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vacina contra gripe
a partir do dia 23
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fazem show

em Jaraguá do Sul
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Vereadores de Guaramirim vão questionar gerentes sobre filas nos bancos. Página 8Edson Junkes/CP

Convenção dos

Lions acontece

neste final de semana
,

Wegpremia alunos do concurso
deconservaçãodeenergiaelétrica Página7,

370-0816
oprêmio é dividido em duas categorias, nível

técnico e superior. Alunos e professores-ori- Vôlei feminino de
entadoresrecebemumcomputadoreumcurso JS garante vaga
na Weg, com todas as despesas pagas. As .

escolas são premiadas com uma bancada
,
noRegional daOlesc

didática. Página S Página 12

o GrupoWeg premiou na tarde de ontem

.

os seis vericedores da 3a Edição do Concurso
Wegde.Conservação de Energia. Pelaprimeira
vez, a solenidade é realizada em Jaraguá do Sul.
Nas edições anteriores, as premiações eram fei

tas nas escolas vencedoras.

"Um novo conceito
na pré-impressão"

Conheça no
'

. showroom da
Renault, à Rua'

Prefeito
Waldemar
Grubba, em

frente ao DG da

Weg,o
reestilizado

Scénic

Class i Auto EdsonJunkeslCP Grupo de 40pessoas vai conhecer, no sábado, a Igreja
de Santo Estêvão, um dos pontos turísticos do Município. Página 6

Considerado Q melhor jogador do mundo, Manoel
Tobias fala sobre a situação do futsal catarinense. Página 10
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O relatório daONU sobr�'��rtura:'policialnoBrasil, divulgado
na semanapassada, expõe a fragilidade da democraciabrasileira.
A expressão "Cultura da brutalidade", usada para classificar a
prática rotineira nas delegacias epresídios, émuitomais do que
vexatória, retrata a truculência e a falta de preparo dos agentes

de segurança. O pior, no entanto,
é que o crime é aceito socialmente

e até encorajado. O documento

frisa que o conceito de direitos hu
manos no País é tido como forma

de proteção a criminosos. '

,

Violênciapolicialnãoénenhuma
novidade. "NoBrasil, énormaque
as autoridades policiais' não in
vestiguem, e sim batam. Que cas
tiguem, humilhem, façam com que
suspeitos e condenados sintam dor.

Muitas vezes com o ímpeto ani
malesco". Todavia, o relatório dá
visibilidade à barbárie, podendo
contribuir de forma decisiva-para
seu fim. O desafio foi lançado.

Cabe à comunidade internacional exercer seu poder de in
terferênciapara exigir do Brasilmais civilidade eeficiência da
polícia ��

A "Cultura da brutalidade" é sustentada graças também à:
.

participação damídia, porexagerar e se comprazernadivulgação
de crimes violentos, e dos políticos que exploram omedo do

banditismo para tirarproveito eleitoral, legitimando o discurso
contra os direitos humanos. A situação é fruto da irres

ponsabilidade das autoridades, que têm feito vistas grossas aos
abusos, muitas vezes incentivando-o. Em função disso tudo, a
tortura foi institucionalizada como instrumento de investigação.

Todavia, a impunidade é amãe de todos osmales. Em pouco
mais de três anos de vigência da lei que tipifica o crime de tortura,
nãohouve nenhuma condenação de torturadorjulgado emúltima
instância. "A verdade é que amaioria dos casos sequer chega ao
Judiciário" , admite o presidente do STJ, Paulo Costa Leite. A
aquiescência transforma o torturador emdefensor da lei e da

ordem, regredindo o País aos tempos de Torquemada, quanto
ao trato de pessoas submetidas à custódia do Estado.

É praticamente impossível conceber um verdadeiro'Estado
democrático de direitonum País onde imperam amiséria, o
analfabetismo e apolícia espanca emata com abenevolência de
um sistemaque acaba estimulando a impunidade. A "Cultura da
brutalidade" tende agerarmais violênciaO quadro épreocupante

.

e exige do governo ações que possam atenuar a vergonha. É
preciso substituir a expressão do desejo pela disposição efetiva
de demonstrar que o País caminha para amoralidade.

Por outro lado, a sociedade deve exigir que se ataque os

delinqüentes de "colarinhosbranco" e a implantação deumplano
de combate à criminalidade comum, sem o discurso de "vi

timação" dapobreza: O que se deseja é umapolícia respeitosa,
honesta e eficiente. O governo deve assumir o compromisso em
promover um debate com entidades da sociedade civil, re-

,

presentantes das instituições policiais epartidos políticos, antes
que isso aqui se transformeem terra de ninguém, sob a égide da
lei da selva,

i!monsl:�

/País
ra a

moralidade

Credibilidade do atestado médico
*Walter Batista Falcone

Código de Ética Médica,
Artigo 112, parágrafoúnico
"O atestado médico é parte in

tegrante do atomédico, sendo
seu fornecimento direto e in

questionável do paciente, não
importando emqualquermajo
ração de honorário." Esse do
cumento deve ser espelho de
trabalho médico. Portanto,
sempre que dermos um ates

tado, tem que ser a expressão
da verdade. Estamos, com
base laborativa, diariame�te na

. mídia. Muitas vezes pormo
tivos torpes, onde existe a au

sência de culpa do médico.Em
alguns casos realmente existe a
culpa do profissionaL Por não
atender com educação aqueles
que a ele recorre oumesmo por
problemas técnicos. Isso des
gasta toda uma classe, prin
cipalmente os que trabalham
eticamente.

Devido ao Código de De-

atestado médico. Esse, com

-empáfia mais acentuada,
aceitou o caso. Evitei assim

uma discussão que poderia ter

ido às barras da Justiça do

Trabalho. O atenuante foi a

educação no atendimento do

patrão, sem vaidade da parte
médica � o prontuário se en

contrava completo.
Um atestado médico só

pode ser contestado após
reexame do estado mórbido
certificado por uma junta
médica,não visando contestar
o documento em si. Haja vista

o atestado ser um componente
subjetivo, ou seja, o médico
atesta a sua opinião sobre o

estado do paciente, que pode
não ser amesma de outro pro
fissional.

fesa do Consumidor, temos

que ter um relacionamento o

mais transparente possível com
os nossos pacientes. Procurar
informá-los de maneira clara,
escrevendo se necessário for.

. Nesse aspeeto o prontuário
médico, quer hospitalar, dos
postos de saúde oumesIpo no
consultório particular, tem que
ser o mais claro e explicativo
possíveL Dias desses, dei um
atestado para um paciente no
serviço público.Fui questio
nado, por telefone, pelo em

pregador. Demaneira educa
da, prontifiquei-me a resolver
caso. Embora o patrão culpas
se o funcionário de ser enga
nador, essaculpa, veladamente,
se transmitia ao meu trabalho
técnico .

No dia seguinte, consultei o
prontuário do paciente c liguei
de volta para o patrão, expli
cando-lhe a necessidade do

* Médico-urologista e

bacharel emDireito
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o Partido dos Trabalhadores de Guaramirim estará divulgando, a
partir de amanhã, lista contendo os nomes de todas as pessoas
filiadas à legenda há mais de um ano. A providência atende

exigência concernente ao prazo legal de publicação com

antecipação de seis meses, tendo em vista a realização da
, convenção do PT, no próximo dia 16 de setembro, quando serão

escolhidos os nomes que constarão do futuro diretório e nova

diretoria executiva. Pelo fato de o PT não possuir uma sede, a
lista estará afixada na r€sidência do ex-candidato a prefeito e

atual presidente do partido no Município, Moacir José Mafra, o
Zuco, onde poderá ser consul'tada por todos os filiados
interessados FIa formulação de chapas para a convenção.

Ação Social
A Ação Social de Guararriirim
divulgou relatório informando
que 102 famílias foram
assistidas em março, com a

distribuição de alimentos.
Também foram prestados 350
atendimentos diversos a

pessoas que procuraram a

. Ação Social, além de 110
famílias quereceberam leite e

outras 60 contempladas com

roupas. Constam do relatório
também dezenas de doações

, em alimentos, objetos e

mercadorias feitas por
cidadãos, empresas e

cómunidades, Como se

percebe, essa solidariedade é
fundamental para que a

entidade possa continuar sendo
atuante.

Méritos
O professor de educação

física Dirceu Jose Rebelatto
foi homenageado

recentemente pela Câmara de
_

Vereadores de Guaratuba

(PR), quando recebeu o título
de Cidadão Honorário daquele
município paranaense. O fato

.

foi destacado pelo vereador.e
amigo Altair Aguiar (PPB),

durante a sessão ordinária.da
Câmara de Vereadores de

Guaramirim, anteontem. Em
outra ocasião, Rebelatto já
havia recebido a mesma

homenagem através do

Legislativo guaramirense. O
que confirma os méritos do

cidadão, conforme destacado

pOT diversos vereadores em

pronunciamentos.

Ignorados _

Reclamação generalizada entre os vereadores de Guaramirim foi

registrada na sessão de terça-feira, com a falta de atenção do

prefeito Mário Sérgio Peixer (PFL) em
relação aos pedidos referentes à manutenção dos postos de

. serviços, de telefonia convencional da Telesc. A chiadeira foi
maior entre os governistas, que instaram mas

não foram ouvidos pelo prefeito sobrea questão. O vereador
Osni Bylaardt (PMDB) considera o fechamento do PS do Centro

.

(Rua 28 de Agosto) um descaso, principalmente com idosos e

aposentados. A Prefeitura estuda a terceirização dos serviços
daquela unidade.

ENTREASPAS _

"As prefeituras não deveriam recolher o lixo doméstico
que não tiver sido separado antes." (Fredy Arones, cidadão
de Guaramirim e simpatizante da causa ecológica defendendo que
o setor público exija participação mais ativa das comunidades para
a separação de resíduos)
r---�--------------------------�--�--------�,

Dr.Luciano Maiochi Pereira
Médico Oftalmologista - CRM 9066

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

Projeto de resolução põe fim
, '

à votação secreta na Câmara
Proposta
é deautoria
dovereador
Dequêch

Guaramirim - o vereador

e líder do governo, Salim José

Dequêch (PFL), ingressou com

projeto de resolução propondo a

extinção da votação secreta sobre
as matérias que tramitam na Câ
mara de Vereadqres. Dequêch
inspirou-se em proposição seme
lhante feita pelo PT, no Legis
lativo de São Paulo, argumen
tando que a medida garantirá
maior transparência nas decisões

que forem tomadas pelo Legis
lativo. O vereador conseguiu as

sinaturas suficientes e o projeto
de resolução deu entrada na ses

são ordinária de terça-feira.
Para ser aprovado, o projeto

vai precisar do apoio de dois ter

ços dos vereadores com assento
no Legislativo (são nove 'no to

tal). O projeto, de autoria de

Dequêch, altera a disposição do

Artigo 186 do Regimento Interno
da Câmara, suprimindo os Ar

tigos 191 e 192, que regulam a

votação secreta e fixando como

processos as votações nominal
.

e simbólica. A proposta inclui

parágrafo único, estabeleoendo

que uma vez escolhido o pro
.

cesso de votação "este deverá ser
.

seguido tanto para a matéria

principal quanto para subsiítutivo
ou 'emenda, só podendo outro ser

adotado na fase de votação cor

respondente à outra discussão."
Para fazer ingressar a pro:'

posta, Dequêch conseguiu asas

sinaturas dos vereadores Altair
José Aguiar e Adilson André

Araújo, do PPB, e do presidente
do Legislativo, Evaldo João

Junckes (PT). O vereador Aguiar

Dequêch: nova proposta para alteração regimental no Législativo

apóia e vai mais longe. Para ele,
até o recurso que faculta ao ve

reador a abstenção nas votações
deve ser afastado. "Chega de ficar
em cima do muro", proclama
Aguiar. Dequêch vai precisar de
dois terços dos votos dos nove

,
vereadores. "Chega de se escon

der atrás de corti na nas vo

tações", proclama o pefelista,
parafraseando declaração de
vereador do PT de São Paulo.

PMDB - A intenção do
vereador do PFL pode esbarrar
na posição dos peemedebistas.

,

."Primeiro vamos aguardar as

avaliações das comissões técni

cas", diz reticente o vereador
'Francisco Luiz de Souza, o

Chiquinho, líder da bancada do
PMDB. Em decisões anteriores,
os peemedebistas já resistiram a

outras mudanças regimentais
postuladas por Dequêch, como
o fim dopagamento adicional so
bre as sessões extraordinárias e

.

a retirada do subsídio de 50% da

remuneração do presidente da
Câmara. "É a democracia", pon
dera o pefelista.(MILTON FlAASCH)

-JPMDB organiza as bases namicrorregião.
Guaramirim - A JPMDB

realiza uma série de articulações
visando a organização das bases
da representação da juventude
peemedebista nas cidades do
Vale do Itapocu, A informação é
de Antônio Carlos da Luz, mem
bro do Diretório Estadual da
JPMDB e responsável pela coor
denação <das atividades de reor

ganização juvenil na microrre

gião. Como. parte desse proces-

so, ele confirmou para este sába
do a convenção municipal da
JPMDB em Jaraguá do Sul, com
início dos trabalhos às 11h30, no
Restaurante Burg Garten.

