henrique Piazera
4/4-VerônicaWinter

Doralice Berri
Bruna Lunelli
Laurici Zatele

t!

. ,I
la Brinque
Fest

A festa de aniversário de Mauro
Bramorski e da empresa Brinquepark
- reuniu mais de cem convidados no

último sábado, em Massaranduba. Até
mesmo, uma banda (Cantos do Sul) foi

contratada para animar o evento.

recepcionou convidados de toda
.

a região e até mesmo de outros
Estados

Durante o evento, a empresa fez
doações de parques infantis para as

prefeituras de Massaranduba,
Guaramirim e Lar da Criança

Edesia da Luz Fernandes, de Guaramirim,
aniversariou no dia de ontem

Talita Millena

Peixer, de
Joinville, ao
lado dos pais,
lraci e Mauricio,
comemorou 15
anos com uma

animáda festa
no. Tureck
Garten Hotel, de
Corupá,
domingo, dia 1

de abril

Cartão Fidelidade o

o Boticário .' Jaraguá do Sul
Av. Getúlio Vargas, 158 Tel. 275-0583

Av. Mal. Deodoro, 183 Tel. 371-7365

Guaramirim -

Rua 28 de Agosto, 1939 Tel. 3,73-1065
Adquira o seu em uma de nossas lojas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Hornernépresoportentat
furtargasolina de veículo

Brasil cultiva 'cultura da brutalidade'
Rio de Janeiro - O rela

tório da ONU (Organização das

Nações Unidas) sobre a tortura

policial no Brasil - .que foi

divulgado ontem em Genebra,
na Suíça - batiza com uma ex

pressão eloqüente e vexatória

aquilo que é prática corriqueira
em delegacias" presídios e

internatos: a "cultura da bruta

lidade". No Brasil, é norma que
as autoridades policiais não

investiguem, e sim batam. Que
.castiguem, humilhem, façam
com que suspeitos e condena
dos sintam dor. Muitas vezes

com o ímpeto animalesco que

possui, por exemplo, o chefe

dos guardas do Presídio Moniz

Sodré, no Rio de Janeiro. Ocaso
é referência no relatório daONU.
O nome do algoz foi omitido. A
vítima é Alexandre Madado Pas

coal. Além do costumeiro espan

camento" Alexandre foi seviciado
e sofreu mordidas nas nádegas.
O relatório da ONU sustenta que
"certo grau de violência contra

acusados de praticar um crime pa
rece ser aceito socialmente ou

mesmo encorajado", Aqui, pros-'
segue o documento, "o conceito

de 'direitos humanos é tido como

forma de proteção de crimino

sos". O relatório define a "brutali
dade da polícia na prisão e nos

interrogatórios como endêmica"
- termo da literatura médica para
descrever uma doença que se pro

paga sem controle. A situação, no
, entender daONU, tende a evoluir
no sentido da legalização do bar

barismo, já que "a necessidade de
aliviar a sensação generalizada de
insegurança pública alimenta o

desejo da população por medidas
mais fortes e mais repressivas
contrasuspeitos de terem.cometi

do crimes". Essa sensação de pe-:

rigo "estimula reações draconia

nas das autoridades, muitas vezes
sem amparo legal".

Os integrantes da comissão da
ONU apontam dois outros vilões,
além das autoridades policiais,
para a disseminação da "cultura

da brutalidade": a mídia, por
exagerar e se comprazer na di

vulgação de crimes violentos,
e "políticos e partidos" que ex
ploram o medo do banditismo

para tirar proveito eleitoral, legi
timando o discurso contra os

direitos humanos. O relatório
mostra 'que a tortura se concerr

tra nas "camadas mais pobres
da população e/ou em descen

dentes de africanos ou grupos
minoritários" da sociedade. A

tradução do texto, politicamente,
correto, é a seguinte: nas cadei
as e Febens, os policiais tortu

ram os pretos, os mestiços, os
pobres e marginalizados. A
"cultura da brutalidade" tende
a gerar mais violência, a se per

petuar; uma das vítimas de tor

tura citada pela ONU afirma:

"Nos tratam como animais e es

peram que nos comportemos
como seres humanos quando
.sairmos daqui." (MAURÍCIO
pIAS - Jornal do Brasil de 11

-de abril de 2001)

Edson JunkeslCP
,� Porteia Militar
encontra acusado
no Bairro
.;

AguaVerde
Jaraguä do Sul - O pintor

Eleio Luiz Rofino de Souza foi

, preso em flagrante pela Polícia

Militar, na terça-feira, por tehtativa
de furtode gasolina do veículo Gol,

.

placa AAU-336S, de Jaraguá do

Sul, que estava estacionado na Rua

Padre Mirandinha, no Bairro Água
Verde. Alguns moradores da loca-

'lidade acharam suspeita a atitude
de Souza e ligaram para os policiais.
Ele foi enquadrado no crime de ten
tativa de furto qualificado e pode
cumprir de 2 aS anos de cadeia.

