
Quase 50% dos filiados do PT

comparecem às eleições internas

PT define presidente
em segundo turno
o professor Rogério Mül

ler e o sindicalista Riolando

Petry disputarão o segundo
turno das eleições presidenciais.
do PT de jaraguá do Sul, mar
eado para o dia 7 de outubro.

PÁGINA 3
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Entidades, como o Núcleo dos.
Cabeleireiros, apoiaram o evento

Ação Co�unitária
faz 8 mil serviços
A Ação- Comunitária Weg

prestou mais de oito mil aten

dimentos, domingo, no Parque
Municipal de Eventos, entre pa
lestras, serviços e recreação. Pro
Illoção marcou os 40 anos de

fundação da Weg.
PÁGINA 6

mannes
estofados eco/chões

Fotos: Edson Junkes/CP

O veículo Parati ficou totalmente destruído ao colidir frontalmente com o Corsa, na madrugada de domingo

SemanaNacional doTrânsito
inicia com mortes na região

Na semana que inicia a campanha nacional
de conscientização no trânsito, más notícias
na Microrregião do Vale do Itapocu. Neste

domingo, foram registradas oito mortes, além
de pessoas feridas em acidentes. Entre os mais

graves, na madrugada de domingo, a colisão
frontal entre dois veículos causoua morte das

Seleção catarinense desfilou

pelas principais ruas de JS
A seleção catarinense chegou do Nordeste do

Brasil na tarde de ontem e desfilou pelas principais
ruas do Município para comemorar os resultados

positivos que trouxeram do Campeonato Bra
sileirode Seleções, disputado entre os dias 11 e 16
de setembro, em Sergipe. Num jogo bastante equi
librado contra a seleção do Rio Grande do Sul, o
grupo catarinense garantiu a vitória, por 4 a 1. O
técnico Ferreti destacou o empenho e a determi

nação do grupo como os mais importantes fatores

que.levaram o time ao título.
PÁGINAIO

seis pessoas envolvidas. O Corsa, de placa
MAS-5614, de Guaramirim, conduzido por
Volnei Albano, 22 anos, invadiu a contramão

para fazer ultrapassagem e acertou a Parati,
placa LYN-9570, de Joinville, conduzido por
NelsonWirth, 29 anos.

PÁGINA 8

ColégioAlxionBatista
Investe na natureza

Os estudantes do Colégio
Abdon Batista estão aprendendo
a preservar o meio ambiente, em
todas as aulas. O projeto de usar

todas as disciplinas para repas
sar informações sobre preser
vação ambiental foi implantado
recentemente na unidade de ensino
e envolve 30 professores.

PÁGINA 5

Caminhos deJaraguá
se consolida na região

Desde que foi implantado,
em agosto deste ano, mais de
cem pessoas já participaram do

Projeto Caminhos de Jaraguá
do Sul, que consiste em passeios
turísticos nas regiões estabeleci
das como Rota da Imigração
Alemã, Italiana e Húngara.

PÁGINA 5

Acijs vai promover
concurso de logomarca

. Pelo terceiro ano consecutivo
a Acijs (Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul)
promove o 3 Concurso de Lo

gomarcas. Este ano, oito núcleos
estão à disposição dos interes

sados na criação de suas marcas.

Os trabalhos devem ser entregues
até o dia 5 de outubro.

PÁGINA 5

Cesar Junkes/CP

Grupo comemora o título de campeão do Brasileiro de Seleções, conquistado no fim de semana ;/
IIAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Até tu, Arafat?
HÉCTOR LUIS SAINT-PIERRE - Professorde Filosofia da Unicamp e autor de

A PolíticaArmada, Fundamentos da Guemlha Rev�/ucionária

Alguns analistas consideraram a Guerra do Golfo a primeira da nova'
ordem. Mas também pode considerar-se a última das guerras clássicas.
Ela deixou claro que nenhum Exército convencional poderia resistir à

força da emergente Guardia da nova ordem mundial. Depois daquela,
observou Eric de La Maisonneuve, a superpotência só se preocuparia
pelo poder igualizante do átomo e pelas guerras infraclássicas (guerrilha,
terrorismo), acessíveis aos povos pobres, e contra as quais aquela não

tem escudo.

Os recentes atentados, simbolicamente assestados ào coração
financeiro e à cabeça da maquinaria militar da potência hegemônica do

mundo, reforçam a. pavorosa percepção de que, contra o acionar do

terrorismo, nenhuma defesa é suficiente. Nem amaior fortaleza domundo,
com o seu poderio militar e os severíssimos cuidados nos aeroportos,
consegue deter o golpe audaz do terror. Ante. essa evidência, o cidadão,
que sustenta com seus impostos aquele Estado cujo único compromisso
é garantir a sua segurança, sente-se exposto e vulnerável ante um inimigo
invisível que, sem brandir poderosos mísseis nem fantásticos escudos

nucleares, rouba um avião de linha para acertar em cheio a segurança
nacional do guardião do mundo.

Essa situação leva o cidadão ao desamparo, afrouxando o tecido
social. Por isso o presidente Bush irrompe ao grito de "Guerra!". Precisa

recuperar rapidamente a coesão social e o controle político do país.
Necessita mostrar ao votante que o Estado pode protegê-lo e que não há

proteção fora dele. Convoca à grande Guerra do Bem contra o Mal:

quem não está com o Bem e a resguardo do Estado norte-americano,
estará contra e será aniquilado. A idéia é levantar o sentimento patriótico
e de proteção. gregária.

Mas, contra quem é essa guerra? O �errorismo não tem cara, não
tem território, não tem campo de batalha nem frente de combate. "Guerra
contra o terrorismo" não passa de eufemismo: o terrorismo não se combate
com guerra, é invulnerável a grandes Exércitos. Por isso é necessário
determinar um território onde aplicar a fúria punitiva e mostrar o poderio
bélico de grande potência, definir uma frente política de combate,
determinar urri inimigo. Daí. que as ameaças recaiam sobre nações
suspeitas: os Estados que protegerem o terrorismo serão aniquilados, e
mais ainda, aqueles que, tendo alguma informação e a omitirem, também
serão considerados inimigos e�ombatidos.Ante apossibilidade de dissolução
social, o presidente Bush crispa a epiderme política do mundo com a

radicalidade "amigo" ou "inimigo", separando ambos pela luta ou a morte.

Com essa ameaça pairandosobre os continentes, o terror não apenas

atingiu a capital do mundo, mas se projetou pelo orbe. O terror ante a

possibilidade de ser considerado inimigopelo governo norte-americano

não parece menor do que omedo infundido pelo terrorismo. Talvez esse

terrorexplique a patética expressão facial deYasserArafat quando, trêmulo
ante as câmeras. de televisão, prometeu apoio ao povo americano. Quiçá
narcotizado pelas quotidianas punições militares, Sadat disse o quemuitos
pensam mas temem explicitar: quem planta ódio, violência colhe. Mas
foi o. único no mundo árabe que confirmou a regra do alinhamento
antiterror. Nem Fidel Castro, de verbo fácil contra seu gigantesco vizinho,
.animou-se a tanto desde sua redundante ilha. Mas Arafat, máxima
autoridade palestina, talvez a maior vítima da intransigência diplomática
norte-americana noMédio Oriente, foi muito mais longe e, aproveitando
o festival de sirnbolos, ofereceu seu sangue árabe para socorrer aqueles
cuja bandeira é queimada pelos enfurecidos palestinos. Nisto não há

qualquer paradoxo: há muito medo.'
Lamentados os mortos e condenada a violência, que esse fato leve à

reflexão aqueles que têm capacidade e liderança para interceder nos
muitos conflitos que açoitam o mundo. Que compreendam que ninguém
está fora da lógica da violência e que o ódio oculto debaixo do tapete
pode irromper como um vulcão em qualquer parte com a face oculta do
terrorismo. Que a forma de deslegitimar essa violência é com justiça
internacional. Que todos, comoArafat simbolicamente, doem seu sangue
no hospital e não nos altaresde Marte.,
Artigos paraCarta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, L 180, ou pelo e-mail:

cp.redacao@jornalcorreiododpovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato,
O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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QpNIÃO

Nunca se falou tanto em

Educação para o Trânsito em

Jaraguá do Sul quanto nos úl
timos dias, com iniciativas

recentes' do Detran, outras

previstas pela Prefeitura e

ainda outras cogitadas por
uma comissão específica, na
Câmara de Vereadores. São

oportunas. A experiência
mostra que a instalação de

radares, as multas, e outras

formas para coibir infratores

não são suficientes. É preciso
ir fundo, conscientizar o indi
víduo sobre os riscos 'de
acidentes.

Isso e difícil de fazer. Exi

ge toda uma estrutura e mo

bilização que devem ser pro
videnciadas. Mas é perfeita
mente viável. A recente ini

ciativa do Detran, no Parque
Municipal de 'Eventos, com
palestras, debates e distribui

ção de folhetos explicativos
para a população, comprova
que é possível orientar mais e

melhor. São propostas váli-
-

das, que devem ser repetidas,
mais freqüentemente.

Infelizmente, o corre-corre
do cotidiano, com compro
missos no trabalho e em casa,

tira a capacidade de reflexão

.....

..J
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rA Educação para o

Trânsito precisá
começar agora,

no lar, no trabalho,
na escola

da maioria das pessoas, sobre

os riscos implícitos. Basta um
segundo de descuido, o abuso
de velocidade, imperícia ao

volante ou desconhecimento
das condições gerais do trá-

fego, em determinado lugar,
para acontecer o pior. Em
instantes, projetos de uma

vida inteira se desvanecem
num acidente. Quando não

provoca mortes, pode deixar

vítimas com aleijões ou presas
em cadeiras de rodas para
toda a vida.

