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Campanha de vacinação já está pronta

Sábado é dia de luta
contra apoliomielite

uNeste sábado será realizada
mais uma campanha de vacina
ção contra a poliomielite - pa
ralisia infantil. Em Jaraguá do
Sul serão instalados 66 postos
onde os pais deverão levar os
filhos de até cinco anos ele
idade para tomar as duas goti
nhas da vaciná.
A expectativa é de que 9mil

crianças sejam imunizadas no

sábado. Em Schroeder a vaci

nação acontece amanhã, sex
ta-feira, somente com grupos
volantes que percorrerão todo
omunicípio. Página 6

Bicicross Rejeicão das contas

Paola perto Konell não convence e
de chegar a
outro título TeE mantém o parecer
A ciclistajaraguaense Paola

GlaciHackbarth está a umpas
sodeconquistarebicampeonato
catarinense de bicicross. Ela
venceu a 48 etapa do campe
onato, realizada na cidade de
Rio do Sul, assumindo a lide

rança da competição.
Paola também disputa o

brasileiro, que nos dias 30 e 31
de outubro terá a realização
da 48 etapa. Página 8

o Tribunal de Contas do
Estado (TCE), decidiu manter

a recomendação à Câmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul,
para rejeição das contas públi
cas do município no exercício
de 1991, durante a administra
ção do ex-prefeito Ivo Konell.

te e por escrito, pelo ex-prefei
to, as quais foram considera
das "genéricas e não funda
mentadas em dados concre

tos".

Os conselheiros mantiveram
a posição apesar das explica
çõesapresentadas, pessoalmen-

Desta forma também foi ne

gado o provimento ao pedido
de reexame, impetrado por
Konell, face à existência de

restrições insanáveis de alta
relevância. Página 3

Adoçõese
transplantes
"Anualmente são cerca de
1.500 crianças brasileiras
adotadas por casais

europeus e norte

americanos (para a Itália

.

vão cerca de 500 ao ano).
Em conseqüência
provocou grande furor a
terrível acusação onde o

médico francês Leon

Schwartzenberg, diz que
pelo menos três mil

crianças brasileiras
adotadas por italianos
entre 1988 e 1992 seriam

transportadas para
clínicas clandestinas no

México e na Tailândia"...

... "Continuo a pensar qual
o objetivo desta estranha

máquina de criar mentiras
e me deparo com a mais

simples das razões.

Impedir a adoção entre

países diferentes. É o

racismo que vem,

clandestinamente, à tona.

Não me interessa o

propósito desta gente, mas
seria bom que eles se

abstivessem de lançar
histórias que provocam
confusão, deslnformação
e inúteis investigações "...

... "Se a criança tem direito
a uma família, a escolha
não pode ficar submetida
a discriminações de

qualquer natureza. A

origem do casalou da

criança não deve

preconceber atitudes ou

ditar decisões judiciais"...

Leia artigo completo na

página 2
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Comprar ainda é
o melhor

UdoLeal

Observe-se uma evolução
no serhumano, porém,em áreas
restritas. Em alguns casos o

homem, na sequência natural
das gerações,_ chega até a

subdesenvolver-se, diminuin
do a sua capacidade de

discernimento.Paraexemplificar
melhor o nosso ponto de vista,
vamos' discorrer sobre o que se

segue:

Hoje são raríssimos os ca

sos de pessoas que caem no

"conto do vigário", na balela no
"bilhete premiado", tomando-

, se mais zeloso com o seu di

nheiro,mais dificil de ser enga
nado, de ser passado p'ra trás.
Certo? Não! Errado.

O ser humano e cada vez

mais bobo, menos prevenido e

muitomais fácil de ser ludibria
do.

A diferença é que hoje, os
vivaldinos são outros. São lo

bos em pele de ovelha. Montam
seus planos muito bem urdidos
e até chegam a encontrar a im

prensa que os aplaude e lhes da
o necessário aval.

Você não acredita?

Um momentinho que já va

mos chegar lá;
Os engodos não nos che

gamcom arnesmacara do "con
to do vigário" ou do "bilhete

premiado", mas, nos são ofere
cidos em "mil e uma" formas
diferentes que, no final, é a

mesma coisa.
O que é aLoteria, a Loteca, a

Sena, a Loto, as Raspadinhas -

iniciativas dos governos; o que
é o Bau da Felicidade, a Tele

Sena, o Papa Tudo, iniciativas
de grupos poderosos e muito
bem estruturados; o que são as

ofertas de ganho fácil nas apli
cações bancárias, inludindo
todo o mundo com planos de
lucros altos sem o menor esfor

ço? O que é o Jogo do Bicho,
senão uma isa para fisgar os

parcos recursos dos pobres?
De todas elas, a mais enga

nadora das mentiras é a idéia,
plenamente apoiada pelá im

prensa, de que as aplicações de
capitais resultam em lucros fi
nanceiros vantajosos e convi
dativos. Vejamos, amais popu
lar delas, a Caderneta de Pou

pança: Quantomais alta a cota

ção anunciada,mais maravilha
doficao aplicador,�agin!llldo

, ..

negocio
a alta lucratividade que vai usu
fruir. Mas, é exatamente aí que
o aplicador se engana. A

. lucratividade das cadernetas de

poupança é de apenas 0,5%
(meio por cento) aomês. O res

tante é apenas a. reposição do

capital, carcomido pela infla

ção. Quanto mais alta a infla

ção, menos se ganha nas apli
cações, a eceção dos banquei
ros, que são os que mais vanta

gens tiram das costas do povo,
Se, ao fechar o mês, o anún

cio da Poupança registrar 8%,
7,5% é inflação e apenas 0,5%
é o lucro do investimento; se o
anúncio da Poupança alcança a

casa dos 37%,36,5% é inflação
e o lucro continua, como sem

pre, a ser de apenas 0.5% (meio
por cento).Querer aceitar o nú
mero global como lucratividade,
é pura ignorância, mas que a

publicidade enganosa insiste
em repetir, iludindo os incautos
e beneficiando os banqueiros.

Às vezes, quando vejo al

guém estar fazendo uma

"fezinha"no bicho, costumo

dizer para ele que eu conheço
uma pessoa que ganha no bi
cho todos os aias, de segundas
a sábados, por todo mês e por
todo o ano. E o jogador me

pergunta quem é essa pessoa.
Aí, eu respondo que é o "Bi
cheiro". Este ganha sempre e às
custas dos cruzeirinhos soma

dos, normalmente provenien
tes dos pobres, os mais iludi

dos, na esperança de ganhar
um dinheiro fácil.