O delegado de plantão, Ilson
José da Silva, disse que Souza tro
cou de camiseta e colocou chapéu
para não ser reconhecido pelos
policiais. "Ele foi reconhecido pelas
testemunhas e já tem passagem

pela delegacia", conta Silva.
Souza alega que estava' apenas

Acusado: Souza, alega que os

policiais oprenderam sem motivo
J

caminhando por aquela localidade

quando os policiais o pegaram,
sem justificativa. "Eu não estava (

fazendo nada, eles acham que eu

aprontei só porque eu já tenho pas- I
sagem pela delegacia. Há oito anos I
eu assumi meu erro e cumpri pena
de três anos, mas agora eu sou um

I

cidadão como outro qualquer,
tenho direito tanto quanto os

outros", critica. (FABIANE RIBAS)

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL PARA IDOSOS
LAR DAS FLORES

CNPJ n° 83.784.413/0001-31 JARAGUA DO SUL - SC

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DOS EXERCíCIOS FINDOS,
,

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000 'E 1999
Prótese, �

I
CIRURGIÃO-DENTISTA - Especialista em

t»: Aí.v F é) ,0v0DovvteUey
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair@netuno.com.br

BALANÇO. PATRIMONIAL

'ATIVO
, CIRCULANTE

DISPONIBILlDADÉS
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MENSALIDADES A RECEBER

,

OUTROSCRÉDITOS

PERMANENTE
IMOBILIZADO
IMÇNEIS E CONS1RUÇÕES
MOVEIS E UTENSILlOS
VEíClJlOS

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO
CIRCULANTE

FORNECEDORES
OBRIGAÇ9ES TRABA�HISTAS
OBRIGAÇOE:S TRIBUTARIAS

,2000
320:978

1999
306.278

19.970
280.521
13.695
6.792

987
281.201
'18.720
5.370

RINOLOGIA
CNVceW-Webe.r süva:
'5-3786 - Sala 801
tágio na Univers idade de Bordeaux França855.818812.319

789.275
16.879
6.165

1.133.297

2000
21.157

827.ß05
19.128
8.885

1.162.096

1999
17.949

ENDOCRINOLOGIA
'

V�CUwev�s�
Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

c

pc

cc

PNEUMOLOGIA - ME
BRONCOSCOPIA (Esp

Dv.·C�L
Fone/Fax: 372-1553 O

21.086
71

17.918
31

1.144.147

cc

de
Ih'PATRIMÔNIO LíQUIDO 1.112.140

PAl'RIMQNIOSOCIAl , 1.1A4.147
VARIAÇAO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (32.007)·

1.155.834
(11.687),

1.162.096
cri,

1.133.297TOTAL DO PASSIVO
PROCTOLOGISTA

Dv.À��L.S�·
Fone/Fax: 371-5117 - Sala 701

ei

sei

SOl
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

RECEITA BRUTA
ALUGUEIS E f'ilANUNTENÇpES
CONTRIBUIÇOES EDOAÇOES

DESPESAS, OPERACIONAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DÉSPESAS ASSISTENCIAIS
DEPRECIAÇÕES

RESULTADO FINANCEIRO
RE:CEITAS FINANCEIRAS
DESPESAS FINANCEIRAS

DEFICIT DO EXERCíCIO

2000
248.554

,

1999
257.928

pe
juí:
nel

tev

232.653
15.901

(308.950)'
(51.132)
(214.299)

,

(43.519)

28.389

239.366
18.562

(306.579)
(48.467)

(213.571).
(44.541)

36.964
"'47.871
(10.907)

(11.687)

38.801
(10.412) CARDIOLOGIA

'D r. FcM:n,o- c. lvfOV\.t"ei-vo-
Fone/Fax: 371-6811- Sala 606,

Rl:l� ºl:lil��Er:!l� '!V��g�, !?9 � �ªEª9l}_ª 99 ªyl � §>ç

(32.007)

'Ana Bárbara Buehmann
Contadora CRC·SC nº 6.091

CPF; nº 121.120.629·79

,Gerd Edgar Baumer
Presidente do Conselho Curador
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Cesar Junkes/CP

Futsal Juvenil
Entre os dias 12 e 19 de abnl.serã realizado os jogos da

primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal, categoria
Juvenil, em Florianópolis. A equipe MalweelFME vai enfrentar

,

o time da Unisul.
'

FutsaI Infantil
A equipeMalweelFME,
categoria Infantil, participou do

Campeonato Estadual de
Futsal, realizado no fim de

semana passado, em Itajaí, no
Itamirim Clube de Campo. Na
sexta-feira, a equipe perdeu
para a Apama, de Blumenau,
por 3 a 1. No sábado, ,o time
jaraguaense perdeu para a

AABB, de Joinville, por 6 a l.