Na nossa região e no B�a
sil.. os acidentes são tantos e

tão freqüentes que parecem
fazer parte de um incons

ciente coletivo. Todos sabem

do problema, mas a sociedade

reage muito debilmente. Não

existem medidas fortes,
sistêmicas, que dêem efetiva

mente resultados. O racio

cínio para apontar as causas

é simples. Nas .últimas dé-

cadas, multiplicaram-se os

números de novos veículos

colocados na estrada e de

novos motoristas aos volan

tes. Mas a abertura de novas

malhas rodoviárias não acom

panha esse crescimento .

Existe uma enorme con

centração de tráfego. Colo

que-se sobre isso a falta de

precaução, o excesso de velo

cidade, a falta de apego maior

à vida e, é claro, também o

acaso, a fatalidade, o circuns

tancial, o inesperado, e tere

mos a explicação para enten

der porque as estatísticas
mostram tantas ocorrências.
São milhares de mortes todo
o ano no trânsito pelo Brasil
a fora. Poderíamos dizer que
é uma repetição anual, nas

estradas nacionais, daquilo
que assistimos, recentemente,

por obra dos terroristas nos

Estados Unidos.

_

A Educação para o Trân
sito precisa começar agora,
no lar no trabalho na escola.

, ,

A todo o momento, objetiva
mente, alertando, avisando:
cuidado, logo ali mora o perl
go. É muito mais uma inicia
tiva individual do que uma

imensa orquestração coletiva.
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Na semana passada, a Câmara deIaraguá do Sul rejeitou
a indicação do vereador Pedro Garcia (pMDB) que

designava o nome de 1 de Maio à Rua 902, no
Loteamento Primavera, no Bairro Estrada Nova. Oito

dos 19 parlamentares associaram o nome ao Partido

dos Trabalhadores e contrariaram a decisão da

associação de moradores, expressada em abaixo

assinado, com 61 assinaturas.

O preconceito ficou explicito e acabou sobrepondo
ao bom senso.

Alertados pela repercussão negativa e possíveis
conseqüências politicas, os vereadores decidiram reunir

se e tentar um acordo para votar a matéria. Agora,
mesmo aprovada, ficará o estigma da intolerância

politica e da falta de percepção dos compromissos
assumidos na campanha para com a população.

BEM-VINDOS CONVITE
Uma fonte do PPS de la
raguá do Sul confidenciou

queo presidentedaCâmara
de Vereadores, lio Trroni

(PSDB), foi convidado a

filiar-se ao partido. De
acordo com a fonte, caso
Tironi aceite, lhe será ofe
recida a vaga de candidato
a deputado estadual, numa
dobradinha com o pre
sidente do Sindicato do

Vestuário, Gildo Alves,
como candidato a federal.
Podendo a dupla disputar
as eleições municipais de
2004.

O presidente estadual do
PTB, Roberto Zimmer

mann, disse sábado, em
Jaraguá do Sul, que o go
vernador Esperidião Amin
(PPB) será bem-vindo �o
partido. Ele se referia ao

convite feito pela exe

cutiva nacional ao gover
nador e à prefeita da Ca

pital, Ângela Amin, para
que se filiassem ao PTB.

Zimmermann, entretan
to, considera improvável
a transferência, em virtu
de das forças que susten

tam o governo.

A SE CONFIRMAR

Apesar das constantes negativas, continuam os

boatos que a vereadora Maristela Menel vai deixar o.
PMDB para ser candidata a deputado estadual no

próximo ano. PFL e PPS já oficializaram o convite.

Sugestões para
.

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Guaramirim
Vara Única

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DO EDITAL: 30 dias

A Doutora Candida Inês Zoeller, Juíza de Direito Substituta,

�AZ SABER: aos terceiros interessados e eventuais herdeiros de
,OLANDA WERNER EMKE, que neste juízo de Direito, situado
a Rua 23 de Agosto, 2.000, Prédio, Centro, CEP 89270-000,
Guaramirim/SC, tramita a ação inventário, sob nº 026.99.001787

j' aforada por educandário Nossa Senhora de Lourdes em desfavor
e Yolanda Werner Emke, assim ficam os mesmos CITADOS para
responder à ação, querendo, no prazo de quinze (15J dias,
cO.Rtados do transcurso do prazo deste edital. ADVERTENCIA:

Na� sendo contestada a ação no prazo marcado; presumir-se-ão
aeel.tos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição
Iniciai (art. 285, c/c art. 319 do CPC). SINTESE DA INICIAL:

Queho inventariante Educandário Nossa Senhora de Lourdes, também

E�decido pela denominação de Santinário Menor Metropolitano,
821i ode Civil, sem fins lucrativos, inscrita no CGC/MF sob nº
.986.910/0001-40, sedida na Rua Azambuja, nº 1.076, Bairro

r�ml.buja. Comarca de Brusque/SC, foi escolhido por manifestação
20/u lima vontade da falecida Yolanda Werner Emke, (falecida em

I 06/1999), seu legatário em 31 de outubro de 1985. Que nos

,ernos do Testamento, lhe foi legado a casa onde a mesma residia a

�poca. de seu falecimento situada rio município de Guaramirim.
.osto ISSO, requer lhe seja deferido o presente pedido de abertura de
!nventário. Seja nomeado o Pe. Nélio Roberto Schwanke

�nVe�tariamente no feito. Dado a causa para efeitos meramente

tais o valor de R$ 1.000,00. E, para que chegue ao conhecimento

I
e todos, partes e terceiros, eu, Lucia de Quadros, o digitei, e eu,

Ja�1 Cristina Roza, Escrivã(o) Judicial o conferi e subscrevi. Comarca
e uaramirim (SC), 31 de agosto de 2001.

Juiz de Direito

I ELEiÇÃO: ROGÉRIO MÜLLER E RIOLANDO PETRV DISPUTARÃO SEGUNDO TURNO NO PT

Emerson declara apoio, a Petry
e diz que comandarão o partido

PTB confirma o nome de Rosane Vailattia deputado

]ARAGUÁ DO SUL - O

professor de Educação
Física Rogério Müller e o

presidente do Sindicato da

Construção e doMobiliário,
Riolando Petry, vão disputar
o segundo turno das eleições
à Presidência do Diretório

do PT, que deve acontecer

.no dia 7 de outubro. O ter

ceiro colocado no pleito,
ocorrido no último domin

go, na sede do partido, o
também professor Emer
son Gonçalves, declarou
apoio a Petry e disse que a

união das chapas garantirá
maioria "para comandar o

diretório". Hoje à noite, a

executiva se reúne com re

presentantes das chapas para
discutir o processo eleitoral

do segundo turno.

A eleição interna no PT

transcorreu sem nenhum in

cidente, inclusive com de

monstração de amabilidades
entre os concorrentes. Dos

578 filiados, 508 estavam

aptos a votar (em dia com a

contribuição partidária e

com filiação anterior a 16 de
setembro de 2000); desses,
votaram 239 - 47%. Mül
lerobteve99votos-44,39%

-, Petry 74 - 33,18% -

e Emerson 50 - 22,42%,
houve quatro votos nulos e

.

12 em branco. Na mesma

eleição, os petistas escolhe

ram ainda os presidentes
estadual e nacional e os inte

grantes dos respectivos dire
tórios e executivas.

A .chapa Unidade com

democracia, encabeçada
por Müller, recebeu 101

votos - 44,88% -, Alter
nativa e mudança, de Petry,
72 votos - 32% -, e De

mocracia e luta, deEmerson,
52 - 23,11%. As 45 vagas
no diretório serão preenchi
das de acordo com a pro

porcionalidade obtida pelas
chapas na eleição. Dos 11

membros da executiva, nove
serão definidos pelomesmo
critério. As outras duas vagas
são do presidente e do lider

da bancada na Câmara de

Vereadores, José Pendiuk

dos Santos, o Zé Padre. No

segundo tllfno, só poderão
votar os filiados que com

pareceram ao pnrnetro.
ESTRATÉGIAS - O atual

presidente do PT, Silvino
Volz, classificou as eleições
de uma demonstração de-

mocrática, ressaltando o

clima de cordialidade du

rante o pleito. "O PT mos

trou que as diferenças inter
nas são resolvidas com diá

logo e respeito", discursou.
Sobre a possibilidade do

segundo turno ser transfor

mado em confronto, culmi
nando em racha, disse que

a reunião de logo mais vai
.

delinear o processo e alertar

para a responsabilidade dos
dirigentes e do partido. "O
espírito da reunião é evitar

que a disputa prejudique a

caminhada do PT na cons

trução de uma sociedade

mais justa e igual", com-.
pletou. (MAuRíLIO DE CARVAlHO)

Declarações revelam
divergências pessoais

O clima de cordialidade, propagado pelos lideres pe
tis tas, se limitaram à votação. Logo após o resultado, can
didatos e simpatizantes não conseguiram mais esconder

as divergências e as disputas pessoais. Emerson Gonçalves
disse que a eleição marcou a volta da classe metalúrgica
ao partido e que "o PT não tem pensamento de mão úni

ca". Disse que o grupo tende a apoiar a candidatura de Petry,
confirmando a rixa interna com a ala liderada pelo coor

denador microrregional da legenda, Dionei da Silva.
- O que vai acontecer é que vamos somar os votos

das d�as chapas para eleger o Riolando e comandar o

diretório�, fustigou. Petry, mesmo sem atirar farpas aos

adversários, deixou transparecer a divergência com a

chapa encabeçada por Müller. "O surgimento das chapas
mostra que existem diferenças, que nem todos concordam
com as posições de alguns dirigentes", declarou.

Müller disse que as divergências são de idéias, mas
admitiu a existência de disputas pessoais. "Não tem como

negar, seria ingenuidade. Mas são naturais e existem em

todos os partidos", ponderou. (MC)

]ARAGUÁ DO SUL - A

empresária Rosane Vailatti
foi apresentada à Executiva

Municipal do PTB como

pré-candidata do partido a

deputado estadual nas elei

ções do ano que vem. A

apresentação aconteceu sá
bado pela manhã, em reu

nião realizada na Recreativa
daMarisol, que contou com
a presença do presidente es

tadual da legenda, Roberto
.

