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japonesa
NissaA
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sua versão
sedã:
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Classi Auto

Divulgação Familiares dos trigêmeos nascidos anopassado em Iaraguâ do Sul esperam ajuda. Página 7

�Facisc descarta racionamento
de energia em Santa Catarina
A auto-suficiência de energia elétrica e a

conscientização popular sobre a necessidade de
economizar são os argumentosusados pelaFacisc
(Federação das Associações Comerciais e Iri

dustriais de Santa Catarina) para descartar o
racionamento noEstado.

Naopinião do presidente da entidade,Rober
to Breithaupt, a curto prazo, não há necessidade
de qualquer medida. A preocupação da classe

empresarial com racionamento é a redução das
atividades produtivas, que terá como conseqüên
cia o aumento da taxa do desemprego. Página 5

RogérioMüller é
candidato a

presidente do PT
Página4

.

Ilha daFigueira terá
Brincando noBairro

neste fmal de semana
Página6

Atletas de diversas

modalidades

representarão JS
Página 11 Edson Junkes/CP Aposentado Luiz Pra cultiva hortaliças em terreno em frente à residência. Página 6

Cesar Junkes/CP Francisco tem

leucemia e precisa de
. R$ 25 mil para o tratamento

Doente de leucemia

precisade transplante
Motorista autônomo teve de

parar de trabalharpor causa da

doença e agora necessita de

ajuda pata pagar o tratamento,
que serárealizado emCuritiba.

Página6

Atiradorjaraguaense
" '.

procura patrocínio
Atirador jaraguaense está a

procura de patrocínio para po
der participar da Copa do

Mundo, que será realizada no
fim domês, na Itália. Página 12
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A choradeira da oposição com o arquivamento da CPI da

Corrupção tem razão de ser. Além de pôr um ponto final na
possível remissão dapolítica nacional, confirmou o envolvimento

do presidente FernandoHenrique
na Operação Abafa. O que seria o

limiar, de um novo tempo, transfor
mou-se em mais uma frustração
nacional, cujos frutos serão colhidos
nos próximos anos.A roubalheira
oficial - que ultrapassa a exor

bitante cifra dos R$ 5 bilhões -,
mantém o País no primeiro lugar do
rankingmundial da corrupção.

'

Diante do mar de lama, a popu
lação voltou os olhos para o Con

gresso Nacional, num apelo quase
extremo à ética e à responsabi
lidade que o episódio exigia.
Apostava que as investigações e,

conseqüentemente, as punições dos
bandidos poderiam resgatar a dig-

nidade do Brasil. Entretanto, o governo tergiversou e.montou
uma operação de guerra para evitar a instalação da CP!. A

generosidade com que abriu as burras às emendas de par
lamentares que não assinaram o requerimento, ultrapassou os

limites do bom senso.

Usou as emendas ao orçamento daUnião como instrumento
de barganha com parlamentares de caráter duvidoso. Mandou
às favas os escrúpulos de-consciência, os compromissos éticos e
deu férias ao pudor, deflagrando a vergonhosa Operação Abafa.
Liberou R$ 11 milhões, enquanto o pedido de CPI era pro
tocolado, e enviou emissários para comunicar aos deputados e
senadores a oferta. Os argumentos variavam entre "apelos ao

espírito cívico", promessa de cargos públicos e concessões de
rádio e televisão.

A liberação de recursos para conter a CPI fica evidenciada
se comparada às últimas distribuições. Nos primeiros quatro
meses do ano, as liberações somaramR$ 17 milhões. Em apenas
cinco dias, foram mais de R$ 60 milhões. Congeladas desde
1999, as emendas vinham sendo autorizadas a conta-gotas. Depois
que a oposição anunciou ter as assinaturas necessárias, a liberação
explodiu. No dia 9, prazo final para a entrega das assinaturas,
'liberoumais deR$ 7milhões, numritmodeR$ 50mil porminuto.

A corrupção viceja com ímpeto incontrolável em todos os ní
veis governamentais, cabendo a liderança e exemplo ao governo
federal. A constatação do aumento da bandalheira está registrada
na pesquisa encomendada ao Ibope pela TransparênciaBrasil,
onde 51% da população acreditam que a corrupção aumentou
nos dois últimos anos. Em entrevista realizada pelo Datafolha,
84% dos brasileiros eram favoráveis à instalação daCPI. O 'apoio '

demonstra a vontade pepular de varrer o lixo que se acumula.
A alegação de que a CPI tinha caráter político e que de

sestabilizaria o governo é desprezível. Se FRC, desde 1995 no

poder, cuidasse da ordem e das contas públicas, certamente o

País não estaria mergulhado nesse mar de lama. A manobra

palaciana transmite a sensação de que a nação está pilhada por
quadrilhasque atuam em todos os poderes. A solução está nas
mãos dos eleitores, que terão, no próximo ano, a oportunidade
de extirpar do comando do País a escória do poder.

A farra continua
* Maristela Menel

pensemos que este episódio da

violação do painel eletrônico seja
� I I

elemento único nesse processo, e

apenas um dos fatos descobertos,
como já dissemos anteriormente;

fato levantado apenas por interesse

politiqueíro. Muitos outros estão

por vir e certamente queremos crer

que serão descobertos se a Justiça
assim o quiser.

Assistimos a tudo estupefatos,
sentindo-nos traídos por essa pá
-triamãe gentil, porém acreditams

que um dia tudo isso terá fim,

principalmentequando a populaçãO
desta imensa nação conscientizar
se do poder que possui e que, ins

pirados em manifestações popu
lares ainda tímidas e isoladas, as

suma sua responsabilidade e poder
que lhe são altamente delegadas,
numa postura de unificação, rei

vindicação emobilização. Comunt
objetivo único e com um fim em si

mesmo" para que o poder, direito e

verdade seja praticado e exercidoem
favor do bem comum.

Os problemas políticos do
Brasil (corrupção, desvio de ver

bas, obras superfaturadas, etc.)
continuam dando ibope às emis

soras de TV, e sempre estiveram

presentes' no cotidiano brasileiro.

Quando nos deparamos com mais
um ato de corrupção, desta vez o

episódio da quebra de sigilo do

painel de votação do Senado, não
nos assustamos. Os problemas e

atos ilícitos e corruptos são cons

tantes no dia a dia político deste
País. Porém, quando interesses

politiqueiros falammais alto, é que
se descobre o antro de podridão
que está instalado nos três poderes,
seja ele, Legislativo, Executivo ou
Judiciário. Lembremo-nos que
estes três poderes são os mentores

que direcionam e oferecem suporte
para a estrutura administrativa de
uma nação.

Não podemos'condenar so
mente o Poder Legislativo, mas
sim condenar também os outros

dois poderes, que tem um papel
importante neste contexto emuitas
vezes pecam em sua magnitude,
os escândalos estão aí para serem

julgados e apurados devidamente.
Certamente que sobre este as

sunto restam também os políticos
honestos, os juristas e governantes
que se sobrepõem a qualquer sus
peita, e quiçá ainda nos brindam
com sua eficácia ética, em favor
de um País mais igualitário e justo
(o nosso Brasil ainda tem cura ...).
Como dizia Michel Foucault em
seu livro A Microfísica do Poder;
"
...somos submetidos pelo poder

à produção da verdade e só po
demos exercê-lo através da pro
dução da verdade ... ," ou seja, isto
vale para qualquer sociedade, mas
creio que na nossa esta relação en
tre poder, direito e verdade estão

organizadas ao avesso à vontade
da população.

Nesse invólucro de poder, di
reito e verdade, estão Inseridos os

atos meramente oportunistas e

engajados apenas na luta pelo
poder, que esfacelam a credibili
dade de um país comuma história
democrática. Uma vergonha na

cional, um cenário podre esujo,
que muito tem ainda para ser des
coberto e averiguado, pois não

* Vereadora pelo PMDB de

Jaraguá do Sul
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Arquivo/CP: Edson Junkes

Guaramirim prepara-se para ter participação condigna na Semana

da Mata Atlântica, que vai acontecer de 22 a 27 deste mês, no
Centreventos Cau Hansen, em Joinville. A Prefeitura buscou a

parceria de empresas e setores da comunidade para a instalação e

funcionamento de estande de 15 metros quadrados no evento,
onde será feita, sob várias formas, a'divulgação do Município. A

Weg Química e a Weg Metalúrgica apresentarão maquetes
mostrando os sistemas de tratamento de efluentes, as empresas

Ouro Verde Mudas e conservas Juriti e Verde Vale farão

divulgação do palmito e da palmeira-real, produzidas em larga
escala em Guaramirim, e ainda outras atividades estão previstas.

O secretário-executivo da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico estará acompanhando.

Mata Atlântica
De acordo com folheto de

divulgação distribuído pelos
organizadores do evento, cerca

de 120 milhões de
'

brasileiros vivem na área de
domínio daMata Atlântica. A,
mata "regula o fluxo dos
mananciais hídricos, assegura a

fertilidade do solo, controla o

clima e protege escarpas e

encostas das serras, além de

preservar um patrimônio
histórico e cultural imenso".
Ainda: "Abrigamais de
20 mil espécies de plantas,
sendo 50% endêmicas, e é
considerada a floresta
mais rica do mundo em

espécies arbóreas por unidade
de área". Razões mais do que
suficientes para se interessar

,

pelo assunto.

Mercosul
A Ailahtan do Brasil, empresa

guaramirense que atua no

ramo de tecidos para
decoração e para bordar,
panos de copa, cortinas e

toalhas de mesa-vai participar,
com estande de 60 metros

quadrados, da Texfair do
Brasil (Feira Internacional da

Indústria Têxtil), que
acontecerá de 29 de maio a 1

de junho, nos pavilhões da

Proeb, em Blumenau. Os

empresários Mauro Sérgio
Martin e Rogério Antônio
Suzigan têm planos para

expansão dos negócios da

Ailahtan, visando ocupar
espaços principalmente no

Mercosul, A empresa produz
em média 300 mil metros de

artigos por mês.

, Expofeíra
O Parque de Exposições de Guaramirim está sendo submetido a

uma reforma completa, que envolve desde reformas no pavilhão
de eventos, pintura, recuperação das instalações elétricas e outras

melhorias diversas. O parque está sendo preparado para sediar a

Expofeira, o mais importante evento econômico e social

guaramirense, em meados deste ano. A execução dessas
melhorias está sendo acompanhada pessoalmente pelo vice

prefeito José Joaquim Fernandes (PPB).

ENTREASPAS __

"O juizNicolau transformou-senum trombadinha perto
dos escândalos da Sudam e do Finor." (Presidente de honra
do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, comparando os R$ 170 milhões
deviados do Fórum Trabalhista de São Paulo, pelo juiz Nicolau dos
Santos Neto, com os rombos de R$ 1,8 milhão da Sudam e de R$
2,2 bilhões do Finor)

Dr.Luciano Maiochi Pereira
Médico Oftalmologista - CRM 9066

371- 1
Rua Guilherme Weege, 327 • Centro· Jaraguá do Sul· SC

Vice-prefeito: alteração tem protecionismo intrínseco e beneficia negócio de Fernando Reinke

Prefeitura amplia distância
para postos de combustíveis
Dávio diz
que intenção é
distribuirmelhor
o atendimento

Massaranduba _:_A Câmara

de Vereadores aprovou projeto de
lei de autoria do Executivo am

pliando a distânciamínima de 800

para 1,5 mil metros para a ins

talação de postos de distribuição
de combustíveis no Município. A
matéria foi aprovada em duas

votações, com Votos contrários da

oposição, Na primeira votação o

vereador Ivaldo da Costa (PPB)
votou contra, e na segunda tam

bém foram contrários Armindo
Sésar Tassi (PMDB) e Silvio
Scaburri (PMDB).

Com a alteração, o Executivo
quer garantir melhor distribuição
na instalação de-futuros empreen
dimentos desse tipo na cidade,
justifica o prefeito Dávio Leu

(PFL), explicando que, atual

mente, os negócios do ramo estão

concentrados no centro da cidade,
enquanto nas regiões periféricas há
falta desse tipo de serviço. "Quem
sai da comunidade de Benjamin
Constant para se dirigir para
Blumenau tem que retornar para
abastecer no Centro ou procurar
o Posto Pacheco (na SC-413),
exemplifica o prefeito.

Ele garante que a alteração, já
respaldada pelo Legislativo, não
tem nada a ver com o fato de o

vice-prefeito Fernando Reinke

(PSDB), que é empresário do

ramo, estar sendo diretamente
beneficiado com amedida. O vice

prefeito é proprietário do Posto

Pingüim, naRua 11 deNovembro,
no Centro, um dos pontos comer
ciais mais privilegiados da cidade.
Mas o vereador e líder do governo,
Almir Trevisani (PFL), admite o

caráter protecionista implícito na

matéria.

O vereador considera válido

que empresários com muitos anos

de atividades ,e serviços prestados

à comunidade, como é o caso de
,

Reinke, não fiquem "sujeitos à

concorrência,muitas vezes desleal,
de grandes redes que chegam e

tomam conta do mercado". Hoje,
a cidade conta com dois postos
instalados no Centro e outro às

margens da SC-413. "É preciso
descentralizar para atender loca
lidades como Guarani-Mirim,
Primeiro Braço,Massarandubinha
e as próprias comunidades estabe
lecidas nas rodovias estaduais, SC
AB (Guaramirim-Massarandu
ba) e SC-474 (Massaranduba-i
São João do Itaperiú-Barra Ve

lha), reforça Trevisani.
CONTRA - Já para o verea

dor Ivaldo da Costa (PPB), que
pediu vistas da matéria e votou

contrário duas vezes, quem apoiou
, o projeto "posicionou-se contra o

progresso e está desestimulando
novas empresas a se instalarem na

cidade". "O setor precisa de novos
investimentos porque o número de
veículos em circulação ria cidade

cresceu", argumenta Costa.

(MILTON RAASCH)

Câmara de Schroeder reduz recesso e remuneração
Schroeder - A Câmara de

Vereadores aprovou duas altera

ções regimentais alterando dispo
sições sobre o funcionamento do
recesso parlamentar, que fica

reduzido de 90 para 45 dias, e res
tringindo a remuneração sobre a

realização de sessões extraordi

nárias. De acordo com projeto de
emenda à Lei Orgânica, já apro-

vado, o recesso de inverno vai
acontecer de 15 de julho a 1 de

agosto - antes era de 30 dias

-:-, e o do final de ano será entre
20 de dezembro e 20 de janeiro,
totalizando 30 dias.