Na convenção será consti-,
tuída a Comissão Provisória de

Jaraguá do Sul. Atualmente, só
em Guaramirim o PMDB man

tém diretório dos jovens consti
tuído. Ainda esta semana, Luz

pretende encontrar-se com o

prefeito Osvaldo Jurck (PMDB)
para tratar da formação do grupo
de jovens partidários em Schroe

der, e pretende manter reuniões
também em Corupá e Massaran

duba, sobre o mesmo assunto.

Ele defende a atuação mais

intensa da JPMDB na micror

região, como forma de fazer

valer alguns dos pontos de vista
dos jovens perante a cúpula do

partido. (MR)
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'PT vai discutir candidaturas

após convenção de setembro'
Partido quer
evitar o desgaste
e desavenças
internas

Jaraguá do Sul - Até se

tembro, quando acontecem as

convenções municipal, estadual e
nacional, não se fala em candidatu
ras no PT. A decisão é da Executi
va local, que não pretende alimen
tar "disputas sem necessidade", e
boatos em tomo de possíveis de
sentendimentos. O presidente do
diretório, Silvino Volz, confirmou
as pré-candidaturas a deputado
estadual do coordenadormicrorre

gional, Dionei da Silva, e do presi
dente do Sindicato dos Metalúr

gicos, Jair Mussinato, mas lem
brou que podem aparecer outras.

De acordo com Volz, a decisão,
em protelar a discussão de pro-

, váveis candidaturas é consenso no

partido. "O PT quer evitar que a

discussão ocupe muito espaço,
relegando debates de questões pri
oritárias e urgentes. Mesmo por
que, em setembro acontecem as

convenções, que podem 'alterar

algumas posições", justificou, in
formando que todo filiado .par
ticipará das eleições para a reno

vação dos diretórios municipal,
estadual e nacional. "Serão vota

ções diretas", completou.

Volz: "Candidato dopartido será escolhidopelosfiliados, emplenária"

Na avaliação de Volz, a anteci
pação do debate apenas desgasta
as candidaturas e cria um am

biente de disputa. "Todo filiado tem
direito em pleitear uma candi

datura, que será submetida à plé
náriamunicipal. O nome aprovado
será encaminhado à direção esta

dual, que homologará ou não", dis
se, informando que pretende am

pliar a discussão a todo filiado.
ENCONTRO - O Diretório

estadual' do PT realiza amanhã e

depois, em Blumenau, encontro
com lideranças estaduais. O presi
dente de honra do partido, Luiz
Inácio Lula da Silva, confirmou
presença. O partido pretende iniciar
as discussões sobre estratégias de

campanha, política de alianças e

candidatura ao governo. O nome

mais indicado é o doprefeito de

Chapecó, José Fritsch.

(MA�RíLIO DE CARVALHO)

Secretário rebate críticas
deMaristelaMenel

Parlamentares querem
mais recursos para SC

, Jaraguä do Sul - O secretário de Desenvol
vimento Municipal, Ademir Izidoro, negou que tenha
se recusado a participar de uma reunião para discutir
melhorias no acesso ao Morro das Antenas e que
teria dito que, se dependesse dele, a obra não sairia.
A denúncia foi feita pela vereadora Maristela Menel

(pMDB), na tribuna da Câmara, na noite de segunda
feira. "Já participei de uma reunião para esse mesmo

fim. ALiás, ós serviços para o local já estão definidos",
informou Izidoro.

Mariste1a disse que fez o 'convite ao secretário,
que impôs como condições a participação dos
vereadores do PPB, partido a que está filiado, e de

representantes da Embratel e das rádios. "Não me

recuso a participar de nenhuma reunião. Pedi a

participação dos vereadores e dos demais pau
oficializar a decisão. Dizer que não quero fazer os

serviços não é verdade, até porque quem define é o

prefeito", afirmou,
.

Após a sessão, Maristela chegou a pensar em pedir a
convocaçãodo secretárioparaexplicaroprojeto elaborado
para o local. "Primeiro fiz o convite para a reunião, mas
como foi recusado e ele (Izidoro) garante que os serviços
já estão definidos, queremos saber quais são", disse. (fvC)

Brasília --'- Parlamentares catarinenses (16
deputados federais 'e três senadores) entregaram
ao presidente Fernando Henrique (PSDB) carta com
críticas aos "graves equívocos" contidos na pro
posta orçamentária para 2001. Eles afirmaram que
o decreto contingenciou verbas para diversas obras
e reivindicações que somam mais de R$ 203
milhões. O encontro aconteceu na terça-feira, no

'

Palácio do Planalto.
O coordenador do Fórum Parlamentar Cata

rinense,' deputado Carlito Merss (PT), disse que o

governo se comprometeu a, dar continuidade às
obras em andamento. Também confirmou que todas
as emendas individuais dos parlamentares (R$ 2
milhões para cada um) serão atendidas. "O pre
sidente garantiu a liberação de R$ 91 milhões em

penhados no orçamento de 2000 para o Estado",
informou Merss.

A bancada, além do governador Esperidião Amin
(PPB), reivindicou verbas para a duplicação das
BRs-280 e 470 e do trecho Sul da 101. "Não

podemos criar falsas expectativas, pois aprática é
de não se cumprir o que está na Lei do Orçamento.
É preciso ver para crer", concluiu Merss.

I

A\�@lJffi.\�@��
O presidente do Sindicato do-Vestuário de Jaraguá do Sul e

região, Gildo Alves, CONsiderou "ridículo" o reajuste de 4%

apresentado pelos empresários do setor. Os trabalhadores

reivindicavam 10% de aumento salarial mais os 6,18% referentes

ao INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).
Diante da rejeição dos patrões, o sindicato da categoria propôs

aumento do salário normativo de R$ 300,00 para R$
500,00 e do piso admissional de R$ 260,00 para R$ 400,00 que,
durante a primeira rodada de negociação, realizada na tarde da

última terça-feira, foram reduzidos para R$ 420,00 e R$ 360,00, I

respectivamente.
'

Representantes dos trabalhadores e dos patrões voltam ase

reunir amanhã, às 16 horas, na Acijs (Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul). '

CPI
A Câmara de Jaraguá do Sul aprovou moção favorável à

instalação da CPI da Corrupção. A proposta, idealizada pelo PT,
foi enviada à· Câmarados Deputados. Dos 19 vereadores, 17 são

favoráveis à CPI. O vereador Augusto Müller (PFL) é contrário,
porque as denúncias já estão sendo investigadas pelo Ministério
Público. O vereador Vitório Lazzaris (PMDB) não opinoupor

não estar inteirado do assunto. Talvez a moção tenha influenciado
o senador Casildo Maldaner (PMDB), que assinou o

requerimento.

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

Poluição visual
A Secretaria de

Desenvolvimento de Jaraguá
do Sul estuda a legislação
referente à colocação de

placas e outdoors e recolhe
subsídios em outras cidades

,

do País para elaborar o novo

código que regulamentará e

disciplinará as propagandas
no Município. Os trabalhos
devem estar concluídos nos

próximos 60 dias, quando
será enviado à Câmara de

Vereadores. O objetivo é pôr
fim à poluição visual.

Semáforo
A Prefeitura de Jaraguá do
Sul pretende terceirizar a
manutenção dos 36
semáforos do Município. O
anúncio foi feito na manhã de

terça-feira, pelo prefeito
Irineu Pasold (PSDB). A
licitação será feita tão logo a'

Câmara de Vereadores aprove
o projeto 'que altera em parte
o orçamento do Município.

Transporte coletivo

Representantes da
Canarinho - empr�sa

responsável pelo transporte
.
coletivo em Jaraguá do Sul - e

da Prefeitura estiveram

reunidos na segunda- feira para
discutir possíveis alterações no

sistema viário. A Canarinho
informou que os

ônibus articulados, que
deveriam entrar em atividade no

mês passado, devem chegar
nos próximos dias. O atraso é

da indústria que fabrica os
'

veículos.

Delegacia da PF
Em resposta à solicitação feita

,

pelo prefeito Irineu Pasold
"

para a instalação de uma
delegacia da Polícia Federal em

Jaraguá do Sul, o

superintendente Aroldo
Boschetti Soster informou que,
no momento, não há qualquer

disponibilidade. Existe uma

vaga para o Estado, mas deve
ser iastalada em Chapecé-

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori-
CRM 2678

.

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879
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Concurso Weg de Conservação deEnergia premia vencedores
-

I Evento reúne
futuros técnicos
e engenheiros
eletricistas

Jaraguá do Sul - o Grupo
Weg premiou na tarde de ontem

os seis vencedores do 3° Con

curso Weg de Conservação de

Energia. Esta é a primeira vez que
a solenidade é realizada no Mu

nicípio. Nas edições anteriores, as

premiações eram realizadas nas

escolas vencedoras. Mais de 70
alunos de escolas técnicas e de

Engenharia Elétrica de todo o País

participaram do concurso deste
ano. Deste total, 18 foram pré
classificados e seis premiados.
Durante a cerimônia de premiação,
realizada na Weg Automação, foi
feito o lançamento do 4° concurso.

Os vencedores da categoria
nível superior são: Mauro Wilk,
aluno de engenharia da Univer
sidade Mackenzie, São Paulo,
tendo como orientador o professor
Antônio Gonçalves de Mello Jú-

Energia elétrica: cerca de 70 alunos participaram do concurso este ano, sendo seis os premiados

nior; Mário Rodriguez Amigo,
aluno da FEl (Faculdade de En

genharia Industrial), São Bernardo
do Campo, que foi orientado pelo
professor Carlos Donizetti de Oli
veira, e Vagner Rinaldi, da Uni
versidade Federal do Rio Grande

do Sul, sendo orientado por Ály
Ferreira FIores Filho.

Na categoria nível técnico
foram premiados Walmir da Silva,
aluno do Colégio Universitário, de
Juiz de Fora, orientado pelo pro
fessor Leo Alysio de Paiva Condé;

Eduardo Rath Rohr, da Escola
Técnica Estadual Liberato Salzano
Vieira da Cunha, de Novo Hambur
go, tendo como orientador o pro
fessor LeoWeber, e Danilo de
Souza Neves, aluno do Senai de

Campinas, orientado por Sérgio

Último dia: 20/04.
IPTU 10% DE DESCONTO•

Sexta-feira, dia 20 de abril, é o último dia

para o pagamento do seu IPTU com 100/0
,de desconto.

Aproveite!

EmJaraguá do Sul o IPTU gera mais qualidade
de vida e toda comunidade ganha.

Luiz Risso.
Alunos e professores-orienta

dores receberam um computador
e um curso no Centro de Treina

mento de Clientes Weg, com todas
as despesas pagas. As escolas

foram contempladas com banca
das didáticas - composta de rno

tores, inversores e chaves de par
tida -, avaliadas em cerca de R$
20 mil. O gerente do Centro ,de
Clientes, departamento resp,onsá
vel Relo concurso, Leodomar
Lopes, lembrou que o objetivo é

difundir a preocupação com o uso

racional de energia entre os futuros

engenheiros e técnicos, além de
incentivar a pesquisà científica.

- A Weg vem se destacando
no mercado por oferecer solu

ções completas que trazem mais

vantagens e economia aos cli
entes -, disse, informando que
os trabalhos são divulgados aos

clientes da empresa como con

tribuição à conservação de energia
elétrica. "Queremos que os alunos
nos ajude a pensar em alternativas

para se obter economia de ener

gia", completou. (MAURíLIO DE

CARVALHO),

Bancoapresenta
linhas de crédito

.

Guaramirim - Na noite, de

terça-feira, os representantes do
BNDES (Banco Nacional de De
senvolvimento Econômico e So

cial) do Rio de Janeiro, José FIávio
Gioia eMariângela Cesar DePaoli,
participaram da reunião da Aciag
(Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Guaramirim) para
explanar sobre linhas de crédito

que são disponibilizadas às micro,
pequenas e médias-empresas, além
de pessoas físicas (caminhoneiro
autônomo e agropecuarista). O

presidente da Aciag, Maurici Zan
ghelini, diz que a apresentação dos

representantes do BNDES é im

portante para os empresários da re
gião conhecerem os atalhos, aces
sos e mecanismos para buscar o fi
nanciamento do empreendimento.