Zimmermann. Rosane foi
diretora da Apae (Associa
ção de Pais e Amigos dos

Excepcionais) e da Rede Fe-
minina de Combate ao Cân- Rosane (C) é pré-candidata do PTS a deputado estadual em 2002'

cer emembro do Lions Club.
- Estou motivada,

porque a divulgação de mi
nha candidatura teve muita

repercussão, não só em lara
guá do Sul, mas também na

região -, disse Rosane,

informando que filiou-se ao

PTB há cinco anos "por
circunstância". Ela adiantou

que pretende empunhar a

bandeira das causas sociais,
na campanha Segundo previ
sões, para se eleger, serão

precisos entre 14 e 15 mil

votos aos candidatos doPTB.
Zimmermann prome

teu apoio integral à candi

datura de Rosane, apos
tando na aceitação do nome
dela para ser uma candidata

suprapartidária. O presi
dente do diretório local, ve

readorjean Leutprecht, disse
que a indicação de Rosane

conta com aprovação unâ

nime dos dirigentes e dos

filiados. (MILTON RMSCH)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I DESINTERESSE: apenas 25% dos filiados aptos a votar compareceram na Convenção Municipal do PT

Partido irá confirmar nova
Executiva no dia óde outubro

GUARAMIRIM - So

mente 25% dos filiados do
Partido dos Trabalhado

res, considerados aptos
para participar da escolha
do novo diretório, compa
receram na Convenção
Municipal do PT, realizada
domingo, na Câmara de
Vereadores. O partido
elegeu, na ocasi-ão, o novo

diretório, com 15 nomes,

a Comissão de Ética, com
sete, e o Conselho Fiscal,
igualmente com sete. O PT

também confirmou a re

eleição do presidente
Moacir José Mafra (Zuco)
para mais um mandato,
com duração de três anos.

Dos 32 votantes, Zuco
recebeu 28 votos favo

ráveis, um voto foi anula

do e três foram em branco.
A nominata completa da

nova Executiva, com ele na

presidência, será confir
mada no encontro que o

partido já programou para
o próximo dia 6 de ou

tubro (sábado), com inicio
às 14 horas, quando tam

bém será discutida a pers

pectiva do PT na atual

conjuntura política no

Município e região. Ainda

Edson Junkes/CP

Mafra (em pé, no canto da mesa) dirigirá o PT por mais três anos, em Guaramirim

na convenção, foram

registrados 30 votos em

apoio ao deputado federal

Carlito Merss, para'a Pre
sidência do Diretório Es

tadual, e 17 para José Dir
ceu, em âmbito nacional.

Com a convenção e

eleição do diretório, neste
domingo, o PT superou
definitivamente uma etapa
em Guaramirim, onde

funcionou desde a funda

ção, há dez anos, sob a

orientação de comissões

provisórias. N as eleições
municipais do ano pas
sado, o partido concorreu

com candidato a prefeito
.no Município (o próprio
Zuco) e conseguiu eleger
o vereador Evaldo João
Junckes, que atualmente

preside a Câmara Munici

pal de Vereadores. Outros

nomes confirmados na lide

rança do partido na Mi

crorregião do Vale do Itapo
cu foram: João Gottardi,
em Corupá;João dos Reis

Filho, em Schroeder, e Vi�

cente de Paula, em Barra

Velha.

COMODISMO - Na opi
nião de Charles Longhi, di
retor da Câmara de Verea-

dores e membro da Co

missão Eleitoral que co

ordenou a convenção mu

nicipal, a participação quase

inexpressiva dos filiados na
votação realizada em

Guaramirim "reflete mui

to mais uma situação de

comodismo do que qual
quer rejeição ao �ome do

presidente reeleito". Se

gundo ele, como bastava

que comparecessem 15%

dos filiados para a con

firmação dos nomes cons

tantes da chapa, a presen
ça foi bastante reduzida,
avalia. (MILTON RAASCH)

Mário Peixer confirma titular da Saúde, nesta semana
GUARAMIRIM - o pre

feito Mário Sérgio Peixer

(PFL) deverá confirmar até
esta quinta-feira o nome do
futuro responsável pela pasta
da Saúde, que ficou vaga
desde que o vice-prefeito
José Joaquim Fernandes

(PPB) pediu afastamento

da função. Não está des
cartada a hipótese de que o

prefeito faça remaneja
mento entre os atuais secre-

tários municipais, para
confirmar um na titula

ridade do setor.

A pasta da Saúde tem

sido a mais conturbada do

ponto de vista funcional,
desde que iniciou o governo
da coligação Acerta Guara

mirim (PFL/PPB). Além
das exonerações de dois,
secretários, o vice-prefeito
Fernandes e, antes dele,José
Constâncio deAlbuquerque,

dois médicos já foram afas

tados do setor. Peixer rea

lizou reunião com mem

bros do Partido da Frente

Liberal, partido ao qual a
secretaria está afeta, para
discutir a sucessão do vice

prefeito naquele setor.

O vereador Salim José
Dequêch (PFL), ex-líder do
governo municipal na

Câmara de Vereadores,
defende que dessa vez seja

indicado um profissional da
área da saúde, para o cargo.
Na opinião dele, esta é uma

área que exige bastante

conhecimento específico e

que carregamuita responsa
bilidade. Razão pela qual, a
atitude certa neste momento

seria indicar um profissional
experimentado, seja ele

médico, dentista ou com

outra formação, opina
Dequêch. (MR)

Tucanos terão reuniões periódicas em Guaramirim
GUARAMIRIM-Ó-p-re- dar oportunidade para que mos dias, mas, ainda sem eleições de 2002, destaca o

sidente do Diretório do os filiados discutam todas data prevista. presidente, acrescentando,
PSDB, Victor Kleine, pre- as questões internas e ini- A tendência é de o di- porém, que, por enquanto,
tende' realizar reuniões ciem o debate sobre a con- retório acatar as delibera- não existe nada definido

periódicas com os tucanos juntura que se desenha pa- ções que forem tomadas nestes termos. "A única exc-

no Município. Recente- ra as eleições do ano que pelo PSDB na micro r- eção é o apoio que existe

mente eleito para conduzir vem. Conforme Kleine, a região, com a liderança de desde já, pela reeleição do

a legenda, o ex-prefeito primeira dessas reuniões Jaraguá do Sul, na definição deputado federal Vicente
. entende que é necessário acontecerá já nos próxi- do apoio a nomes para as Caropreso", informa. (MR)

EQuívoco
Razão pela qual foi

visivelmente um equívo
co a atitude de algumas
lideranças do PPB e

PMDB, adversários do

prefeito Dávio Leu

(PFL), que questionaram
o empresário, na tarde de

sexta-feira, quando ele
.

estava concluindo o

negócio com a irmã su

periora Natália Olesco

vicz. A comunidade terá

tempo para refletir sobre

isso, até a assembléia que
as Irmãs Franciscanas

farão em dezembro,

quando decidirão defini
tivamente sobre a venda

do patrimônio do hospi
tal. Serão três meses de

expectativa na comunidade,

TERÇA-FEIRA, 18 de setembro de 2001

SEM CULPA

O empresário Antônio

Carneiro da Cunha nem

de longe pode ser res

ponsabilizado pela situa
ção que envolve o fun

cionamento do SUS

(Sistema Único de Saú

de) no atendimento hos
pitalar em Massaran

duba. Este é um pro
blema da comunidade,
que deve ser solucionado

pelas lideranças e popu
lação. O empresário
apenas é um investidor

da área privada, que se

interessou por uma

oportunidade de negó
cio que surgiu em Mas

saranduba. Não é de

competência dele dar

solução para essa questão.

ENTRE ASPAS -

As opiniões do público e das lideranças em Mas
saranduba e região estão divididas na questão que envolve
a decisão da Congregação das Irmãs da Santíssima
Trindade em vender o Hospital Sagrado Coração de

Jesus. Alguns entendem que a solução foi até providencial,
porque a empresa que está adquirindo colocará o hos

pital numa nova fase de funcionamento, c�m melhores

condições, enquanto outros indagam como ficará o

atendimento à populaçãomais carente. Averdade é que,
havendo cooperação com a Prefeitura, mantendo

plenamente o Pronto-Socorro, conforme prometido
pelo Executivo, e a nova direção do hospital cedendo
leitos para internações, sempre que necessário, a tendência
é de a situação funcionar melhor do que estava antes.

PEDRA NO SAPATO

O entusiasmo com que o ex-prefeito Odenir Deretci

(PPB) e o ex-vereadorAlvair Ricardo Pedrini (pMDB)
abraçaram a causa do hospital mostra que o assunto

ainda �ai dar muito pano pra manga na comunidade

(leia-se até as próximas eleições). O prefeito Dávio
Leu (PFL), que assumiu o governo em janeiro, já tem

uma pedra no sapato.

"Nós estamos saindo pela porta da frente.
Informando a comunidade e dialogando com a

Prefeitura." (Irmã Superiora da Congregação da

Santíssima Trindade, Natália Olescovicz, sexta-feira
à tarde, em Massaranduba, quando Na questionada
pelo ex-vereador Alvair Ricardo Pedrini, sobre a

decisão de negociar o H ospital Sagrado Coração de

Jesus)

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia
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Rua Josó Theodoro Ribeiro, 165 .