Já a LeiMunicipaI1199/2000,
que dispõe sobre a realização de
sessões em convocação extraor

dinária, recebe parágrafo único.,

definindo que os vereadores não

terãomais remuneração sobre as

duas primeiras reuniões que fo
rem realizadas no mês. Ambas as

providências foram propostas pe
lo presidente do Legislativo, Filipe
Voigt (PPB), e receberam apoio
unânime dos demais vereadores.
As medidas visam a redução dos

gastos no Legislativo. (MR)
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RogérioMülleré candidato a
presidente doDiretório doPT
Uma das metas
é reotivor a
comissão
deético

Jaraguä do Sul - o pro
fessor de Educação Física Ro

gério Müller, ex-treinador da

equipe de Ciclismo da FME (Fun
dação Municipal de Esportes),
comunicou à direção municipal
do PT que pretende disputar a

presidência do Diretório. As con- \

venções para a renovação das
executivas nacional, estaduais e

municipais estão previstas para o
dia 16 de setembro. Müller é o

primeiro a oficializar a candida
tura. O também professor Emer
son Gonçalves, pré-candidato a

deputado federal no próximo ano,

já demonstrou interesse em pre
sidir o partido. Há ainda a pos
sibilidade do atual presidente,
Silvino Volz, disputar a reeleição.

Militante petista desde meados
da década de .1980, Müller de
cidiu candidatar-se presidente do
partido "para encarar a respon
sabilidade que cabe a um filiado".
Na opinião dele, os petistas não

acompanharam o crescimento
eleitoral do partido. "A maior

preocupação é fazer com que o

PT não seja mais um partido de

período eleitoral, que a cada elei

ção é preciso recomeçar do zero",
declarou, informando que o de-

Edson JunkeslCP

Candidato: Müller quer reunificar o PT e aparar as arestas

)

safio é unir a legenda e aparar as
arestas.

Sobre a"disputa interna,
Müller disse que é resultado de

divergências pessoais e da falta.
de uma liderança que consiga reu
nificar o partido. "Na eleição do
ano passado, conseguimos trazer
para o diretório os petistas da

cidade, mas agora esvaziou-se",
lamentou, apostando que o afas
tamento do coordenador mi

crorregional, Dionei da Silva, da
-pesidência do partido seja o

principalmotivo da desagregação.
"Hoje, as reuniões estão restritas
à Executiva. Há tempo o diretório
não se reúne. Precisamos chamar

os filiados de volta para as reu

niões", sugeriu.
PROPOSTAS � Caso seja

eleito, Müller pretende reativar a
Comissão de Ética e exigir o cum
primento dos princípos do par
tido. "O PT tem que ser um só.

Não pode defender interesses

pessoais ou de grupos. Ou se está
no partido ou não se está", afir
mou, crescentando que os derro

tados nas convenções devem

apoiar os vitoriosos, "dando. de
monstração de respeito à demo
cracia". Ele quer ainda reforçar
o apoio aos vereadores, "para que
o PT resgate a tradição comba
tiva". (MAURíLIO DE CARVALHO)

Rejeitado projeto que retira verba da educação
Jaraguá do Sul - Um fato

inédito ocorreu na sessão da Câ
mara de Vereadores, na última se

gunda-feira. Por nove votos con

trários e oito favoráveis, o plenário
rejeitou o projeto do governo, que
retira R$ 22 mil do programa de
concessão de bolsa de estudos e

de Apoio Financeiro a Estudantes

para destinar à Vara Federal. A

surpresa da votação ficou por
conta do vereador Rui Lessmann

(PFL), que não acompanhou as

orientações dos líderes da aliança
governista e votou contra o pro-
jeto. ,

Com a rejeição, o projeto é
devolvido ao Executivo e não vai

para segunda votação. O governo
solicitava à Câmara autorização
para a abertura de crédito su

plementar "destinado a atender

despesas com aquisição de bens
móveis para o funcionamento da

Vara Federal". O líder do governo,
vereador Sílvio Celeste Bard

(PSDB), informou que o projeto
visava adequar o orçamento à ne
cessidade comprovada. "Existe a

despesa e o governo precisa pagá
Ia", recorreu.

Durante a discussão do pro
jeto, Lessmann fez questão de fri
sar que a posição assumida era

pessoal, "nada contra a adminis

traçãomunicipal, muitomenos um
ato rebelde ao partido". "Embora
legal, não concordo com a retirada
de recursos da educação. Até por
que, o governo poderia lançarmão
de outras dotações", explicou. O
vereador Marcos Scarpato (PT)
reforçou as críticas ao modelo

neoliberal, que relegam a saúde e a

educação a segundo plano. "Não
somos contra a Vara Federal, mas
favoráveis aos investimentos cada
vezmaiores em educação e saúde",

discursou.
O prefeito em exercício, Mo

acir Bertoldi (PPB), não quis co

mentar a derrota do governo na

Câmara, lembrando que caberá ao

prefeito Irineu Pasold (PSDB) to-
. mar as medidas necessárias. O ve

reador Vitória Lazzaris (PMDB)
confirmou a disposição de alinhar
se ao bloco governista e foi a favor
da proposta.

CONTRÁRIOS - Lorita

Karsten, Maristela Menel, Petras
Konell e Pedro Garcia, todos do

PMDB, Marcos Scarpato e José

Pendiuk dos Santos, do PT, Jean

Leutprecht (PTB), Rui Lessmann
(PFL) e AdernarWinter .(pSDB).

FAVORÁVEIS-SílvioBard
e Eugênio Garcia, do PSDB, Au

gusto Müller e José de Ávila, do
PFL, Beta Gonçalves, Paulo Flo
riani e Rodolfo Gesser, do PPB, e
Vitória Lazzaris (PMDB). (MC)

O TCU (Tribunal de Contas da União) concluiu relatório que
\

.aponta desvio de R$ 14 milhões de obras gerenciadas pelo
governo de Roseana Sarney (PFL). O documento afirma que o

desvio total pode chegar a R$ 30 milhões. Duas obras se

destacam nas irregularidades. Uma é o projeto
de irrigação de área conhecida como Salangô e a outra, ainda em

fase de investigação, é oprograma de despoluição da.lagoa da

Jansen, em São Luís, cujas verbas são uma ação em família: o

dinheiro é liberado pelo ministrodo Meio Ambiente,
Sarney Filho, para a irmã, Roseana, governadora, que o repassa

parà o responsável pela obra, o marido,
Jorge Murad.

O dinheiro saiu também do Ministério da Integração Nacional,
entre 1995 e 2000. -.)

Convocação
Dep-ois de ter sido convidado

para apresentar e explicar os
programas e trabalhos
desenvolvidos pela Secretaria
de Saúde de Jaraguá do Sul, o
secretário Airton Weber da
Silva foi convocado pela
vereadoraMaristelaMenell

(PMDB). Ela alega que, após
45 dias, o secretário não

compareceu e sequer deu

satisfação ao Legislativo. "Por
isso, requeiro que seja
convocado", reforçou.

Presença
O presidente da Câmara, Lio

Tironi (PSDB), informou que o

secretário fez contato com a

presidência comunicando que
pretende apresentar-se na

sessão de hoje. O convite é

resultado de um

pedido de informações
apresentado' por vereadores de

oposição, que foi rejeitado pela
maioria. Weber da Silva deverá

responder os principais
questionamentos contidos no

requerimento,

Repúdio
O vereador Sílvio Celeste Bard (PSDB), líder do governo na,
Câmara de Jaraguá do Sul, negou categoricamente que exista

qualquer acordo entre os vereadores da bancada

governista para "boicotar" projetos do PT. Criticou as notas

publicadas na imprensa, classificando-as de
levianas. "Em nenhum momento se discutiu tal possibilidade.

Sequer foi sugerida. Acreditamos e apostamos
na democracia e vamos lutar para garantir o direito de todos",

discursou.

Projeto
O vereador José Pendiuk dos

Santos, o Zé Padre (PT),
disse que o projeto sobre
ciclovias em Jaraguá do Sul
- aprovado por
unanimidade na noite de

segunda-feira - tem como

objetivo reforçar as-medidas
do Plano Diretor. "É uma ação
política para cobrar a

execução das obras

previstas", explicou.

Audiência
O deputado federal Vicente

Caropreso (PSDB) reuniu-se
ontem com o ministro des

Transportes, Eliseu Padilha,
para reforçar a

inclusão da duplicação da BR·
280 no orçamento da União de

2002. O parlamentar
estava acompanhado por

.

lideranças políticas
� empresariais

da regiãO.

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

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
'CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Empresários queremacassaçãode senadores
São Paulo - A maioria esmagadora

dos cerca de 400 líderes empresariais reu
nidos, na segunda-feira, no Hotel Meliá,
tradicional almoço-palestra da ADVB

(Associação dos Dirigentes de Vendas e

Marketing do Brasil), é favorável à cas

sação dos senadores José Roberto Arru

da (sem partido), do Distrito Federal, e

Antônio Carlos Magalhães, do PFL da

Bahia.
Logo após a palestra do presidente da

CNI (Confederação Nacional da In

dústria), deputado federal Carlos Eduardo
Moreira Ferreira, foi organizada uma

enquete sobre quais as medidas que de

veriam ser aplicadas, no caso da violação
do painel de votação do Senado. O resul
tado surpreendeu, 81,3% dos empresários
votaram pela cassação dos dois senadores,
12,9% acreditam que a suspensão tem

porária dos mandatos seja a punição mais

adequada, 2,2% são favoráveis à absol

vição e 3,5% não opinaram.
A ADVB é uma entidade nacional,

dividida em seccionais estaduais, que
agrega as principais lideranças empre
sariais. Surgiu com o intuito de formular

propostas e alternativas para o desenvol
vimento econômico do País. Em 1993, ins
tituiu o Prêmio Personalidade de Vendas

para homenagear os empresários que se

destacamno setor. Em oito edições do prê
mio, Jaraguá do Sul ficou com quatro.

Foram premiados o industrial Wandér

Weege, presidente da Malwee Malhas; o
presidente da Marisol, Vicente Donini; o
presidente-executivo doGrupoWeg,Décio
da Silva, e o superintendente da Duas Ro
das Industrial, Leonardo Zipf. Em no

vembro do ano passado, a Duas Rodas

conquistou o Prêmio Top de Marketing
2000. (MC)

Abertas as inscrições para escola técnica
Jaraguá do Sul � As inscrições para

o exame de classificação da Escola Téc
nica Federal, em Jaraguá do Sul, refe
rentes ao segundo semestre estarão aber
tas no período de 21 de maio a ô.de junho,
na agência do Besc (Banco do Estado de
Santa Catarina), a taxa é de R$ 20,00.

Serão selecionados 30 alunos para o

curso Técnico em Eletromecânica, com
duração de dois anos. Os interessados na

isenção da taxa devem retirar o ques
tionário socioeconômico, no Setor. de
RegistroEscolar, nos dias 17, 18 e 21. Mais

informações pelo telefone 275-0911.

CENTROMEDICO E ODONTOLOGICO
CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese

Vv. Aí%' r. <9.0rLo-Vo-v�
Fone/Fax: 371-7235 -Sala 804
E-rnail- drair@neruno.com.br

ENDOCRINOLOGIA

Vv.CUwev�S�
Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

CARDIOLOGIA
Vv.r�C.�Ont�&

Fone/Fax: 371-6811 - Sala 606

Rua Guilherme Wee e, 50 - Jara uá do Sul - SC

Cesar Junkes/CP

Crítica: Breithaupt critica o descaso governamental, "falta vontade política"

Auto-suficiência em energia
evita racionamento no Estado

r

I
_

.

_

_ I
I o O déficit de Jaraguá do Sul com a TlP (Taxa de Iluminação Pública), no mês I
I de abril, é de R$ 24.147,44. A arrecadação dos contribuintes foi de R$116.242,44'1
I
Na outra ponta, a fatura (pagamento) foi de R$ 115.124,87; a taxa de admí

I nistração
da Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina), de R$ 5.912,12, e

I
os serviços de manutenção de R$ 19.452,89, que juntos somaram R$ 140.184,43. I

I I
10 Técnicos do Promóvel (Programa Nacional de Incremento às Exportações I
I Moveleiras) reún-em-se hoje e amanhã, em São Bento do Sul, para discutir a criação I
I de um consórcio para incentivar as exportações, voltado para a promoção comercial.1
I
O Promóvel quer também organizar serviços de suporte para facilitar consórcios de

I
L!produção e uma rede de cooperativa de crédito.
--------------------------�

Facisc descarta
a pOSSibilidade
de qualquer
medida restritiva

.Jaraguá do Sul - A auto-sufi
ciência de energia elétrica e a cons

cientização popular sobre a necessidade
de economizar são os principais argu
mentos usados pela Facisc (Federação
das Associações Comerciais e Industriais
de Santa Catarina) para descartar o raci
onamento no Estado. O presidente da

entidade, Roberto Breithaupt, descarta, _

a curto prazo, a necessidade de medidas
restritivas no consumo.

Ele, entretanto, revelou a preocu
pação da classe empresarial com um

possível racionamento, que exigirá a

redução das atividades produtivas e,

conseqüentemente, aumento na taxa do

desemprego. "Em princípio, não acre

ditamos que o Estado seja incluído no

programa de racionamento. Os reser

vatórios estão cheios e a população cons
ciente da necessidade de economizar",
justificou, informando que não existem
linhas de transmissão para levar energia
para o Sudeste, que poderia compro-

meter o abastecimento no Estado.
CRÍTICA -: Breithaupt voltou a

criticar o descaso governamental em re

lação à reforma tributária. Na opinião de
le, falta vontade política e interesse do

governo para que a reforma saia do pa

pel. "O projeto esbarra no conflito de inte
resses. O governo quer aumentar a arre

cadação, enquanto os empresários e

municípios querem a redução da carga
tributária", explicou, informando que a

taxa brasileira corresponde a 32% do
PIB (Produto Interno Bruto), uma das
maiores do mundo.

Na Argentina, a carga tributária é
21% do PIB, no Chile, 18%; no Japão,
5%; na Alemanha, 16%, e nos Estados

Unidos, 12,5%.
REIVINDICAÇÕES - Na segun

da-feira, a diretoria da Facisc entregou ao

coordenador do FórumParlamentarCata

rinense, deputado federalCarlitoMerss, as
principais reivindicações da entidade para
o Estado. O documento, que será enca

minhado ao governo federal, solicitame
lhoramentos na BR-280, entre Corupá e

São Francisco do Sul, a construção da
terceira faixa no trecho entre Jaraguá do
Sul e São Bento do Sul, duplicação da
rodovia que liga São Bento do Sul a Rio

Negrinho, da BR-470 e da BR-IOl, no
Sul do Estado. (MAURíLIO DE CARVALHO)

---------------., - �I
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Prefeituradistribuisementes

paraprodução dehortas caseiras
Programa
incentiva cultivo
de hortaliças sem
agrotóxicos

Jaraguá do Sul- Quem es

tiver interessado em fazer uma
horta em casa pode passar na
Prefeitura durante o horário de

expediente e solicitar as sementes
de hortaliças que estão sendo
oferecidas à comunidade. A do

ação das sementes faz parte do

Programa Municipal de Incentivo
à Horta Caseira, através da Se
cretaria de Produção e Gerência de

Agricultura e foi lançado esta se

mana. De acordo com o gerente
de Agricultura, Alcides da Nova

Peixoto, estão disponíveis dois mil
kits contento sementes de oito tipo
de hortaliças - repolho, cenoura,
alface, brócolis, couve-flor, raba
nete, beterraba e cebolinha. O Pro

grama também pretende envolver
as associações de moradores e es

colas.
O objetivo do programa é fo

mentar o desenvolvimento de
hortas caseiras, tanto nas resi

dências quanto nas escolas, onde
as hortaliças poderão ser usadas
como complemento da merenda
escolar e ainda para formar o há
'bito de comer verduras entre as

crianças. Peixoto salienta que se

trata de um trabalho educativo para
que as pessoas tenham mais qua
lidade na alimentação a preços
menores. Cada kit traz orientações
técnicas sobre a melhor forma de
se fazer canteiros, tipo de terra a

ser utilizada, espaçamento ade

quado do plantio e escalonamento
da plantação.