No último jogo da rodada, a
MalweelFME venceu a equipe
da casa, por 5 a 1.

PunhoboI
A equipe jaraguaense feminina

Mirim de punhobol da
FundaçãoMunicipal de

Esportes ficou em primeiro
lugar na l l" Copa Porto Alegre
dePunhobol, realizado no fim

de semana passada. No
masculino, a equipeMirim
ficou em quarto lugar; o

Infanto feminino ficou com a

6a colocação; o Infanto
masculino conquistou o 5°

.

lugar, e o Juvenil masculino
ficou em 6° lugar.

PARA (RE)PENSAR
Semana Santa

Faz parte da tradição cristã, nesta época do ano, relembrarmos a crucificação de Jesus, o
Cristo, Através de determinados textos dos Evangelhos podemos acompanhar os últimos dias
e momentos da vida terrestre de Jesus, E nesta caminhada encontramos fatos que nos fazem
pensar.

10 - Ainda há pouco, quando chegava à cidade de Jerusalérn, Jesus é aclamado e recebido
com Hosanas, como um rei, um ídolo, diríamos hoje. i

'4,0 - Por não atender e corresponder as expectativas da multidão, é levado à cruz, à morte,
é eliminado da vida da cidade - será que nós não fazemos isso também com pessoas que não

Cotrespondem a nossa expectativa? No trabalho, na vida social, no nosso dia a dia. Fazemo-lo
de maneiras e as mais diversas e sutis. Parece ser inerente ao ser humano eliminar quem não
lhes corresponde às expectativas. ','

30 Traído - Não vamos culpar somente Judas Iscariotes, mas incluir todos os discípulos,
e também a multidão, pois ela, em aclamando Jesus como rei e saudando-o com hosanas,
criaram nele uma expectativa de bem-aceito e bem querer (lesus, no entanto, conhecia a todos
e sabia que seu caminho ia para a cruz). Quem é· fiel? Nos momentos de crise você conhece
sel\s amigos, nos momentos cruciais da vida nós ternos que nos definir, ou somos fiéis ou

somos traidores, não há meio termo.

40 - O julgamento parcial e rápido, a pressa é inimiga dá perfeição, quando se lida com

�c:ssoas e especialmente julgamentos, não 'se pode ser parcial e nern apressado, os meritíssimos
JUIzes sabem isso melhor que nós, leigos, neste assunto. Jesus, em seu julgamento, não teve
nem a possibilidade de se defender ou mesmo de se explicar, sua defesa não foi ouvida, nem
teve chance de defesa, tudo foi feito as pressas. As pessoas que serviram de testemunhas
�cusatórias não foram averiguadas se eram idôneas, verdadeiras ou falsas. Quem sou eu para
Julgar, mas me parece que neste julgamento e sentença houve, como diz o dito popular, "mas
furo que numa peneira". Será que nós agimos diferente? Ou somos nós também capazes de
Julgarmos alguém por "ouvi dizer",

,

50 - Pedro nega a jesus - Trazendo ,para nossos dias, poderiamos dizer que é o "não vi
nada, não sei de nada,' cheguei agora", a omissão. Não foi só no tempo de Jesus que alguém traía,
negava e julgava precipitadamente, hoje, nós, você e eu, temos tendências e somos capazes defazer o mesmo, .

.

Quase dois mil anos se passaram, o mundo evoluiu, mas lá no fundo somos os mesmos,
, �. crucificação e morte de Cristo não foram uma tragédia, foram passos para a ressurreição,

a Vltona sobre o maior dos inimigos, a morte, por isso festejamos a PAsCOA
Um abraço e feliz Páscoa.
Pastor IngoPiske'

.