O encontro também contou

com a participação de represen
tantes do Banco do Brasil, Besc,
Badesc e Caixa Econômica Fede
ral, instituições fundamentais de

apoio ao financiamento. Gioia in
forma que o BNDES apenas efetua

operações viáveis e de longo prazo
(5 a 10 anos). As linhas de finan
ciamento oportunizadas pelo
BNDES são: Finame, Finame Lea
sing, Finame Agrícola, BNDES
Exim; BNDES Automático e

outros programas agropecuários.
As informações sobre o serviço

podem ser adquiridas no site

www.bndes.gov.br,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Edson Junkes/CP

Vacinaçãoparaidososcomeçadia23
contra o tétano deverá ser feita

por todas as pessoas com 60
anos ou mais. A vacinação será
feita nos postos de saúde do Cen

tro, Vila Rau, Três Rios do Norte,
João Pessoa, Caie, Santo Estêvão
e Pama 2 da Barra do Rio Cerro.
Durante a semana haverá vacina

ção no Lar das Flores e hospitais,
e no dia 28 de abril nos postos de
saúde de Nereu Ramos e Santa

Luzia, das 8 às 17 horas.
De acordo com técnicos da

Secretaria de Saúde não há con

tra-indicação, apenas para porta
dores de Guillian-Barré, ou doea

ça neurológica em atividade. Ain

da de acordo com a_equipe técni
ca, a incidência de internamentos

hospitalares decorrentes de doen
ças respiratórias diminuiu em

relação ao ano passado, embora
não se tenha estatística referente ao

assunto. (MARIAHELENADEMORAES)

Jaraguä do Sul - A partir
da próxima segunda-feira (23 de

abril), todas as pessoas com idade

igual ou superior a 60 anos podem
procurar os postos de saúde do

Município para vacinação. Trata
se daCampanhaNacional de VaCi
nação do Idoso e tempor objetivo
diminuir as internações hospitalares
por gripes e pneumonias entre as

pessoas da terceira idade. A cam

panha em Jaraguá do Sul encerra
se no dia 4 demaio, e até lá a inten

ção é imunizar 6.490 pessoas con

tra gripe, pneumonia e tétano. Ano
passado, foram vacinados 4.113

idosos para uma meta de 6.749.
A vacina contra gripe será

ministrada em todas as pessoas
com 60 anos ou mais. Já a vacina

contra a pneumonia atinge os não

vacinados nos últimos cinco anos

e pessoas hospitalizadas, casas
geriátricas e asilos. A imunização

I'

Patrimônio: a Igreja de Santo Estêvão faz parte do roteiro turístico do Projeto Caminhos de Iaraguâ do Sul

Representantes de entidades de
JSvãoperrorrerpontos turísticos

Arquiito/CP: Edson Junkes

Projetô Caminhos de Jaraguá do
Sul. "Nós convidamos estas pes
soas da comunidade para que elas

possam opinar e nos auxiliar a tra
çar os pontos turístico's doMuni

cípio", diz.
Os integrantes do grupo vão

iniciar a visitação às 8 horas,'
percorrendo alambiques, recan
tos turísticos, igrejas, salões, pes
que-pagues, entre outros. Às 12

horas, o grupo almoça no Restau
rante Aurora, à tarde continuam
as visitas e, às 18 horas, o café
será no Centro de Processamen
to de Alimentos do Bairro Jara

guazinho. Janssen destaca que os

participantes recebem questi
onário e, após as três visitações,
será feita análise do material para,
então, traçar os principais pontos
turísticos de Jaraguá do Sul. "Nós

I

Meninas 'Cantoras fazem show em Jaraguá do Sul

Visitação faz
parte do Projeto
Caminhosde

Jaraguá do Sul

queremos incentivar os jaragua
enses a conhecerem mais a pró
pria cidade", enfatiza.

O secretário de Produção in
forma que os programas do

Projeto Caminhos de Jaraguá
do Sul vão começar a funcionar
em junho, através de iniciativa

privada. Ele convida as pessoas
interessadas em colaborar com
a definição dos pontos turísti
cos da cidade a entrar em con-

Jaraguá do Sul- Neste sá

bado, aproximadamente 40 pes
soas, entre representantes da Pre
feitura, Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul, ve
readores, associação de mora

dores e imprensa, vão passar o
dia percorrendo a Região de Pe
dra Branca, Santo Estêvão, Rio
da Luz, Rio Cerro e Garibaldi pa
ra conhecer os principais pontos.
turísticos destas localidades. O

tato com a Prefeitura, para re

servar um lugar e participar das
visitações.

A próxima etapa vai aconte
cer dia 28 e será nos bairros
Ilha da Figueira eRio Molha. A

primeira visitação foi realizada
na Região de Santa Luzia e

Ribeirão Grande do Norte, no
mês de março. (FABIANE RIBAS)

secretário de Produção, Dieter
Janssen, explica que esta ativada
de faz parte da segunda etapa do

COlégio Marista São Luís promove
acampamento para integrantes

do Movimento EDA
Jaraguá do Sul - Está

marcado para o dia IOde maio a

apresentação das Meninas Can
toras de Petrópolis. O evento faz

parte 'da programação de ani
versário da cidade através do

Projeto Show 125, coordenado
pela Gerência de Cultura e Fun

daçãoCultural. A apresentação das
Meninas está programada para às
20 horas, no Ginásio de Esportes
Arthur Müller. Já estão à venda
dois mil ingressos, disponíveis na

portaria da Prefeitura ou na Rede
de Posto Mime da cidade, que
podem ser adquiridos mediante

troca por umquilo de.alimento não
perecível.

As.Meninas Cantoras de Pe

trópolis é integrado por garotas
entre 9 e 14 anos. Considerado um
fenômeno musical no Brasil e no .

exterior tem' em seu currículo a

gravação de oito discos solo, entre
eles, Coração

I

Sertanejo, que
vendeu milhares'de cópias em

menos de um ano de lançamento.
Além disso, contabiliza partici
pações especiais em shows e

discos com Roberto Carlos, Gil
berto Gil, Ivan Lins, Simone,
Chitãozinho eXororó, Fábio Júnior

e Elizeth Cardoso.
Também atuaram em im

portantes orquestras tendo como

maestros Isaac Karabtchevsky,
Pedro Calderon eRoberto Tibiriçá.
Com repertório eclético, elas. in
terpretam desde música sacra até

composições populares da música
brasileira. Elas também participam
do CD In my life produzido pelo
maestro George Martin, onde

interpretam a canção Ticket to

Ride, além de participação es

pecial em 23 CDs, regidas sempre
pelo maestro ,e criador do grupo,
MarcoAurélio Xavier.

Os alunos de sa a 8a série do Ensino Fundamental que
fazem parte do Movimento EDA (Embarcações de Amizade)

no Colégio Marista São Luís, acampam em Corupá, na
propriedade do Sr. Lang, nos dias 21 e 22 de abril.

Aproximadamente 30 adolescentes trocarão seu

costumeiro final de semana pela aventura de conviver
com a natureza. Esta atividade, organizada pelo
Movimento EDA do Colégio Marista São Luís,
proporcionará aos adolescentes momentos de

convivência, parttlha de vida, reflexões e diversas
,

atividades desafiadoras visando o crescimento e a

formação integral destes alunos.
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Motores brasileiros

para carros brasileiros:
A Peugeot-Citroén afirmou nesta:

segunda-feira a construção de uma fá- :
brica no Brasil para produzir moto-:
res, com investimentos de US$ 50mi- .

lhões. O motores produzidos serão:
destinados aos modelos que irão ser:
fabricados na nova fábrica da Peugeot .

no estado do Rio de Janeiro, em Porto:
Real. Ainda não foi divulgado o local:
da obra. Osmotores produzidos po- :
derão aumentar a oferta de motores'
do 206 e Picasso. Na fábrica em Porto:
Real já foram investidos US$ 600mi- :
lhões e tem capacidade para produ- :
zir 100 mil veículos por ano, em três
turnos.

.

Ford Ka esportivo
A Ford apresentou uma nova ver- :

são, mais invocada, do Ford Ka. O :
modelo virá equipado commotor 1.6 .

de 95 cavalos de potência. Os deta- :
lhes esportivos se prolongam pelas:
novas rodas de liga leve aro 14, esca- :
pe com ponteira cromada e defletores .

de ar laterais. Conta-giros, volante es- :

portivo e detalhesmetálicos no painel:
foram colocados no interior do veícu- :
lo. O carro começa a ser comer-'

cializado denominado de Ka XR.
.

Minivan da

Volkswagen
Revistas européias estão anuncian- :

do a chegada de uma minivan da .

Volkswagen. Omodelo, diz eles, deve:
ser de sete lugares e irá compartilhar:
a plataforma do novo Golf, que será:
lançado em 2002. A fábrica onde será,
produziqo o modelo, de acordo com:
as informações, será naAlemanha, em :

Wolfsburg, e na Eslováquia, em Bra-:
tislava.

Jaraguá do Sul, 19 de abril de 2001

Scénic de cara nova
A Renault apresentou, no dia
11 deste mês, a reestilização do
monovolume Scénic, no
Showroom, em Jaraguá do Sul.
A pioneira no segmento de
minivans no Brasil mostrou al

guns incrementos em relação à
versão anterior, tudo para
manter a liderança neste nicho
de mercado. Nos últimos me

ses, as vendas da Scénic estão

chegando a cerca de 1,5 mil
veículos ao mês, número bem

superior a seu principal concor
rente, o Mercedes Classe A.
Uma briga que deve esquentar
com a chegada do modelo do
Chevrolet Zafira.
As mudanças externas são

marcantes, porém não foi alte
rado o desenho base. Na frente,
capô com grade nova e faróis
mais claros com novo formato.
No pára-choque, o farol de ne

blina foi desvinculado da entra

da de ar, que também está dife
rente.

O novo Renault Scénic está dis

posto em duas versões de aca-

bamento e duas versões de

motorização: RT 1.6, RXE 1.6 e

RXE 2.0, todos com 16 válvulas. O
motor mais potente é o 2.0 de
16V, que gera 140 cavalos de po
tência e alcança a velocidade má

xima de 194 km/h.
Para maior segurança dos passa
geiros o veículo dispõe de air-bag

f

Não IIIPorta a marca ou Rlodelo,
seu carro precisa de saguro.

duplo, freios ABS com EBD, cintos
de segurança de três pontos e fe
chaduras automáticas, que tra

vam as portas quando o carro atin

ge os 6 km/h.
No quesito conforto e funcionali
dade não decepciona. Porta
objetos estão espalhados embaixo
dos bancos e também atrás dos
bancos. Para o motorista

regulagem lombar e de altura, tan
to do banco quanto do volante,
além do comando satélite para
regulagem do som. O computador
de bordo também se mostra muito
útil.
A Scénic está no mercado com va

lores que iniciam em R$ 32.820,00,
na versão mais simples, a.RT 1.6
16V. Os únicos opcionais que não

incorporam nenhuma versão de
série são bancos, volante e câmbio
forrados em couro e pintura metá
lica. A Scénic e também outros mo

delos da linha Renault podem ser

conhecidos em Jaraguá do Sul no
showroom da Dicave, na Rua Pre
feito WaldeIhar Grubba, em frente
ao DG da Weg.
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Arduíno
Veículos

Fonß: (47)37'1-4225 Fax: (47)371-9720
Av. Prefeito WaldemarGrubba n° 1033

MODELO ANO COR COMBo

Gol 1.0, 16V, 4p 99 Azul G

Gol 1.0, 8V, 4p 98 Branco G

Palio EOX 1.02p 97 Vermelho G

Palio EX 1.0, 2p 00 Branco G

Goi CL 1.6 88 Bege A

Parati 92 Bege G

Fusca CL 1.8 81 Bege G

Corsa Sedan GL 1.6 96 Verde G

Tipo 1.6 completo 95 Prata G

NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCAS

Comércio de Automóveis Novos e Usados

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

VW
Gol Especial 00 Branco G
Goi 1000 Plus 96 ' Azul G
Santana Quantum CL 90 Verde Met. G
Goi CL 1.6 89 Marrom G

GM

Pick-up Corsa 1.6 98 Prata G
FORD

Ka 98 Ve�homet. G
Versaiies Guia 2.0 92 Marrom G

RAT
Uno ELX, cornpl., -ar e dir. 95 Vermelho G

UnoELX, 4p, cornpl., cl ar 94 Preto G

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

·Daliar
----"----------------------

VEICULaS LTDA

COMPRA - VENDE -tROCA - fINANCIA Novos ,e Usados
Fones: 373-0806 /373-1881

MODELO ANO COR COMBo MODELO ANO COR COMBo
RAT

GMTipo 1,6 IE cornpl. 95 Cinza G
VW ., Corsa Wind 4pts 01 Branca G

Saveiro CL 1,6 MI 00 Prata G Corsa Wind 98 Prata G
Gol16 V 4g 99 Azul G

.