O govemo incentiva a pou
pança, porque precisa do di
nheiro do povo e desincentiva

oconsumo, exatamentepor isto.
Mas, contrariamdo a determi

naçãodo governo, achamos que
o melhor negócio é comprar,
que não é apenas uma boaapli
cação de um dinheiro que aos

poucos desaparece, mas tam

bém porque, o consumo ali
menta a produção e esta cria

empregos e estes geram tam

bém, geram melhores condi

ções de vida para milhares de
brasileiros que não têm como

ganhar o sustento de sua famí
lia.

Como podemos ver, hoje os

larápios são outros: governos,
grupos empresariais, banquei
ros, que por serem ricos, estão
isentos de julgamento e de pri
são.
,

J.,. .,1

que seus filhos adotivos estão
bem e felizes.

Continuo a pensar qual o ob
jetivo desta estranhamáquina de
criar mentiras e me deparo com
a mais simples das razões. Im

pedir a adoção entre países dife
rentes. É o racismo que vem,

clandestinamente, à tona.

Não me interesa o propósito
desta gente, mas seria bom que
eles se abstivessem de lançar
histórias que provocam confu
são, desinformação e inúteis in

vestigações.
Seria bom que o Sr.

Scwartzenberg fosse ler a con

venção sobre os direitos da cri

ança adotada pelaONU em20 de
novembro de 1989.

Se a criança tem direito a uma

família, a escolha não pode ficar
submetida a discriminações de

qualquer natureza. A origem do
casal ou da criança não deve

preconceber atitudes ou ditar
decisões judiciais.
Nenhum ser humano, Sr.

Scwartzenberg, teria coragem
de passar anos na fila, entregar
todos os seus documentos a um

juiz; passar trinta ou quarenta
dias no exterior com uma crian

ça para depois sacrificá-la. Se

alguém necessitar de um trans

plante, existe outras formas de
se obter um órgão, não certo

com uma adoação legal. Ade
mais, 99% dos casais que ado
tam não tem filhos biológicos
para efetuar "o seu transplante",
Sr. Schwartzenberg, portanto,
seria melhor o senhor declarar,
abertamente, que é contrário as

adoções interraciais, pois certa
mente causaria menos dano.

WalterA: Petruzzietlo,mem
bro doCentro Internacional de
Famílias Pró-adoção - Cifa e

consultor do escritórioBartel e
SantosAdvogados

condições de pagar, e dispostos
a fazê-lo, quantas encontraria-

?O .?mos. ez, qumze.
A desordem e o abandono em

que vivem as crianças pobres
permitem tudo. A notícia do
massacre de crianças na

. Candelária, em agosto, por parte
de "esquadrões da morte", é a

prova mais recente.

Talvez, estas mesmas men

tes inumanas que pagamou apro
vam massacre de crianças não
exitariam em implantar um mer

cado de órgãos ou de vidas hu
manas. Para fazê-lo, não basta,
porém, haver as pequenas víti
mas.Não basta a disponibilidade
eficiente de criminosos. Preci
saríamos de centenas de médi
cos especialistas e da família

dispostas ao horrendo tráfico.
. Seria necessário mna demanda

proporcional a oferta.
Perdoem-me as palavras fri

as de mercado. Mas se vê logo
que a desproporção é imensa e a
dificuldade técnica

.

intransponível. O problema é
realizar tudo (morte ou'rnutila

ção de "doadores" é transplantes
em crianças que recebem os

órgãos) em poucas horas. Qual
quer enfermeira pöde testemu

nhar
a impossibilidadede fazer viajar
órgãos artificiais no mundo, ou
de mantê-lo em "freezers".

Que conclusão tirar, então,
desta lenda que mais uma vez

vemà baila?
Não conheço Leon

Schwartzenberg,mas alguma ra
zão, não muito clara, inspirou
suas declarações, que me pare
cem complemente infundadas.

Peso no tormento ao qual
serão submetidos quatro mil fa
mílias italianas que adotaram,
legalmente, crianças latino-ame
ricanas e que nestes meses de
vemprovarpara apolícia jtaliana

A Iendadas adoções
e dos transplantes

CORREIO
.::::» c:::> -=- c:::>'"c::»
Fundado em 1 O de maio de 1919

Jornalista responsável: Yvonne Á. S. Gonçalves
(DRT/SC219)
Editor: Marcial Murara
Repórter: Udo leal e Paulo R. Machado (Esportes)
Diagramação: Jaime de Borba (ORT/SC 32)
Revisão: Inácio Carreira
Composição: Darion Decleverson e Adriano Trentini
Arte final: Arialves laus
Fotolitos: Cesar Junkes

Eugênio Victor Schmöckel Francisco Alves
Diretor Geral Diretor Administrativo

Departamento de Circulação: Dilson Francescht
Departaménto comerciai - Maria A. Alves
Impressão: Jornal de Santa Catarina.
Associado à Adjori e Abrajori.
Os at1Jgos assinados nlo refletem a oplnllo do
Jornal.
Redação, Administração e Publicidade, Av. Mal.
Deodoro, 122, 1 andar- CEP 89251-700/ Caixa Postal
19 - CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul
Fone (0473) 72-3363, Fonelfax (0473) 71-5924.

. Anualmente são cerca de
1. 500 crianças brasileiras
adotadas por casais europeus e

norte-americanos (para a Itália
vão cerca de 500 ao ano).

Em conseqüência provocou
grande furor a terrível acusação
onde o médico francês Leon

Schwartzenberg, diz que pelo
menos trêsmil crianças brasilei
ras adotadas por italianos entre
1988 e 1992 seriam transporta
das para clínicas clandestinas no
México e na Tailândia.
MáfiaeCamorraestariam en

volvidas neste comércio de ór

gãos retirados de crianças po
bres e transplantando em crian

ças ricas, segundo a acusação
do

. eurodeputado Leon

Schwartzenberg?
Bem, ninguém aqui vai defen

der a Máfia ou a Camorra, mas
ao difundir estanotícia o deputa
do Scwartzenberg atingiu o seu

principal objetivo; o de tentar

comprometer, no exterior, o tra
balho dos juízes e causar mais
uma vez confusão entre as pes
soas leigas, que não conseguem
diferenciar adoção e tráfico de

crianças. E a bem da verdade eu
não acredito nem um pouco nes

ta história de transplante e qual
quer investigação será arquiva
da. Por que digo que qualquer
investigação será arquivada?