CI. postal 84 . Fone (47) 371·0555 .

Fax (47) 371·0403
,.mail . indumak@netuno.com.br

Vamos às cOrlJl2ras? Em 1932,
•. *"" . -�,��,,*,,' •

asstm era o Shopping Breithaupt

POR: EGON JAGNOW

Nesta semana, publicamos duas

fotos da antiga �stação rodoviária

(hoje transformada em terminal

urbano), construída e inaugurada na

década de 40. A atual Praça do

Expedicionário tinha sido

recentemente implantada, dando um

belo visual entre a rodoviária e a

estação ferroviária, que fica

defronte. Na estação rodoviária

também funcionava um requintado
bar, utilizado pelos passageiros
enquanto aguardavam o seu ônibus

partir.
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28 CORREIODO POVO

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÓCKEL

'.:4 História de nossa gente não pode ficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempofoi bem empregado.
Barão do Itapocu

HÁ 40 ANOS
Em 1961, o Jornal "O Globo", do Rio de Janeiro, manifestava-se a

respeito das atividades do parlamentar Lauro Carneiro de Loyola, de
Santa Catarina, que constava no Diário do Congresso Nacional, de
13/6/61, página 4.815: "Com a palavra osr, Carneiro de Loyola. O
sr. CARNEIRO DE LOYOLA: (Para-urna comunicação. Sem revi
são do orador) Senhor Presidente, o município de Jaraguá do Sul,
em Santa Catarina, pode servir de exemplo aos demais municípios
brasileiros. De lá vem o regime da pequena propriedade; sua popula
ção dedica-se unicamente à lavoura, e não há vadios em Jaraguá do
Sul. O Governo Federal, no entanto, ajuda nenhuma leva àqueles que
trabalham de sol a sol em sua lavoura. À Associação Rural de Jaraguá
do Sul, orgulho da cidade, acorrem os colonos, a fim de buscar vaci
nas para o gado leiteiro, produtos químicos indispensáveis ao comba
te às pragas de suas lavouras, adquirir arame farpado etc., etc. No
entanto o Governo Federal está bastante atrazado no pagamento das

subvenções consignadas àquela Associação". Na próxima semana

conclui a oração do deputado.

HÁ 14 ANOS
"

Em 1987, aflorava a luta de uma comunidade para preservar sua

própria história. Após longos anos de lutas, ponderações, conversa
ções com vários órgãos públicos e entidades religiosas, estava toman

do forma e definição o caso do tombamento dá Igreja São João
Batista, na Vila Chartres, segundo informa o membro da Comissão

para Preservação da Vila Chartres, Valdir Tomelin. A secretária de
Cultura e Esporte de Santa Catarina, Zuleika Mussi Lenzi, garantia,
que estaria na Comunidade de São João para vistoriar e avaliar o

imóvel, in loco.
O dr. Abelardo F. Montenegro, emérito professor da Universidade
Federal do Ceará, um dos primeiros promotores de Justiça 'na
Comarca de Jaraguá, no ano de 1934, dirigia-se ao

CORREIO DO POVO com o artigo Imprensa interiorana, comentando
o jornal que alguém mandara daqui, para seu conhecimento. Baseado
na colocação de Jaraguá do Sul, na 165' colocação entre os 500 mu

nicípios brasileiros mais desenvolvidos e o 9° lugar entre os municípi
os catarinenses, lembrava os seus tempos de Jaraguá que já revelava

sua vocação evolucionista.

HÁ 4 ANOS
Em 1997, o prefeito Geraldo Werninghaus informava, que o Municí

pio estava aguardando a liberação de R$ 16 milhões do governo
, federal, através da CEF, para Serem investidos em saneamento, casas

populares e recuperamento de loteamentos irregulares.
Uma divida trabalhista da Salvita (Sociedade de Assistência ao Lavra

,

dor do Vale do Itapocu) levava o empresário Taschner, proprietário
do Hotel Etalan e da Taschner Indústria e Comércio Têxtil, a arrerna-

,

tar o Parque Agropecuário, conhecido como Parque Municipal de
Eventos, por R$ 42 mil, no leilão que acontecia na Junta do Trabalho.
O intermediário da negociação, Adejair Balsanelli, da Imoboliária
Deja, foi o único a comparecer ao leilão. A Procuradoria-Geral da
Prefeitura recorria da decisão, na tentativa de anular o leilão. A Prefei
tura não podia entrar na Justiça porque o terreno não é dela. A dis
cussão vem se arrastando há tempos, mas não tem nada a ver com a

Prefeitura. O terreno doparque estava sendo discutido pela Salvita e

Prefeitura desde 1983, quando então o prefeito iniciou a posse. Uma

interpretação errada do documento de doação de lima área de '

31.747 metros quadrados causou toda a polêmica. O caso ainda está
naJustiça.

MEMÓRIA

menta jurídico, redigir e datilografar um currículo
são algllns dos inúmeros serviços oferecidos pelos
Bancos do Tempo.

Mesmo que as tarefas sejam desempenhadas de
modo mais informal e amigável, o beneficiário não

precisará se torturar atrás de uma maneira de retri

buir o favor. Dentro de um período razoável, sem a

rigidez de um banco, a dívida poderá ser paga a ou

tro "correntista" de acordo com as próprias capaci
dades.

As tarefas - que algumas vezes podem ser de

sempenhadas até mesmo durante o horário de tra

balho - são contabilizadas e reguladas por um me

canismo de tipo impessoal. Eliminam-se os constran

gimentos da troca direta e as despesas extras no or

çamento familiar. Um sucesso!

Sob o impacto da crise econômica que assola as

comunidades no mundo inteiro, essa já consagrada
instituição vem se mostrando eficaz diante de pro
blemas sociais, como o desemprego. A criação de

um "bônus" equivalente ao trabalho feito, um bônus

que possibilita a aquisição de outro serviço ou bem

de consumo produzido. por aquela comunidade -

pão geléia, blusa, numa espécie de economia parale
la, tornando um instrumento de particular importân
cia. Criam-se assim pequenos empregos e relações
de boa vizinhança com evidente melhoria nas condi

ções de vida da comunidade envolvida.

Os Bancos do Tempo ajudam a construir o teci

do social que a vida moderna destruiu, ou seja, troo

, cas que envolvem pessoas ,que não têm e aquelas
que têm tempo de sobra; pessoas no auge da carrei

ra e aposentados que querem sentir-se úteis. Projeto
simples, criativo e necessário.

Essa clica, companheiro, é mais um pouco do que
estamos preparando para o Treinamento da Organiza
ção na 24' Conarc, em Canela, no Rio Grande do Sul,

Se você desejar maiores detalhes sobre os Bancos do

Tempo, contate-me, e terei o. maior prazer de informar,

RALF LUIZ COU-ETE - Economista com Pós-graduação
em Estatística, Marketing ePropaganda, Administração e

Gerência, e especialização emPsicologia do Consumidor epro·
fessorda Fameg (FaculdadesMetropolitanas de Guaramirilll!
e sócio doRotaract Club de Curitiba - Mercês.

Um projeto de cidadania
BANCOS DO TEMPO -'-. Sem juros nem correção

MUito se fala em projetos a serem desenvolvi
dos pelos Rotaract Clubs, porém poucos projetos
se destacam pela sua simplicidade e criatividade. Em

nosso último artigo eu falei sobre criatividade e, apro
veitando a deixa, quero aqui registrar um projeto
que vem fazendo sucesso em toda a Europa, e que
teve início no final da década de 80, na Inglaterra:
os BANCOS do TEMPO. Hoje existem 300 Ban

cos do Tempo na Inglaterra, 200 na Austrália, 12

no Canadá, dez nos Estados Unidos e oito na Nova

Zelândia.
Mas afinal, que projeto é este?

Tempo.,. Para os filósofos, é uma categoria
abstrata. Para os pragmáticos, tempo é dinheiro. E,
apesar do relógio marcar as horas igualmente em

qualquer parte do mundo, para muitos o tempo voa.

Para outros o tempo não passa. A partir desta sim

ples constatação de que o tempo não é igual para
todos, e da necessidade de enfrentar os problemas
de desperdício e escassez de horas que todos vivem

em alguma medida, surgiram os Bancos do Tempo:
"Ninguém é tão pobre que não possa doar uma

hora, nem tão rico que não precise recebê-la em

troca, eis a filosofia da instituição," E foi assim que,
em 1995, fiquei conhecendo na Pré-convenção de

Rotary International em Nice, França, o princípio
básico deste projeto.

Trata-se de verdadeiros institutos de crédito -

mas nas contas correntes não se deposita dinheiro,
não se cobram juros nem correção monetária. Nos

Bancos do Tempo depositam-se horas, manhãs, dias,
habilidades. e necessidades. O princípio é o primiti
vo de troca que, em tempos imemoriais, tornaram
vantajosa a vida em comunidade. Mas para organi
zar este fluxo foram tomados em empréstimos al

guns mecani�mos dos bancos da verdade.
Basta usar o cheque-hora, destacado do talão

que o correntista recebe no momento de sua inscri

ção. E eis que não é preciso "abusar da boa vonta

de" do amigo para que explique como navegar na

Internet, traduzir um texto do alemão ou consertar

um equipamento. Orientar na declaração de Im

posto de Renda, ajudar crianças nos deveres de ma

temática, ensinar técnicas de meditação, aconselha-

o que faltou para contar ... (lOS) POR TIO EUGÊNIO

Em 1984, na edição de Natal, o
diretor do CORREIODOPOVO iniciava
uma série de artigos, com o título

"LEMBRAS-TE,MANO?", lembran
do o falecimento de seu irmão,
Ewaldo Bernardo, com que se afina-

.
va, desde menino.

Naquela época, o padreMario
Bonatti, de Pindamonhangaba (SP),
enviava artigo sobre assunto domo

mento, intitulado "A teologia da Li

bertação e a opção pelos pobres",
muito apreciado.'
Eugênio Victor Schmõckel encerra
va,com a edição natalina, uma série
anual de comentários, aos quais dava

o_ título de "Política, Políticos,
Folclore & Cia.", convertidos em

livro, para comemorar os 75 ANOS
de existência do CORREIODQPOVO,
sob sua direção há 37 anos(então),
desde o falecimento de Arthur

Müller, em 27/4/1957 .