Corsa Super 4 pts 97 Vermelho G
Gol CLl1. 95 Branco G Kadett GSI cornp. 95 Prata G
Golf GL 1.8, cornpl. 95 Branco G Corsa GL 1.4, LOT. TE 95 Azul G
Goi CL 1.6 . 92 Dourado G Chevette SL 89 Branca A
Kadett GL 1.8, trio eletr., ar quente, lirnp.) G .Chevette L cl rodas 86 Cinza A

� FORD
Corsa 4p 99 Prata G Gol 1.6 mi, 4pts, cornpl, 99 Branca G
Corsa 2p 98 Prata G F-1000 XL cornpl, 98 Vermelha O
Corsá 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
Chevette DL 91 Grafite A VW

FORD Gol 16V, 4p 99 Cinza G
Escort L 91 Prata A Gol CLi 95 . Branco G
F-1000 87 Amarela D Goi I Plus, limp./des. tras., ar quente 95 Prata G

Parati GL 1.8 94 Cinza G
Vende-se Kadett GL 1.8, Gol GL 87 Bege G

gasolina, trio elétrico, ar Fusca 1300 82 Cinza G

quente, limpador traseiro, Fiai

desembaçador tras., volante Palio ED, 4pts, limp. tras. 98 Azul G
Palio EL 4pts • ar 97 Cinza G

escamutiavel, alarme, cor Palio Weekend, completo 97 Verde G
bordô. R$ 10.800,00 Uno M EP 4pts, - ar 96 Azul G

Tempra 8V completo 95 Verde G
Molo

CG Titan 125 95 Azul G

Rua Presidente Epitäcio Pessoa, 1170· Centro· Jaraguä do Sul· SC Rod. BR-280 - Km 60 - Guaramirim - SC

Lista de veículos
VEÍCULO ANO COR COMBo

FORD
Fiffita 1.0 00101 p:Eta gHilira
Es=t GL SN 16v 99/00 p:ata gHilira
ESrort GL 16VH 99/00 � gHilira
F 250 XL G 99/99 p:Eta die:J::!L
Es=t GL 16VH 98/99 p:ata gHilira
Fiffita 1.0 98/98 venrelro gHilira
ClJ..n::i.Er SI: 98/98 p:ata g:ro1jr:a
Mondeo CLX 96/97 p:Eta gHilira
Parrp3. 1. 8 L 96 aaíl g:e:ilim
El3::nrt 1. 8 CL 96/96 bran::a gHilira
Parrp3. 1. 8 L 94/94 bran::a gHilira
Verrna IX 91/91 Ver:rre]h:) á1a:ol

GM
SlO re luxe 2.2 96/97 cirza g;gilire
Qrega SUprerra GLS 93/93 � á1a:ol

VW
G:ilCli 95/95 bran::a gHiLjm
Krnbi 87/87 bran::a g:m1ira
G:il 86/86 bran::a âkml

PATICULARES
Mondeo CLX 95/96 p:Eta g:s;ilim
Peugeot3 06 XS 95/95 J:ran:::o gHilira
M:nza Cl.ass EFI 93/93 cirza gHilira

MITSHUBICH uapagero GIS 95/95 aaíl die:J::!L

MODELO ANO COR

Santana CLi 1,8 completo (-v.e.) 96 Branca

Voiage L 1.6 86 Prata

Gol BX 84 Bege
Vectra CD couro,teto,ABS,comp. Bord.,aro 15 97 Preto

Corsa Sedan GL 1.6 demb., ar qte,rodas 96 Prata

Fiesta 4 pts limp., desemb., ar qte 96 Vinho

Versaiies (completo + teto) 94 Verde

Scenic RXE (completa) 00 Verde

Tempra Ouro (completo) 95 Vinho

VEicULO ANO COR COMBo
GM

Corsa 1.0, 2p CO Prata G
Corsa ro 1Vl1'�12e 00 Branco G
Corsa 1.0 Super 4p fIT Cinza G
VectraGlS corroí. 4p fIT CinzaMet. G

Monza2p, SLE completo 00 Cinza G

Volkswagen
Go11.0 16V, Plus4p(OJrrp.-ar,dir.h.,trava) 01 Prata G
Saveiro 2p, completo 00 Branco G
Gol CLl1.6 2e 00 Marrom G
Parati CLi 1.8 cl ar, 2� 00 Prata G
Santana GlSI cornpl. 4p 00 Verde G

Ford
F- i 000 MtVM XL completo 00 Branca D
EscortGL 1.8i2e 00 Verde G

pamea L 1.8 cl capota 00 Branco G
Escort Hobbi 1,0 22 94 Prata G
Verona LX 1.6 2e !Q Cinza A

EscortGl2p 00 Azul A

Fiat

vos
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. V"'CUlOS 'C VdT F'L{2J7f371-::'36Öä ompra - en e - roca - mancla

Rua Preso Epitácio Pessoa; 1379 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

VEíCULO COR ANO MODELO

VW
1.0,16V
1.6 ref. água
1.6 Dl
1.0 MPFI4p
1.0 MPFI
1.8 SlE

GIl!
1.8

RAT

Parati
Gol
Chevette
Corsa
Corsa
Monza

Branca 98
Verde 86
Cinza 91
Vermelha 99
Roxa· 97
Verde 86

Kadet Verde 94

Vermelha
Azul
Prata

TIpo
Uno
Uno

94 1.6 comp.
98 1.0 Young
94 1.0

FORD
88 1.6 l
89 1.6l
97 1.0

Escort
Escort
Fiesta

Prata
Azul
Verde

VALOR

R$ 15.500,00
R$ 4.200,00
R$ 5.400,00
R$ 13.500,00
R$ 10.600,00
R$ 5.300,00

R$ 8.600,00

R$ 8.700,00
R$ 9.800,00
R$ 7.200,00

R$ 4.800,00
R$ 5.500,00
R$ 9.500,00

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

Gol CL 1.6, azul, 92.
R$ 7.000,00

Verona, vermelha, ano 91 ,

1.8 GLX - R$ 7.500,00'

Escort 1.8, prata, 94,
completo. R$ 10.000,00

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

Uno 4p, eletrônico, azul.
R$ 7.500,00

.I

"EICULOS

Compra-Venda -Troca
Motos e automóveis novos e usados

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

Rua Remoido Rau, 355 • Centro • Jaraguá do Sul
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

.376-1.772

..__._ Ce r LT.,......
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC CAJ NHON.....

·

MODELO ANO COR COMBo Kombi Furgão
.

92 Branca G

GM FORD
Saveiro 1.6 CL 96 Branca G Escort 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 À F-4000 carroceria 77 Branca D

VW FIAT
Go1M11.0 98 Vermo G PremioCL 87 Branco A
Gol M11.0 97 Vermo G CAMINHÃO
Goi CL 1.8 94 Branco A 608 Carroceria 75 Azul D
Passat LS 1.6 86 Verde A 608 cl Baú 81 Amarelo D
Gol 2p. Geração 3 00 Branco G 708 cl Baú 88 Verde D

GolBX 84 Branco A Toyota cl capota 89 Branco D 708 E Baú, 88, azul, diesel.

AUTOMÓVEIS
NOVOS E USADOS

N� de. Dono
pcu-cvo-Vono-

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

Corsa Sedan OKm a partir de R$ 17.200,00
Uno OKm a partir de 12.200,00

Palio (med, novo) OKm a partir de R$ 15.350,00
Gol Special GIl a partir de R$ 13.500,Ob
Gol16V Plus, 4p, a partir de R$ 17.900,00

FORD
�VE/TF)ARlDH Prata
KAdV.FffE/LDVZJSom Vermelha

FIAT
Uno EP 4p cNEITEIAr
Uno EP 4p cl Trio- ar
PaJioEXlVFJIFJ'Rah4p
Palio ED TE/Roda 4p
PalioEX 4p
PalioED2p
PalioED2p
Uno SX 2p c/CD

Azul
Cinza
Vermelho
Cinza
Branca
Prata
Cinza
Branca

00
98

%
%
99
98
98
99
98
fJ7

UnoSX4p

Gol4p
Goi 2p cl opc.
Go12p cl opc,
GoiMI

.

Goi Plus
GoIfGL
GoiCL

Corsa Wind 4p
CorsaGL 1.6 2p
Corsa Sedan
Corsa 2p, cl opc.
Corsa Super 4p
Pick-up Corsa GL
VectraGLS completo
Corsa Sedan GL 1.6

Branca

VW
Branco
Branco
Branco
Branco
Branco
Branco
Azul

·GM
Verde
Branca
Bordô
Branco
Branca
Azul
Bordô
Branca

99
99
99
fJ7
.fJ7
95
91

99
fJ7
99

·99
fJ7
98
fJ7
fJ7

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A t
" ·

B' d
·

F· 275 3711 Rua BernardoDornbusch, 330-U OmOVelS aepen I '. -

EntradadoClubeAtléticoBaepend

VEÍCULO COMBo ANO COR

Escort Hobby 1.0 Gas. 94 Cinza Prata

Escort L 1.6 Ale 88 Cinzametal
,

Monza SLE, 2p Ale 88 Cinza/prata
Verona Gas 91 Cinzametal

Escort GL Gas 95 Cinza Prata

Uno Electro Nix 2 p. Gas, 95 Verdemetálico

UnoEletronic 4p. Gas 94 Verdemetálico

Fusca 1500 Gas. 75 Azul

Fusca, motor 1.5 Gas. 75 Amarelo Rua Berna;rdo Dornbusch, 2·06
Fusca 1200 original Gas. 66 Branco Sela 2 - Jaraguá do SU�' - SC

VElcULOS 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 GL! 2000 94/94 Gas. Preto
Courier 97/98 Gas. Azul
020 Custam �Impleta 93/94 Diesel Bege
Gol 97/97 Gas. Branco
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 Gl! Special 01/01 Gas. 8uasarGol GIII �ecial 01/01 Gas. uasar
Passat 83/83 Ale. Branca

Novos - Usados
F-IODO MWM 86/86 Diesel Azul
Uno ELX 95/95 Gas. Vermelha
Gol GIII �ecial

' 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
Gof'Plus MI 97/97 Gas. Branco
Corsa f6\:P 96/96 Gas. Prata
Gol,4p 98/98 Gas. Cinza
Santana Quantum GL! Gas.
Saveiro CL 92/92 Gas. Prata

VEJA
AUTOMÓVEIS
.70-....
•."•..•.•

COMPRA
VENDE

FINANCIA

((0**4'1) 3'10-1:110
111;\;**,A'7' ''jIiJ5'._n�l'(ft\,u 'At'i jJ IZ-íl, '\fI,U' ,u

99'1,5-1118

Av. Preto Waldemar Grubba, 3691 • Jaraguá do Sul· sc

XLX350 Preta
ff1
MODELO COR COMBo ANO

GM
AstraGL Vermelho Gas. 00
Corsa Sedan 4p Branco Gas. 99
Corsa 1.0 Branco Gas. 97
Corsa Wind Cinza Gas. 97
Vectra GiS Bordá Gas. 95
CorsaWind Bordá Gas. 95
D-20 Vermelha Die. 91
Kadett SL Cinza Gas. 91
Kadett SLE Branco 90
Monza SL/E Azul Gas. 89

FlAT
Pálio Weekend 16V, comp Cinza Stil Gas. 98
UnoSX4p Azul Gas. 97
Fiorino Fur�ãO

. Branca Gas. 96

Tem�ra 16 I comp. + couro Branco Gas. 95
Uno LX 4p, compl. Vermelho Gas. 95
Uno ELX compl. Branco Gas. 91

VOLKSWAGEN
GoI 16V,4p Branco Gas. 99
Goi MI Preto Gas. 98
Goi CL! 1.6 Branco Gas. 96
LogusGL Prata Gas. 93
ApoloGL Cinza Gas. 91
Goi CL Verde Met. Gas. 90

FORD
Escort GLX, 4pts, cornpl. Verde Gas. 97
Pampa L Prata Gas. 94
EscortGL Azul 93
Escort GIl.8 Cinza Gas. 93
EscortHobby 1.6 4p Bordá Gas. 93
Escort LX 1.6 Cinza Ale. 89

PROMOÇÃO - 3 Unos Dl/OI, Smart, 4p - R$13.190,OO cada

R, Presidente Epitácio Pessoa, 555 - Centro - Jaraquá do Sul - SC

Escort
Del Rey
Escort XR3 c.

Escort GL, 1.8, c
Verona GLX compt.

Goi I
, .
.5avelro CL ;1,6
GQ(iGTI
4 Gol
Fusca
GM

IFIAT 810
Corsa
Vectra GLS
2 Omega GL8
3 Kadelte SLEIGSI
Corsa Super 4p
4 Chevelte
Monza SLE
Chevette Jr

Pick-up Estrada
Palio 4p
Uno SX 4p
Uno EP, 4p
Tempra 8V
Florlno Furgão
Uno Mille

00
97
97
96
95

<93
Ai,91

Ivw
Gol 16V 4p c/ar
Gol MI
Gol

IMOTOS
Titan

MECÂNICA

som alarmes baterias- vidros e travas elétricas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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M·ILLE
SMART OK

Veículos, peças e serviços

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

preços prá lá de baixo. Além desta 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.