Partida: depois do gol, a Malwee/FME pressionou mas não conseguiufinalizar os ataques

Equipe jaraguaense empata
�,

em casa com oAguia Seguros
Malwee/FME
empatou com o

time deConcórdia

porlal

Jaraguá doSul- Jogando
um futebolmuito aquém do apre
sentado na terça-feira quando
goleou o Corinthians/Barueri por
6 a O pela Liga Nacional, a

Malwee conseguiu apenas um
.

empate em um gol nesta quarta
feira à noite contra à Águia
Seguros, de Concórdia, pelo
CampeonatoEstadual-Divisão
Especial. O time jaraguaense
volta à quadra no-dia 17, contra o
time do Colegial pelo Cam

peonato Catarinense. Na Liga
.

Nacional, a Malwee jogará em

São Paulo nos dias 20 (Corin
thianslBarueri) e 22 (Banespa).

_ _Qjog� contra aÁguiaSeguros
começou dando a impressão de

que a Malwee não encontraria
dificuldades para abrir uma boa

vantagemnomarcador. Logo aos

4 minutos, Sandrinho sofreu

pênalti do goleiro Kiko mas aca

bou desperdiçando a cobrança.
Embora dominasse, aequipe jara
guaense errou muito nos passes
e nas conclusões. Do outro lado,
a equipe de Concórdia limitava
se a marcar e durante toda a

primeira etapa não deu um único

chutecomperigo aogol deFranklim.
O segundo tempo começou e

a Malwee abriu a' vantagem aos

dois minutos através de um gol
contra de Lacerda, que tentou

interceptar um cruzamento de

Manoel Tobias. Com o gola time
jaraguaense começou a pressio
nar novamente mas as jogadas de
ataque continuavam sendo mal

finalizadas. A entrada do ala Pa
trick aos três minutos conseguiu
dar mais força ao ataque, princi-

.

palmente pelo setor direito de

ataque.
De tanto pressionar, a Mal

weeacabou sofrendo um gol no
contra-ataque. Catinski dominou
a bola na entrada da área, tirou o

goleiro Franklim da jogada com
um toque por cobertura e Mai

quel apenas empurrou a bola

para as redes. Depois da partida
o técnico Ferreti disse que o time
não teve tranqüilidade para
fmalizar com competência. "Va
mos trabalhar estes dias para
corrigiresteproblema", comentou .

Jogo: timejaraguaense volta à quadrano dia 17, contra o Coleg,iál
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FME quer trazer o Brasileiro
de Futebol Feminino para 1s
Campeonato
vai reunir
cercade
150 atletas

Jaraguá do Sul -'- "Ainda
não está confirmado, mas faltam
apenas alguns detalhestécnicos",
diz o secretário de Saúde, Esporte
e Lazer da Fundação 'Municipal
de Esportes, Ivos dos Anjos.' A

,

afirmação refere-se à realização
da primeiro, Campeonato Brasi
leiro de Futebol Sub-17 feminino,
no Município, entre os dias 28 e

31 deste mês,

O presidente da Fdesc (Fede
ração de Desporto Estudantil de
Santa Catarina)� entidade filia
da à Confederação Brasileira de

Desporto Escolar-e-, FlávioMo
raes Rodrigues, esteve em Jara

guá do Sul nesta semana para
conversar com o secretário de

Esportes e analisar a viabilidade .

de trazer o campeonato para a

cidade, "O que nós temos que
buscar são recursos para custear

as .despesas de contratação de

arbitragem, alimentação, hospe
dagem ,e condução dos atletas",
,conta Anjos, enfatizando que a

entidade quer fortalecer o esporte
nas escolas, para dar condições
de formação de base e, destama
neira, oportunizar o desenvol
vimento e crescimento de atletas.

O campeonato vai reunir cer
ca de 150 jogadoras e as dispu
tas vão acontecer em dois está

dios, ainda não estabelecidos. "A
probabilidade é que as competi
ções sejam realizadas nos estádi

os do Baependi e Juventus", diz.

A equipe que vai disputar por
Jaraguá do Sul não está definida,
mas o secretário acredita que a

base do time será a equipe do

Colégio Estadual Holanda Mar
cellino Gonçalves - Homago.
(FABIANE RIBAS)

Bocha daPME ficou emquinto noEstadualMaster
Jaraguá do Sul- A equipe

master de bocha da Fundação
Municipal, de Esportes ficou em

quinto lugar geral no Cam

peonato Estadual de Duplas, rea
lizado no último fim de semana,
em Timbó, ,onde competiram os

municípios de Blumenau, Caça
dor, Xaxim, Chapecó, São Bento
do Sul e Herval Velho, além de
Timbó e Jaraguá do Sul.