O programa ainda envolverá

palestras técnicas nas escolas e,
associações de moradores. "Mui
tas famílias teriam condições de
fazer uma horta e não fazem por
falta de informações ou de incen-

370-0816

Saúde: aposentado Luiz Pra planta hortaliças há 19 anos

tivo", afirma Peixoto. Segundo ele,
além de proporcionar às famílias
verduras frescas e de boa qualidade
e de baixo custo, o trabalho de

plantio e cuidados com a horta
também serve para exercitar o

corpo e aliviar as tensões. Peixoto
ressalta que se a procura for maior

que a oferta serão colocadas mais
sementes à disposição.

O aposentado Luiz Pra, 77
anos, não tem conhecimento do

Programa de Incentivo, mas há 17

anos mantém uma das mais bem
cuidadas hortas do Município,
localizada no início daRua Manoel

Lopes Breithaupt, no Bairro Jara

guá Esquerdo. "Seu" Luiz, como
é conhecido, planta em um terreno

que não é seu diversas espécies de
hortaliças, usadas para consumo

próprio e também para vender.
"Criei meus.nove filhos com asmi
nhas verduras", exemplifica 'seu"

Luiz, que, além de escolher sempre

as melhores para vender, ainda
ensina como plantar e o que fazer

para que as verduras cresçam
fortes. Ele afirma que nunca usou

agrotóxico e que costuma usar

água com sabão para alguns tipos
de pragas. Segundo ele, esta é a

melhor época para o plantio de

hortaliças de todos os tipos. Para
aproveitar bem o período, "seu"
Luiz aproveita até o espaço da

calçada, onde plantou alface e al
meirão. '

Gentil e conhecido por todos
da rua onde mora, ele faz questão
de tomar conta da horta pessoal
mente. "Com solou chuva pode
mos encontrá-lo sempre às voltas
com suasplantinhas". A dona-de
casa Euclair Hass conta que há

anos costuma comprar verduras
de "seu" Luiz. "Ele está sempre de
bom humor e as hortaliças que ele
vende são sempre de boa quali
dade", avaliza.

rtD) 9lJ1/�&.�V CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

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

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
.

AV. Mal. Deodoro 776· Sala 12 • Ed. Maximunn Center Fone: 047 275·1150

Ilha daFigueira promove
'Brincando no Bairro'

Jaraguá do Sul - A Asso

ciação dos Moradores da Ilha da

Figueira promove neste final de se
mana o Brincando na Praça, das 8
às12 horas, em frente à Escola
Lilian Ayroso Oeschler. O evento

tem o apoio da Prefeitura e de
outras entidades, como Corpo de

Bombeiros, Sesi, Ciretran e Acijs.
Todos os envolvidos no evento or

ganizaram atividades voltadas para
a comunidade, como corte de ca

belo gratuito e até possibilidade de
fazer a carteira de identidade. Tam
bém haverá distribuição de balas e
muitas brincadeiras.

Na avaliação da presidenta da

associação, Zenaide SabeI, a ex

pectativa é que a comunidade com

pareça e prestigie o evento, já que
a Ilha da Figueira é um dos bairros
mais populosos de Jaraguá do Sul.
Entre as atividades oferecidas, Ze
naide salienta a confecção da car
teira de identidade, que pode ser

feita mediante inscrição realizada
na quarta e quinta-feiras, na direto
ria da escalá. As fotos para a cartei
ra podem ser feitas quinta-feira à

noite, por profissionais do Núcleo

de Fotografia da Acijs, na escola,
Além da identidade, também

serão oferecidos teste de visão e

orientações de prevenção ao cân·
cer e às drogas. O Corpo de Bom
beiros Voluntários vai fazer uma

demonstração de primeiros so

corros, a gerência de meio am

biente pretende alertar sobre os lo
teamentos irregulares e preserva

ção domeio ambiente e a Secretaria
de Educação e Cultura vai levaro
ônibus Sonhador.

AAssociação de Moradoses da
Ilha da Figueira existe há 11 anos,

De acordo com a presidenta, as

ações da entidade atualmente estão

voltadas para a área social, espe
cialmente no que se refere a pre

venção e combate às drogas. Mes
mo assim, Zenaide aponta uma

série de necessidades, como a

abertura de uma rua paralela a João

Theodoro Ribeiro; solução para a

Rua Campo Alegre, que, segundo
Zenaide, está praticamente intran
sitável e ainda a construção de mais

uma creche para atender a de

manda e também de um centro

comunitário.

Paciente com leucemiapede ajuda
Jaraguá doSul- O motoris

ta autônomo Francisco Tomio, 46
anos, sofre de leucemia e está bus
cando ajuda junto, à comunidade

.

para realizar transplante de medula
no Hospital das Clínicas de Curi

tiba, no Paraná. Ele necessita de

aproximadamente R$ 25 mil para
pagar as despesas de internamen
to e tratamento pós-cirurgia. Fran
cisco descobriu que tinha leucemia
em janeiro do ano passado. Desde

(

essa data ele conta que já teve que
vender o carro e teve de parar de

trabalhar.Motorista autônomo, não
teve mais condições de colocar o

INSS em dia e hoje viv€: de bicos,
realizados quando está sentindo-se
melhor. Ele já passou por trata

mento quimioterápico, perdeu os

cabelos e não desanimou. "Moro
sozinho em casa alugada e conto

com a ajuda de amigos e conhe
cidos", afirma Francisco.

Quem quiser ajudar pode depo
sitar qualquer quantia nas contaS

números 10.791-x, do Banco do

Brasil, ou 44995-4, do Bradesco.

�
ASSOCIAÇÃO DOS .JORNAIS DO INTERIOR DE SANTA CATARINA

Fundada em 24 de outubro de 1981
"A FORÇA DA COMUNICAÇÃO IMPRESSA NO INTERIOR ESTÁ COMOS JORNAISDO INTERIOR"

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina - Adjoril
SC, usando das atribuições que lhe confere o Estatuto da entidade (Artigo
27,11), convoca os associados quites com a tesouraria e em dia com as suas

obrigações estatutárias (Artigo 13, § único) 'para a Assembléia Geral
Extraordinária (Artigo 14), que se realizará no dia20 demaio de 2001, nas

dependências do Hotel Plaza Itapema, rodovia BR 101, Km 144, Itapemal
SC, em primeira convocação, às 16:30 horas, com a presença de peJo
menos metade mais um dos associados aptos a votar (Artigo 16) e, com

qualquer número, em segunda convocação, às 17 :30 horas (Artigo -15 e 16),
coma seguinte ordem do dia:

R e f o r m a d o E s tat u t o.

Florianópolis - SC, 30 de abril de 2001.

Miguel Ângelo Gobbi
Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIODOPOVO

(Autogeral)
Olha os apagões
A previsão de produção de veículos no .

Brasil em 2001 vai ficar comprometida :
neste ano. Essa é a informação do pre-

.

sidente do Sindicato da Indústria de Au- :
topeças, depois de receber a informação '

sobre os futuros apagães.Com isso, os exe- :
cutivos de montadoras e fabricantes de .

autopeças entregaram, no último dia 16, :
um documento ao governo federal anali-

.

sando o impacto negativo do raciona- :
mento de energia.

Recall exclusivo
Uma notíciapara poucos.ARolls-Royce :

está convocando os donos dos modelos .

Comiche e dos BentleyAzure,Continental :
T, R e SC, fabricados a partir do início do .

anopassado, para substituição do bocal de :
reabastecimento de combustível. A con- .

vocação foi feita apartir da denúncia de que :
ummodeloCornicheexplodiuemumposto.
de combustível no início do ano, depois de :
ter sido reabastecido porum funcionário do .

estabelecimento. Após o Caso ter sido in- :
vestigado, constatou-se que a causa da ex- .

plosão foi provocada pelo contato de uma :
fagulha que partiu dos botões de acio- .

namento dos vidros com vapor de com- :
bustível no interior do carro. Amontadora .

inglesa deve instalar nosmodelos umnovo
.

bocal de abastecimento que evite a entrada :
de vapores do tanque de combustível no :
habitáculo.

A qualidade das peças:
Odiretor-geraldecomprasdajo.ini'-venture .

GM-Fiat Worldwide Purchasing; Marcos :
Munhoz, disse durante o seminário "Ma- .

nufatura e Suprimentos na Indústria Auto- :
mobilistica", promovido pela SAE Brasil ..

(.XdeyofAulomotive�)emSãoPaulo, :
que se fosse possível faria uma revisão dos .

Contratos de fornecimento de autopeças para :
o Celta, produzido na unidade de Gravataí, .

no Rio Grande do Sul. ParaMunhoz, apesar :
da indÓstria automotiva nacional ter apre-

.

sentadomelhorias na qualidade nos últimos :
anos, o quadro ainda não é o ideal. Segundo .

Munhoz,namaioria dos casos oproblemana :
qualidade dos fornecedores está relacionado .

àfalta de treinamento.

Jaraguá do Sul, 17 de maio de 2001

I' •
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Arduíno
Veículos

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

MODELO ANO COR COMBo

Ranger XL 2.5 c/ CD 00 B_zanca _ D
Palio EX 1.0, 2p. ob Branco G
Gol 1.0, 16V, 4p 99 Azul G
Gol 1.0, 8V, 4p 98 Branco .G
Parati CL 1.6 97 Branca G
Palio EDX, 1.0, 2p 97 Vermelho G

Tipo 1.6, 4p camp. 95 Prata G
Escort L 1.6 94 Azul G
Escort Hobby 1.0 94 Azul G
Parati CL 1.8 92 Bege G
Monza SUE 2.0, 4p, e/trio 92 Prata G
Goi CL 1.6 88 Bege A
Fusca 1300L 76 Branco G
Golf GLX 2.0 97 Verde G
Gal 1000 'i c/ opcionais 95 Branco G
Fusca 1300 L 80 Vermelho G

NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCAS

Da#iar
---,�----����----

VEICULOS LTDA
875-8QRO ·CQMP91·ea�tm·&ItINDA·
MODELO ANO COR CÔM'ê".

BAI
PalioEDX4p ·00 Cinza G
Tipo 1.61E compl. 00 Cinza �,G

'ßJ.
Gol16 V, 4pv/v.tr.elet. 00 Azul G

�g:btV1:\1' 00 BranCa G
93 Verde G

S·104.3, compl. ßMoo Azul G
CorsaWind 00 Prata G
CorsaWind fJ1 Verde G
CorsaSuper fJ1 Cinza G
KadetteGL 1.8 00 Bordô G
KadetteGL 1.8 00 Azul G

Fiesta 1.0, 4p � Azul D
F·l 000 cabo dupla, compl. fJ1 Azul D

MQIQ
Titan 125 fJ1 Vsrrnelha G
Strada CBX 200

.

00 lIennelha G

5-10, 98,
completa

Rua Presidente Epltãclo Pessoa, 1170 - Centro· Jaraguã do Sul- SC

Comércio de Automóveis Novos e Usados
Fone/Fax:(47)376-1822

MODELO ANO COR COMBo

VW t'

Gol Especial 00 Branco G

Voyage 1.8 92 Branco G
Santana Quantum CL 90 Verde Met. G
Fusca 86 Bra(1co G
Fusca 1500 73 Bege G

GM
MonzaSLE 84 Vermelho G

FORD
Ka 98 Vermelho met. G
Del Rey 84 Bege A
Corcelll "-. 79 Branco G

RAT
Uno CS 86 Marrom G

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

.

Fones: 373-0806 /373-1881
MODELO

GM
Corsa Wind 4pts
Corsa Wind
Corsa Super 4 pts
Chevette SL
Chevette L cl rodas

F-l000 XL compl.
Courier
Fiesta
Escort L Ldt, rodas, ar qte

Gol 16V, 4p
Gol 16V, 4p
Gol
Gol CU
Gol 1000
Parati GL 1.8
Goi CL
Goi CL
Gol GL
Fusca

. Palio Weekend, completo
Uno M EP 4pts, . ar

Tempra 8V completo
Uno R 1.5
Elba S

CG Titan
CG Titan 125

FORD

VW

Fiat

Moto

ANO COR COMBo

01 Branca G
98 Prata G
97 Vermelho G
89 Branca A
86 Cinza A

98 Vermelha D
98 Azul G
97 Vermelho G
94 Prata G

99 Cinza G
99 Branco G
98 Vermelho G
95 Branco G
95 Azul G
94 Cinza G
94 Branca G
92 Verde G
87 Bege G
74 Branco G

97 Verde ·G
96 Azul G
95 Verde G
88 Vermelho G
87 Prata G

97 Cinza
'-,

G
95 Azul G

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

c
COR ANO

Prata 86

Bege 84

Branco 89

Prata 94

Verde 96

MODEL.O

Voyage
Goi BX - gas
Goi CL 1.6 CHT- gas
Versailes - vid. Elet., trava, ar quente
Verona Gli 1.8

Corcel" Branco 81

Corsa t.O - llmp., desemb. Trava Branco 95

Premio CSL - gas, v.e., trava, ar qte, des. Vinho 91

Vinho 95Tempra 4 Pts Completo

Santana Cli 1.8 / 96, Branco, 4 portas, travas elétricas,

direção hidráulica, ar condicionado ........R$ 14.000,00
\

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

ANO COR COMBo
GM

Corsa 1.0, 2� 00 Prata G
CorsaWind, 4p 00 Branco G
Corsa 1.0 F;1I'FI2p !ii 8ranco (j
Vectra GLS compl. 4p 00 Prata G
Corsa 1.0 Super4p fJ1 Cinza G
Monza SUE EFI 00 Azul (j
Monza 2p, SLE completo 90 Cinza G

Volkswagen
Goll.0 16V, Plus 4p (oolTjJ.-ar,drh, trava) 01 Prata G
Saveiro 2�, completo 00 Branco G

L09uS CL, dir. hidr. fJ1 Prata G
Gol CU1.6 2p 00 Marrom G
Parati CU 1.8 cl ar, 2� 00 Prata G
Gol GL 1.8 94 Branco G

Ford
F-lODO MWM XL com�leto 00 Branca D
EscortGL 1.8i2p 00 Azul G

PampaL 1.8c/capota 00 Branco G
F-lODOS 00 Branco G
Verona LX 1.62p !!2 Cinza A

Fiai
Uno Mille EX 4� Cinza G
Palio EDX, 4Q Cinza G
UnoMille EP 4p Cinza G
Uno Mille EP 42 Verde G
Uno Mille Eletronic Prata G
UnoCS 1.3, 2p G
UnoCS 1.3,2p A

VEÍCULO ANO COR COMBo

FORD
Fiesta GL 1.0, 4p 01/01 preta gasolina
Escort GL 16VH, 4p 99/00 verde gasolina
Courier SL, 2p 98/98 prata gasolina
Fiesta 1.0, 4p 97/98 verde gasolina
Fiesta CLX, 2p 97/97 branca gasolina
Fiesta 1.0, 2p 97/97 azul gasolina
Escort 1.8 GL, 2p 96/96 branco gasolina
Escort GLX 161/ Sedan, 4p 96/97 prata gasolina
Pampa 1.8 L, 2p 96/96 azul gasolina
Verona 1.8i GL, 4p 96/96 branco gasolina
Verona 2.01 S, 4p 96/96 vermelho gasolina
Escort 1.0 Hobby, 2p 95/96 bege gasolina
Pampa 1.8 L, 2p 94/94 branca gasolina
Escort GL 1.8i; 2p 94/94 prata álcool
Escort GL 1.8i, 2p 93/94 branco gasolina

VW
Parati 16V, 2p 97/98 branca gasolina
Kombi 87/87 branca . gasolina
Gol 86/86 branco álcool

GM
Astra GL 98/99 Vermelha gasolina
Omega suprema GLS 93/93 Azul gasolina
C-20 Sulam Topeka, 2p 91/91 .

cinza qasolina
FIAT

Uno Mille) 94/94 verde gasolina
MITSHUBISHI

Pagero GLX-B, 4p 95/95 azul diesel
L 200 4x2 CD, 2p 93/94 branca diesel

PARTICULARES
Escort Üli GL 95/95 vermelho gasolina

ttl
.'

q-,rovos
en,i OS

8lD10OV
II

...