371·2111
Rua Francisco Fischer, 100 - Centro - Jaraguá' do Sul- SC OPCIONAIS: 'Comando interno retrovisor e pintura metálica. "Comando interno retrovisor, limpador traseiro, desernba

çador e pintura metálica. "'Comanclo interno retrovisor, vidro e trava elétrica, dssembaçador e ar quente.

Os melhores seminovos estão na Javel Multimarcas.
Multimarcas Aceitamos

seu usado
na troca

Aberto de segunda à
sexta das 8h às 18h30min

sábado das 8h às 12h

MARCA MODELO
'

ANO COR MARCA 'MODEl.O ' 'A�O � COR

CARROS USADOS

FIAT ELBA CS 91/92 'CINZA FIAT PALIO ED 2P

FORD ESCORTGHIA 90/90 PRATA 'FIAi" PALIO EX 2P
FIAT UNO ELECTRONIC 94/94

'

VERDE
GM VECTRA GLS 2P

FORD APOLLO GL 91/91 PRATA

FORD DEL REY GLX 86/87 CINZA
FIAT PALIOEX 2P

GM CORSAWIND 96/96 BRANCA blAT UNOSMART2P

GM KADETT GL 97/97 . VERMELHA VW PARATI CL 1.8 2P

VW GOL 88/88 BRANCA FIAT UNO EX4P

97/97 VERDE

98/99 AZUL

96/97 ·PRATA

98/98 CINZA

2001 ONZASTffi

91/92 PRATA

·98/99 . VERDE

COMPRAMOS O SEU USADO
PAGAMOS À'VISTA

SUPER CONDiÇÕES
DE FINANCIAMENTO

GARANTlADE
CÂMBIO E MOTOR

Financiamento: Taxa de cadastro de R$ 90,00 - Crédno suielto à aprovação.

JUROS PRÉ-FIXADOS
ENTRADA DE 20%

,

I Rua Fritz Bartei, 99
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se Corsa 1.0, 98, basico,
vermelho, gasolina. Tratar 371-5343.

Vende-se Uno SX 97, limpo e

dezemb. traseiro, vermelho,
gasolina. Tratar: 9973-8756.

Vende-se Uno CS 1.5,91, bege,
gasolina. Tratar: 9903-2936.

Vende-se Gol CL 1.8, 93, branco,
gasolina, desemb. traseiro, ar
quente. Tratar: 371-5343.

Vende-se GolMI 1.0, 98, básico,
branco, gasolina, cl 41.000km.

Tratar: 9973-8756.

Vende-e Monza SLE 2.0 MPFI,
93, grafite, alcool, completo - ar.

Tratar: 9903-2936.

gasolina. Tratar: 371-5343.
Vende Honda CC 125 Titan, 98,

azul. Tratar: 9973-8756.

Vende-se Corsa 1.0 super, 4
portas, branco, limpo dezemb., ar

quente. Tratar: 371-5343.

Vende-se Fusca 1500,74, gasoli
na, branco. Tratar: 9903-2936.

Vende-se Fusca 1300,83, verde.
Tratar: 371-5343.Vende-se Golf 95, completo, azul

metálico. Tratar: 9973-8756.

PeçM e I'I� (0**47) 371-5343
Vende-se Monza 650 93, comple
to, bordô. Tratar: 9973-8756.Vende-seGoI86, Plus, motor ap

1.6. Tratar: 9903-2936.

RUA JOÃO J. AYROSO, 65 - JARAGUÁ DO SUL - SCCompra-se Uno, Corsa, Palio ou

Gol até R$ 10.000,00 à vista.
Tratar: 371-2735 ou 9975-0601,

com Anderson.

Vende-se Parati CL 1.8, 92,
branca, limpo e dezemb. traseiro,

ar quente, vidros vredes, "

AUTOMECANICA
DA BARRA LTDA.Além da qualidade

mais conforto
e seg,urança

Atendemos linha geral:

Produzindo fidelidade com um pancadão
de qualidade em som automotivo,
a Inout Sound Systems agora
também conta com a venda e instalação
de alarmes, vidros e travas elétricas
garantindo o conforto e a segurança

que você merece. Venha conferir]"

.

. I

1/eJea��.�.
Telefone:

(047) 376-0251

Rua Ângelo Rubini, 900
Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SCJoão JanuárioAyroso, 1572 - Jaraguá Esquerdo Ligue: 370-9005

�.

gua

SE VOCÊ AINDA NÃO BATEU PALMAS, AQUI ESTÁ UM EXCELENTE MOTIVO:

ruoo BeR R$ SQ9, .•
..

Goll.O 8V Golf1.6 Santana 1.8Parati 1.0 16V

5XllA4

Entrode + 48x de R$ 399,00
3X23A4

Entrada + 48x de R$ 399,00
5X51C4

Entrada + 48x de R$ 399,00Entrada + 48x de R$ 399,00

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

Horário de
atendimento:

ENTREGAMOS
ONDEVOCÊ
E S T I V E R **De segunda a sexta: 7:30h às 1%

Sábados: 8h às 12h Sup.rvalorizaçio Troca com Troco
do .eu usado

Gol 1.0 SV b4slco (cód.: 5XI1A4): preço promocional A vista a partir de R$ 18.540,00 ou 38% de entrada + 48x de R$ 399,00. Golf 1.6 básico (cód.: 9B12F4): preço promocional A vtste a partir de R$ 26.700,00 ou 57% de entrada + 48x do R$ 399,00. Parati 1.0 16V bestce (c6<1.: 5X51C4): preço promocional ê vista a partirda
R$ 24.500,00 ou 53% do entrada + 48x de R$ 399,00. Santana 1.B bblco (cOd.: 3X23A4): preço promocional A vista a partir de R$ 2B.6oo,00 ou 60% de entrada + 48x ee R$ 399,00. Taxa de 2,29% a.m. Frete e pintura incluso. Financiamento pelo Banco Volkswagen. Promoç60 vAHda at6 30/04/2001 ou enquanto durar o estoque.

Estoquemlnlmo disponível de 01 unldada cada. Fotos meramente ilustrativas. Estes velculos estilo em conformidade com o PROCONVE Programa de Controle de Poluiç60 do Ar por Veiculas Automotores. **Dlst6ncia mllxima de 200 Km a contar da Concessionária.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende�se Brasília, ano 78. R$
1.300,00. Tratar: 9992-0565.

Vendo Vectra , 94, azul,
gasolina, R$13.500,00. Tratar:

9973-8955.

verde, completo. R$16.000,00.
Tratar: 9973-5770.

R$ 28.000,00.
Tratar: 9975-4135.

VendoGolGU, 95, azul, ótimo
estado. R$ 10.900,00.
Tratar: 9975-4135.

Vendo Fiesta, 97,4 pts, branco.
Tratar: 373-1775.

Compra-se 2 caminhões,
Wolkswagem, 95 à 99.
Tratar: 9975-4134.

Vendo D20, ano 88 cabine

dupla de fábrica, 4 pts, único
dono, ótimo estado, rodas e
pneus novos, Relíquia. R$
25.900,00. Tratar: 9975-4135,

comFabio.

comp1ll / venda / troca / garagens

Vende-se TempraOuro, 95, cor
prata, ótimo estado, entrada +

.

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

Vendomoto CG,83,
vermelha. R$ 1.100,00.
Tratar: 9992-0565.

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

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

Vendo Besta; 94, D, 12lugares,
prata. Tratar 9973-5732 ou
376-1112 com Marcos.

VendoChevette SL, 88, prata.
Tratar 370-7703 comValmir.

Vende-se Xantia 2.0, 95, gasolina,
cinza. Tratar: 371-4000.Vende-se CaravanDiplomata, 6

cilindros, gasolina, com ar e

direção. R$ 3.800,00. Tratar:
9992-0565. Aceito troca.

Vendo Palio EX, 2000, com
i500 km, seminovo.

R$ 13.000,00. Tratar: 376-0228.Vendo Fusca, ano 81, branco,
1.300L. R$ 2.500,00.
Tratar: 9992-0565.

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

Tel.: 371-7770, Vendo Pálio com 13.000,00.
Tratar: 376-1289, com Angelo.Vende-se Chevette SL, ano 91,

gasolina. R$ 5.300,00.
Tratar: 9962-0371.

Vendo Fusca, ano 72, azul.
R$ 1.800,00. Tratar: 9962-0371.

REVESTIMENTO

AUTOMOBILISTICO

EM COURO E

TECIDO

Vende-sePálioWeekend 16V,
cinza stil completo. R$

18.000,00. Tratar: 9973-5770.
Vendo Corcel II, ano 79. R$
1.300,00. Tratar: 9992-0565.VendoChevette SL, ano 86, 1.6,

álcool. RS 3.600,00.
Tratar: 9962-0371.

VendoGol GTS, 1.8, gasolina,
88, completo -ar , R$ 6.000,00.
Tratar: 372-2024, falar com
Gilson após às 19:00 hs.

Vendo Uno 1.Ö / 2000, único
dono, 2 portas, com opcionais,
em ótimo estado. R$10.900,00.

Tratar: 9975-4135.

Vendo Escort, 87,1.6, ano 87,
álcool. RS 3.800,00.
Tratar: 9962-0371.Vende-se Chevette SL, ano 88,

prata. Tratar: 370-7703, com
Valmir.

Vendo GolGTI, ano 92,
completo. R$ 8.000,00. Aceita
se proposta. Tratar: 370-7703,

comAdenilson.

Vende-se EscortHobby, ano
95, rodas de liga,motor 1.000,
único dono, valor a combinar.
Azul claro. Tratar: 371-1922,

comPedro.

Vende-seKadettGS, ano 89,
completo. R$ 5.000,00. +

financiamento.Ou troca-sepor
Gol CL, 1.6, Tratar: 370-2146,

comOdesio.

Vendo Caminhão Bongo, 2.7/
2000, único dono, com baú

térmico, em estado novo.

Vendo Brasília, 80, R$
1.000,00. Tratar: 371-1853 ou

9997-5477, com Beta.

R, Bernardo Dornbusch,
2222 - Vila Lalau

Vende-se Escorte GLX 16V, 97,

Regata
, .•.. Motos
Rua Adélia fischer, 239 - Centro

ir (47) 371-2999
Rua Walter Marquardt, 727 - Próximo ao Parque Municipal de Eventos

ir (47) 370-8800
Entrada R$ 780,00 : 30 e 60 dias - Saldo até 36x fíxas

* Consórcios * Compramos sua moto usada * Oficina autorizada

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

, \'Bi

C'ON·

BX 200 Estrada

60x
. ".

R$ :rí)7,2�g11
croo 'BIZ ({

aOx
R$ 67,39

Aceitamos sua

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Agricultores terão ajuda da
Prefeituranaexecução de serviços

Jaraguá do Sul sedia a
6a Convenção dos Lions ClubesI

Jaraguá do Sul - A comu-

nidade agrícola do Município de

Jaraguá do Sul passa a contar

'com ajuda da Prefeitura para
diversos serviços relacionados ao
setor, como aração, terraplana
gem, drenagem, silagem, distri
buição de calcário e adubo or

gânico, transporte rodoviário de

materiais e insumos e construção
e limpeza de estradas, entre ou

tros. O projeto de lei enviado pela
executivo e que dispõe sobre

serviços de máquinas e equi
pamentos do Município em pro

priedades com exploração agrí
cola e zootécnica, mediante paga
mento de taxas públicas, foi apro
vado na sessão da Câmara, reali
zada na última segunda-feira.

Na avaliação do secretário de
Produção, Dieter Janssen, a lei
vai regulamentar e disciplinar a

utilização de patrulhamecanizada
agrícola, que há muito tempo

presta serviços aos agricultores.
Ele calcula que atualmente cerca

de cem propriedades rurais rece
bem apoio da Prefeitura e são

identificadas por uma placa. O
prefeito Irineu Pasold disse que
a longo prazo pretende implantar
o sistema de comodato de máqui-

.

nas e equipamentos, sob a admi

nistração de cooperativas agrícolas.
Os valores cobrados serão

I

abaixo do preço de mercado. Os
descontos serão variáveis, de
acordo com pontuação obtida a

partir de avaliação técnica rea

lizada por técnicos da Gerência
de Agricultura. Ou seja, a pro
priedade que obtiver conceito "A"
terá 20% de desconto. Quem ti

ver conceito "B" terá 10% e as

propriedades de conceito "C" re
ceberão 5%. O pagamento deverá
ser feito 50% no ato e o restante

30 dias após a aprovação da ben
feitoria. .