O técnico e atleta Rafael Vanz

Borges diz que o campeonato
contou com a participação de jo
gadores, fortes, considerados os

melhores do Brasil. "Se analisar
mos o nível técnico dos jogadores,
o resultado daequipejaraguaense foi
muito bom", destaca Borges.

O coordenador da modaJida-'
de, CarlosAmérico, considera o

resultado ótimo, pois a equipe ja-

raguaense dispõe de poucos atle
tas veteranos e por se tratar da

primeira participação destesatle-
- tas numa competição estadual.

Os atletas que representaram
Jaraguá do Sul foram: Filinto

Müller, Silberto Kassner, Adernar
Wirgs, Valmor Chiodim, Walde
mar Rau, Natalino Gauvani, Pe
dro Witkoski, Manoel de Souza
e Alberto Taranto. (FR)

JARAGUÁ DO SUL, 12 DÉ ABRIL DE 2001

Equipe de natação de JS traz.

medalhas de ouro para a cidade
Jaraguá doSul- Os nada

dores da equipe de base da Ajinc/
UrbanolFME participaram neste

final de semana do 2° Circuito
Pro-swim de Natação, no Clube
12 deAgosto, ern Florianópolis.
O destaque da equipe foi a nada
dora Raquel Mayer, que garantiu

. a terceira colocação na prova de

50 metros costas, categoria 9110

, anos. As nadadoras Flávia de

Mais, MarianaMosimann eMay
ara Martins conquistaram o pri
meiro lugar na prova de reveza

mento 4xSO metros livre.
O técnico da equipe, Ronaldo

Fructuoso, diz que o objetivo
deste campeonato, que não faz,

parte do calendário da Federação
Aquática de Santa Catarina, é

preparar os atletas para as outras

disputas da federação.
Os nadadores jaraguaenses

federados Bárbara Hermann e

Eduardo Junckes participaram,
também no fim de semana pas-

.

sado, da primeira etapa do Cam-

peonato Estadual Mirim/Petiz,
realizadono Clube AliançaOperá
ria, em Porto União. Bárbara

conquistou duas medalhas de
ouro e uma de prata na categoria
Petiz II (12 anos), nas provas 400
metros livre, 50 metros livre e

100 metros livre, r�spectiva
mente. Junckes ganhou três me

dalhas de aUTO nas provas 400
metros livre, 50 metros livre e

100 metros livre, na categoria
Petiz..

DESAFIO - A equipe que

participou deste circuito em

Florianópolis vai disputar, no dia
21 de abril, em Curitiba, do
terceiro Troféu Gustavo Borges.
Neste mesmo final de semana,
os principais nadadores da Ajinc/
UrbanolFME vão participar da
última etapa do Circuito Merco

sul de Travessias, é a .Travessia

Interpraias, em Balneário Cam
boriú. A prova possui o maior

percurso do circuito, com 2,3 mil
metros. (FR)

Decisão da Capinha de Verão
acontece hoje em Schroeder
Scllroeder - Hoje vai acon

tecer as finais da primeira Capi
nha de Verão de FutsaI. Às 18

horas, no Mirim, a Apama, de

Blumenau, enfrenta AD Floresta,
de Pomerode, na disputa pelo
terceiro lugar. A partir das 18h4S,
a CME/Schrgeder vai buscar a

primeira colocação ao enfrentar
a AD Hering, de Blumenau. A

final da Capinha de Verão, cate
goria Infanto, vai acontecer às

20hlS, coin o confronto de Mal
wee/FME Infantil e Japa's, de

Piçarras.
TORNEIO - Na segunda

feira foi realizada as semifinais
da segunda fase do Torneio de

Verão de Futsal, no Ginásio Alfre
do Pasold. Nas disputas, a Core
maca venceu a Kiferro, por 9 a

6; a Malwee/Juvenil ganhou da

Malwee/Infanto, por 8 a 2. A final
foi disputada ontem à noite. A

equipe da MalweelFME Juvenil
definiu a final com a Coremaco.
As equipes Kiferro eMalwee In
fanto disputaram terceiro e quar
to lugares.

O assessor de Esporte Glauco
Behrens informou que os quatro
primeiros colocados vão recebe,
troféus e medalhas. "Vamos dis
tribuir aproximadamente 320 lati
nhas de cerveja para as quatro
equipes ganhadoras", conta. (FR)

NOTAS ��-----------------------.

Judô
A equipe jaraguaense de Judô participou neste final de semana da

Copa Santa Catarina, realizada em Florianópolis. Ajudoca Jaqueline
Amorim ficou em segundo lugar e terceiro lugar geral no campeonato.
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