I

Si

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL, 1 7 DE MAIO DE 2.001 CORREIO DO POVO Classi Auto - 3

r---·----·
.. ----·-·-·..

--,

I VLpS I GLQllAL "EíC�LO�
[(47)371:::3608 Compra - Vende - Troca - Financia

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1379 - Centro - Jarag,uá do Sul - SC

VEíCULO COR ANO MODELO VALOR

VW
Goi CL 1.6 Verde Met. 92 1.6 CL R$ 7.500,00
Chevette Cinza 91 1.6 DL R$ 5.400,00
MonzaSUE Verde Met. 88 2.0 R$ 5.300,00

GM
Corsa Roxo 97 1.0MPFI R$ 10.300,00
Kadet Verde 94 1.8 R$ 8.500,00

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

FORD
Escort Prata 88 1.6 L R$ 4.500,00
Fiesta Verde 97 1.0 R$ 9.500,00
Verona Vermelha 91 1.8 GLX R$ 7.000,00

Corsa Wind 99, 4p,
vermelho. R$ 13.500,00

Versailes, 94, gas., 4p,
completo. R$ 11.000,00

Monza GLS, 2.0, azul, 4pts,
ano 95 - R$ 11.500,00

Verona GLX, 1.8,4 pts,
preta, completo, ano 95

- R$ 10.300,00

Compra.Vendavf'roca
Motos e automóveis novos é usados

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

Rua Reinoldo Rau, 355 - Centro - Jaraguá do Sul

Parati 98, branco.
Valor R$ 15.000,00

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

(47) 376-:1.772

C.a_... LTDl....
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC CAM.HM_H......
MODELO ANO COR COMBo VALOR Verona GLX 1.8 94 Prata G R$ 8.500,00

F-1000 88 Cinza D R$ 19.500,00
GM RAT

Ipanema SLE 1.8 92 Azul G R$ 7.000,00 Premio CS 87 . Bege G R$ 3.500,00
Monza Classic 2.0 90 Cinza G R$ 7.500,00 Palio ED 1.0 97 Verde G R$ 10.600,00
Monza SLE 1.8 90 Preto G R$ 4.800,00 Tipo IE 2pts 95 Prata G R$ 8.500,00
Logus CL 1.8 94 Verde A R$ 8.500,00 Uno Mille 91 Branco G R$ 5.500,00
Kadett GSI 2.0 92 Amarelo G R$ 6.000,00 CAMINHONETES

+ 19x R$ 334,00 MB 708 E 88 Azul D R$ 24.500,00
VW MB 608 D 81 Azul D R$ 20.500,00

Go11.0 III 8V 00 Branco G R$ 14.800,00 D-20 custam 92 Branca D R$ 27.000,00
Gol MI 1.0 98 Vermo G R$ 12.000,00 Ranger STX 96 Azul G R$ 20.000,00
Goi I, 1.0 97 Cinza G R$ 11.000,00 MOTOS
Goi CL 1:8 94 Branco A R$ 7.800,00 Moto Titan 00 Verde R$1.500,00 + 18x de 188,00
Passat LS 86 Verde A R$ 3.800,00 Moto Titan 98 Verde R$ 2.700,00
Gol BX 84 Branco G R$ 2.800,00 Moto Sunduyu 97 Bordô R$ 1.800,00
Saveiro 1.8 91 Verde G R$ 6.300,00

FORD
Fiesta 1".0 96 Verde G R$ 10.500,00 Buggy Toy 1600 90 Amarelo G R$ 4.000,60 608, com Baú, 81

VW

GoI4p Branco g:)
GoI 2p c/opc. Branco g:)

Gol2p cl opc. Branco g:)
GoI Plus Branco fJ7
ParatiMlcornpleta Verde fJ7
Goi CL Verde 94
Fusca Azul Tl

GoiCL Prata 92
. Q\tI

Corsa4p Branco CX)

Corsa4p Prata 92
CorsaWind 4p Verde g:)
Corsa 2p c/opc. Branca g:)
Corsa Super 4p Branca fJ7
Corsa Sedan GL 1.6 2p Branca fJ7
VectraGLS completo Bordô fJ7
Corsa 2p cl opc. Prata %
GoI CL Prata 92

Planos especiais de pagamento.
Veículos cl garantia de procedência

cl contrato.Temos somente veículos da

região. Troco na troca.

AUTOMÓVEIS
NOVOS E USADOS

N�dbVono
pCl1l'cvo-Vono-

CARROS Novos

PREÇOS IMBATÍVEIS, CONDIÇÕES DE

PAGAMENTO SUPERFACILITADAS

FORD

KAXIDVElTEJARlDH Prata CX)
KAc/VElTFJLDVZlSom Vermelha 98
Verona GLX (vidro elet. e travo elétr.jßordô so

FIAT

PalioED2p Prata g:)

PalioED4p Branca 98

UnoSX4p Branca' (j7
Uno EP 4p cl Trio e ar Prata %
Uno EP 4p cl Trio e ar Azul ss
Uno Mille 2p Vermelho 93

\

R.ua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 130 - Centro
Fones: (47) 275-1701 ou (47) 371-8287
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A t
� ·

Baenendi F· 275 3711 Rua Bernardo Dornbusch, 330-
U OmOVelS aepen 1 .

-

EntradadoClubeAtléticoBaependi

VEÍCULOS MODELO ANO COMBo COR
Vectra GLS OKm Gas. Branca
2Gol Plus8V 01/01 Gas. Branca
Gol Special 01/01 Gas. Vermelha
Goi Gm Special 01/01 Gas. Quasar
Gol Ml16V 00/01 Gas, Coral
VWSaveiro CLMI1.8 00/01 Gas, Branca
F·250 XL 01/01 Diesel Branca
Goi Gm l6V 99/00 Gas. Verde
Fiesta MPFI 98/98 Gas. Verde
Gol,4p l6V 98/98 Gas. Cinza
Gol MI 98/98 Gas. Vermelho

ZECA
Courier CL 97/98 Gas. Azul
Escort GL16V 97/97 Gas. Branca
Vectra 'CL 96/97 Gas. Cinza
Gol 1000 96/96 Gas. Branco
Uno ELX 95/95 Gas. Vermelha

Automóveis
Santana GLI 2000 94/94 Gas. Preto
Gol CL 1.6 93/93 Gas. Bege
D20Cuslom Completa 93/94 Diesel Bege
D-20 completa CabineDupla 93/93 Diesel Branca
Monza SL 93/93 Gas. Bordô
Saveiro CL 92/92 Gas. Prata

Novos - Usados Chevette )R. 92/92 Gas. Vermelho
Escort CL 91/91 Ale. Verde

de todas as
Quantum GLS 2000 90/90 Gas. Bege
Uno es 87/87 Ale. Preta
Passat 1.8 87/87 Ale. 'Branco

Marcas
Chevette SL 86/86 Ale. Branco
F-IODO �, MWM 86/86 Diesel Azul

DelRey Chia 85/85 Ale. Prata
Passat LS 83/83 Ale. Branca
Voyage CL 83/83 Ale. Ouro

275 3507 MOTO
Titan OKm _OKm Gas. Àesc61her
JBR Yamaha 125 Okm Gas. Aescolher
Scooter 98/98 Gas. Azul

VEJA
AUTOMÓVEIS
........
........

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

MOTO
XLX350 Preta 87

MODELO COR COMBo ANO
GM

AstraGL Vermelho Gas. 00
Corsa Sedan, 4p Branco Gas. 99
Corsa Surer, 4p VerdeMet. Gas. 98
VectraG S Bordô Gas. 95
CorsaWind Bordô Gas. 95
Corsa Wind Amarelo Gas. 95
Vectra GLS Azul Gas. 94
0-20 Vermelha Die. 91
Chevette Dourado Ale. 88

FIAT

UnoSmart4p Vermelho Gas. 01
Tempra 16V, com�. + couro Branco Gas. 95
Uno ELX 4p, camp . Vermelho Gas. 95
Uno Mille Branco Gas. 91

VOLKSWAGEN
Goi 16V,4p Branco Gas. 99
GolCLI 1.6 Branco Gas. 96
LogusGL Prata Gas. 93
ApoloGL Cinza Gas. 91
Goi CI: VerdeMet. Gas. 90

FORD
Ka Prata Gas. 00
Escort Azul Gas. 96
Fiesta Vermelho Gas. 95
PampaL Prata Gas. 94
EscortGL Azul Gas. 93
EscortHobby 1.6 Bordô Gas. 93
Escort LX 1.6 Cinza Ale. 89

COMPRA
VENDE

FINANCIA

(0**47) 310.;l17(0
(10:**47) 215-00l0

9'975--lll8

/ ch�vro.�utol
MECÂNICA

VEÍCULO

R, Presidente 'Epltádo Pessoa, 555 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

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 % Verdemetálico

Fusca 1500 Gas. 75 Azul

GoIBX Alc. 84 Bege
Corcel II Gas. 82 Cinza

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se Uno Mille Smart,
2000;2001. Entrada +

financiamento. Tratar:

9993--?806, com Rita.

2000, verde metálico,
limpador e desemb.

traseiro, ar quente e frio,
ótimo estado.

Tratar: 9975-4135.

Vendo ou troco ciclomotor
Monark, 90, ótimo estado.

Tratar: 371-1335.Vende-se Tempra, 95, 8V,
IE, azul, completo.
Segundo dono.

R$ 13.000,00. Tratar:
9989-7500 ou 370-8627.

Tel.: 371-7770Vende-se Fiat Strada,
- working, 99, dir.
hidráulica, rodas

esportivas, impecável.
R$ 3.900,00.

Tratar: 9975-4135.

Vendo RD, 350, 89.
R$ 3.000,00.

Tratar: 9992-0565.
REVESTIMENTO

AUTOMOBILíSTICO
EM COURO E

TECIDO

Vende-se Hat Uno, 94,
aros e rodas de liga leve,

verde metálico.
Tratar: 371-6456.

I1ESPACHIWfIVende-se Uno, 89.
R$ 4.900,00.

Tratar: 9117-2487.

Vende-se Palio, O km,
young, 2001, vermelho.
R$ 13.500,00. Aceita-se
carro de menor valor.
Tratar: 275-510,

com Cris.

TltANSFl!RlNclA .. ".UItOS ·IPVA

uelUlSI.eNTOa ••elÍVlO- -_1&

Vendo Tempra, 9:J,
completo.

R$ 10.000,00.
Tratar: 371-2599 ou

276-0396, com Obelair.

Fone/Fax
(47) 215-1417

R. Bernardo Dornbusch,
2222 - Vila Lalau Rua Barão dó Rio Branco, 320, sala Q2 - Jaraguá �o Sul - SCVende-se Uno Mille, EX,

A previsão do ternpo indica ventos-fortes
em Jaraguá do Sul e região

Crediário até 6 vezes,
GB)< Honda Twister R$ 142,89 (60 mes;s)

...

Na compra de peças e acessórios você ganha um cupom para
concorrer a uma linda Jaqueta de Couro. Sorteio dia 30/06/01

Horário de Atendimento:
das 8:00 HS às 19:00 HS
Sem fechar para o almoço

Nova Honda CBX 1�isle{. A evolução do vento.

Promoção Válida até 31/05 ou enquanto durarem os estoques

Agora representando Pneus IfIIICHELIN

Adélia Fischer, 239 - Fone 371 ..2999 � Walter Marquardt, 727 (Pró:x:imo ao Parque Municipal de Eventos) - Fone 370-8800

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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98/99, gasolina,
�

41.000,OOkm. Vende-se Corsa 1.0 Vende-se Fiat Strada, Tratar: 9973-8756.
branco. Tratar: Tratar: 371-5343. super, 4p, branco, working, 99, dir.

UTOS 371-4000. limpo dezemb., ar hidráulica, rodas Venda Palio EDX 98,
Vende-se Golf 95, quente. Tratar: esportivas, impecável. 4p, LO, completo, -ar.

compra / venda I froca / garagens Vende-se Saveiro CL completo, azul 371-5343. R$ 3.900,00. Tratar: 9903-2936
1.6 MI, 98/99, metálico escuro. Tratar: 9975-4135.

gasolina, branco. Tratar 371-5343. Vende-se Monza 88,
Tratar: 371-4000. 'completo, 4p, prata Vende-se Uno, 89.

Vende-se Gol 1.6, azulado. Tratar: R$ 4.900,00. Tratar:
Vendo ou trocoVende-se Santana GLS Vende-se Gol MI, 2p, roda 15, 88, prata. 9903-2936. 9117-2487.

2000,95/95, gasolina, 98/98, G, branco. Tratar: 9973-8756. ciclomotor, Monark, 90,

ar, dir. trav., vermelho. Tratar: 371-4000. Vende-se Corsa LO, Vendo Tempra, 93, ótimo estado.

Tratar 371-4000. 94, prata, 2p. completo. R$ 10,000,00. Tratar: 371-1335.

Vende-se Gol 98/99, Tratar: 9973 ..08756. Tratar: 371-2599 ou

Vende-se Quatum CL, gasolina, vermelho. 276-0396, com Obelair. Vendo RD, 350,89,

95/95, gasolina, Tratar: 371-4000. Vende-se Astra GLS,
R$ 3.000,00.

vermelho. Tratar: 98/99, gasolina, ar, dir., Vende-se Uno Mille Tratar: 9992-0565.