Qualquer médico de família

poderia explicar que os trans

plantes de órgãos em crianças
italianas ou feitos na Itália, são
muito poucos. Obviamente, são
todos documentos (como é, in
clusive, uma simples apendici
te). Quem confiaria seu próprio
filho, em tempos de Aids, a um

transplante clandestino?
Certo, não os ricos que apare
cem como os destinatários deste
mercado. Se efetuássemos um

censo entre as famílias italianas
em busca de um órgão e em

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Daqui e Dali I. Explicações não convenceram o tribunal

"__Dep-utaä-o
_____;;",;;,;,Udo_Leal___,_ TCEmantém rejeição

Fala-se à boca pequena, em Corupá, que o município terá no

próximo pleito, condições de lançar um candidato a Deputado Esta- das contas de �onelldual. Não se menciona partido, mas, comenta-se até em coligações
para apoiar um candidato que reúna condições de chegar lá . Isto
descentralizaria Jaraguá que, por ser o município polo da região,
manda inteiramente na política e acaba impedindo que os demais -

todos menores - se arvorem com sólidas pretensões. Um candidato
de Corupá, com apoio dos demaismunicípios, provavelmente estaria
comprando uma briguinha doméstica com Jaraguá. E nós vamos

assistir, de camarote.

Pontos de Ônibus
Motorista da "Canarinho", que faz o trajeto Jaraguá, Guaramirim,

Jaraguá, reclama das condições de dois pontos de ônibus na rua

Joinville: um defronte a ARWEG e outro defronte a Dalmar. No da

Dalmar, diz ele, há um buraco bastante grande que impede a parada
correta do ônibus. Com chuva, toma-se impraticável. No da Arweg,
quando chove, as águas se acumulam no local, dificultando aos

passageiros descer ou subir ao ônibus. Recentemente, umamoça, ao
descer do coletivo naquele local, perdeu o equilíbriou e acabou se

estatelando dentro d'água. A gata, que era bastante "enxuta", acabou
"molhadinha" .

Eta Poço diflcil
Há três anos foi iniciada aperfuração de umpoço artesiano emVila

Carolina, RioBranco,município de Guaramirim, para suprir de água
os moradores locais. Aí, a perfuração foi interrompida. O. atual

prefeito de Guaramirim reiniciou as obras e depois deixou tudo por
conta da CASAN. Resultado: a comunidade continua sem água.

José Araújo,líder comunitário e suplente a vereador, está cobran
do das autoridadesmunicipais a preciosa água para o seubairro, mas,

.

parece que não está nada fácil. As promessas são para novembro,
mas, não dizem de que ano. Será que o comentado poço é muito

fundo? Será que não tem fundo, ou será mesmo que nem tem poço!

O sucesso dafesta
Dizem que a Schützenfest bateu todos os recordes, tanto em

presença, quanto em consumo de chopp. Muita gente gastou pra
valer, para ter momentos de alegria e descontração, em 10 noitadas

de "comes e bebes", sempre mais "bebes" do que "comes", ao som

de muita música alemã e outras nem tanto alemãs.

Então, pergunta-se: Será que para uma boa causa, que realmente
se justificasse; que viesse em beneficio do ser humano; que trouxesse
alento e auxilio para os necessitados; para aqueles a quem a sorte

jamais bafejou; será que tantos estariam dispostos a gastar tanto?

Que cada urn responda com o seu coração e com a sua consciência,
para sí próprio.

O Cardápio do Progresso
Comecemos, como aperitivo, a Vodka polonesa, depois vem o

almoço:
Polenta italiana, chucrutes alemão, a brasileiríssima farinha de

mandioca e como sobremesa, o strudel húngaro.
Parece não ser urna refeição das mais apetitosas, mas, no conjunto

das raças, esta mistura até que dá certo em Jaraguá do Sul e não só
em Jaraguá, mas, em outrosmunicípios próximos como Guaramirim,
Schroeder e Massaranduba. Os resultados são ótimos: progresso,
desenvolvimento, harmonia, bem-estar, tranqüilidade, tudo dosado
com muita disposição para o trabalho.

Tá certo: É assim mesmo que se faz!

Resfaupanfe do Zeca
Reservas para: Casamentos e Festa em geral:

Almoço, jantar emarmitex de segunda à domingo.
Servimos diariamente BUFFET variado, acompanhado de
sobremesas e comESPETOCORRIDO todos osDOMINGOS.

Rua 11 de Novembro, 559 _10 andar - Centro
Fone (0473) 79-1561 - Massaranduba - SC

Jaraguá do Sul - No final de
setembro, inicio de outubro o

Tribunal deContas doEstado, em
reunião de seus conselheiros,
decidiu manter a recomendação
de rejeiçãodas contasdo exercício
de 1991, da prefeitura municipal
de Jaraguá do Sul, na gestão do
ex-prefeito Ivo Konell. A

manutençãoda rejeiçãodas contas
foi decididaapesardasexplicações
pessoais eporescritodeKonell ao
Tribunal Pleno do TCE,
consideradas genéricas e não
fundamentadas em dados
concretos.

Para o Tribunal de Contas
houve despesas sem licitação,
licitações sem cotação regular,
inexistência de protocolos de
recebimento em várias licitações,
reajustes irregularesem licitações,
vícios e irregularidades em várias

despesas, além da admissão de

pessoal sem concurso público.
Outra irregularidade levantada

pelo TCE, foi a realização de

despesas relativas a auxílios

Schroeder

Konell: explicaçiJesgenéricas e semlundmnento concreto

financeiros a estudantes não

comprovadamente carentes e sem
lei autorizativa.
Salário do ex-prefeito
OTnbunaldeContasdoEstado

levantou, ainda, irregularidadeno
cálculo da remuneração do ex

prefeito IvoKonell, emdesacordo
com preceito legal. Ao final do

seu parecer, o TCE mantéma
decisão de recomendar a rejeição
das contas de 91, da prefeitura de
Jaraguá do Sul, à câmara de
vereadores, negando provimento
ao pedido de reexame impetrado
pelo ex-prefeito, face à existência
de restrições insanáveis de alta
relevância.

Hertelpede viaturanova
Schroeder - Em recente será providenciado, demorando município e sua mais importante

viagem à capital do estado, o talvez urn tempinho mais. Por artéria rodoviária em todos os

prefeito de Schroeder, Hilmar enquanto, aDelegacia de Polícia sentidos.
Hertel, esteve na Secretaria de de Schroeder é servida por urn Paulo Gouveia informou ao

Segurança Pública, para tornar a ,ramaf do telefone da prefeitura, mandatário schroedense que o

lembrar o titular daquela pasta que mesmo assim, embora aviso de concorrência será
sobre dois velhos pedidos feitos provisória, já é urna solução. publicado no Diário Oficial do
pela administração de Schroeder O Prefeito Municipal de Estado no dia 10 de novembro,
em beneficio da Delegacia de Schroeder, Hilmar Hertel, enquanto que o Edital, em sua

Polícia desta cidade: uma viatura manteve contato como Secretário íntegra, estará a público urna
e urn telefone. de Obras do Estado, Paulo semana após, abrindo assim a

OchefedoPoderExecutivode GouveiadaCosta,parasaber sobre concorrência para a obra. Em
Schroeder recebeu como resposta oandameótodoprojetode reforma janeiro de 94estarátudodecidido.
de que a viatura para aDelegacia da SC-416, a rodovia que liga Assim acredita HilmarHertel,
de Polícia deverá estar em Schroeder à BR-280 e que que as obras de recapeamento da
Schroeder antes do fim do ano. representa a principal via de SC-416 devem estar se iniciando

Quanto ao telefone, este também escoamento para a produção do já no final do mês de fevereiro.