Edson JunkeslCP

Encontrode
leonistas deve
reunir cerca
de 1,5 mil pessoas

Jaraguá do Sul - Aproxi
madamente 1,5 mil pessoas estão

sendo esperadas para a 6a Con

venção Integrada dos Lions Clubes
de Santa Catarina, que acontece de
sexta-feira (20 de abril) até domin
go, no Parque Municipal de Even
tos. De acordo com a governadora
do Distrito LD-5, Rosane Vailatti,
esta é a primeira vez que Jaraguá
do Sul sedia esse tipo de evento,

que acontece somente de cinco em
cinco anos. "Nosso objetivo é inte

grar o leonismo catarinense, apro
ximar os laços de amizade e com

panheirismo, aprimorar os concei
tos administrativos e a ações dos

Lions Clubes, além de buscar co

nhecimentos", explica Rosane.
Na oportunidade, o empresário

WandérWeege será homenageado
como patrono, e o professor Gretz
fará a palestra de abertura com o

temamotivação, entusiasmo, pers
pectivas do novomilênio, qualidade
de vida e trabalho voluntário. Já o

promotor público Anselmo Jerô
nimo de Oliveira vai falar sobre

drogas, tóxico e legislação penal.
Segundo Rosane, a escolha de

WandérWeege como patrono de
ve-se à atuação marcante do em

presário na área social. Em 1997
Rosane lembra que Wandér rece
beu o título de "Companheiro
Melvis Jones", comenda interna

cional considerada amaior honraria

que a Fundação Lions outorga a

uma pessoa.
O leonismo catarinense é com

posto por três distritos: LD-5, LD-

Abertas as inscrições paraoEnern Preparativos: Parque está sendo decorado especialmentepara o evento

8 e o LD-9, de 160 Lions Clubes
com 3,9 mil sócios, que,junto com
as domadoras, perfazem um con

tingente de oito mil voluntários. Em
Santa Catarina os Lions Clubes

atuam há mais de 48 anos e são

responsáveis por inúmeras ações
e obras sociais.

Durante a Convenção, diversas
pessoas do Lions receberão a co

menda "Companheiro de Melvin

Jones", como a empresária Laurita
Karsten Weege, vice-governador
do Estado, Paulo Bauer, prefeito
de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold,
e o prefeito de Balneário Camboriú,
Leonel Pavan. A governadora Ro
sane explica que esta comenda po
de ser outorgada a uma pessoa,
sócia ou não de um Lions, desde

que tenha envolvimento e dedica

ção pelo serviço comunitário.
A Convenção encerra com um

almoço, no domingo. Também ha-

verá premiação e sorteio de brin

des.

DECORAÇÃO - A decora

ção do ParqueMunicipal de Even
tos está sendo feita pela empresa
Violet Flores e Decorações Ltda.,
que criou um clima festivo e ao

mesmo tempo tranqüilo. De

acordo com o decorador Amilton

Rodrigues, dois pavilhões tiveram
o teto rebaixado para que se

pudesse criar um ambiente mais

íntimo, ornamentado com flores
brancas e amarelas. O tom cinza

'está presente no rebaixamento do
teto. Segundo Arnilton, foram uti-

lizados sete mil metros de tecido

na decoração, que conta ainda com
painel de fotos e outros elementos

informativos sobre a História do

Lions, além de sala Vip, espaço
. para a imprensa e até possibilidade
de atendimento médico.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Jaraguä do Sul - Os estu

dantes interessados em partici
par do Exame Nacional de Ensino
Médio podem fazer a- inscrição
através das agências dos Correios
ou via Internet até o dia 27 deste

mês, mediante o pagamento de
R$ 32,00. Os alunos compro
vadamente carentes estão isentos
do pagamento da taxa de ins

crição. A participação no Enem

2001 é de caráter voluntário e

podem participar os alunos que
estão concluindo o ensino médio
no ano 2001 e também os egres
sos deste nível de ensino em

qualquer de suas modalidades. A
prova será realizada no dia 26 de

agosto, nas cidades de Chapecó,
Joinville, Lages, Blumenau, Itajaí,
Florianópolis, Criciúma e Joa

çaba.

[ME] FIEDLER DESPACHANTE
TRAN."RIHelA· "OUROS· IPVA

UcaNCIAMIINTOS B .BRVlçOa OBRAI"

Fone/Fax (47) i75-1417

•
Rua Domingos R. da Nova, 316 - Jaraguá d� Sul - SC
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Vereadores vão questionar os
gerentes de bancos sobre filas
Altair Aguiar
levantoua questão
da qualidade do
atendimento

Guaramirim - A Câmara
de Vereadores irá questionar os

gerentes das cinco instituições
bancárias da cidade - Besc,
Banco do Brasil, Bradesco, HSBC
Bamerindus e Caixa Econômica
Federal - sobre os problemas
verificados no atendimento ab

público, principalmente a forma

ção de filas nos caixas: O proble
ma foi levantado pelo vereador

Altair Aguiar (PPB), na sessão

ordinária de terça-feira, com
várias manifestações favoráveis
dos demais vereadores presentes,
também preocupados com a

questão.
Conforme Aguiar, esse tipo de

dificuldade chegou a uma situa

ção limite nas agências bancárias
locais, fazendo crescer as mani

festações de desagrado na co

munidade. "Vão reduzindo o ho
rário e diminuindo funcionários,
com prejuízo para o atendi
mento ao público", assinala o ve
reador, acrescentando que, no fi

nal, "quem arca com as maio
res conseqüências são os pró
prios funcionários, que ficam sem

ter o que dizer para a população".
Já o presidente da Câmara,

Evaldo João Junckes (PT), e o

líder do governo, Salim José

Dequêch (PFL), lembraram que

compete justamente ao Legis
lativo decidir sobre horários,
concordando ambos que algu
mas providências precisam ser

tomadas. A Câmara ainda pre
tende discutir o assunto mais

amplamente, e desde já está
sendo cogitado que os responsá
veis pelas agências bancárias da
cidade sejam convocados para
comparecer em plenário, quando
serão questionados sobre as pro
vidências adotadas em cada ins

tituição. (MILTON RAASCH)

Servidores'do hospital terãoresposta dentro de 30 dias
Guaramirim - o prefeito

Mário Sérgio Peixer solicitou prazo
de pelomenos 30 dias ao Sindicato

, dos Empregados em Estabeleci
mentos de Serviços de Saúde de
Joinville e Região para óExecutivo
se manifestar sobre as reivindica

ções apresentadas pelos servidores
do Hospital Municipal Santo An

tônio, -na semana passada. À am

pliação do prazo foi solicitada

segunda-feira, durante reunião'
com o presidente do sindicato, Lo
rival Pisetta, .que está acompa
nhando as questões desde que parte
dos servidores do hospital foi afas
tada, há alguns dias.

O presidente do Conselho
Deliberativo do hospital, Osnildo
Bartel, que participou dá reuniã'o
- assim como o provedor Alceu
Butschardt e o vereador Salim José

Dequêch -, disse que nesse pe
ríodo os advogados da instituição
e da Prefeitura deverão analisar as

reivindicações sob o impacto da Lei
de Responsabilidade Fiscal, "que
precisa ser cumprida". Bartel diz
já ter opinião formada sobre o

assunte, mas prefere aguardar pela
, conclusão da análise jurídica, para
depois se manifestar sobre o as

sunto.

De qualquer forma, ele consi
dera difícil para à direção do

hospital retroceder nas medidas
administrativas que já estão sendo

tomadas, como a demissão de mais
de dez servidores, na maioria

aposentado (mediante a pers
pectiva de, em meados deste ano,
realizar concurso público), a trans
formação do adicional do biênio em
triênio e redução dos valores pagos
aos servidores a título de insa
lubridade. "Pelo simples fato de

que existe uma legislação que en

trou em vigor e precisa ser cum

prida", alega. Conforme Bartel, o
hospital praticamente não tem

saída "porque está gastando mais
de 90% da receita com-sala

rios, e a legislação limita em

50%".
FALÊNCIA - Essas medidas

não podem mais ser adiadas sob

pena de a instituição ter que ser

fechada, garante o presidente do
Conselho Deliberativo, admitindo
que se as atuais dificuldades não

• forem contornadas, isso poderá
acontecer até setembro. Para

exémplificar a situação, ele cita
relatório do movimento financeiro
dos últimos três meses, quando a

Prefeitura teve que injetar mais
R$ 107 mil de recursos públicos
para manter o hospital fun
cionando. "Ou damos a volta, ou
quebra", sentencia Bartel, des
tacando que na busca do objetivo
de garantir atendimento à co

munidade a diretoria está "colo
cando os interesses da população
em primeiro plano". (MR)

DiaMundial da Terra é tema de concurso escolar
Guaramirim - o trans

curso do Dia Mundial da Terra,
neste domingo (22), está sendo
destacado durante esta semana

com a realização de concursos na

elaboração de cartazes, frases e

redações alusivas ao tema, entre
escolares do Município. A inicia
tiva é da Aguapé (Associação Gua
ramirense de Preservação Eco

lógica), entidade de defesa am

biental reativada em 1999. Estão

participando alunos das escolas de
Educação Básica Almirante Ta

mandaré, Prefeito Lauro Zim
mermann e Alfredo Zimmermann
e Centro de Educação Carrossel.

O concurso foi iniciado no dia
11 e os melhores trabalhos serão

escolhidos por uma comissão de
,

professores, que selecionará três

por modalidade. A' confirmação
dos resultados sairá em reunião da

Aguapé, prevista para a próxima
terça-feira (24). A finalidade do
concurso é eminentemente educa

tiva, tendo como premiação a

promessa de fazer a divulgação des
trabalhos, aproveitando o enfoque
que os meios de comunicação de
dicam ao assunto. A realização do
concurso também assinala a inten

sificação das atividades da Aguapé,
conforme informa o presidente da

entidade, Jair Pereira,
A Aguapé é uma ONG (Orga

nização Não-Governamental) e já
tem reconhecimento como sendo

de utilidade pública municipal e, no
momento, busca essa confirmação
também para o Estado e País. A
diretoria reúne-se periodicamente
para tratar das questões relacio
nadas ao meio ambiente em Gua
rarnirim. Este ano, já aconteceram

três reuniões. Ainda sobre o con

curso realizado entre os escolares,
Pereira disse que a entidade tem

preferência pela realização das

campanhas educativas junto aos

jovens, que recebem mais facil
mente as mensagens, do que a

população adulta. Nas próximas
edições, o concurso será ampliado
para envolver também as unidades
escolares localizadas no interior do

Município. (MR)

Médico Oftalmologista
Especialização: Ilospäal de Clínicas Estado do Rio de Janeiro

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

, ( ,

crianças de 03 meses a 14

poro compor elenco d

paro o Di

Pizzas
Pequena - R$ 7,90'
Grande - R$ 13,90
Gigante - R$ 17,90
CalzGne - R$ 17,90

Prazer em Entregamos em Guaramirim
atender bem.

'tJ�.�a-eeJa Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha umaminipizza
de banana nevada

Prer. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaragtiá do sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CONVENÇÃO

Jaraguá do Sul realiza neste final de semana,

dias 20, 21 e 22 de abril, a 6a Convenção
Integrada dos Lions Clubes de Santa Catari

na, A instalação solene será às 20 horas desta

sexta-feira, no Parque Municipal de Eventos.

CASAMENTO

O deputado federal Vicente Caropreso é

convidado do ministro da Saúde, José Serra,

para o casamento de sua filha, Verônica
Serra, com Alexandre Bourgeois, hoje, às 20

horas, na Igreja Nossa Senhora do Rosário

de Fátima, no Sumaré, em São Paulo.

O convite reforça o envolvimento cada vez

maís forte entre o ministro e o deputado,
que compartilham do mesmo partido político
e dedicam-se pela melhoria éonstante da

qualidade'da saúde pública no País.

INAUGURAÇÃO
Abre hoje ao público, no' Shopping Center

Breithaupt. oBig Bowlling, a nova sensação
da noite jaraguaense. O local possui palco e

área especiais para shows e uma boate per�
.manente, onde será oferecido lazer de alta

qualidade e shows inéditos.

SHOWS
O Departamento de Cultura da Prefeitura
está fechando a programação artística e

cultural dos 125 anos de Jaraguá do Sul. Dia
22 de abril, haverá apresentação da Banda
Vaca Loca, na Praça Angelo Piazera. Dia 10
de maio, as Meninas Cantoras de Petrópolis
estarão no Arthur Müller e, no mesmo local,
dia 11, o Festival Estudantil da Canção. A
mais recente novidade da programação será
o show com o cantor Sérgio Reis, dia 25 de

julho, dia do aniversário de Jaraguá do Sul.