371-4000. Vende-se Gol 16V, 2p, trava vidro, verde. Vende-se Fiat Uno, 94, Smart, 2000/ 2001.
98/99, gasolina, Tratar: 371-4000. aros e rodas de liga

Entrada + financiamen- Vende-se moto Titan,

Vende-se Gol 4p, 16V, branco. Tratar: leve, verde metálico. to. Tratar: 9993-5806, KS, 2000, bordô.

99/00, gasolina, prata 371-4000. Vende-se Vectra GLS Tratar: 371-6456. com Rita .. R$ 3.300,00. Tratar:

imperial. Tratar: 98, completo, prata
373-1249, com Luis.

371-4000. Vende-se Gol 2.0, 4p, metálico, digital, Vende-se Palio, O km, Vende-se Tempra, 95,
00/00, cinza titanio, 56.000km. Tratar: young, 2001, vermelho.

8V, IE, azul, completo. Vendo Scooter,

Vende-se Gol 4p, LO, gasolina. Tratar: 371-5343. R$ 13.500,00. Aceita-se 'Segundo dono. modelo Super Fifity,
00/00, gasolina, cinza 371-4000.

carro de menor valor. R$ 13.000,00. Tratar: 96. R$ 1.500,00.

titanio. Tratar: Vende-se Corsa LO, 9989-7500 QU 370-8627. Tratar 9103-6111.
Tratar: 275-510, com Cris.

371-4000. Vende-se Golf antigo 98, vermelho,
até 1997,95/95, gasolina. Tratar: Vende-se Uno Mille, Uno SX 97, limp e de-

Vende-se Gol 4p, 16V, gasolina, azul. Tratar: 9903-2936. EX, 2000, verde zemb. traseiro, verme-

99/00, gasolína, 371-4000. metálico, limpador e lho, gasolina.
branco geada. Tratar: Vende-se Monza SLE desemb. traseiro, ar

Tratar: 371-5343. Vende-se caminhão

371-4000. Vende-se Gol MI 1.0, I 2.0 MPFI, 93, grafite, quente e frio, ótimo
Truck Scania, 86, com

98, básico, branco, álcool, completo - ar. estado. Tratar: Vendo Uno CS 1.5,91, carroceria aberta.

Vende-se Gol 4p, 16V, gasolina, c/ Tratar: 9973-8756. 9975-4135. bege, gasolina. Tratar: 370-7227.

VENDE-SE
Tratar
Fone:

�
.r: oi i::W 1;;iWd

370-7919
tMG,ru;;:Am

muito mais fácil v�hder quando seu produto aparece,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se Omega,
94, GLS, 2.2,

completo, 71.000 km.

R$ 14.800.

Tratar: 371-8611.

Vende-se, Marajó,
85. R$ 3.300,00.
Tratar: 9992-0565.

Vende-se Vectra GL,
98, branco, ar
condicionado,

direção hidráulica,
vidros e travas

elétrica. Banco de

couro, relíquia.
Tratar: 9975-4135.

Vende-se Kadett, 90,
rodas de liga, cinza,

GLS, limpador
traseiro, motor 2.0.
Tratar: 9101-1689 /

371-1922.

Vende-se S-10,
Deluxe, 96, completa,
protetor de caçamba,
lona marítima e

'

bancos individuais.
Tratar: 997-5905.

Vende-se Marajó,
CL, 81, gasolina.
R$ 2.200,00.

Tratar: 371-5817.

Vendo Vectra GLS,

97. Excelente estado,
verde metálico,

completo. Entrada de

R$ 12.500,00 + 30x
de R$ 511,00 fixas.
Tratar: 275-2878,

com Sílvia.

Vende-se D-20,
gabine dupla, 81,
excelente estado.

R$ 14.500,00.
Tratar: 371-5621.

Vendo Kadett 95, em
ótimo estado, - ar

e direção.
Tratar: 9952-7796.

Vende-se D-20 91,
vermelha.

R$ 21.000,00.
Tratar: 9973-8955.

Vendo Corsa 95,
amarelo. R$ 8.800,00.
Tratar: 9973-8955.

Vende-se Vectra 94.

R$ 13.500,00, azul.
Tratar: 9973-8955.

Vendo Fusca, 1.300

L, 81. R$ 2.500,00.
, Tratar: 9992-0565.

Vendo Fusca".77,
vinho, ótimo estado,

1.300°L.
Tratar: 372-0391.

Vende-se Gol, 85,
1.8.Tratar:

,
,

9973-5523.

Conheça o novo modelo de

auto-falantes 6x9 da Bomber.

Preço promocional

R$147,OO
incluso instalação.

Venhafazer um orçamento
'sem compromisso.

� ,
, ,

Vende-se Fusca, 80.
Tratar: 9973-5523.

Vende-se Voyage,
81/82, gasolina,
ótimo estado.

R$ 2.300,00.
Tratar: 372-2803 res.

/ 372-6728 coml.,
com Marcelo.

Vende-se Golf, 97
preto, R$ 15.000,00.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Passat, 2

pts, 95, prata.
R$ 10.000,00.

Tratar: 371-4000.

Vende-se Santana

GLS, 2001, 95,
vermelho,

R$ 14.803,00.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Santana ,

GLS, 94, vermelho.
R$ 14.503,00.

Tratar: 371-4000.

Vende-se Quantum,
95, vermelho.
R$ 13.000,00.

Tratar: 371-4000.

Vende-se Gol, 4 pts,
99, prata imperial,
16v, R$ 17.300,00.
Tratar:,371-4000.

, "
, I

Vende-se Parati, 84,
•

gasolina.
R$ 3/.200,00.

Tratar: 376-1484.

Vende-se Gol, 4 pts,

cinza titânio.

R$ 17.000,00.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Gol� 4pts,
00, cinza titânio.

R$ 25.500,00.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Gol, 98,
I

branco, R$ 11.500,00.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Gol, verde.
,R$ 14.500,00.

Tratar: 371-4000.

Vende-se Gol, 98, 2

pts,. R$ 13.000,00.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Astra GLS,
ar, verde.

R$ 26.00(00.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Gol, 1.8,
88, verde, completo.

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

com Gilson.

Vende-se Fusca 77,
motor 1500 em bom

estado. Valor
R$ 2.600,00.

Tratar: 9975-2361.

Vendo Parati antiga
CL, 95/95, prata.

'

Tratar: 371-4000.

Vendo Santana GLS

2000, 95/95, ar, dir.,
trav., vermelho,

gasolina.
, Tratar: 371-4000.

Vende-se Escort GU,
1.8, 96. Tratar:
9973-5523.

Compra-se Escort 16v,
97 em diante. Tratar:

,
9997-5905.

Vende-se Fiesta, 4 pts,
branco, 99, 18.000 km,

seguro até 2002.
Tratar: 275-2781.

Vende-se Escort, 16v,
97, azul,.

R$ 18.003,00. Tratar:
371-4000.

Vende-se Escort, 91,
branco, gasolina.
Lindo! Tratar: 453-

,

1023 ou 453-0964.

Vende-se Escort, 84,
impecável.
R$ 3.500,00.

Tratar: 9117-2487.

Vende-se F-1000, 81,
carroc. madeira, em

ótimo estado. '

R$ 14.000,00.
Tratar: 372-8409.

Vende-se Besta, 95,
cor prata, 12 lugares.
Tratar: 371-0475/

9102-7540.

Vende-se Besta, 97,
completa, 12 lugares.
Tratar: 370-7227.

Vende-se Besta, 94,
cinza, 12 lugares.
Tratar: 9973- 5732.

Vende-se Besta GS,
98, branca, 12 lugares.
Tratar: 9973-5732.

Vende-se Toyota, 77,
traçada nas 4 rodas,
carroceria e cabine
novas. Tratar:

9975-4135.

Vende-se Xantia, 2.OI,
ar, cinza.

Tratar: 371-4000.

Vendo Bonanza 91,
completa, troco ou

assume

financiamento.
Tratar: 374-1913 ou

374-0870

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

,..

AUTOMECANICA

DA BARRA LTDA;. ,

Um :Pal\cadão de Qualtdade

Atendemos linha geral:

..IA_IU·"'ilJA!
1/-�� (U'l�'

Telefone:

(047) 376-0251

João Januário Ayro5o, 1726 - Sala 3 - Jaraguá Esquerdo Ligue: 370-9005
RuaÂngelo Rubini, 900

Barra do Río.Cerro - Jaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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RENT - A - C·AR

370-0026
Assistência 24h: 9973-8889

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira,
_,_Jê':;:_

nO 58 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Sociedade se organiza para
economizar energia elétrica
Jaraguá do Sul- As grandes

empresas de Jaraguá do Sul estão

criando programas internos para

economiz_ar energia. Na Weg, por
exemplo, a assessoria de imprensa

I ,

d �.informou que esta sen o rerto um

levantamento em todos os depar
tamentos com o objetivo de se

descobrir medidas alternativas de

economia, inclusive contando com
consultoria especializada, e está

reforçando a campanha perma
nente de redução de gastos em

energia. Por enquanto nenhuma

empresa pensou em reduzir a

produção.
O gerente regional da Celesc em

Jaraguä do Sul, Luiz Melro, in
forma que na segunda-feira estatá
na cidade o diretor de distribuição
da Ce1esc, Paulo Cesar da Silveira.
Segundo Melro, ele vai trazer in

formações do Ministério de Minas
e Energia sobre as medidas que
deverão ser aplicadas em Santa
Catarina. Por enquanto, segundo
Melro, a ordem é economizar. A

própria Celesc deverá reduzir o

consumo de energia em 15%. To
das as prefeituras da região também
estão economizando energia. A as

sessoria de imprensa da Prefeitura
de Jaraguá do Sul informou que,

em cada setor, estão deixando
acesas apenas a metade das

lâmpadas. A iluminação pública
também terá uma redução de 30
a 35% somente com a troca de

lâmpadas.
Na avaliação de Melro, a

redução do consumo de energia
depende basicamente da cons

cientização das pessoas e na mu
dança de alguns comportamen
tos básicos, como reduzir o

tempo do banho e não deixar ne
nhum aparelho ou lâmpada li
gada sem necessidade.

As lojas especializadas em

lâmpadas e outros materiais à
base de eletricidade pratica
mente triplicaram as vendas das

lâmpadas chamadas de "econô
micas", que reduzem o consu

mo em até 80%. A dona-de
casa Ingelore Knaesel, 49 anos,
resolveu trocar todas as lâm

padas de sua casa com o intuito
de economizar energia e tam

bém gastar menos.
O gerente regional informa

ainda que todos os segmentos da
sociedade estão criando alterna
tivas para redução do consumo

de energia, desde supermercados
a indústrias de todos os tipos.

COMUNICADO

A Empresa CARLOS CESAR
WONSIEWISKI'-ME informa que solicitou
junto à FATMA, Licença Ambiental de

Operação (LAD), para extração de Argila
Vermelha, referente processo DNPM

815,350/99, localizado no município de
Guaramirim/SC.

.�
ASSOCIAÇÃO DOS JORNAIS DO INTERIOR DE SANTA CATARINA

Fundada em 24 de outubro de 1981
"A FORÇA DA COMUNICAÇÃO IMPRESSA NO INTERIOR ESTÁ COMOS JORNAIS DO INTERIOR"

-

Raridade: Thiago, Lucas e Felipe são trigêmeos idênticos e são identificados pela mãe por uma pulseira

Sindicato promove campanha
para ajudar mãe de trigêmeos
Família espera
colaboração
detoda
sociedade

cia, tem ajudado dando o leite,
mas nem todos os meses a quan
tidade doada é suficiente para a

alimentação das crianças.
O maior problema da família

agora é o inverno, Com a che

gada do frio, os meninos necessi
tam de roupas e agasalhos, meias
e sapatinhos, além de cobertores.
"Eles estão crescendo e tudo o

que tinham de frio está deixando

de servir", afirma Márcia. Eles
moram na Barra do Rio Cerro,
em casa própria, e contam com

a ajuda de amigos, familiares e

vizinhos, sempre que necessitam.
Apesar das dificuldades, o

casal não disfarça o orgulho com
os filhos, Thiago, Lucas e Felipe.
Thiago foi o primeiro a nascer e

Felipe o último, e o mais gordo
dos três, pesando 2,20 kg. Már
cia conta que amamentou no peito
por dois meses e que neste

período ela e o marido pratica
mente não dormiram durante à
noite. "Cada vez que amamen

tava levava umas duas horas e

meia para alimentar os três", lem
bra.

Atualmente, Márcia conta

com a ajuda da mãe para cuidar
dos bebês enquanto está no tra

balho. Depois que chega em casa

ela cuida sozinha das crianças até
a hora em que chega o marido,
que divide com ela as tarefas da
casa e o cuidado das crianças.

Por serem trigêmeos idênticos

é praticamente impossível iden
tificá-los. Para não se confundir,
Márcia colocou uma pulseira em
cada um. Segundo ela, a cada dia
que passa eles ficam mais pare
cidos. Aúnica diferença que pode
ser vista fisicamente está nas pe

quenas manchas que Lucas tem

em uma das pernas. Depois que
eles nasceram o casal abriu mão

de passeios e festas pela difi
culdade de carregar os três. "É
difícil sair de casa, apesar de
termos um carrinho para cada

um", comenta Márcia. Ela faz

questão de agradecer todas as

pessoas que têm ajudado na ma

nutenção das crianças desde que
elas nasceram. "Pessoas que a

gente nem conhece nos ajudou",
afirma ela.

A diretora do Departamento
Feminino do Sindicato dos Tra
balhadores nas Indústrias do Ves

tuário, Rosane Sasse Gieboro

wiski, enfatiza que o encontro vai
abordar a doença do esforço re

petitivo, ou a doença profissional.
O sindicato, através do Depar
tamento Feminino, pretende de

flagrar uma campanha de esclare
cimento sobre o assunto entre os

trabalhadores. Para tanto, trará
como palestrante o fiscal do Ser

viço de Saúde do Trabalhador de

Joinville, Leon Lobo. O encontro

começa às 14h30 e deve reunir
mais de cem mulheres do setor

vestuarista de Jaraguá do Sul.

Jaraguá do Sul - A cos

tureira Márcia Bento, 24 anos, é

a convidada especial para o en

contro que o Departamento Fe
minino do Sindicato dos Traba
lhadores no Vestuário promove no
dia 26 deste mês. Márcia é mãe

de trigêmeos e será homenageada
pelas companheiras, pelo Dia da

Costureira, no dia 25 de maio, e
também pelo Dia das Mães. O

Departamento Feminino também
está fazendo um apelo para que
as pessoas façam doaçãode leite
em pó e fraldas descartáveis.

Quem puder doai roupas, sapatos
e cobertores também podem fa
zê-lo.