II CostaServiçosContábeisLtda
CRC - SC - 348/0 - 5

_- Desde 1972 ajudando no desenvolvimento de
Massaranduba

- COlltabilitlalle, Escrita Fiscal; Abertura de Firmas,
Microempresas, FoU,atlePagamellto,Sen! IleColllpllfaçl/o.

Nelson José da Costa - Despachante oticial do
Detran-SC - Credencial n° 318/80.

Elllplacaltumtos, trall.f.!erellcia Ilel'eícIIIDs,pla\·tijicaçi1o,
serviço lleifuxefotocópia<;.

Av. 7deSetembro, J"andar-Foncs(0473)79-1129/
79-1241 - Fax/fone 79-1252 - Massarandaha - SC
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Ecos dax:Oktoberfest
Amizades de nosso diretor re

solveram viver a famosa

Oktoberfest, no vizinho municí-
.

pio de Blwnenau, deslocando-se
de Itaperuna, no estado doRio de
Janeiro para um tour por cidades

catarinenses, tais como Fraiburgo,
Treze Tílias, Videira, Tangará,
Brusque e Joinville.

A dra. Zilá Rodrigues Leite e

LeliaFariaRodriguescurtiraroin
tensamente a mais famosa festa da

cerveja no Brasil e, a horas tantas,
de passagem do Pavilhão "B" para
o "A", eis que - subitamente apa
receram as majestades da festa e

com elas foi tomada a foto: Dayse '

Meri Kretz, a Rainha, Derci raro com Leila Faria Rodrigues, Foi uma convivência sensacio

Wotmeyer,aIPrincesaeCíntiaR. Brunhilde Mabnke Schmöckel e naI! Na próxima incluirão a

Hertel, II Princesa, confraterniza- dra. Zilá Rodrigues Leite. Schützenfest.

1 aEucaristia
A queridissimaAna Cristina

Stinghen, dia 23 de outubro de

1993, na IgrejaMatriz São Sebas
tião, em Jaraguá do Sul, estará
recebendo sua Primeira Comu

nhão, com as bênçãos dospais
Osnilda eMario Stinghen. Que
este sacramento multipliquepor
mil a alegria, simpatia e beleza
interior que aAna Cristina nos

transmite nestafoto...

4

�
�

, .J

� Vestindo Você de Corpo Inteiro • Getúlio Vargas, 55
.
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SCHÜTZENFEST
Márcia

Buttchezitiz e Gilson
Grama de Souza em

noite de Schützen...

Ela, a caráter na
noite de festa, posa
feliz ao lado do na

morado, que é geren
te do SAMAE... Auch
nächstes Jahr ist

Schützenfest, das
Fest in Jaraguá!

h'

Luciane
Priscila

No próximo dia 24 a Pr! .
pequena Luciane Priscila lEEPOCAJ I
Karsten recebe a sua.1

.

•
prlmeinJcollllllllrilo. Luciena I modas I
é filha do casal Lourival .

.

(LoritaZanottl)Karsten. Aos I O MI�LDOll I'RA vod� I
• • Ll61UU. no SEU JEITO •10 anos de Idade ela JllUlliCHiIL 41)1 D.DJlfJ.Nn''tcompleta mais uma etapa • COLlJ"CI0 6ÃO LlJlZ

.

de sua vida espiritual li••••••••••

PRAQUEM GOSTA
BE TER ESTIL8,

Omelhorem
temos, blasers,

camisas, vestidos e
-------------------------

sapatos com a

ousadia e o charme
-------------------------

do seu jeito de ser.
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�\IRT�S
VINICIUS
80ANOS

Se vivo, Vinicius deMoraes, o
Poetinha, completaria 80 anos na

terça-feira passada, dia 19. E, tal
vez, a exemplo da Rosa de

Hiroxima, estivesse compondo
Rosa da Candelária, Rosa da Fa
vela, Rosa do Carandirú... Se
cada desgraça (das publicadas)
transformasse em flor, o Brasil

teria omaiorjardim domundo, ou
quase... "Pensem nas crianças,
mudas, telepáticas. Pensem nas

feridas, como rosas pálidas ... " .

Mas, também, hajam ...

LUCIÁ CONSALTER
TAPEÇARIA

Curitiba - Até 26 de
outubro de 1993 permanece
rá aberta a exposição Tape
çaria, da artista plástica
Luciá Consalter. "Absoluta
mente coerente com o

"momento" brasileiro e

latino americano, Luciá
Consalter tenta comprovar,
através de suamais recente
fase, que a insanidade/dor/
loucura! morte podem se

redimir - via reflexão - em

uma afirmação de vida, de
amor e respeito ao próximo.
Suas obras são ao mesmo

tempo réquiem e ode às
vítimas dos recentes massa

cres: os meninos de rua da
Candelária, os índios
ianomamis, os favelados de

Vigário Geral e, em geral, a
todos os flagelados e

injustiçados do 3° mundo".
Este texto são os dois últi
mos parágrafos .dos muitos
que Adalice Araújo escreveu

para o convite da exposição.
Arte pela Arte? r

ARosade
Hiroxima

Pensem nas crianças

Mudas telepáticas
Pensem nas meninas

Cegas inexatas
.................................

Sem cor sem perfume
Sem rosa sem nada.

Vinicius de Moraes

EXPOFLORES
Joinville - Durante a realiza

ção da Expoflores acontecerão,
no Centro de Convenções da

Expoville, 27 palestras sobre

produção de plantas e flores

ornamentais,meio ambiente, ar
tes plásticas, teatro emúsica. A
55' Festa das Flores inaugura
dia 12 de novembro, as pales
tras vão ser proferidas entre 13
e 21. 11. No dia 16, às 9 horas,
o professor e artista plástico
Manoel.L C. Carreiraestarádis
cutindo o tema Arte Pela Arte
ouTudo Pelo Social?, repetin
do e ampliando o assunto deba
tido dia 20 de outubro, no Mu
seu do Sambaqui. Informações
para adesões podem ser solici

tadaspelofone(0474) 22-2132.