GINCANA'
O Sesc (Serviço Social do Comércio) abriu
inscrições para a 3a Gincana 24 Horas, que será
realizada dias 19 e 20, no Parque Municipal de
Eventos. As equipes devem ter no mínimo 15
e no máximo 20 participantes. Informações no
setor de Lazer Sesc - 371-8930.

Rosane Teresinha Jahnke Vailatti, governadora do

Distrito LD.,.5, será anfitriã-neste final de semana na

6a Convenção Integrada dos Lions Clubes do Estado
de Santa Catarina

Bianca Cristina Deretti, diagramadora aqui do CP,
estréia idade nova no dia de hoje. Parabéns!

19/4 - Andressa Sardá Maiochi
Gessica Krüger
RodolfoWackerhagen
Gerson Erlan Klabunde
Relinde Mahnke Marschall
Glaucia Rosa Ramos

20/4 - Barbará Pasold
'

MiriamLuz
Norberto Piazera

21/4 - Giovanni Leutprecht
Laís Katiucia Skala
José Lopes

,

RenatoQueiroz

A bela Ciça colou grau no curso de Secretária-executiva

Bilíngüe, no dia 24 de março, com baile e jantar no
Clube Bela Vista, em Blumenau

.Nhi Jra�malihã
�,�lf�lpema,tte, ql,Íe�'r��.�
conVIdados no Balneáriô'fíe

....<Jifr: .,
'<1';

"

,.�..

�rra Velha, domingo (2il_'
,

ato e Irene Dem.áttt('
c arasn 31 anos!d'�f�liz

u�iãa.JParrõêb�
v � ,

t Jackson Uber e Elaine Kanzler casaram-se no

dia 7 de abril. Felicidadesl :

Cartão Fidelidade
\

o Boticário Jaraguá do Sul
Av. Getúlio Vargas, 158 Tel. 275-0583
Av. Mal. Deodoro, 183 Tel. 371-7365

Guaramirim -

Rua28 deAgosto, 1939 Tel. .373-1065
Adquira o seu em uma de nossas lojas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Omelliorjogadordomundo
Pernambucano considerado o Pelé das quadras, Manoel Tobias da Cruz Júnior

completa o 30° aniversário hoje; Adepto do esporte desde os 12 anos - praticava'
futebol de campo e futsal -, Tobias diz que só foi se dedicar exclusivamente ao

futsal em 1�89, quando foi contratado pelo Candeias, de Curitiba. Após um ano,

voltou para o Nordeste e foi jogar no time adulto do Votoranti, em Recife. "Me

destaquei e logo fui escalado para a seleção brasileira de Futsal", conta. Hoje, o
, jogador que defende a equipe Malw�e/FME coleciona diversos títulos como

pentacampeão da Taça Brasil de Clubes, tricampeão da Taça Brasil de Seleções,
bicampeão mundial, tricampeão na Liga Nacional de Futsal, além de ter sido artilheiro

e considerado o melhor jogador do mundo em 1996 e 2000.

EI)1 entrevista ao Jornal CORREIO DO POVO, Tobias fala sobre a estréia no futsal
catarinense.

CORREIO DO POVO - Além da salá

rio, o que o fez aceitar a proposta da

Malwee!FME?
. Manoel Tobias - Eu decidi jogar por

Jaraguá do Sul porque já conhecia a equipe,
'o técnico Fernando Ferreti e a estrutura

da cidade. Recebi proposta para atuar em
outros grandes times, inclusive no exterior,
mas não tinha intenção de sair do Brasil.
Com relação ao marketing da empresa, eu
só fui ter conhecimento que seria garoto
propaganda da Malwee depois que vim

para cá.

CORREIO DO POVO - E de quanto
tempo é o seu contrato?

Manoel Tobias - Eu fui contr'atado
para disputar a Liga Nacional, então; pelo
menos até o fim de julho estarei defen
dendo a Malwee/FME.

CORREIO DO POVO - Como você
avalia o desempenho da equipe jara
guaense na Liga Nacional de Futsal e
no Campeonato Catarínense?

Manoel Tobias� Assim como o time

jaraguaense, tod_a equipe de futsal tem seus

altos e baixos. O Carlos Barbosa, por
exemplo, é uma das principais do País e

está atrás da nossa. Os outros times, que
estão participando da Liga, também estão
deixando a desejar nos jogos regionais. Eu
acredito que está faltando na nossa equipe,
especialmente nas disputas doCatarinense,

. é concentração e motivação. É lógico que
a nossa prioridade é a Liga Nacional, mas
nós vamos nos esforçar mais nos jogos e

dedicar mais atenção nOi Estadual, como
orientou o técnico Ferreti.

CORREIO DO POVO - Apesar de

contar com jogadores de alto nível, a
equipe não está atingindo as expec
tativas dos jaraguaenses. O que está
faltando no grupo?

Manoel Tobias - Falta entrosamento.
Os jogadores contratados recéntemente
têm experiência mas não temos tempo para
treinar e nos conhecer, o que 'dificulta o

rendimento nas partidas. Há um desgaste
grande também por estarmos participando
de duas competições paralelas. Por isso
estamos mais relaxados no Catarinense.
A partir de agora, teremos mais tempo para
treinar e atuar com o mesmo empenho nas

competições. Afinal de contas, em qual
quer jogo temos que entrar em quadra para
vencer.

CORREIO DO POVO - Como 'você
caracteriza a equípe jaraguaense? .

Manoel Tobias - Apesar da equipe
Malwee/FME não ser a favorita para o

título da Liga Nacional de Futsal, nós
estamos com intenção de vencer. Émelhor

que os outros times se preocupem mais
com o Vasco e com a VIbra porque nós

pretendemos os surpreender nas finais.

Taça Cidade deGuaramirim terá

quatro jogos neste final de-semana
Guaramirim - Quatro jogos estão

previstos para sábado válidos pelas
oitavas-de-final da Taça "Cidade de

Guaramirim de Futebol de Areia". A

partir das 14 horas, estarão jogando no

estádio da Pedreira Rio Branco as equi
pes do Beira Rio x Couve-flor, The Fox
x Beko's, Caixa D'Água x Barcelona 'e

ReinkelEliteMóveis x Calhas Schiochet.

Quatro times sairão classificados nessa

rodada, que voltarão a se enfrentar na

etapa semifinal da competição, no
próximo dia 5 de maio.

O· jogo da final do campeonato
acontecerá no dia 12 demaio, conforme
.a programação já estabelecida pela
Secretaria de Esportes, Lazer e Eventos.
No final da semana que vem não haverá

rodada pelo futebol de areia, tendo em

vista a realização dos Jogos do Traba-

lhador, na sexta-feira; sábado e domingo,
em comemoração ao Dia do Trabalho,
que irá transcorrer em 1 de maio. Os

jogos valendo pontos pela Taça Cidade
de Guaramirim iniciaram no dia 17 de

fevereiro, com participação de 25 equi
. pes, classificando 16 times na primeira
fase e oito na etapa seguinte.

A competição, que está se afuni

lando, se destaca pelas oportunidades de
lazer e de prática esportiva que propicia

\ para as comunidades guaramirenses de
ummodo geral, tanto da sede quanto dos
bairros e localidades rurais. As praças

esportivas para realização das partidas
são escolhidas pelos próprios dirigentes
das equipes participantes, através de soro

teios. A participação de equipes aumen
tou no atual campeonato, em compara

ção com o ano passado. (�ILTON RAASCH)

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr: AW F. é).0r{h-Vor�
Fone/Fax: ,371-7235 - Sala 804
E-mail-drair@netuno.com.br

-378'6 - Sala 801
gio na Universid�d.'e de Bordeaux França
;;, , "1-',' t ;,.; 0t"';i-

,ENDOCRINOLOGIA
V�CUwer�S�

I .

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801
, '

PROCTOLOGISTA
�_;.:;:::;[______Vv.A�� L.S�
fProcfoclin, Fone/Fax: 371-5117 - Sala 701

PNEUM0t.QGIA - M

BRONCq�,êOPIA(ES
vt:;:�e�.,L

Fone/Fáx:.372-!!55'3
-L. �,c

"

;fA ... PÊ(tIODONTIA
J(�';;
8743 -Sala 7Ö5

r'i �t , i

CARD:::OLOGIA
Dr: Fábw-C. lvto-vtteÚ"O

Fone/Fax: 371-6811- Sala606
L .....

i Rua Guttherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - SC__.-
.................................. __ ._-----_ ....•.......... _ _ ,

-
- -

.

•......_..-<

A solução na produção de fotolitos
coloridos e preto e branco,"

sistema digital.
37()'()816
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Malwee/FME Juvenil vence o
, .,

time de florianópolis por 6 a 1
Jaraguá doSul- A equipe

Juvenil daMalweelFMEmanteve

a invencibilidade noCampeonato
Catarinense de Futsal ao vencer

o Colegial, de Florianópolis, por
6 a l , na tarde de ontem, no Giná

sio de Esportes ArthurMüller. O

jogo de ontem foi a quarta dis- .

puta da equipe jaraguaense, que
está na liderança do campeonato,
com 12 pontos assinalados.

No primeiro tempo, o jogo foi
bastante equilibrado e não rendeu

gols para as equipes. No segundo
momento, show de bola do time

-da casa. Os gols da equipe da

MalweelFME foram registrados
po_!:- Diogo, Fernando, Rogério'

marcou três e um foi do goleiro
, Márcio - o jogador chutou de

dentro da sua área, encobriu o

, goleiro adversário que estava

adiantado e marcou o gol. O téc

nico da equipe diz que os joga
dores estão bem entrosados. "A

intenção é prepará-los para as dis

putas dos Jogos Abertos", destaca.
A equipe Juvenil daMalwee/

PME volta ajogar pelo campeo
nato estadual no dia 25 de abril,
contra a Unoesc, em São Miguel
do Oeste. O técnico vai contar

com os atletas Marcinho, Rafael,
Ricardo, Celso, Diogo, Jonas,
Júnior, Serginho, Paulo, Igor,
Maicon e Leco. (FABIANE RIBAS)

Equipe Infanto daMalweelFME
estréia no Campeonato Estadual

Jaraguá do Sul -'A equipe
Infanto-juvenil da MalweelFME
estréia hoje no turno da primeira
fase do Campeonato Estadual de
Futebol de Salão, enfrentando a

equipeEstrela Batistense/São João
Batista, a partir das 19 horas. Os

jogos prosseguem até domingo,
emCuritibanos. Na sexta-feira, os
jaraguaenses vão enfrentar a

MetisalFMEffimbó, ãs 19 horas.
No sábado, o jogo contra a Apa
maIBlumenau começa às 10 horas
e, no domingo, também às 10 ho
ras, a equipeMalweeJFME vai dis
putar'com o time da casa, o Berlan
da/Curitibanos. O returno estámar
cado para acontecer em -Jara-guá
doSul.entre os dias 17 e 20 demaio.

O técnico Augustinho Ferrari

explica que 21 equipes estão par
ticipando desta primeira fase do,
Estadual e que, para a segunda
fase, vão se classificar apenas 16,
formando quatro chaves de quatro.
"A equipe que vai participar destas
competições está bem preparada,
nós treinamos todos os dias para
buscar bom resultado", destaca o

técnico. Ferrari vai contar com o

mesmo time que ficou com a

quarta colocação do gO'Tomeio de
Verão Aberto de Futsal de Schroe

der, encerrado no último dia 11.

Os atletas são André, Fernando,
Gil, Paulo, Nivaldo, Kauê, Juninho,
Israel, Jackson, Evilásio, Turan e

Leonardo. (FR)

(R�)P� � __

APOIO:
Aquele abraço do-Pastor Ingo Piske.

He HORNBURG
Fone (47) 371-2511 - Fax (47) 371-2130

Futsaljaraguaense vence o
Colegial e se recupera no estadual
Time jaraguaense
ganhou por 5 a 3
da equipe de
Florianópolis

Jaraguá do Sul :_ A vitória

por 5 a 3 sobre a equipe do

Colegial, de Florianópolis, colo
cou aMalwee, de Jaraguá do Sul,
na briga pelo título do tricam

peonato do Campeonato Cata

rinense de Futsal Divisão Es

pecial. A partida, disputada no

Ginásio Arthur Müller, mostrou

que o time da casa, apesar de

repetir os mesmos erros das

apresentações anteriores na com
petição, soube dominar o adver
sário e vencer a partida.

. O jogo começou tenso �om
os dois times errando muitos pas
ses. Nesta fase, os dois goleiros,
FrankIim (Malwee) e Diogo
(Colegial) limitaram-se apenas a

colocar a bola em jogo. Usando
a base da equipe bicampeã esta

dual, o técnico Ferreti preferiu
poupar alguns jogadores. Mais
ágil, a equipe de Florianópolis
aproveitou-se de um descuido de

'

marcação da Malwee para fazer

1 a O, gol de Rodolpho,
Em desvantagem iio marca

dor, a Malwee começou a pres
sionar o adversário em busca do

"empate, que saiu aos 12 minutos,
quando Dedé chutou cruzado e

o pi vô Claudemilson marcou

contra. Quando ainda comemo

rava o empate, Antônio apro
veitou erro de marcação e colo
cou o time da capital mais uma

vez em vantagem, O novo empate
da Malwee foi marcado por
Xande.