Os três meninos, que nasce

ram no dia 14 de setembro do ano

passado, de parto por cesárea, no
Hospital e Maternidade Jaraguá.
Márcia trabalha na Malwee e o

marido, André Kappaun é pe
dreiro autônomo. Apesar do
esforço dos pais e da ajuda dos

familiares, eles encontram di

ficuldades em manter as crian

ças, que consomem nada mais

que 30 latas de leite em pó por
mês. A Prefeitura, segundoMár-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
o Presidente da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina - Adjori/SC,USando das atribuições que lhe confere o Estatuto da entidade (Artigo 27,11), convoca

O(� a�soclados quites com a tesouraria e em dia com as suas obrigações estatutárias
r�lgo 13, § único) para a Assembléia Geral Ordinária (Artigo 14), que se

readhz�rá no dia 20 de maio de 2001, nas dependências do Hotd Plaza Itapema,ro ovia BR 101, km 144, ItapemalSC, em primeira convocação, às 14 horas,

��) a presença de pelo menos metade mais um dos associados aptos a votar (Artigo
16)

e, com qualquer número, em segunda convocação, às 15 horas (Artigo 15 e
, com a seguinte ordem do dia:

a) debater e aprovar o Código de Ética;
b) regulamento do Prêmio Adjori/SC de Jornalismo

a
c) apreciar e votar as contas do último exercício (abri1/2000 a março/200l),
companhadas do parecer do Conselho Fiscal;
d) eleger os membros da Diretoria Executiva.

� :hapas com os nomes dos concorrentes deverão ser apresentadas e protocoladas
da Aasd·17·:OO horas do dia 14 de maio de 2001, pela Secretaria Geral, na sede social

�ori/SC.

FlOrianópolis - SC, 30 de abril de 2001.

Miguel Ângelo Gobbi
Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Empresa concluirá colocação
de números nas residências

Guia turístico da cidade

será distribuído esta semana
rica e cultural de cada ponto",
destaca um dos integrantes da
Ação Livre, Roberto Rocha, enfa.
tizando que a intenção é ince,
tivar o turista a estender a perma
nência na cidade.

No mapa foram identifi.
cadas as serras existentes no

Município, com mais de mil
nascentes que abastecem a ba
cia do Rio Jaraguá que, por sua

vez, abastece o Rio. Itapocu.
"As serras formam vales com

cachoeiras e foram a porta de
entrada para a colonização de

Jaraguá do Sul", conta Rocha.
O Guia Destino Natureza de

Jaraguá tem tiragem de dez mil

exemplares e vai atingir todos
os 38 postos de informações
turísticas Rota Segura do Esta

do, além de hotéis, agências de

viagem, restaurantes e postos
de combustível. (FABIANE RIBAS)

Jaraguä do Sul - A partir
desta semana, o Guia Destino

Natureza de Jaraguá - primeiro
folder destinado ao ecoturismo da

cidade - será distribuído em

Santa Catarina e outros Estados
do País, com intenção de divulgar
o potencial turístico do Muni

cípio. O projeto foi desenvolvido
pela Ação Livre Produções Turis
mo e Eventos, em parceria com

a Prefeitura.
A publicação, que envolveu

três meses de pesquisa teórica e

prática, aborda a colonização de

Jaraguá do Sul, a gastronomia,
festividades e eventos, além das

alternativas de prática de esportes
ecorradicais como vôo livre,
jeeptur, rapei, cavalgada, trek
king, bóiacross, acqua rider, es
calada, canoagem e ciclismo.
"Nós fizemos estudo completo da

.

cidade, inclusive da parte histó-

Empresa IIhaplac
identificará
prédiose
residências

dios locais que não tem essa iden

tificação.
De acordo com o secretário

Valéria Verbinern, a ausência de
ordem numérica está sendo
motivo de transtorno para os

moradores em diversos bairros
na periferia e mesmo para os

ocupantes de alguns loteamentos
localizados mais próximos do
Centro. Segundo ele, hoje a co

munidade enfrenta, por exemplo,
dificuldades com o recebimento
de correspondências dos Cor-

, reias, que está expandindo os ser

viços na cidade, tarifas de tele
fone e outros serviços dessa or

dem. "Diariamente a Prefeitura
está sendo procurada por mora
dores de várias localidades pe
dindo providências", diz.

O setor de Planejamento da
Prefeitura só autoriza a fixação

de números naquelas constru

ções executadas dentro das

exigências técnicas, com projeto
e concessão do habite-se. Mas
com o surgimento de muitas

construções irregulares e também
a ocupação e regularização de
muitos loteamentos que antes

eram clandestinos, muitas edifica
ções ficaram sem a identificação
numérica, situações que agora
serão corrigidas, conforme pre
tende a Secretaria de Planeja
mento. Se possível, essas provi
dências contemplarão também
localidades no interior do Muni

cípio.
A empresa responsável pelo

serviço vai cobrar taxa no valor
de R$ 10,00 por morador na

colocação dos números, fazendo
a fixação dos mesmos no ato.

(MILTON RAASCH)

Guaramirim - A Prefeitura
acertou a contratação da Urba
riizadora Ilhaplac, de Florianópo
lis, para fazer a conclusão da co

locação de números de ordem

para identificação de prédios
residenciais e comerciais. A em

presa vai iniciar os serviços den

tro de duas semanas e tem pre
visão de 45 dias para concluir o

serviço, segundo informação da'
Secretaria de Planejamento e De
senvolvimento Urbano. A secre

taria não tem levantamento, mas
é significativo o número de pré-

Secretaria de Estado
da Fazenda 'COMPROMISSO COM A TRANSPARÊNCIA

SANTA CATARINA
www.sc.gov.br

Balancete Simplificado (Financeiro, extra-contábil)
NOTAS EXPLICATIVASAcumulado/2001Abril/2001 Acumulado/2001 Abril/2001

PAGAMENTOS
RECEITAS

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

2. IPVA· Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, deduzida a cota municipal de
50%.

3. ITCMD . Imposto de Transmissão 'Causa Mortis' e Doações.
4. TAXAS· Valor arrecadado em decorrência de Atos da Administração em Geral.

.

5. OUTROS· Outras Receitas Arrecadadas (Imposto por Transmissão de Bens tmöves,
Adicional de Imposto de Renda, Receitas Extra·Orçamentárias, Restituições, .Convênio
com a Agência Nacional de Petróleo etc.).

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

7. DEPÓSITOS JUDICIAIS - ICMS - Levantamento de valores depositados judicialmente em

conta poupança por contribuintes diversos.
8. FADESC I BADESC - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina.

Refere-se a repasse de cobrança pelo BADESC de valores emprestados pelo FADESC, na

sua forma atual ou como FUND,SC ou PROCAPE à empresas catarinenses.
9. RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Resultado de aplicação financeira no mês.
10. F. P. E.. Fundo de Participação dos Estados - Deduzida a cota mensal de 15% ao FUNDEF

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

Prefeituras e 15% ao FUNDEF.
12. SALÁRIO EDUCAÇÃO - Contribuição sobre Folha de Pagamento das Empresas, com aplicaçãO

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

exportações, os bens de capital, energia elétrica e bens de uso e consumo de empresas
da incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sob!e
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicaçao
(ICMS) • Deduzido 15% do FUNDEF. .

14. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - Valor retido na folha de pagamento de pessoal da
Administração Direta, Indireta e Poderes.

15. OPERAÇIlEli DE CRÉDITO" Financiamento de contratos de Operações de crédito internas
e externas.

16. IPESC -Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - Valor relativo a regulariZação
dos Poderes perante o IPESC.

24. OUTROS - Receita de Fundos e Receitas eventuais.
26. RECOLHIMENTO SALDO EXERCíCIO - Referente a recolhimentos efetuados no dia 29/12/

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

17. FOLHA DE PESSOAL-PODER EXECUTIVO· Valor da folha llquida mais encargos de Pessoal
Ativo dos órgãos da Administração Direta, Autárquica, Fundacional, Pensões Especiais e

Serventuários da Justiça inativos.
18. FOLHA DE PESSOAL·EMPRESAS DEFICITÁRIAS - Valor líquido mais encargos.
19. REPASSE AOS PODERES - Valor Repassado aos Poderes - Montante destinadó a pessoal e

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

exercícios anteriores a 2000.
21. REPASSE AOS ÓRGÃOS EENTIDADEs-p,ODER EXECUTIVO I ENCARGOS GERAIS DO ESTAOOE

TGE • Valores repassados para manutenção / investimentos de Órgãos e Entidades do poder
Executivo, repasses de receitas a. Fundos e outros repasses.

22. D!VIDA F�UTUANTE - Valor referente a pagamento de dívida de curto prazo. '1
23. DIVIDA PUBLICA - O Estado dispendeu para pagamento da Dívida Pública vencivel em Abri

de 2001 o montante de R$ 34.767.033,76.
25. SALÁRIOS ATRASADOS PELO GOVERNO ANTERIOR PAGOS NESTE PERíODO - saláriosaté�!2.050,00 do mês de Dezembro de 1998, pago no mês: Ativos R$ 8.198.272,11, Inativos

3.752.296,41. . 0/
27. DEVOLUÇÃO SALDO EXERCíCIO· Referente a devolução de recolhimentos efetuados no dia3

12/2000 pelos órgãos da Administração Pública conforme Decreto n' 426/99.
28. RESTOS A PAGAR DE 2000 - Valores pagos relativos a dívidas efetuadas no exercício de 2000·

Observação: O pagamento a pensionistas é efetuado pelo IPESC, não' sendo detalhadO nesle
balancete.

Saldo inicial ..••.. � ..•.........•••..••.•..•.•••...
Saldo de Provisão do 13' Salário •.••.•••.••.

Saldo Inicial de Aplicação Financeira •.••..•

SALDO EM C/C - RECOLHIMENTO
SALDO EXERCíCIO 2000 " .

1.-723.742,80
30.209.392,02
58.004.992,57

9.614.223,46

80.697.690,09 FOLHA DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO 1171
.. 119.454.671,25

�g��::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::: �:���:�m�
FOLHA DE PESSOAL - EMPRESAS DEFICITARIAS 1111

42.215.223,91
EPAffiI ..

CID� : ..

Si'NlLR ..

ICEPA .

REPASSE AOS PODERES 1191
.

Ministério Público ., .

Folha de Pessoal , ..

Regularização de Imposlo de Renda ..

R�ularização do IPESC .

13 Salário .

outros ..

Tribunal de JusUça ....•••........................
Folha de Pessoallíquda .

Regularização de Imposto de Renda
.

R�ularização do IPESC .

13 Salário ..

outros .

Tribunal de Contas ..

Folha de Pessoal .

Regularização de Imposto de Renda .

R�ularização do IPESC .

13 Salário .

outros .

Assembléia Legislativa .....•••.••...•..•.......

Folha de Pessoal .

Regularização de Imposto de Renda .

R�Ularização do IPESC .

13 Salário ..•....•.....•.•....•.............•..•.
outros ..

UDESC ..........•.................•.•..............•.

Folha de Pessoal ..

Regularização de Imposto de Renda ..

R�ularização do IPESC ..

13 Salário .

outros ..

RESTOS A PAGAR ANTERIORES A 20001201 .

RESTOS A PAGAR DE 2000\"1 ..

SALARIOS ATRASADOS PELO ßOVERNO
ANTERIOR PAGOS MESTE PERIODO 1251

..

REPASSE AOS ORGAOS E ENT. -

PODER EXECUTIVO / EGE E TGE 1211

DIVIDA F�UTUANTE 1211
.

DIVIDA PUBLICA 1231
.

Dívida Interna .

Dívida Externa .

443.105.110,58
336.113.203,23
106.991.907,35

10.240.435,54

25.036.412,84
14.734.765,45

933.556,99
1.510.488,63

151.644.850,04
24.699.582,65
16.845.237,08
3.086.334,86
1.778.796,83

2.989.213,88
59.604.422,06
52.106.919,92
4.438.560,26
2.788.006,31

270.935,57
11.939.562,13
8.099.153,50
647.486,79
453.901,62

2.739.020,22
36.034.634,32
21.054.240,54
2.097.619,22
1.199.885,45

11.682.889,11
19.366.648,88
10.074.215,08

843.099,04
691.319,34

7.758.015,42
12.530.252,34
31.329.046,96

76.925.169,45

117.779.399,57
2.216.122,33

122.304.283,23
104.107.987,52
18.196.295,71

RECEBIMENTOS

RECEITASPRÓPRIAS .••..•.•.•.......•........ 225.067.373,32 853.765.276,75
LC.M.S.I'I............. .. .... 181.835.931,66
LP.V.A.121...... 8.553.947,86
LT.C.M.D.13I... 701.466,37
TAXASI'I... , 279.352,68
OUTROSI51... 590.689,81
FUNDEFI61.. 31.612.803,81
DEPÓSITOS JUDICIAIS -ICMS (7J

...

FADESC IBADESC 114.828,21 114.828,21
Rentabilidade de Aplicação Financeira 1.378.352,92 4.027.973,59

RECEITAS DETRANSFERÊNCIA ••.•.•..••.••• 43.963.839,09 192.941.207,68
FoP.E. 1101.................................................................. 14.976.037,04 60.050.675,66
LP.!. 1111

... 10.083.851,18 37.843.366,27
Salário Educação 1121... 2.747.794,63 26.745.367,08
Lei Kandir - Desoneração do LC.M.S. 1131... 6.823.045,61 27.332.182,44
Imposto de Renda 1141... 9.323.110,63 40.969.616,23

jRECEITASVINCULAOAS .•.•.

'

••.•.•.•..•...<... 8.864.007,10 33.613.833,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 1151......... 700.000,00 2.232.553,49
IPESCI16!. 1.811.933,15 7.132.155,77
OUTROS 1241... 6.352.073,95 22.887.514,79
Recolhimento Saldo ExercíCio 20001261... 1.361.609,36

TOTAL � ...••.•••.••••.•.• ó ••••••••••••••••••••••••• 277.895.219,511.080.320.317,84

6.140.235,46
3.462.805,61
213.704,38
423.690,09

39.366.732,80
6.055.494,25

3.953.871,85
900.973,12
254.913,21

684.875.664,51
31.009.178,84
2.194.045,97
1.148.485,54
3.049.764,28

127.345.335,81

945.736,07
15.710.459,68

12.179.403,52
1.303.243,28
478.250,70

1.749.562,18
3.105.678,52

2.136.860,04
188.110,92
87.699,00

693.008,56
9.469.321,82

5.587.737,38
705.020,71
229.857,68

2.946.706,05
5.025.778,53

2.706.235,96
231.535,15
157.266,00

DEflIONSTRATIVO Valor Acumulado no Acumulado
DOS PAGAMENTOS do Mês ano alé o mês na Geslão

Pessoal ......................................... 160.796.085,31 611.525.110,33 3.890.957.373,08
13· Salário .................................... 177.571.767,69
Dívida Pública / Flutuante ............ 35.526.614,11 124.520.405,56 785.738.619,21
Custeio dos Poderes .................... 8.265.754,28 25.440.074,20 132.755.077,47
Encargos Gerais e Manutenção
do Poder Executivo ...................... 46.616.660,94 117.779.399,57 791.128.046,41
Restos a Pagar Anteriores a 1999 4.262.300,50 12.530.252,34 54.932.389,86
Restos a Pagar ............................. 3.804.522,1Z 31.329.04.6,96 61.762.087,07

. SALÁRIOS ATRASADOS PELO
GOVERNO ANTERIOR PAGOS
NESTE PERíODO ......................... 11.950.568,52 76.925.169,45 274.879.750,96
Devolução Saldo Exercício 2000 . 73.971.931,91 102.787.775,22
TOTAL ..............••.....•.•........ 271.222.505,83 1.074.021.390,3� 6.272.512.886,97

1.930.741,42
4.262.300,50
3.804.522,17

11.950.568,52

46.616.660,94
759.580,35

34.767.033,76
30.137.679,20
4.629.354,56

Devolução Saldo Exercício 2000 (17)
m m mm 73.971.931,91

271.222.505,83TOTAL .