Medusa

Encerrou dia 13 de outubro, em
Florianópolis, na Galeria Art in

Panorama, a individual de Rubens
Oestroem,jánosso conhecido. É a

168 individual apontada em seu

curriculo, ocorridas em Blumenau

(2), Florianóplis (7), Berlin (4),
Joinville (2) e SãoPaulo (1).

Já que aexposição passou, e foi
lembrada aqui, vale também
relembrar o curso Pintura em

Contraponto, ministrado pelo pró
prio Rubens no Salão do SESI, de
24 a 26 de agosto passado.Na foto,
o . artista plástico ladeado pelos
alunos e, no detalhe, novamente
seuperfil. O curso teve apromoção

da Escola de Arte Schwanke, que
quando quisentrar emoutras águas
(parece) perdeu o pé...

Ja Concorrência de Talentos

BeloHorizonte - AGaleria de durante o ano de 94. Os interessa
Arte da CEMIG está recebendo, dos deverão escreverpara a Supeaté30.11.93,projetosepropostas
para exposição naquele espaço, rintendência de Comunicação

Social e Representação Social da
CEMIG, Avenida Barbacena
1.200, 1� andar, CEP 30161-

970, Belo Horizonte, MG.

Maringã - Integrando o
Curitiba - O Salão da Belas Circuito Oficial de Salões Defenda

o Meio Ambientede Arte do Paraná, aconte
ce até 31 de outubro o 8°
Salão Paranaense da Paisa

gem no Paço Municipal,
avo XV de Novembro, 701,
Maringá,PR.

Se Você

Tiver

Artes, este ano em homenagem
aos 145 anos de fundação, ex
põe até 24 de outubro trabalhos
de 25 artistas curitibanos, sele
cionados por Beatriz Nocera,
Edson Busch Machado e

Fernando Calderari, sob
. curadoria de Karin Ethel
Baschtein, Forampremiados os
seguintes artistas: César A.C.

Santos, James Welton, Raquel
Carolina Cardeal (Rá), Newton
Goto, EdneyRicardoCavichiolli
(Cavic) e DanielGersonCabral.
No Hall da Secretaria de Estado
da Cultura, rua Ébano Pereira

240, na capital parananense.

Florianópolis - NINI
está expondo até 31 de outu
bro na Galeria de Arte do
Palácio Barriga Verde, com
apoio da Assembléia

Legislativa de SantaCatarina.
É quaseverão eFlorianópolis,
sempre lembrada por suas

belas praias, também é arte ...
edaboa! ...

Problemas

Ambientais

Procure

o

Seu

Vereador
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'Muntcípiós preparam-se pára campanha de vacinação antipólio

As gotinhas que salvam crianças
---Locais de Vacinação-'----Jaraguá do Sul- Neste sábado,

23, será realizada mais uma

campanha de vacinação contra a

poliomielite - paralisia infantil �,

nas crianças de idade entre 0 e 5
anos. A secretaria de Saúde de

Jaraguá do Sul montou a mesma
estrutura da vacinaçãomúltipla que
aconteceunodia 21 deagostoúltimo.
Ao todo serão66postosdevacinação
espalhados por todo o município,
num trabalho que envolve cerca de
170 pessoas.

32. Escola Isolada Rio da Luz Vitória

33. Escola Municipal Orestes

Guimarães

34. Escola IsoladaRibeirãoRodrigues
35. Escola Isolada Alto Jaraguá 99
36. Escola Municipal Antônio

Estanislau A}'ToSO
37. Escala Isolada Alto Jaraguá 84

38. Escola Municipal Freimundo

Keiser

39. Escola Isolada Alto Garibaldi

40. Escola Municipal Aurélio Walter

41.EscolaMunicipalDuquedeCaxias
42. Escola Isolada Garibaldi

43. Escola Municipal Guilherme

Hannemann
44. Posto de Saúde Santo Estevão

45.Pré-EscolarProfessorJoãoWagner
46. Escola Municipal Machado de

Assis

47. Escola Isolada Vila Chartres

48. Posto de Saúde Santa Luzia

18. Colégio Estadual Holando

Marcelino Gonçalves
19. Escola Municipal Erich BIosfeld
20. Escola Básica Lilia Ayroso
Oeschler

21. Posto de Saude da Ilha da Figueira
22. Colégio Estadual Heleodoro
Borges
23. Posto de Saúde Vila Amizade

24. Posto de Saúde Vila Lalau

25, Colégio Estadual José Duarte

Magalhães
26. Escola Reunida Ricieri Marcatto

27. Escola Básica João Romário

Moreira

28. Posto de Saúde da Bana do Rio

Cêrro

29. Escola Municipal Helmuth- G.

Duwe

30. Escola Reunidas Rio da Luz I

31. Escola Isolada Rio da Luz II

01. INAMPS

02. Pasto de Saúde da Vila Lenzi

03. Escola Básica Giatdini Lenzi

04. EscolaMunicipal Albano Kanzler .

OS. Escola Isolada Francisco de Paula

06. Posto de Saúde da COHAB (Vila
Rau)
07. Colégio Estadual Julius Karsten

08. EscolaMunicipalAnaToweNagel
09. Colégio Divina Providência

10. Colégio Estadual Valdete Piazera

Zindars

11. Colégio Estadual Roland H.

Dornbusch

12. Escola Isolada Rio Molha

13.EscolaMunicipalCristinaMarçatto
14. Escola Municipal Renato Pradi
IS. Posto de Saúde Ana Paula II

16. Escola Municipal Adelino

Francener

17. Escola Municipal Waldemar

Schmidt

49. Escola Municipal Amizade
SO. Escola Reunidas Max Schubert

51. Escola Municipal Vitor Mereles
52. Escola Municipal General Osório
53. Escola Isolada Ângelo Moretti
54. EscolaMunicipalMarcosVerbinen
55. Escola Municipal Padre Alberto

Jacobs

56. Escola Municipal Dom Pio de

Freitas

57. Escola Isolada Ribeirão Cavalo
58. Posto de Saúde de Nereu Ramos

59. Escola Municipal Major Julio
Ferreira

De acordo comdados da própria
secretaria de Saúde, a expectativa é
de que cerca de 9 mil crianças
recebam as duas gotas da vacina. É
importante que os pais tragam,
junto com as crianças, a caderneta
de vacinação para que se façam as

anotações necessárias.
O posto de saúde do centro da

cidade também estará aplicando
outros tipos de vacina, como por
exemplo,contra tétano, tuberculose,
difteria, coqueluche e sarampo.