Naquele ano de 1984, eram elabora
das as leis números 1.004/84 e

1.005/84 que tratavam das doações
de imóveis pertencentes ao municí

pio para a Scar (Sociedade Cultura
Artística) de Jaraguá do Sul, e da
Scar, da antiga Lagoa Czerniewicz,
para a construção do Passeio
Públicó.
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egocl fertas NEGÓCIOS & OFERTAS:
Segunda-feirei, {Js 12h

CLASSIAUTO:
Terça-feira, às 12hl71·1919
CLASSIMÓVEIS:
Quinta-feira, às 12hcorreiodopovo@netuno.com.br

DESTACANDO A SUA EMPRESA

Aluga quarto em

residência para moça.
Trotar: 372-1721 ou

9113-316l.

Vende-se cachorro
Show-show, fêmea, 1 ano
e 6 meses. Valor a
combinar. Tratar:
376-1081, com Gilson.

Depois do
leite materno dê
00 seu filho
oque há de melhor
LEITE DE CABRA

Compra-se impressora
HP 700. Tratar: 372-
1721 ou 9113-3171.

Vende-se bicicleta' brisa
infantil. R$ 50,00.
Trotar: 370-9228. (]il() .

(47) 375-1844

RETROESCAVADEIRA
Invista no seu imóvel,
utilize nossos serviços.

Tratar:
9973-8386, Janete

ou 371-9558,
-,

sr. Evera/do.

Pizza Gigante COM

Mini brinde - R$ 18,90
Pizza Grande COM

Mini brinde - R$ 14,90
Pizza Pequena - R$ 8,90
Bife a parMegiana - R$14,90
Calzone - R$ 17,90
Por�ão da Casa

Prazer em (AJ_�,r""",.,�.b......Ito. R$ 1500
,/ atender bem. ""fi.MfI"S...r,r.ftllo) I

"

���En�i.
TIVE COGUMELOS
�Mf9"iiNDIMIN'O,1

TÊNCIA TÉCNICA PERSONALIZADA

\

PRECISA- SE DE
FARMACÊUTICO
Interessados tratar:

275-3257,
com Sérgio

Fazendo seu pedido de uma
pizza graude ou �gante

você ganha uma miuipizza
de bauaua nevada371-1655 Se você tem sítio, chácara ou apenas

uma área de 30m2, cultive cogumelos.
A empresa fornece suporte técnico
e comercialização Apoio Sun Products do Brasil.
do produto a

RS 130,00 o Kg_

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

BARBADA
APROVEITE! ! !

5 Cartas de crédito para
comprar imóveis ou construir.
R$15.000,00 - R$167,00 mês
R$ 30.000,00 - R$ 333,00 mês
R$45.000,00 - R$ 499,00 mês
R$60.000,00 - R$ 665,00 mês

Consórcio GLOBO
275-1723 / 370-2995

ou 9993-2380

75-6271

OE MARCO RESTAURAHTE E PIZZARIA
,

Forno o lenhoDI�K fNJRfGA
370·0348 A_o81 ,ui�o ·Illbfi· RflGlZilGl de carllte II chapa • RoG1zio de ,t

Rua Marechól Floriano Peixoto, 79 - Centro - (ANTIGO SAMUARA) - Jaraguá do Sul
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recruto e seleciono poro admissão
imediato os seguintes vogas:

ÁREA PROFISSIONAL
•Alllllistll deNegódosjSlstemllsl339BI· Espeàatlzação em Adminislrlllão, Informática. lerexp. 04 anos
em Unguogem e Banca de Dados Progress, exp. 02 anos em Análise de Negódo e/ou Sistemas; exp. em software
de Gestão Empresarial· preferencialmente em ERPDotllSlll lMagnun ou EMSI.
• Blotjuímico - Superior de Farmácia ou Bioquimica. Que soibomanipular e desenvolver o produto.
• Engenheiro Mecanlco - 2 anos de exp. em desenvolvimento de projetos, manutenção, rocionalização de
linhas de produção, desejável inglês ou alemão.
• FlIl'lllllcê"'ko - Superior de Farmácia ou Bioquímica.
• Supervisor de Blotecn%g/1I133441-Espec. em química, biologia ou correlatas. Exp. 6 meses. Fará
elaboração, descrição e execuçõo de testes. ler conhecimentos e prática em reoiões de maillard, enzimologia,
micrologio e fermentações. Conhecimento da leg�laçõo de produtos e oramos noturois.leitura fluente e boa
conversação em inglês.

ÁREA ADMINISTRATIVA
• Anlllistll de Custo 1346BI· Formará custo/preço de estofodos. Exp. no área.
• AnIIIistll de TreilClnellto(3634)· OrgonizlJ!ÕO e elobofoção de relotários; registros de treinamento; inscrições
de ocomponhomento de CUBOS; levantamento de necessidades e planos de treinamento geral. Experiência na área
ou em recuBOS humanos.
• Comprlldor 13496·3466·36291
• Gerente AtImlnlstRlI/vo 136541
• Gerenle de Mllrket/ng (2997)

ÁREA TÉCNICA
• Anll//slll de Suporle 136471
• Desenh/slll Pro;el/slll- (2 vlIglIsJ
• Enco"egeo deACIIHmenlo 136111· Conhecimento em rama, felpadeira, Calandra e Navolhodeira.
• Enco"eJlldo de fmlur1l1Íll136121· Conhecimento em máquinas de tingir, hidro·abridores, hidro·tubulares,
pesagem de produtos químicos e corontes.
• Mecanico E/elrolemlco - fará manutenção elétrica e mecânica em compressores rotativos a parafusos. ler
carteira de habilitação. ,

• Progrllmodor de Slslemlls - Programador em Delphi com exp. de 6 meses.
• TécnicoMecinlco132(9) - manutenção de ar condicionado, refrigeradores e máquinas de lavar. Desejável
2' Grau técnico.
• Tém/co QUÍlllko134201- Curso léc. Químico, 02anosde exp. (l vagaI. Curso léc. Químico incompleto ou
curso no área pelo CETlQI, exp. no ramo têxtil de OI ano. (l vogal
ÁREA COMERCIAL
• Represelllllnle Comercillll33511-formadoem administração, com boa base de marketing, conhecimento
básico em inglês e/ou espanhol, experiência em vendas. Deverá ter conduçõo próprio. Prestação de serviço nõo
exclusivo (l vogo) e outros 12 vagos) Cód. 112949·3517)
• Gerenle ComerCÍII/ 136001· Coordenam a equipe de vendas. Deve ter corro próprio e disponibilidade poro
viogen�
• Promotor de Vendos 13320·3491)
• VentIetIores EJllemos- DeveiruIos16vogos), outrosvendedaresl3vogosl. Vendas de Publicidade, terrurso
de vendas emrro próprio I I vagol. Exp. em vendos. Atuorno em Joraguá do Sul e região.
• Velldedores Inlemos - Exp. Em vendas 13 vogas). Superior ou Té!. em eletrônica. Preferencialmente que
tenha canhecimento em geradores e motores. (l vogo)
ÁREA OPERACIONAL
• AfOuglle/ro (3169)

.

.

• AIIJlIIhrr de Corle (3574) - Exp. mínima de 6 meses em corte, dobra e interpretar desenhos.
• Aud/lllr de Plldelro (3429)
• Coordenlldor de Segurllnfll 135061
• CoslurelrasI3376·3527·3540·34971-Conhecimenta em máquina reta, cobertura e averlok 121 vago), e
poraddadede SchroederllOvagasl.
• Cozinheiro (3531)
• Eletricislll-Com prática em installllão, ter exp. em iluminação, perfilado: Com exp. em installllÕa industrial
12vap).
• E/elridslll de Veículos - Conhecimento em trova elétrica, motor de partida, vidro elétrico e alternador.
• EncanIIIiorlnWslrilll(3475)· Fom trabalhos em tubulaiõesiredes de ar, de vapor e de águo. Exp.de 6 meses.
• Freslldor(3291·3631) - ter exp. de 02 anos.
• GUllrdlllnduslrill/132961
• Mecinco deMllnlllenfÍII 13474· 36(0) - montagem de máquinos, cam exp. 6 meses I I vago). Mecânica
I�tricoemeaiim)em veirulosautornotores(l vagol. Moootençôomversosequipomentos, usinogemde componentes,
exp. de 03 anos (l vagaI.
• Mecanlco de Monlllgem (3474)
•Mecíinico de SuspensãoI356B) - Pora veiculos pequenos, conhecimento suspensão, balorKeamento de rodos,
geometria, montagem de pneus, com I' ou 2' grau.
•MolorisllljOperlldor de Gulnmo 133311
• Operlldor de EJClrusorll(3596) - Exp.06 meses na máquina extrusoro.
• Openrdorde GuillJolinII(2935) e Do6n!cleirll{29341· ler pelo menos 90dios deexp. Ter curso de leitura
e Interpretoção de Desenha Mecânico.Trabalham na área demlderario (l vagol e no área de forrnosde metal (l
vago). Na cidade de Corupá.
• "In,,, (2 vlIglISJ -Atuará no área indlistrial- estruturas metálicos.
• SoIclllllor{3555·3479·3476) - Exp. em solda Mig e serralheria, canhecimento em lenura e interpretação em
desenha témico e emmeõdas{l vago). Conhecimento em soldo elétrica (I vago). Exp. 6 meses em soldo grossa,em
choposdeleri1l{l vogo):
• Torneiro Mecinlco·13322·347B) - ter exp. OI o 02 anos em torno universal, ter curso de leitura e

interprellJ!ÕO de desenhos (4 vagas). Com d'lSpOnibitKlode pora trabalharem Corupá (I vago).

. RuaJorgeCzenie� 1245 (Rua do HospitalJaragrilJ.
Cx.Postli 200 - ap 89.255-000

Fone (47) 371-4311 Fax (47) 275-1091
recrutamento@humana.com.br www.humana.com.br

75.000-,00. Tratar:
371-9319.