1.074.021.390,32
DEMONSTRATIVO DE PART. MUNICIPAL Valor do Mês Acumulado

I.C.M.S .

I.P.! m .

Lei Kandir ..

I.P.V.A .

FUNDEF ..

71.308.183,53
3.361.283,73
2.277.681,87
8.553.924,91
21.232.770,90

50.049.918,82250.725.902,60
12.614.455,44
9.110.727,48

31.525.345,01
85.531.620,58

Saldo de Aplicação Financeira 50.049.918,82
Provisão do Décimo Terceiro 41.941.292,72 41.941.292,72
Saldo em C/C , ;............... 4.619.629,53 4.619.629,53
Provisão 13' - Necessidade de provisão
para pagamento do 13' salário do ano de 2.001
36.910.655,72

9.950.574,12
TOTAL . 106.733.844,94 389.508.051,11

Roberto Henrique Lichtenfelz
Gerente de Programação Financeira

Márcia Baldança Silveira
Diretora de Administração Financeira

Antönio Carlos Vieira
Secretário de Estado da Fazenda

. Alcioneu Otílio da Silva Filho
Gerente de Tesouraria

Acioli Vieiia Filho'
Diretor de Cant. Geral- Contador CRC 5.339

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL, 17 DE MAIO DE 2001

JANTAR DANÇANTE

OCentro deCulturaAlemã de Jaraguá doSul
promove nesta sexta-feira, dia 18, a partir das

.

20h30, na Recreativa Duas Rodas, o 3°

Encontro Festivo, com jantar dançante. Terá
animação da Banda Aurora. O convite é do

presidente, Alfredo Guenther, e de toda

diretoria. Promete ser mais urna grande
confraternização.

ENCONIRO

A Associação Brasileira de Odontologia,
Regional de Jaraguá doSul, promove,dias 14
e 15 de junho, no Centro Integrado de
Profissionais Liberais, o 3ci Encontro Sul
brasileiro deOdontopediatria, com expectativa
deatrair aproximadamente 200 estudantes de
odontologia e profissionais da área. Estão
envolvidosna organização do evento os odon
tólogos Américo Coral Neto (presidente da

ABO)eLuizFernandoMedeiros (coordenador).

COMEM:ORAÇÃO
ASociedadeEsportivaeRecreativaAliançamarca
apassagemdosS2anos de fundação,nopróximo
dia 20 de maio, com o Y' Encontro Artístico e

Cultural doRioCerro. Início às 13 horas.

FFSrA
Neste final de semana, dias 19 e 20, acontece
afesta anual daComunidade Nossa Senhora
Rainha da Paz, do Bairro Vila Nova. Haverá
serviço de bar e cozinha, churrasco, frango
assado, cachorro-quente, strudel, pastel, jogos
emuita diversão com a turma doMiguelito.
Início, sábado, aomeio-dia.

DIA DO DESAFIO

Acidade deJaraguá doSul vai concorrer neste
ano com a cidade de Iacareí (SP), no dia 30 de
maio,Dia doDesafio.O objetivo doprograma,
coordenado pelo Sesc (Serviço Social do

COmércio) e pela PME (FundaçãoMunicipal
de Esportes) é envolver o maior número de
pessoas possível em alguma atividade física
durante 15 minutos neste dia.

NOTRE

Hoje, rola Boate Notre, a partir das 23 horas.
Amanhã, a superfesta /IA TENDA" , com duas
bandas eDJCezinha (RanchoMaria's).

RtS SOCIAL - 9

Cesar JunkeslCP

PRESENÇA Elisete Dalpiaz, Sandra Regina Silva

(Paçoca), Alécio Berri Jr. e Cibele Airoso Menezes
no coquetel de inauguração do novo consultório do

odontólogo Cristiano Wulf
CELEBRAÇÃO O casal Edson eDiua Peixer, de

Guaramirim, comemorou ontem 20 anos de
casamento. Ele estréia idade nova no dia de

hoje. Parabéns e felicidades!

ALEGRIA Jadna Aline Garcia
aniversaria hoje. Quem a parabeniza é
o namorado, Fábio, e os amigos

INTERNACIONAL
Elton Rodrigo Deretti,

.

filho de Arno e Marci

Deretti, encontra-se na

África do Sul,
participando do

programa de Intercâmbio
Cultural do Rotary Club.

.Seu retorno à terrinha
está previsto para

dezembro

A artista plástica.
iTati Bakum estará'

ewondo, de tj.·a 10 de
junho? ping
�üller, ille.
,fi' =

HOMAGO
Alegria e tradição por uma Escolamelhor.
A Escola de Educação Básica Holanda Màrcellino

Gonçalves, o HOMAGO - tradicional educandário da
nossa cidade, situado na Ilha da Figueira -, promove

sua grandiosa Festa Junina no dia 9 de junho.
A Escola, junto com a festa, promove o Festival da

Canção, que já iniciou na carreira artística nomes como

Sandro Luís e Clóvis, Madson e Alex.'
Os festejos têm início às 17 horas com o encerramento

das atividades da Gincana Interna.
A festa do HOMAGO é uma das maiores no gênero da
nossa região, onde teremos apresentação da Quadrilha,

pipoca, quentão, pinhão e bebidas em geral.
Neste ano, com uma novidade: churrasco de pernil de
porco. O nosso convite se estende a toda comunidade

jaraguaense. É com a participação de todos que
construímos uma Escola commelhor qualidade.

F:.eli'. Z
e1rtiV:.�·r&ãri@)
17/5
MarinaLuz
Heraldo Silva Bittencourt
Carina Keske
18/5
Clady Regiane Tecilla
DiegoAugusto TomioMartins
Gerson Lemke
Kauê de Oliveira
LUciane Inês Bortolini
19/5
Augusto U. Manfrini
Maria Dulce Buss
Ivone de Souza Zanetti
Roselio Zatele
Maria ElizabethM. Watzko

. FESTA O cartaz já diz tudo. A animada turma "Grupo dos
7" marcou presença no Rodeio Nacional de Rio Negrinho

Jantar e Café
Benefícente da Ação

Sodal de Jaraguá do Sul.
Venha uestída como

quíser.
Somente ara mulheres.

Local: Clube Atlético

Baependi
Data: 25 de maio
Horárío: 20 horas
Valor: R$ 20,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mulher é atropelada e morta
,

-

naRodovia Guilherme Jensen

I

CORREIO DO POVO

'DER apresenta anteprojeto
para pavimentação da SC-474

empresa contratada pelo DER para
executar o projeto, que ontem fez a apre

sentação do mapa geométrico e detalha
mento técnico de todo o trecho que ainda
receberá revestimento, o anteprojeto
segue, basicamente, o traçado da estrada

que já existe naquele percurso, com as

correções e desvios necessários, evitan
do-se, segundo ele, tanto quanto possível,
a entrada em propriedades rurais.

ALTERAÇÃO - Durante a re

união, a principal proposta para altera

ção do anteprojeto foi feita pelo prefeito
Dávio Leu, que solicitou que o ponto de

confluência da rodovia com a SC-413

seja construído na altura das antigas ins
talações da Prossetec/Cremer (Área
Industrial), e não nas proximidades do

Posto Pacheco, conforme a versão pre
liminar. Tanto Leu quanto o ex-vice-pre
feito Alfredo Vavassori, que também

participou, defendem a implantação da

intersecção naquele local. "Haverámais
espaço e o tráfego de veículos e pessoas
oferecerá menos riscos", raciocina o pre
feito.

O engenheiro Saulo de NoronhaNas
cimento, gerente de Meio Ambiente do

DER, prometeu analisar a sugestão do

ponto de vista técnico. Ele informou que
o edital para licitação internacional será
concluído nos próximos, com previsão de
início efetivo das obras para dezembro

ou janeiro próximos. (MILTON RAASCH)

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

Entregamos em Guaramirim
-'BwuJe
,Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha umaminipizza
de banana nevada

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

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

sistema digital.
370-0816

JARAGUÁ DO SUL, 17 DE MAIO DE 2001

Massaranduba - Roseli Gonçal
ves, 26 anos, foi vítimade atropelamento
namanhã de segunda-feira, por volta das

lOhl5, quando atravessava a Rodovia
Guilherme Jensen, que conduz a Blu

menau, na altura do Km 13. Roseli era

freqüentadora de uma das boates que
estão concentradas naquele trecho da

,

rodovia e fazia tentativa de cruzar a pista
quando foi colhida pelo caminhão Scania,
placa IEZ-6824, de Nonoai (RS).

Ela sofreu diversas fraturas pelo corpo
e ainda chegou a ser socorrida pelo
Corpo de Bombeiros Voluntários de Mas-

saranduba, que a conduziram, inicial.
mente ao Hospital Sagrado Coração de
Jesus, daquela cidade, e em seguida pan
o Hospital São José, em Jaraguá do Sul,
para que tivesse mais recursos médico

hospitalares, mas não resistiu aos graves
ferimentos, vindo a falecer por volta das
16 horas.

Colegas dela descartaram, em relato
feito aos bombeiros, a, hipótese de que
ela tenha cometido suicídio, como chegou
a ser especulado. O Scania que se envol.

veu no acidente estava sendo dirigido por
Mauro Moacir Grovak, de 25 anos. (MR)

Obra será
concluída com
financiamento
do BIO 4

Massaranduba - Técnicos do
DER (Departamento de Estradas de Ro

dagem) estiveram reunidos, ontem pela
manhã, com lideranças e representantes
da comunidade fazendo a apresentação
do anteprojeto para a conclusão do

asfaltamento da SC-474, trecho entre

Massaranduba e a BR-I01, em Barra

velha, passando por São João do Itaperiú.
A reunião aconteceu na Câmara de Ve

readores e consistiu de consulta pública
p3;ra fins de elaboração do projeto final
e encaminhamento para financiamento
através do EID 4.

Faltam pavimentar 19,5 quilômetros
do trecho, que só tem pouco menos de
12 quilômetros concluídos, a partir da
localidade de Tumelero, emBarra Velha,
em direção a São João do Itaperiú. A
obra esteve paralisada durante aproxi
madamente cinco anos, devido à falta de
recursos do governo do Estado para a

conclusão da mesma, o que agora será
feito através do pacote que será finan
ciado através do BID 4.

De acordo com a explanação do

engenheiro LeovaldirMilack, da Prosul,

t!1 Prôzer em
. j-/atender bem.

'9fJ1Ut6 a-�

371.., _55

LOTERIAS
16/5/2001

'Supersena
concurso: 498

1ª faixa:
04-11-12 -14-17-44

t.otoméU:Jja
concurso: 47

01 - 07 - 11 - 13
17 - 25 - 27 - 29
32 - 44 - 48 - 49
50 - 71 - 74 - 76
80 - 88 - 90 - 91

Loteria Federa
conc.3547

1° - Prêmio: 47!924
2° - Prêmio: 24.494
3° - Prêmio: 42.194
4° - Prêmio: 49.647
5° - Prêmio.. 19.,109

2ªfaixa:
\ 1

1 O - 25 - 27 - 38 " 33 - 45

AA�js de 31\,,.,y v' SabOTes COrn
Forno à lenha li Qualldaàe CAsARÃO'

.. PIZZARIA RIO BRANCO

a p�e90s imbativeis

Confira
penas

R$ 6,90
des

a.partir de R$ 12,90
tes

a 'partir de R$ 15,90

R$ 17,00

Rua Barão do Rio Branco, 163 • Jaraguá do Sul· SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MalweelFME enfrenta a equipe
Arsiper/Tuper no Estadual

Jaraguá do Sul -:- A equipe
Juvenil da MaJweelFME volta a

jogarpeloCampeonatoEstadual de
Futsal contra a Arsiper/Tuper, de
São Bento do Sul, em partida a ser

disput:ada a partir das 18h30, neste
sábado, noginásiodoParqueMarwee.

Líder isolada com 21 pontos e

com saldo de 26 gols, somados
em sete vitórias nas oito partidas
que disputou, a equipe daMalwee/
FME vem de umagoleada de 7 a 1

sobre o time de SãoMarcos/Caça
dor, aplicada na sexta-feira passada.
A vice-liderança do Campeo

nato Estadual Juvenil é da Unisul/

Florianópolis, empatada em 14

pontos com o time do Colegial, mas
com vantagem no saldo de gols.
O último compromisso daMalwee!
FMEpelo turno da competição será

contra o lanterna CIS/Ceduc, no
próximo dia 26, em Criciúma.

MIRIM�A equipemirim da

MalweelFME venceu as três par
tidas que disputou pelo returno da

primeira fase do Estadual de Futsal
da categoria, realizado no último
fim de semana, em Joinville, e ga
rantiu a liderança de sua chave de
forma invicta nesta etapa da com

petição. SuperouEstrela BatistenseI
São João Batista (4 x 2), Itami
rimlItajaí (5 x 4)eAABB/Joinville
(5 x 3). Com apenas um empate
no turno, os jaraguaenses soma

ram 16 pontos, balançaram as

redes adversárias 31 vezes e so

freram 17 gols. A segunda fase do
campeonato está prevista para
junho; com datas e locais ainda a

serem definidos.

Primeira edição do Lazer na
Comunidade será neste sábado
Jaraguá do Sul-A primeira

edição do Projeto Lazer naComu
nidade, promovido pela Fundação
Municipal de Esportes, será reali
zada neste sábado, na Emef Nilda

,

Salai, no Bairro TifaMartins. Serão
desenvolvidas, das 13h30 às 17h30,
diversas atividades recreativas com
as crianças, além da primeira etapa
Regional do CampeonatoMunici
pal de Mata Soldado. "O objetivo
é levar o esporte, o lazer e a re

creação às comunidades e também
ajudá-las na organização d� suas

promoções", explica o superin
tendente de Eventos e Lazer da

<;

Fundação, Luderitz Gonçalves Fi-
lho, exemplificando que nessa

oportunidade será dado auxílio na

realização do Campeonato de Pi

pas, promovido pela Associação de
Moradores do BairroTifa Martins.

Dança e jogos de minivôlei,
futebol, tênis demesa e corrida são

as atividades programadas para
este sábado, com inscrições no

local. A competição demata solda
do vai envolver alunos de l" a 4a

séries das escolasmunicipais. "Es
peramos a participação de aproxi
madamente 240 estudantes", infor
ma Gonçalves Filho.