60. Rio Manso (SUCAM)
61. Grota Funda (SUCAM)
62. Pedra Branca (SUCAM)
63. Posto Simon

64. Posto Marcolla

65. Posto Mime

66. Unidade Sánitária

Schroedervacinação é amanhã

AGORAI25%1I ONTO
EM TODAS AS. ROTAS

CD\IAIS .IIA 1IIIGI

Schroeder - No município de Schroeder, como acontece
sempre, a campanha de vacinação contra a poliomielite será
realizada na sexta-feira,22, comavacina indoaté ascrianças.
A prefeitura municipal, através da secretaria de saúde vai
percorrer todo o município aplicando as gotinhas da vlcina
nas residências e nas escolas.

O objetivo é alcançar o mesmo número de crianças
vacinadas em agosto (889) e para isso 36 pessoas estarão
envolvidas neste trabalho divididos em 17 grupos de
vacinadores, que na maioria são voluntários - professores,
vereadores, empresas e soldados da PM).

Na última campanha de vacinação (multi vacina), o

município conseguiu vacinar 140 crianças a mais que a

expectativa inicial. A Ilflh>r notícia econômD
doano: aproveite 00ienesm
OS descoritos de 25% nas

,

rotas imemocionaisdaVarig1
Tudopronto

emMassaranduba
Massaranduba - Em Massaranduba foram

instalados sete postos de vacinação para a campanha
deste sábado. Ameta da secretaria de saúde é vacinar
um total de 1173 crianças de O a 5 anos de idade em
todo o município. A exemplo de outras campanhas a
expectativa é vacinar mais de 100% das crianças
massarandubenses,
A campanha terá início já na sexta-feira, 22,

quando serão vacinadas as crianças que estudam nas

escolas isoladas, no interior domunicípio, o que deve
acontecer somente neste dia.

De acordo com a secretaria de saúde domunicípio
é esperada -a colaboração de toda a comunidade para
que os objetivos traçados para esta campanha sejam
inteiramentealcançados, vacinando-seomaiornúmero
decrianças possível;

Você compra estemês,
� o.desconto,.mas viaja
quat!do qwser, respeitadas as
�.emzo ae validade
dobilrete!

r"_'

. VávoandoatéseuAp
tEVmgensm às ijlsdiVarig!

Dentro doBrasil, continuam
vafndo as tarifas '

..

<bnéstrasam�
deaté4O%!

INFORMACÖES: 71-0091
Locais de Vacinação

- Escola Básica Felipe Manke (Massarandubinha)
- Escola BásicaMaria Konder Bornhausen·(l· Braço)
- Escola Básica Pe. Bruno LindetJ (Campinha)
- Pré-EscOlar Pedro Aleixo (Rua 11 de Novembro)
- Posto de Saúde'(Centro)

,

- Sesi (Centro), sexta-feira e sábado
- Baneira (BR 470 - Trevo)

,

c
-

@.
"VARIG

IOIAADElUDO, '<IOC@.

. ,�,r," ]:
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Saufo Ecoei manteve contatos na Europa

Empresárioparticipou
de feira na Alemanha
Massaranduba - ODiretor In

dustrial da Sularroz, Saulo Eccel,
esteve em Colonia (Alemanha)
participandodaAnuga'93.AFeira
é realizada a cada dois anos,
reunindomaisde6mil expositores
provenientes de87 países, em 260
mil metros quadrados de área de
exposição. Isso torna a Anuga a

maior e mais importante feira

profissional para indústria e

comércio internacionais de

produtos alimentícios.

Segundo Saulo, no que tange
especificamente ao arroz - "pude
constatar um aumento

significativo de consumo de arroz
gelatinizado na Europa. As

diferenças em relação ao

produzido aquí, são as

embalagens, que priorizam
produtos prontos combinados tais Saulo Eccel emfrente aospavilhões daAnuga'93
como: carne com arroz; peixe,
salada earroz; pratosprontos. Por
outro lado, as técnicas de produção
de arroz começaram a se

modernizar com o emprego da

automação, o que deverá resultar
em mais qualidade e numa

sensível redução depreços".: ,

Intercâmbios
Saulo também esteve na FAO

(Organização das Nações Unidas
'para a Agricultura e de
Alimentação) em empresas e

entidades da França, Itália e

Espanha, onde iniciou os

primeiros contatos de intercâmbio
em novas tecnologias e

desenvolvimento de novos

produtos.

Corupá

Prefeitura auxilia empresas
Corupá - o Departamento de

Obras da prefeituramunicipal de
Corupá, comaorientaçãodo vice
prefeitoDieter, vemprestando nos
últimos díasuma série de serviços
para particulares. Nem tanto para
particulares, mas, para empresas
instaladas no município que,
embora sejam empreendimentos
da iniciatívaprivada, representam
desenvolvimentoeprogressopara
a comunidade.
A Metalúrgica Triângulo,

recebeuainstalaçãodeumagaler:ia
de escoamento de água, na rua da
Saudade, aondeaoha-se instalada.
O melhoramento vai evitar o ha
bitual alagamento do pátio da

empresa, queantesacontecia pela
falta de escoamento da águas das
chuvas.

também para a Floricultura
Helmuth Schultz, beneficiando
assim _a expansão dessas duas

empresas.
Além dos trabalhos

mencionados, oDepartamento de
Obras da municipalidade
corupaense também executou o

_ ensaibramento da estrada que dá

ODepartamentoMunicipalde acesso a Isabel Alto do Sul,
Obras executou serviços de facilitandoalecomoçãodepessoas
terraplanagemparaaFloraHansa, e veículos que trafegam em idas e
de Ivan Zalewski, bem como vindas para aquela comunidade.

FestaanualdaParóquiaEvangélica deCorupá
Corupá ... O advogado dr.

Herrmann .Susembach,
presidente da Paróquia
EvangélicadeCorupá, solicitou
do CP nota de divulgação sobre
os resultados da FestaAnual da

Paróquia, realizada nos días 10,
11 e 12 de setembro próximo
passado.

O movimento da festa

apresentou como resultados um
total de entradas de CR$
895.520,00; um total de saídas

deCR$410.174,00, resultando
num lucro de CR$ 485.346,00.
As despesas com a

construçãodo novo pavilhão da
igreja, em valores de julho e

agosto, alcançou o total de Cr$
210.450,00.
A tradicional rifa

(contribuiçãoexpontânea), teve
como resultado os seguintes
números sorteados e os

seguintes beneficiados:
5° prêmio: nO 09.599 - Um

belicheparaErnestoFruchting;
4° prêmio: n" 14.070 - Um
armário 4 portas para Renilda
Duwe; --

3° prêmio: n° 05.543 - Um

guarda-roupas para Jaime
Melchert;
2° prêmio: n? 00.,381 - Uma
antena parabólica para Luana
Bianchini;
l° prêmio: n" 10.058 - Um
televisor colorido para Renato
Martins.