Cesar Junkes/CP

Disputa:jogadorjaraguaense na brigapela bola nojogo de ontem à noite

O segundo tempo recomeçou
e Manoel Tobias entrou em qua
dra para dar mais equilíbrio e

opções de ataque. Mas o Colegial
conseguiu desempatar o jogo
pela terceira vez. Um minuto de

pois, Ortiz arrematou umajogada
pela esquerda e empatou o jogo
pela terceira vez para a Malwee.

Com a entrada de Sandrinho
o time de Jaraguá do Sul ganhou
mais poder ofensivo e aos 14

minutos Manoel Tobias recebeu

passe de Xande para virar o jogo
para a Malwee. Faltando um

minuto para o término da partida
Sandrinho chutou cruzado no

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, ficam convocados todo� os associados do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaragua do Sul, em pleno
gozo de seus direitos sindicais, a se reunirem em Assembléia Geral
Ordinária no próximo dia 24 de abril de 2001, às 13: 00 horas" em

primeira 'convocaç�o e caso não haja número l�g�l, haverá uma

segunda convocaçao para uma hora apos, �sto e, as 14: 00 .horas
do mesmo dia e local, com qualquer numero de associados
presentes, a qual será realizada na sede do Sindicato, sito à Rua
Leopoldo Augusto Gerent, 225, nesta cidade, para deliberarem sobre
a seguinte ordem ,90 dia:

_ , . . . .'. "

a - Leitura, discussão e votaçao do relatórío da Diretoria do Sindicato,
relativo ao exercício de 2000.
b - Leitura, dlscussão e votação do Balanço Financeiro e Patrimo
nlal do Sindicato, relativo ao exercício de 2000, bem como o parecer
do Conselho Fiscal;
c - Discussão e fixação das mensalidádes e demais taxas;
d - Assuntos diversos do interesse da- classe.

Jaraguâ do Sul, 16 de abril de 2001.

José Boshammer
Presidente

ângulo de Diogo, que não teve

chance de defesa.
I

O técnico Fernando Ferreti

considerou importante a vitória

para dar novo ânimo no estadual.

Entretanto, o técnico j araguaen
se encara os desafios de sábado
contra o Corinthians/Barueri e,

domingo, contra o Banespa,
ambos em São Paulo e pela Liga
Nacional, como o teste decisivo
da equipe na competição. "Sa
bemos do favoritismo dos nos

sos adversários, mas temos

consciência de que podemos
voltar para cá com bons

resultados", finaliza.

Assine o melhor
jornal da reqião
pagando apenas

R$ 8,00 por mês

Nós e o Índio no seu dia
As crianças voltam da escola, estão de cara pintada, enfeitadas com penas. É dia do Índio.
Desta forma, este povo em extinção é lembrado romanticamente. Ou será que festejamos
\) dia do Índio com ose festeja uma festa das tradições? Como será que é conviver com o
Indio? Indiretamente nós convivemos com ele. Aquele.povo que tem uma cultura, tadlção e
costume de vida bem diferente de nosso. Tão diferentes como são diferentes a pedra e a
água. Nós, os chamados civilizados, conseguimos conviver cada vez com menos espaço
físico. A começar pela nossa casa, apartamento, indo para os eletrodomésticos e rnáqutnas
na industria e cornérolo, tendo Gomo expoente, o computador. Para nossa alimentação
temos tecnolegias que fazem a terra produzir cada vez mais por metro quadrado o� criar
animais em tempo cada vez mais curto. São tecnologias flue desenvolvemos. Se isso e bom
ou mal é assunto pra ser (re)pensado noutra ocasião. O Indio, como também outros povos,não tem acesso a esta tecnologia, e por Isso necessita <je uma grande área física de terra
para sua sobrevivência. Na civilização e aculturação dos Indios percebe-se um conflito, poisde um lado quer se civilizá-lo, trazendo-os para nossa cultura e civilização, e por outro lado
quer se preservar as tradições e costumes, sida cultura, e seu modo de ser e viver.
Para nós a mata tem um significado e valer, para o Índio os valores e ,necessidades
sãooutr;os. Para nós pede ser fonte de energia e renda e também de vida. Coincidentemente
pere o Indio também é fotne de vida, mas de forma diferente da nossa, mas pela mesma
necessidade a vida.
Para o nosso próximo, o Índio, ele é a sua agropecuária. De lá ele tira o seu sustento, seualimento nas frutas silvestres, nas sementes, na caça e pesca. Nós necessitamos da mata
p�ra oxigenar nosso meio ambiente. Para preservar as espécies animais e vegetais que nos
dão um equilíbrio no meio ambiente. Além disso preserva os manaciais de água, elemento
Vital e cada vez mais carente em nossa vida. Dizer que Indio é violentado, é muito relanvo.:todos nós, de uma forma ou de outra, também o somos. Quantos empresários, cperáclos,
sem terra, sem teto, sem trabalho, sem pais, e tantos "sern" são violentados a cada dia em.nossa sociedade, não só no Brasil, mas no mundo: A violência contra o outro sempre existiu;a Bíblia nos tenta dizer isto em muitos lugares em especial no epsódio de Caím.e Abel no livrode Gênesls. O que podemos e devemos fazer, é procurar diminuir a violência nos vários
segmentos da humanidade e conviver da melhor maneira possível, uns com os outros. Hojeno dia do íl)dio deveríamos (re)pensar em como somos semelhantes e como somos diferentes.e nos emprenhar a encontrar um caminho de conviver com este povo, que pensa, percebee age diferente de nós.. '

Jornal
. CORREIODO POVO
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Equipe femininadevôleide
JS garantiu vaganaOloesc
ancocidades
particiParam da
fase�icrorregional,

r

emSchroeder

Schroeder .::_ Na terça e

quarta-feira desta semana foi
realizada a fasemicrorregional da
Olesc (Olimpíada Estudantil Ca
tarinense) - promovida pela
Fesporte e CME/Schroeder -,
nas.modalidades de voleibol
feminino e futsal masculino. A
assessora de Esportes da Prefei

tura, Edite Helena Hang, infor
mou que cinco cidades participa-

-

ram das disputas (Rio Negrinho,
Corupá, Campo Alegre, Schroe
der e Jaraguä do Sul).

No voleibol, a equipe jara
guaense venceu o time de Rio

Negrinho por 2 a O. Em terceiro
ficou a equipe de Corupá. A defi

nição do campeão no futsal acon
teceu' ontem. O time de Corupá
ficou com o título, seguido de
Rio Negrinho, Schroeder e Cam
po Alegre. As duas equipes cam
peãs foram classificadas para a

fase regional.
Edite comunica que a fase

Regional da Oiesc Oeste-norte
vai ser realizada-na cidade de

Mafra, entre os dias 7 a 11 de
,

\

junho. tFABIANE RIBAS)

Primeira fase do Varzeano
encerra neste final de semana
Jaraguá doSul-Neste final

de semana vai acontecer a fase
classificatória do 19°Campeonato
Varzeano Raul Valdir Rodrigues,
Troféu 125 anos de Jaraguá do Sul.
As equipes que se enfrentam são:

pelaChaveA, EIetropoi x Atlético
Paraná e Acaraí x Figueira, no
estádio do João Pessoa; pelaChave
B, Santa Luzia.x Amizade e Ins
taladora Cerutti x Depecil, no
estádio da Arsepum; pela Chave

C, Real x Kiferro eAmoVilaLalau
x Água Verde, no estádio da Vila

Lalau, e, pela Chave D, Vitória!
Transville x Bangu/Tranze o Pé e

Santo Antônio/Kethlin x Super
mercado Brandenburg, no estádio
do Santo Antônio. A primeira par
tida acontece às 13h45 e a se

gunda a partir das 15h30.
Para a segunda fase, apenas a

equipe daKiferro, naChave C, que
já somou seis pontos, está com a

classificação garantida, indepen
dentemente de qualquer resultado.
A outra vaga deste grupo sairá do
confronto entre Amo Vila Lalau x

Água Verde. Também com duas
vitórias e praticamente classifica-

dos estão os times do Amizade,
na ChaveB, e do Bangu/Tranze o
Pé, nt\. Chave D, mas os dois pre
cisam, pelo menos, empatar para
evitar surpresas, pois em seus gru
pos ainda há outras duas equipes
em condições de atingir seis pontos.

O jogador Cleomir Peretto, do
Bangu/Tranze o Pé, lidera a arti

lharia. com cinco gols, seguido de
. AndersonJoséKolher, daAmoVila
Lalau, que está com quatro. Ern
terceiro lugar, aparecem Gerson

Borges (Atlético Paraná), Adriano
Ropelatto (Santa Luzia), Adenilson
Moretti (Amizade), Ricardo Gon
çalves (Depecil), Laureei Gonçal
ves (Vitória/Transville) e Sérgio
Alves deMeira (ÁguaVerde), todos
com dois gols cada. Sem sofrer

gol nas duas primeiras rodadas, o
Atlético Paraná tem a defesamenos

vazada, ficando a vice-liderança
comEletropol, Amizade e Kiferro,
que tiveram adefesa superadapelos
adversários apenas uma vez. Com
16 jogos realizados até omomento,
aredejábalançou47vezesno Var
zeano/2oo 1, o que representa uma
média de 2,93 gols por partida.

transferido

Jaraguaenses vão representar
[

a cidade no fim de semana

Vitória: atletas do voleibol jaraguaense garantiram a vaga na fase Regional da Olese

do final de semana: Iara Fruc
tuozo será a responsável por 18
nadadores que vão participar do
3° Troféu Gustavo Borges, em
Curitiba, no sábado, enquanto
que, no mesmo dia, Jaqueline
Amorim vai acompanhar 15
atletas inscritos na última etapa
do circuito Mercosul _:_ Tra
vessia lnterpraias -, que vai
acontecr em Balneário Cam
boriú.

Também no sábado, Mau
rício Berti vai comandar a equipe
de 15 enxadristas, durante a se

gunda etapa do Torneio Aberto

Rápido de Xadrez, que será
realizado em Brusque.

Em Rio do Sul, quatro equi
pes de handebol (duas cate-'

gorias Infantise duas Cadetes),
.

num total de 38 atletas, vão re

presentar Jaraguá do Sul na sa

Taça Sesi/FMD, a ser realizada
de sexta-feira a domingo. Rosi
lete de Souza e Eliane Stefani
vão comandar os times femi

ninos, eMarcelo Milani Dias vai
ficar responsável pelas equipes
masculinas.

Campeonato de

Escolinhas foi

, Jaraguá do Sul - O início
dos jogos do Campeonato de Es·
colinhas de FiItebol2oo1, que seria
realizado na próxima semana, foi
transferido para o dia 6 de maia
devido à falta dé tempo dos organi·
zadores em preparar as docurnen

tações necessárias para os atletas

(principalmente aCarteira de Iden
tidade). O presidente da Liga Ja

raguaénse de Futebol, Rogério TO'

mazelli, diz que o evento vai contar
com a participação de aproxima
damente 700 atletas, que vão dis·

putar nas categorias Pré-mirim,

Mirim, Infantil e Juvenil.
Nas disputas para a classifi

cação, as escolinhas, em chave

única, vão jogar entre si em turne

e returno, onde ficam as quatro
melhores de cada grupo. Dep0is
acontece cruzamento olímpico e

afinal.
As inscrições podem ser efe

tuadas até o dia 30 de abril, na Liga
Jaraguaense de Futebol (localizada
no prédio da Rodoviária). (FR)

Jaraguá do Sul- As equi
pes de judô, tiro, tênis de mesa,

handebol, natação e xadrez da

FundaçãoMunicipal de Esportes
vão representar o Município em

competições que serão realizadas
neste fim de semana. Coorde
nados pelos técnicos Sílvio Bor

ges, Cláudio Almeida, André
Hohl e Rogério Telles,35 judocas
jaraguaenses vão disputar a Copa
Adec deI Judô Infantil e Pré-

. Juvenil, no sábado, na cidade de

Tijucas.
O atleta e treinador da equipe

de tiro, Samuel Lopes, chefia a

delegação de 15 atiradores, que
vai participar da terceira etapa do

. Campeonato Catarinense de
Carabina Apoiada, no sábado e

domingo, em Pomerode. No

Campeonato Estadual de Tênis
de Mesa e Individual Aberto, o
técnicoMarcos Albino vai contar
com 16 mesa-tenistas jaragua
enses, em Porto União, de sexta
feira a domingo.

A equipe de natação daAjinc/
UrbanolFME vai se dividir em
duas delegações nas competições
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