(Re)p0'VV}aIv. ----

SERViÇO FUNERÁRIO
HASS

371-0903 / 370-0425

Jaraguaenses vão representar
oMunicípio no fim de semana

Jaraguá doSul- Atletas ja
raguaenses de quatro modalida
des esportivas vão participar de
competições neste fim de sema

na em Blumenau. No sábado; os
técnicos Silvio Borges e Cláudio
Almeida orientam 25 judocas da

equipe Marejak/BaependilFME
no Campeonato Regional de Judô
Infantil, Infanto e Pré-Juvenil,
enquanto que o treinador e atleta
Carlos Américo coordena a equi
pe, integrada por Silberto Kasner,
AdernarWeigs, Dalcio Buzzi, Fi
linto Müller, Odenir Schrnidt,
PedroWitkowsky, Odair Floriani,
Genésio Behling eMarcos Alves,
no Campeonato Estadual de Bo
cha Rafa, categoria masculina
Adulta.

No sábado e domingo, 16

atiradores, sob a coordenação do
atleta e técnicó Samuel Lopes, vão
representar Jaraguá do Sul em

duas competições: segunda etapa
do Campeonato Catarinense de
Carabina ArComprimido e quarta
etapa doCampeonato Catarinense
de Carabina Apoiada. Nos mes

mos dias, a equipe Ajinc/Urbano/
FME participa com os nadadores
Eduardo Junkes e Bárbara Her-

.

mann, orientados pelo treinador
Reinaldo Fructuozo, do Campe
onato Sul-brasileiro MirimlPetiz
de Natação.

Em Chapecó, os treinadores
Israel Oliveira Santos, Volnei
Nass, Rodrigo Luz e Marcos Al
bino vão acompanhar o grupo de
16 mesa-tenistas no Campeona
to Estadual de Tênis de Mesa e

Individual Aberto, que será rea

lizado de sexta a domingo. Na
cidade de Capinzal, o técnico Iva-

- nildo de Souza Pinto vai orientar

as atletas Patrícia Pedroso, Lu
ciana Pinter e Karen Fiamoncini

na segunda etapa do Campeonato
Estadual de Caratê Interestilos,
marcada para sábado.

O treinador da equipe Soletex!
FME de punhobol, GeIson da Sil
va Soares, vai coordenar 35 jo
gadores divididos em cinco ti

mes,Mirim e Infanto, masculino
e feminino, além de Juvenil mas

culino, na terceira Copa Joinville
de Punhobol, e o técnico Adriano
Moraes vai acompanhar nove
atletas no Campeonato Estadual
Menores de Atletismo, em Cri
ciúma.

, Inscrições para oAberto deVôlei .

Jaraguaense
encerram no próximo dia 21
Jaraguá do Sul - As inscri

ções para o Campeonato Aberto
de Vôleil2001, promovido pela
FME, em parceria com a Liga
Norte Catarinense de Voleibol, en
cerram na próxima segunda-feira.
As pessoas interessadas podem se

inscrever na Fundação Municipal.
de Esportes. O custo da inscrição
é de R$ 50,00 por equipe. O even

to vai realizar competições no mas
culino e feminino, para atletas aci
ma de 15 anos.

O congresso técnico do Abertb
de Vôlei está marcado para as

19h30 do dia 22' de maio, no au

ditório da Liga Jaraguaense deAlguém de nome Alberto
, Alberto quando terminou o curso técnico em contabilidade, procurou
-e':!'pre.go em várias

\

empresas. Ele, por cause de sua situação eco
nomieq" concluiu o curso com muita dificuldade e sacrifício. Agora
pre€isavs continuar 'os estudos, mas. precisava auxiliar nas despezas,
�or.'isso,prQcurou ernpreço, numa empresa foi chamado, na entrevlsta
",esanimou, pois ele não correspondla bem aquilo que se esperavadele:, ,Outra empresa,' nova entrevista, conseguiu seu primeiro emprego.Mesmo sendo. Gleficiente físico, conseguia fazer seu trabalho a contento,
seu '�uperior o considerava eficiente, os colegas gostavam de seu

�on_V1V,io ele irradiava uma força. Certo dia apareceu lá no balcão
,
(il'lilson que estava de mal consigo e com o mundo. Foi gentilmente
at�ndido pelo Alberto, Não saiu sem largar sua frustração nesta empresa
,ate rranco trabaltra, .será que não existem pessoas perfeitas? Foi como
urna .jámanta ter passado por cima deste escritório. Não só Alberto,mas tamli>ém Seus colegas se sentiram arrasados. Alberto que o atendia,
Conseguiu conter a emoção, atendeu-o corri o devido respeito, os
Colegas o apoiaram, Jonllson saiu de lá dizendo para seu amigo que

�-nCIontrou no bar da esquina, que, nesta empresa. até aleijado trabalha.
. aOI!! num torn pejorativo. Seu amigo Dulcio, lhe disse, falaste bem!Nesta empresa também pessoas com deficiência física são tratadas

�om a devida atenção e respeito. Eles lá não são tão pequenos como

J �beça de um ex-amigo meu. Colocou o copo na mesa e foi embora.
I�nlison ficou a meditar, o que estava errado! Depois de uns dez minutos
s
vantou, foi para casa, envergonhado de si mesmo, de seu gesto e
uas palavras.
um abraço do pastor Ingo Piske

111>010:

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

Futebol. Os jogos estão previstos
para iniciar entre os dias 1 e 30 de

junho. Haverá premiação para as

equipes classificadas entre as qua
tro primeiras de cada naipe, sendo:
30 quilos de costela, troféu e me

dalhas à equipe campeã; 20 quilos
de costela-troféu e medalhas para
a vice; 15 quilos de costela e meda
lhas para a terceira colocada, e uma
bola de vôlei para o quarto colocado,

Para atrair mais equipes à

competição, optou-se pelamudan
ça nos prêmios oferecidos, que na

edição passada consistia em tro

féus emedalhas aos times classifi
cados até o terceiro lugar.

PREFEITURA MUNICIPAL
,

DE lARAGUA DO SUL

Jaraguá do Sul, 15 de maio de 2001.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE J�RA
GUÁ DO SUL, solicita o comparecimento
da Sra. GERCI BOING, no prazo de 17/05/
2001 a 25/05/2001, junto à 'Divisão de Re

cursos Humanos para tratar de assunto re

ferente a sua contratação através do Con

curso Público 1/98.
Na impossibilidade do comparecimento da

mesma, entrar em contato pelo telefone
3,72-8063.

venceetapa
do xadrez

Jaraguá do Sul - A enxa

drista jaraguaense Vanessa En

gelmann obteve dois grandes re

sultados na terceiraetapa do Cir
cuito Catarinense de XadrezRápi
do (21 minutos), realizada no úl
timo sábado, em Blumenau. Ela fi
cou com o primeiro lugar na cate
goria (sub-14) e sagrou-se campeã
naAbsoluta. JáEduardo Sperb, com
o segundo lugar, foi outro destaque
na classificação geral do Absoluto.

A equipejaraguaense competiu.
com 36 atletas, no evento que con
tou com a participação recorde de
275 enxadristas.

- Ao lado dos blumenauenses,
nossa equipe praticamente dominou
a competição, demonstrando que o

trabalho de base está sendo eficiente

-, considera MaurícioBerti.

NOTAS,
__

Massaranduba
As inscrições para o Campeona

to Municipal de Futsal de Massa

randuba, categorias Infanto-juvenil e
Veteranos, podem ser efetuadas até
o dia 25 de maio, no Departamento
Municipal de Esportes, das 13 às 18

horas, no, valo� de R$ 100,00. As
disputas do futsal da categoria In

fanto-juvenil terão início no dia 2 de
junho, e dos Veteranos, no dia 1 de

junho. No dia 25 de maio será rea
lizado congresso técnico no depar
tamento de esportes, a partir das 19
horas.
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CORREIO DO POVO

Apoio: Lopes diz que a intenção é somar pontos para participar das Olimpíadas de 2004

Samuel Lopesprorura patroCínio
para a Copa doMundo na Itália
Atirador vai

representar o País
nas disputas
emMilão

Jaraguá do Sul - À procu
ra de patrocínio. O atirador jara
guaense Samuel Lopes foi con
vidado pela Confederação Brasi
leira de Tiro para disputar a Copa
do Mundo - terceira realizada
neste ano -, que será realizada

em Milão, na Itália, entre os dias
28 de maio a 4 de junho. A con

federação vai custear as passa-·(�

gens e a hospedagem, mas o ati-
rador precisa encontrar patro- .

cinador que banque os gastos de
alimentação, inscrição, trans
porte e munição.

- O nível dos atiradores bra
sileiros está aquém dos alemães
e russos, mas a intenção de par
ticipar é conseguir índice olím

pico para garantir espaço nas

olimpíadas de 2004-, esclarece

VôleiMirim fica em 3° lugar
naprimeira etapa do campeonato

Jaraguá do Sul- A equipe
mirim ADJlFMElDivinalMarisol
ficou em terceiro lugar naprimeira
etapa do Campeonato Estadual de
Vôlei, realizada no final de semana
passado, emBlumenau, com apar
ticipação de cinco equipes .. Os

jaraguaenses venceram duas par
tidas por três sets a zero, em cima
da Unisul/Florianópolis e Santa
Catarina/São José; e perderam as

outras duas para o campeão e vice
desta fase: Barão do Rio Brancol
Blumenau (3 xO) eCharanga/Dom
BoscolRio do Sul (3 x 2).

O técnico Benhur Sperotto diz
que apesar de não garantir o se

gundo lugar, o resultado obtido
pelaADJlEMElDivinalMarisol foi
muito bom. "O nível técnico dos
atletas de Blumenau é inquestio
nável, mas nós vamos nos dedicar
para garantir a segunda colocação
nas próximas competições", des
taca o técnico, explicando que a

equipe blumenauense desenvolve

excelente trabalho de base há al

guns anos e conta com atletas altos
- alguns com mais de 1,90 me-
tro e apenas 14 anos.

.

- Estamos trabalhando em

busca de uma melhor-técnica e de.

jogadores commaior estatura para
ver se chegamos ao patamar .de
Blumenau, que hoje é referência

para todas asequipes de vôlei de
Santa Catarina -, diz Benhur,
salientando que os atletas jara
guaenses mais altos na categoria
Mirim têm no máximo 1,87 me- .

troo Ele enfatiza que Jaraguá do
Sul tem como objetivo revelar jo
gadores do Município, a partir da
massificação do esporte através
dos nove pólos de vôlei, que já
reúne çerca de 600 atletas.

O próximo desafio da equipe
será aprimeira etapa daLigaNorte
deVôleiMirimMasculino, que será J

neste sábado, em Joinville.

Lopes, que vai disputar na cate

goria Carabina Deitado. Outros
dois catarinenses vão participar
do evento, Aliseu Faria, de Tim
bó, na categoriaAr Comprimido,
e o blumenauense Gerônimo Fe

lix, na categoria Pistola.
.

Esta .é a.terceira vez que o

jaraguaense vai defender o Brasil
em copas do mundo. Ano pas-

_ sado participou das disputas em

Milão e, em 1999, das provas rea
lizadas em Munique, na Ale

manha. (FABIANE RIBAS)

Jaraguádo Sul
. sedia returno
doEstadual

Jaraguá do Sul - O returno

do Estadual de Futsal Infanto será

disputado no Ginásio de Esportes
ArthurMüller, entre os dias·17 e 20
de maio, quando a equipe da Mal

weelFME vai defender a liderança :

da competição contra os seguin
tes times: Apama/Blumenau, às 20
horas de quinta-feira; Metisa/Tim
bó, às 20 horas de sexta-feira; Es
trela Batistense/São João Batista, I

às 16 horas de sábado; e Berlanda/
I

Curitibanos, às 11 horas de domin-
!

go.
O treinador Augustinho Ferrari

terá àdisposição os atletasAndré.Is
rael, Evilásio, Giovane, Fernando,
Paulo, Nivaldo, Kauê, Juninho, Ja
ckson, Turan, Célio, Adriano eXan
de. invictos, os jaraguaenses lideram
oEstadual com 12 pontos e bom sal
do de gols - marcaram 37 e sofre
ram apenas quatro.

JARAGUÁ DO SUL, 17 DE MAIO DE 2001

Malwee enfrenta Anjo Química
buscando a liderança do -EstadUal

Jaraguá do Sul - A equipe
Malwee treina ao longo desta
semana no ginásio do Parque
Malwee com o pensamento vol
tado exclusivamente para o jogo
contra a Anjo Química, de Cri

ciúma, neste sábado, pelo Cam

peonato Catarinense Divisão Es

pecial. Uma vitória contra o time
do Sul do Estado coloca a equipe
jaraguaense nabriga pela liderança
do campeonato para a última ro

dada. Treinada pelo ex-técnico de

Jaraguá do Sul Manoel Dalpas
quale a Anjo Química é concor

rente direta da Malwee na disputa
pelo título do primeiro turno. O

jogo está marcado para 20h30.
Pela Liga Nacional de Futsal,

as duas derrotas para a Uneb, em

Brasília, e paraRioVerde, emGoiâ.
nia, fizeram com que a equipejara
guaense ficasse em quarto lugar
em seu grupo. O técnico Fernan.
do Ferreti espera desempenhome
lhor dos jogadores em virtude das
dificuldades previstas para os pró
ximos jogos. Com o retomo de
Manoel Tobias e o aproveitamento
do pivô Femandão, Ferreti vai bes
car a classificação para uma das
duas vagas da próxima fase contra

equipes mais experientes. "Não
desmerecemos os adversários an·

teriores mas o sistema de classifi

cação agora é mais apurado. Dos
seis classificados apenas dois pas
sampara a semifinal", dizo treinado!:

Torneio dos pólos de basquete
reúne cerca de 210 atletas

Jaraguá do Sul - O pri
meiro Torneio dos Pólos de Bas

quete Masculino, realizado no

sábado passado, nas duas qua
dras do Ginásio de Esportes do

Colégio Divina Providência, reu
niu aproximadamente 210 atletas
divididos em 18 equipes, sendo
dez na categoriaMirim e oito na

Infantil. Promovida pela Fun

dação Municipal de Esportes, em
parceria com os patrocinadores
desta modalidade, Duas Rodas e

Unerj, a competição envolveu 34
jogos e encerrou com os seguin
tes pólos classificados nas três

primeiras colocações, respecti
vamente: no Mirim A, Alberto
Bauer; C, Sesi, e Arthur Müller,
B. No Infantil, Sesi, A; Arthur

Müller, B, e Sesi, B.
Os atletas das equipes clas

sificadas até o terceiro lugar fo
ram premiados com medalhas,

que também foram conferidas
aos destaques de cada categoria:
-SteveWilliam, na Infantil, e Da

niel Schmitz, na Mirim. O co-

. ordenador geral do evento, Airton
Luiz Schiochet, diz que o torneio

integra os trabalhos para garantir
o futuro do basquetebol na ci

dade. Ele acrescentou ainda que
o evento foi um prêmio às crian

ças que há dois meses estão fre

qüentando os pólos de basquete
masculino, os quais funcionam
na Recreativa da Marisol, na

EmefAlberto Bauer, no Sesi e no

ArthurMüller.
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