Mercado Financeiro
HFAssessoria Fmanceira

Sucessão de escândalos

o sr. José CarlosAlves dos Santos, ex-assessor da comissão
mista do congresso e ex-diretor do Departamento da União do

governo Collor, saiu daspáginaspoliciaispara aspolíticas nos
últimos dias.
Acusado de seqüestro, homtctdio, falsificação de dólares e

tráfico de drogas, como sejánão bastasse, em um dosseusvários

depoimentos declarou a existência de uma grande rede de

corrupção namanipulação do orçamento da união. Ao que tudo
indica, nomes conhecidos e respeitados no meio político como

JoãoAlves, atualgovernador deSergipe, HenriqueHardgraves,
Ministro chefe da Casa Civil, .Alexandre Costa, Ministro da

Integraçãokegionalalémdofielescudeiro de Colloraté o último
momentoRicardo Fiuza.

Criada as pressas uma CP] do congresso, presidida pelo
senadorJarbasPassarinho, prometedentro doprazo legalde 45
dias esclarecer as denúncias e limpar a imagem do legislativo.
Acontece, que infelizmente para a desalentada população
brasileira, outra grave denúncia está sendo investigada. A

compra de deputados pelo PSD, segundo foi divulgado eram

oferecidassomasquevariavam de 20a 45mil dólaresadeputados
pouco convictospoliticamente no sentido de engrossarasfileiras
de glorioso PSD, para que esse pudesse lançar candidato a

presidente ou então negociar o cobiçado espaço no horário
eleitoral pelo rádio e televisão.

Chegasinceramenteaserpatéticaaperformancedospolíticos
em geral no Brasil. É claro que existem exceções, homens de

primeira linha, com conduta ilibada epreocupadoshonestamente
emmelhorar o estado de coisas no país. Mas a grandemaioria,
ou fazparte do grupo dos inexpressivos, aqueles de que depois
de eleitos não se ouve falar mais, ou então dos habituais
freqüentadores dos comentários escandalosos, envolvidos em

corrupção ou nofavorecimento de interesses de terceiros. Fala
se que o corpo legislativo de umpaís representa afisionomia do
povo que o elegeu. A fama da carreirapolítica no Brasil, já há
vários anosvem desestimulando ao queparece, apessoa realmente
bem intencionada a nela ingressar, , Se hoje opolítico émotivo

defreqüêntes escândalos deve-se principalmente a nossa ainda

inexperiênciano trato com a democracia. Não existe dúvida que
o povo brasileiro não está representado na sua essência pelos
homens que hoje ocupam as cadeiras nas assembléias, senado e

câmara de deputados.
Eduardo Carvalho

.

Comunicado:
Informamos que UIII talão dechequeOuro doBanco do
Brasil da conta de Geraldo G. Meurer e ou Solange A.
Meurer, conta NO 20324-6 agê"cia: 04057,foifurtado
"O últilltO dia: 18/10, pedimos. que as pessoas que
receberem este cheque da conta acima, consulte a

agêllcia para evitar danos a terceiros

Vende-se loja
'Ponto, estoque edemaisequi
pamentos. LojaEsquina, rua
ReinoldoRau, 238. Tratar

pelofone: 72-J.533
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Ela venceu a 4a
_

etapa do catarinense
Paola Hackbarth

.

Esportivos .

Paulo Ricardo Mac/Jado
,

e
Basquete

A equipe de basquetebolmasculino infantilestará em atividade
na cidade de Lagesnestefinalde semana, participando demai uma
rodada do CampeonatoEstadual da categoria, sendo a equipe um

representada pelo Colégio São Luís/FME, que é dirigida pelo
'"

professor Airton, a equipe de Jaraguá do Sul ocupa a segunda
colocação na classificação geral, osjogos serão os seguintes: dia
22110-ColégioSãoLUislFMExMarcílioDia, 23110-ColégioSão
LuíslGME x Unisul, dia 24110 - Colégio São Luis x Diocesano.

bicicrosslider no
Jaraguá do Sul - A velocista

catarinense de Bicicross, Paola
Glaci Hackbarth, acabou vencen
do no último final de semana na

cidade deRio do Sul, a 48 etae,a dq
Campeonato Catarinense de

bicicross, ficando assim campeã
destaetapa eassumindo a lideran
çadocampeonato. Sendoqueain
da resta uma etapa a acontecer no
dia 6 de novembro na cidade de

Brusque.
Nosdias30e31 deoutubro em

São Lourenço RS, irá se realizar
também a 48 e última etapa do

campeonatobrasileiro quando de
bicicross se Paola chegar em pri
meiroserácampeãbrasileira, lem
brando quePaolaHackbarth, cor
re com o patrocínio da Choco
Leite.

Referente ao ano de 94, a mes
ma pretende disputar também o

Mountain Bike, mas para isso

precisa de um bom patrocinador,
o interese peloMountain Bike se

dá referentea evoluçãodomesmo
em Santa Catarina e no Brasil.

Para participar do mountain

bike, Paola precisa: Inscrição na

Futebol de Salão
Ofutebol de Salão de Jaraguá do Sul será representado neste

final de semana emSãoFrancisco do Sul,pelaAABBI ColégioSão
Luis 1 FME do returno do estadual categoria juvenil, sendo que
aindaparticipam desta chave as equipes da Tuper de São Bento do
SuJ, Itamirim.Aâ Giza, e Coração deJesus.

p••••••••••••••••••••
·

�,../: Ba....a Sul ·
• ,� � I

' - •
• ?J DW.OVeIS •
• Fone: (0473) 72-2734 •
•

.

TERRENOS •
• TERRENO-Com84Ont',ruaWalterMarquardLAceitaterrenonapraiadeAnnaçlo.Preço •
• USS 16.000. •
•

TERRENO - Com 167.()()()ml, emGaribaldi distante 20kmdo centro, edificado com uma

•casadealvenariade6Om',3Iagoas,pastagememais27.000pésdebanana.Aceitacarro,casa
• e 1eIreno. Preço USS IS.000.

.

•
• TERRENO - Com 4SOnr, BamI do Rio Cêtro - Loteamento do Rasá. Preço USS 4.000. •
• TERRENO - Com 1.6O()ml,Rio Cêrro n, frente para o asfalto, pröx, Choco Leite. Preço •
• USS8.S00. •
• TERRENO-Com 10.4SOnr, editicadocomumacasademadeirade6Om'emnranchocom •
• 6Om', tem água para fazer lagoas. Rio Cêtro n, prox. ao Choco Leite. Preço •CR$ 3.500.000,00 - Negociável.
• TERRENO - Colp. 83'2ni, Loteamento Jardim Hruschka, Jaraguá Esquerdo. •
• PreçoCR$ 650.000. •
• TERRENO - Com 368m',1..oteamenlo Jardim Hruschka, Jaraguá Esquerdo. •
• PreçoCR$ 270.000,00. c>

•
• TERRENO - Com 500nr, RioMolha prox. à Gruta. preço USS 2000. •
·

�
.