Vende-se sobrado, com
158m, Ilha da Figueira.
R$ 67.000,00.
Tratar: 370-4826.MÓVEIS

,asDS! r,arllmentos I ciírlras 11etre1Wl

Vende-se casa de alvenaria
com 150m2, na Praia de
Enseada. Tratar: 372-
2772, com José Carlos.

Vende-se casa no Bairro
. Czerniewicz. Valor R$

Pizzaria BOM G,osto
Pizza Gigante (4Sem) - RS 17,90
P.izza Grande (3Sem) - RS 13,90
Pizza Média (30em) - RS 11,90
Pizza. Pequena (25cm) - RS 8,90

Calzone - �S 15,90
Servimos a/moco e Marmifex sob encomenda,

�ua Procópio Gomes de Oliveira, 1277 - Joroguó do Sul- S( Fg.pe 275-2825

•

Vagas em todo Brasil

Rua Expedicionário Cabo Harry Hadlich, 35
Centro - Jaraguá do Sul - SC

Vendo casa Estrada Nova,
lot, Primavera, casa de
madeira. Valor R$
20.000,00. Aceita-se
carro. Tratar: 275-1676 .

. Vende-se casa com

160m2, nova, no
Jaraguá Esquerdo.
Valor R$ 85.000,00.
Tratar: 9104-3238.

Vende-se 1 casa em Barra
do Sul, com 5 peças, a
600m da lagoa, no valor
de R$ 11.000,00.
Tratar: 371-7341.

Vende-se casa no Centro,
cf 112m2, terreno cf
240m2, rua Cabo Harry
Hadlich, 644. R$
70.000,00. Tratar:
371-2357

Vende-se casa de
madeira, cf 78m2, Vila·
Lalau, com 03 quartos,
sala, cozinha, bwc.
Terreno cf 484m2, rua
Major Júlio Ferreira.
R$ 45.000,00.
Tratar: 371-2357

Vende-se casa em João

Pessoa, cf 78m2,
alvenaria, 03 dormitórios,
e demais dependências,
terreno cf 345.50m2, rua

Francisco Panstein, 28.
R$ 25.000,00.
Tratar: 371-2357

Vende-se 1 casa em

alvenaria. Bairro Vila
Nova. Área construída de
200m2• R$ 80.000,00,
aceita-se ropostas, opto..
casa como parte do
pagamento.
Tratar: 370-0464.

Vende-se casa de
madeira, com 80m2, em
um terreno de 900m2,
próx. Chocoleite.
Valor R$ 600,00
negociáveis.
Tratar: 9112-4711.

Vende-se casa na praia do
Erwino, sobrado medindo
190m2, com 2 quartos na

parte de baixo e 3 na

parte de cima, com
entrada individual.
R$ 40.000,00, aceita-se
proposta. Tratar:
371-6640 .

Procuro casa para alugar
na Vila Rau, preferência
perto de Colégio.
Tratar: 370-4843.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FA
371-0154

CHIGOU O NOVO
-

O
FRALDA DESCARTÁVEL PAMPERS

com 10 unidades P - M - G

R$ 5,39

COM lU voc:f TtM CRÉDITO PRÉ-APROVADO
IM rODAS AS lOJAS DA flfOE FARMA,S.

COMPOSTO ENERGÉTICO -

NATUGERO

R$ 22,00
PEÇA lÃ o SEU.

ANUIDADE í EMíLIO CARLOS JOURDAN, NQ 72
EM FRENTE AO SHOPI�G

CHÁCARAACERTENA ESCOLHA:
FAÇA SEU INVESTIMENTO COM SEGURANÇA E QUALIDADE: adquira uma cháraca de 20.000m2,
40.000m2, 60.000m2.ou 200.000m2, junto'a riqueza natural da região, em uma área privativa, com trilha

ecológica, flora e fauna nalivas, nascentes, lagos com peixes, quiosque com churrasqueira à beira do riacho,
pontilhão e passarela de eucaliptos, área para quadra de entreternimento, sanitários com faça filtro com

tratamento septico, rede elétrica com posteamento e iluminação nas áreas de circulação. Realize o sonho de
morar junto a natureza com as águas do rio correndo entre as pedras e o barulho mágico que produzem.
Qualidade de vida com fácil acesso e ótima localização é tudo o que você precisa a 6km do centro, Rio Molha
400m após a gruta, 1 º acesso a esquerda, 'servidão das palmeiras km3. Tratar: 370-8563 ou 9975-0102

1I4:ttuale

Mesa para Computador,
100%MDF, varias modelos.

Rua Venâncio da Silva Porto, 21 sl:5/6

Nova Brasília - Jaraguá do Sul - se

Seu estiloatual

275-1953

Loja 1: Av. Marechal Deodoro da Fonseca; 180 - Centro - Jaraguádo Sul- SC - Fone: (47) 371-5800
Loja2: Av. Getúlio Vargas, 611- Centro - Corupá- SC-Fone: (47) 375-1948

.

Loja 3: Ângelo Rubini, 1053 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- se - Fone: (47)'376-1603
Loja 7: Rua 28 deAgosto, 2333 - Centro - Guaramirim - SC - Fone: (47) 373-0794

Mania de Vender Barato

9x33S3
Total: R$ 301,77 !1

Conjunto Estofado

Figueira 6 pçs
A Vista R$ 199,90

9x 17,00
Total:R$153,OO ,

Mesa pi Telefone
Wolf Motta

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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·1 "Vllle

Orçamento sem compromisso
371 ..0568

RíIla F\th'!diíbli WíllW!llílfi Sõe1n;enhOI[,. 31-1 - \IHa Lalau

.'

Fone/Fax
310-8200

ilMPI Madeireira Flórida Ltda.

Fones: 370-7393 - 370-7550 '

EJpt�QI.J>I;KI(!i �'" lIMderí'JcU �e, be�fldOlfie!ll1'O
d., 1fI\1Iid'e� em ,gef'"dl e: �1r'4S [p(IIIG oembe..nro

,

Rua Adolf Püttjer; 444 � Rio Molha

iF.IiIi�li'nh�IfI'Í' PlIMUJlr'Ii;;.!.bdlJ

Loja das Tintas Regina
FONE (4,7)' 17S"1BJO fi ],'75""41,01
� JI(!If'n pl!l'íTUNi:$ OJ""erelmis ê HSfdulctl1l$

Rua iMí."J)[ 'Will'le::JilJ\, 4] - �t6;úil10 Hot.el Etl!llf!jí� - Cel'itJIo

K&BI
-- ---- --

UV.�""t.
..........,Cl'...o ........ :

o ENDER:ECO CERTO DOS MEL:H10,R,ES
PRODUTOS PARA SEU LAR!

ESQUADRIAS
,

,.

".RACU.A
ALUMíNIO SOB MEDIDA

BOX iPARA BANHEIROS - CER,CM - JAN,EW
PORTAS, • PORTÓES • PANTOG'W'IClS

371-4154

T
����

PERFLEX,
• T'er.Wn:a's

,

' lka, p.m, b.u!li�ilrn
• EsqwdriiiU

• Viklrm ll!mf"'!u�
,ClcH\U
• ["rm1i-ts

Á:.allD Wa ínfalit1li'l cf. qu-clcMI:f"" IU·6f'=lr.d1:! Sn:niIIUCl6mpt'l1la
,

D nCfUi1 da, aJn.a ilm tnUI r�cio.l n nrn :JiL!D �ura",;CI .

vi.ud;8 - R:$ 2_995.00
c:.:."","D f'..'í'iI - R$ 250,00
Co ........... ",d'= - RI. 450,,00

I Inrurrieedore
�ª, faraguli

(Or""41) 371·1558
(r47j 915·1n1

DETmlE SUA CASA OU 1NDIÍlmllA {mm �im teàr tfu:lco)
L1NPru. DfCAIU DA Íl.GUA

I !1!!f����relmG'ih&ti., ;

CompLrtUI)tM;· Ptri'Nlticos - suprimllfítas • Mali\Jt(!�O

Fone/Fax (4'7) 371-6790
I

E-mail: infQware@netuno.oom.br· ,

-RTIL,
{'inlltllN,�\..� • �·b;J!:lili\."":\.� • I )iECÜ�'IQ'�

p..i1"'l;;d-fZ. 'l"""_U"I'..owk"piLr'LV""'''t1iJ-cnt<>'1f''i[::)-

Cflttbn,· Ceh:hu • EdNdtmi • JtJiOOI'.a.;I'II1 PUII'Ib .. ,., Sel:vm..dlíilõi
Pfr"iIII\l"! 'o'IiI1lIUi� ti! H"i\mrrLlIIi " Hk:Ni'� i:IiíI
iH_IM ti�" 'lilfIdl'lt l\I;JdafU.Ii ti lmp!:r'bdoJ

Fone/fax: (47} 275-0514 / 370-1016

Rua Relnoido RiW, 520 - Jara9Ua do Sul - se

:z
7'
5
-

a rqu itetura
design

, Ru& Gel.�oGomés de OliVeira, 474

:3
5
4-
7'

371-3522
i!.I4".""" FtUll;'t1ol1. .r-w. Corn!.ro . �'�. (tl) •• J..r.-'I� cl!õ'-SIlJ·:5'C

g•.-Iit lII'II'iIIlX'!lI!lIiJljf,�1l11tJ .c.HI.ibr

r.
- -

-

.. �
.
j'

, J rr�)_W!.P7
_., • #'.'••• -

I

'jl)',-)Mtj:: .

,

..

tlL-UIt� !Y..w-Io.:llto:Jll.

"F'l::rI2>.. 1l::r=4aniol II o...haní..

Fajol::v.kr< na 1i-,lIa aubDcliv..dct PPA. I

I EnuuaAtJ:».

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ótimo faturamento,
motivo saúde.
Tratar: (47) 435-0964
ou 453-1023.

40 anos. Apresentar
se com currículo na

quarta-feira, a partir
das 9:00 horas na rua

Getúlio Vargas, 49,
sala 103.

após Samae, na Rua
Erwino Menegotti,
com 90m2, esquina.
Valor R$ 250,00.
Tratar: 371-6439 ou

9992-4682, com Sr.
Silos.

Vende-se vídeo-game
master systens com 2
cartuchos. Tratar
275-1960, com

Hilda.

Rose.

Vende-se Curió.
Tratar: 371-6711 ou

372-2772, com Zeca.

Faço traduções de

inglês/português,
português/inglês.
Tratar: 275-1960,
com Hilda.

Vende-se loja de

presentes e

brinquedos em geral.
Ótimo preço.
Tratar: 379-1992,
horário comercial.

Vende-se ou troca-se

por terreno, carro ou

casa, loja comercial,
estoque para sair ou
ficar no local. Ramo
de preencher,
decoração e

artesanato em

Guaramirim. Rua 28
de Agosto, ponto
estoque com sistema
de segurança e

vitrines.
Tratar: 379-1342.

Compro computador
particular, usado,
pago á vista.
Tratar: 373- 1 221 ou

9973-5656.

Maria Beatriz de
Andrade procura

emprego de
mensalista, auxiliar
de cozinha,
lavanderia.
Tratar: 9103-6155, p/
recado.

Alugo horário em

consultório

odontológico, ótima
localização, no centro

de Jaraguá do Sul.

Informações
371-4008 ou

9973-9835, com Dr.
Leonardo.

Vendo máquina de

estampa, marca

metalnox, com

tronsfer de brinde.
R$ 1.300,00. Tratar:
372-3732.

Vendo aparelho de
som sony 2600W,
com controle remoto

total. Semi-novo.
Valor R$ 400,00,
parcelado até 2x.
Tratar: (47)
9119-4036, com

Voldecir,

Vendo galpão
industrial pré
moldado de
acabamento. Com

200m2, em Schroeder.
Tratar: 9973-9313. Vende-se carrinho de

neném, em bom·
estado. R$ 60,00,
negociável.
Tratar: Rua Max

Doering, 163, fundos,
Czerniewicz.

Vende-se barraca

para campo ou

rodeio, modelo
arredondado, para 3

pessoas, com

varanda (nova).
R$ 180,00. Tratar:
370-8350, com

Sandra.

Vendo 2 terrenos de
frente prefeitura, em
Schroeder. Tratar:
9973-9313.

Compra-se telefone
376. Tratar:
376-1557.

Vende-se celular
Ericson Kf788, com
vibracall, carregador
para carro, cor azul.
R$ 220,00.
Tratar: 370-7026 ou

9997-0047, com

Maicon.

Vende-se linha
lelefonica 376.
Tratar: 370-7881.
Valor R$ 600,00, com
Leonel.

Vende-se 1 máquina
de tricô lanosix, com
pente, trocador de
cores, 1 rernolhcdeiro
e 1 rolado r de fios
manual. Tratar:
911 8-8604, com

Sônia.

Vende-se Opala
Diplomata, ano 90,
segundo dono, com
manual e nota fisccl,
carro impecável.
R$ 7.000,00.
Tratar: 9122-1157.

'

Procura alguém para
dividir aluguel, uma

moça ou mulher com
filhos. Tratar: Rua Max

Doering, 163, fundos,
Czerniewicz.

Vende-se bicicleta

ergométrica, biocycle
plus, com pouco uso.

R$ 160,00.
Tratar: 375-2596.

Troco secadora de

roupa por um

carrinho de bebê.
Tratar: 370-9282,
falar com Rose.

Vende-se berço com

colchão. R$ 30,00.
Tratar: 370-9228. Vende-se celular de

cartão. Valor a

combinar. Tratar:
370-9282.

Vende-se Astro GLS,
ano 95, 2.0, MPFI,
cornpletlssirno.
Tratar: 374-1597.

Vende-se 1 banheira
de hidromassagem
completa, nova, sem

uso, modelo M 11,
com dimensões de
l,60x1 A2 por OA6
de fundo. Preço de
mercado R$ 890,00,
vendo por R$ 680,00.
Tratar: 375-2596 ou

9903-0155.

Vende-se teclado
Cássio, com pouco
uso, em ótimo estado,
painel em inglês,
esponhol e português.
R$ 130,00.
Tratar: 375-2596.

Vende-se roupas
infantis de recém

nascido, de O a 6
meses. Tratar:

370-9228, com

Rosani.

COMPRO CONSÓRCIO,'
não contemplado, mais
de 15 parcelas, pago à

vista, em dinheiro.
Tratar: 522-0256
ou 9968-0588

Vende-se secadora de

roupa. R$ 50,00.
Tratar: 370-9282.

Vende-se Chevette SE,
ano 87, rodas 15,
cromadas, carro em

perfeito estado.
Valor R$ 4.300,00.
Aceita-se troca por
moto ou carro.

Tratar: 9122-1157,
com Marcio.

Vendo um celular

(Nokia 5180 ldeol),
com 6 meses de uso,
está na garantia.
R$ 150,00. Tratar
9118-9264, com Bia.

Vende-se salão de
beleza completo, com

telefone, sala de

massagem e

depilação. Freguesia
completa a 6 anos.

Situada a Rua Mal.
Deodoro 1708, sala
2, no centro. Vendo

por motivo de

mudança.
Tratar: 371 -4851 .

Vende-se 3 chácaras
com 16.000m2 cada,
na Barra Rio Cerro,
próx. Malwee, no
valor R$ 40.000,00
cada. Aceita-se contra

proposta. Rua Frida
Piske Krueger, 51 3,
nQ 51 O. Tratar:
9962-5880.

Vende-se uma gaita,
marca Todeschini, 80
baixos, na cor preta,
com caixa, em

perfeito estado. Valor
R$ 1.000,00.
Tratar: 372-2808.

ARQUITETOS

ATENÇAO
Vendo SOf1WARE
ARCHICAD original,

versõo 6.0,
parcelado longo prazo.

Ligue urgente:
Max/Paulo

(16) 624-4333
�E·mail:_mmanhas@yahoo.(om.

Vendo caminhonete
0-20, ano 94, cor
branca, de' luxe,
completa, cabine

dupla tropical. T
ratar: 276-0021,
com Otávio ou Eliani.

Vende-se cavalo

manga larga,
marchador. Bom para

provas de laço e

rédia. Tratar: 274-
8077. Compra-se

cadeirinha de bebê

para bicicleta.
Tratar: 372-2808.

Vendo loja de
material de

construção e móveis
no Bairro Santo
Antonio em Joinville.

Procura-se moça para
dividir apartamento
no centro. Tratar

9965-9428, com

Vende-se Corsa, 96.
R$ 9.500,00.
Tratar: 370-0330.

Precisa-se de
secretária entre 30 aAluga-se galpão,

�UNIÃo..... 5 A Ú D E

PLANOS DE SAÚDE
COLETIVOS E INDMDUAIS

Sua melhor op�ão de prazer
v4"';:,.,.l>h�Ct...�� .2.4 7;l"'''''�

Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteiro,
massagens er6ticas

F'ONE: (47) 9991-8668
Jaraguá do Sul e regitio' JhOJ�Y

•

leireiro Unissex
Rua Barõo do Rio Branco, 411 - Sola 3
(entro - Joroguó do Sul 275 - 3 096Rua João Picolli, 109 - Centro - Fone 371-7331

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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BERGO

EQUIPAMENTOS DE

I
I

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
t». AlÁ" f. <9lÓr'ío-V(}Y�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair®netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
t». CleNEW.I<W\IS�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

-'F:;:"::::::;';;C" -'''''':'''''*''1

CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIODONTIA. ..
VY'Cv. c�r�, .. ,�Ot

Fone/Fax: 371-8743 - Sala 705

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul- se

,

CEDRO MOVEIS

* Cozinhas Planejadas;
'li Mesas e Cadeiras;
* Estantes e Sofás;
* Dormitórios;
* Artigos de Decorações.

Orçamento
sem

compromisso

Fone: (047) 376-0679
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro
(ao lado do Hotel Itajara) - Jaraguá do Sul - SC

Vende-se Opala
Diplomata, ano 90,
segundo dono, com

manual e nota fiscal,
carro impecável.
R$ 7.000,00.
Tratar: 9122-1157.

desemb., ar quente.
Tratar: 9905-2848.

Tratar: 9103-1043.

Vende-se Monza 85,
R$ 3.500,00, ótimo
estado de

conservação. Tratar:
9105-9172.

Vende-se Chevette, 93,
gas., 1.65, prata.
Valor a combinar.
Tratar: 371-8150 ou

9122-4771.

Vende-se Vectra GLS,
ano 97, azul.
Impecável. Valor a
combinor, Tratar:
9973-5871 �

Vende-se Pick-up
Corsa, 97, em ótimo
estado. R$, 10.500,00.
Tratar: 376-0228.

Vende-se S-l O, diesel,
75, carroceria de

madeira, R$ 7.000,00,
e 2 carretinhas para '

gás, R$ 2.500,00.
Aceito carro nó

negócio. Tratar:
9961-9055.

Vende-se Vectra GLS,
00/00" prata, 2.2,
completo. Tratar:

371-6967, com Celso.

Vendo Vectra GLS,
2.2, 98, prata
metálico, ar digital, c/
58.000KM. Tratar:
371-5343.

Vende-se Kadett Lite,
94, 1.8, preto, limp.,

Jaraguá do Sul, 18 de setembro de 2001

Vende-se Kadett GL ,

1.8, prata, trio eletr.,
limp., desemb., ar

quente. Tratar:
9905-2848.

Vende-se Logus CL,
,1.8,93, azul
metálico, trio elétrico
e aros de liga.
Tratar: 371-5343.