•
CASADEALVENARIA-Comsonr, cfD8., sala,ooz.,BWC, teaenocl3.()()()ml,comlagoa,

•di'IIante l,Skm da I'vfalwee. Aceita carro, DKto. Preço USS 16.5�.

• PRÉDIQCJ2PAVIMENTOS • Edificadocl 5 IOrtr, seOO0364m'deárea indtSria� comtodo •
• equipamento de libica deCOIlfecçõcs Jeans emais 146m' de área residen::ial c:J 4 cplIItWs, sala, •
• caz., 2 BWCs, lavanderia, despensa, terraço, annárill'l etOOuIidos tem:ro cll.036m', todo •
• JlllDdo e ajaJdinado. Aceita carro, casa, apto. Preço USS 160.000. •
• CASADEMADEIRA· Com 143m',4 cfD8., 2 salas, COZ., BWC, garagem, área de serviço.•

TfmIIO cl 8SOnr. RioMolha- Estrada Jaw-Asw. Preço USS 5.000.
• PRÉDIOCJ2PAVIMENTOS e 196,SOnr,c:ortend03 apIos,$endomn com96,80m'e2com •
• 50nr cada- Barra doRio Cêrro, lateral da ruaPastaSclneider. PreçoUSS 35.000 •
• ALUGA •
• 1 terreno cl 4.000ni', na BerthaWeege. Barra do Rio Cerro •
• Apto çI 2 qkR, sala, oaz., BWC e lavanderia PreçoCR$ 13.200,00 •
• PRAIAS •
•

Lotes em Ubatuba - Itaguaçú e Capri •
•

Ubatuba. Lotes a partir de US$ 2.000 até 2.700 financiados até 60 meses

•ltaguaçú • Lotes a partir de US$ 4.000 até 6.000 financiados até 60 meses

• Capri· Lotes a partir de US$ 1.500 até 4.S00 fmanciados até 60 meses. •
· / .
• Tratarna R. AngeloRubin� 1223 - Sala 9 - Barra doRioCêno •
• Fone (0473) 72-2734 Protocolo nO 010893/7-6 •

. ".ragu6 do Sul • sc

..••••••••••••••••••••

r················_·.

= TRIVIUM :
= TECIDOS LTDA. =
.• Malhas em rolo e em quilo pl confeccionistas.•
• Temos também retalhos, cotton, e microfibra •
• Vendemos no Atacado e Varejo a preços de •
• . Fábrica .•
• Rua JoinviUe, �368, em frente ao Trevo dé Schroeder •
•

"

Fone: 72-0237
........_ .

8
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Tubarão 20 lugar, Rio do Sul 10

lugar, Jaraguá do Sul 20 lugar,
.

Florianópolis 20 lugar evice cam
peã estadual. Já em 1993 pelo
projeto litoralbike, Jaraguá - Parati
RJ de bicicleta, um percurso de

1030km, sendo 9 dias pedalando.
Paola enfim espera conseguir

umpatrocinadorpara 1994 parao
Mountain Bike.

Federação Catarinense de Ciclis
mo, Inscrição nas provas (requer
taxas), despesa de viagem aos lo
cais das provas, uniforme (cami
sas, bermudas) e o principal: uma
bicicleta. A mesma correu o

mountain bike por 2 anos com o

patrocinio daMalwee, obtendo os
seguintes resultados: emBrusque
10 lugar e vice campeã estadual,

troféusMalwee 11conquistou
disputados, tendo como pilotos
Barbara Bier; Alexandra Bruns,
Joice Moretti, Jean Dalmarco,
Jussara Kajaroski, Alcivandro
Aldrovandi, GiovaniJunkes,Mar
cos Alves, Albano Aldrovandi e
Waldemiro Twakdoski.

contra 18 pontos do Bandeirantes
deBrusque, 18 pontos da CME de
Rio do Sul e 7 pontos de
Blumenau. A equipe também se

prepara para disputar agora a

última etapa do campeonato esta
dual no dia 6 de noveDlbro na

cidade de Brusque e do campeo
nato brasileiro em São Leopoldo
RS, sendo a última etapa.

A equipe Malwee de bicicross
obteve boa classificação no esta

dual da categoria, sendo estamais
urna atuação brilhante da equipe
que tem o patrocinio da Malwee
Malhas, estando a um passo do
tetra campeonato estadual.

A equipe da Malwee Malhas A equipe de bicicross de

conquistou 11 dos 26 troféus já Jaraguá do Sul possui 31 pontos

Joguinhos Abertos

Jaraguá doSul sediará competição
Jaraguá do Sul - o município das no município e que mereceram lhes foi entregue em Joaçaba. O

de Jaraguá do Sul foi confirmado destaque e elogios dos dirigentes e presidente da Fundação Municipal
como apróxima sededos Joguinhos participantes que estiveram presen- de Esportes (FME), Jean Cario
Abertos de Santa Catarina, fase fi- tes nestas competições. Leutprechtinformouqueacompeti
nal.Aescolha foi definida na sema- Aliado a isso, também o fato de ção já tem data definida e será rea
na passada em Joaçaba durante o que Jaraguá do Sul foi o únicomu- 'lizada entre 23 de setembro e lOde
encerramento da sexta edição dos nicípio interessado em sediara com- outubro de 1994.

'jogos. O pedido do prefeitoDurval petição, porquanto os dirigentes do "Muito trabalho e dedicação ire
Vasel foi feito em agosto quando a esporte amador catarinense não ti- mos empreender afim de que os VIlO
cidade sediava os Joguinhos Regio- veram dúvidas em confirmar a ci- JoguinhosAbertosde SantaCatarina
nais Leste/Norte. dadecomo sede dos JoguinhosAber- sejam marcados pela organização e

Entre os aspectos que favorece- tos do próximo ano. calorhumano do povo de nossa cida-
ram a confirmação dos VIIO Euforia e otimismo de",declarouJean.Quantoao aspec-
Joguinhos Abertos Reginoais em Anoticia da confirmação deixou to técnico ele garante que Jaraguá do
Jaraguá do Sul, estão ás excelentes os dirigentes esportivos domunicí- Sul vai investir forte, em todas as

organizações e estruturasmontadas pio vibrantes, tão logo receberam a modalidades, para tentar levar o títu
para diversas competições realiza- bandeirados JoguinhosAbertos, que lo máximo da competição .

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul; 21 de outubro de 1993
-. - -

. ,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