Vende-se Chevette
st. 1.6, 88, branco,
gasolina. Tratar:
9905-2848.

Vende-se Monza

Classic, 92, 4 portas,
2.0, MPFI, completo,
rodas liga. Tratar:
371-5343.

Vende-se Palio EDX,2
portas, 97, vermelho.
R$ 10.700,00. Tratar:
371-9720.

Vende-se Palio EX 1.0,
2000, 2p, branco.
R$ 12.300,00.
Tratar: 371-9720.

,

Vende-se Fiorino .

Furgão, ano 94, bom
estado. Tratar:
9962-3550.

Vende-se Pick-up
diesel, cabine dupla,
81. R$ 12.500,ÓO.
Tratar: 370-0464.

PESSOA FíSICA/JURíOICÁ E FUNCIONÁRIO PÚBLICO
De RS 3.000,00 à RS 60.000,00

Co"; juros mais baixos c/o mercac/o financeiro
Prazo de 12 o 48 meses com boleto bancÍlrio
Liberamos os operações EM DINHEIRO de imediato*

* Após comsulta do cadastro
Informacões (021-21) 2243-0611

OBS.: Montemos sigilo absoluto

Vende-se Astro GLS,
ano 95, 2.0, MPFI,
completíssinio.
Tratar: 374-1597.

Vende-se Chevette SE,
ano 87, rodas 15,
cromadas, carro em

perfeito estado.
Valor R$ 4.300,00.
Aceita-se troca por
moto ou carro.

Tratar: 9122-1157,
com Marcio.

Vendo caminhonete

D-20, ano 94, cor
branca, de luxe,
completa, cabine
dupla tropical. T
ratar: 276-0021, -

com Otávio ou Eliani.

Vende-se Corsa, 96.
R$ 9.500,00.
Tratar: 370-0330.

Vende-se Monza, ano
83, em bom estado
de conservação.
Valor R$ 2,500,00.
Aceita troca.

Tratar: 9122-1157.

Vende-se Monza, ano
87, em bom estado.
Valor R$ 4.500,00.
Tratar: 9122-1157.

Vende-se Kadett GLS,
completo, licenciado,

Vende-se Vectra GLS,
ano 97, prata,
completo com ar e

direção, pneus novos,

magazine p/ 6 CDs
em ótimo estado.

único dono.
R$ 12.800,00.
Tratar 373-1026.

Vende-se Chevette,
91, gasolina,
único dono.
Valor R$ 5.500,00.
Tratar: 376-1557.

Vende-se Vectra

completo, ano 97.
Valor R$ 21.000,00.
Tratar: 275-4081.

Vende-se Kadett

GLS, 98. Tratar
9118-5820.

Vendo Kadett

conversível, GSI, ano
, 93, completo, cor
vermelho, com rodas

esportivas 1 5.
Tratar: 9101-4214.

Vendo Vectra ,GLS,
ano 97, completo,
com ar e direção em

ótimo estado.
Tratar: 9103-1043.

Vende-se Astro GLS

2.0, ano 95, completo,
direção hidráulica, ar
condicionado, alarme,
vidros e travas elétrica.
Escelente estado de

conservação.
Valor R$ 12.500,00.
Tratar: 372-4965,
372-4912 comI. Ou

(47) 422-9575.

Vende-se Monza, 86,
SLE, álcool, em
perfeito estado.
Valor R$ 4.000,00.
Tratar: 9119-4036,
com Valdecir.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PlANede SUA COZINHA e

seu OORMITÓRIO eM: r

MÓVEIS
GOMES

PARCELAMOS
EM 16 VEZES

(1+15X)
*.11&Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219 - Nova Brasília - Jaraguá do Sul - se _ 372-0002

ZoornCreative _ CENP

@ $. ;

Plano Bem Objeto Crédito Parcela

_.

�!��!t'flêg_;;,..Indlscutivelmente o melhor

01 - Sorteio;
03 - Lance livre.

36meses

SJ .U lA.� a;!t:c;

Hor6rio de Atendimento: 'das 8:00 hs
às 19:00 hs, sem fechar para almoço.

Rua Adélio Fischer, 239 - Fone 371-2999
e Walter Marquardt, 727 - Fone 370-8800.

GRUP0430
Assembléia em Jaraguá do Sul

Dia 19/09/2001
'
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PREGOS

RHBrasil - Recursos Humanos do 'Brasil
Ruo Preso Epitácio Pessoa, 383 - Centro

CEP 89251-100 - Jaraguá do Sul
Tel. (47) 371-9565

Home Page: www.rhbrusil.com.br
E-mail: jaragua@rhbrasil.com.br

A RHBrasU seleciona profissionais para as seguintes oportunidades:
• TÉCNICOS ELETRÔNICOS, ELETROTÉCNICOS, ELETROMECÂNICOS OU AINDA
TECNÓLOGOS MECÂNICOS Com_ formação e experiência na área de elétrica.
* ELET�ICISTA DE MANUTENÇAO Com formação acadêmica de, no mínimo, ensino
médio e curso profissionalizante. Experiência de três anos na função e habilidades técnicas
como: conhecimento em eletricidade industrial, eletrônica, projetos elétricos e eletrônicos,
instalações elétricas, operação de furadeiras e, ainda, conhecimento em pneumática e em
informática. Enviar currículos para carla@rhbrasjl ccrn.br;
* TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES Com formação na área e disponibilidade de residência em

Jaraguá do Sul ou microrregião. .

* AUDITOR DE QUALIDADE Necessário Superior completo ou cursando e conhecimento
em sistemas de qualidade, ISO 9000, Programa 55 e Qualidade Total. Enviar currículos para
cerlaearhbrestl.com.br.
* OPERADORA .DE TELEMARKETING Necessário experiência e/ ou curso.
* TELEFONISTA/ RECEPCIONISTA Necessário experiência e/ou curso. lo\.* ALMOXARIF� Nec

..
esséno 20 grau completo.

* ENGENHEIRO QUIMICO Experiência com hderança de pessoal. Enviar currículos para
carla@rhbrasi! com.br.

.

* COORDENADOR DE PCP Com atuação na área têxtil. Enviar currículos para
carla@rhbrasil.com br.
* VENDEDORA EXTERNA Necessário pOSSUir veículo próprio. Para Jaraguá do Sul e

microrregião. Para atuar com produtos para decoração.
* ENGENHEIRO DE ALIMENTOS Experiência na função. Desejável idioma inglês.
Necessário conhecimento em fluxo de processo e química. Domínio de análises físico
químicas. Análise sensorial. Informática. Conhecimênto de análise de embalagens. Enviar
currículos para carla@rhbrasjl com br,

�

* ENCARREGADO DE ACABAMENTO TEXTIL Conhecimento em calandra, rama e outras
máquinas da área têxtil. Habilidade para lidar com pessoas. Enviar currículos para
carla@rhbrasil com.br.,
* PROJETISTA DE MAQUINAS Necessário Técnico em Mecânica. Conhecimento em
desenho técnico mecânico, instrumentos de metrologia, informática (Star Oftice e Windows),
AUTO CAD e SGE (Sistema de gestão empresarial). Disponibilidade para residir no município
de Brusque ou região. Enviar currlcuge par? carla@rhbrasil.q�m.br.
* COORDENADOR DE MANUTENÇAO ELETRICA OU MECANICA Vasta experiência
na área de manutenção elétrica e/ou mecânica. Experiência com liderança de grupo. Enviar
currículos para carla@rhbrasil com br.
* CONSULTOR. COMERCIAL Formação superior completa ou cursando. Vivência na área
comercial. Residência em Jaraguá do Sul ou microrregião.
* ENCARREGADO DE TINTURARIA Conhecimento em máquinas de tingir, hidro-abridor
e hidra-tubular. Conhecimento em pesagem de produtos químicos. Enviar currículos para
carla@rhbrasil.com br.

•

* EMPREGADA DOMESTICA Necessário saber cozinhar e pernoitar no trabalho. Otimo
salário!!!

.

* AUXILIAR D� PRODUÇÃO Desejável experiência em fábrica de móveis ou marcenaria.
* AUXILIAR DE MARCENEIRO Experiência em fábrica de móveis ou marcenaria.
* MARCENEIRO Experiência em móveis sob medida.. .

,
.* AUXILIAR DE PRODUÇÃO 10 grau completo. Estabilidade profissional e residência em

Jaraguá do Sul:
_

* OPERADOR DE PRODUÇAO Necessário 1° qrauccmpleto e residência em Guaramirim,
preferencialmente nos bairros Corticeira, Caixa d'Agua ou proximidades.
* OPERADOR DE PRODUÇÃO 2° grau completo. Necessário residência fixa em Jaraguá
do Sul lou .nucrorreçtão) por pelo menos seis meses.

.

• MECANICO DE MOTOCICLETA
* BALCONISTA com 20 grau completo, com informática e carteira de habilitação.
* AUXILIAR DE PCP com conhecimento técnico mecânico, Informática (Word, Excel e
Internet).
* SERRALHEIRO Experiência e conhecimento em instrumentos de medição.
* AUXILIARES DE PRODUÇÃO Moradores do bairro Ilha da Figueira, próximo ao Colégio
Professora Lilia A. Oeschsler ou Pedreira Rio Branco. Várias v-agas para diversos turnos,

:n:����I���sÔRES DE MOTORES ELÉTRICOS Com experiência comprovada.
* PINTOR PISTOLA Necessário experiência .em pintura automotiva e preferencialmente

�es�d:cÂ�I��r��i��NUTENÇÃO Com experiência em manutenção industrial em
tubulações, com solda mig e elétrica e amplo conhecimento em caldeiraria (ar, água e

vapor). Disponibilidade para residência em Jaraguá do Sul. Enviar currículos para
henrigue@rhbrasil com br .

* AUXILIAR DE VENDAS· Experiência em vendas, conhecimento em televendas,
informática (Word , Excel e Internet ), necessário conhecimento no idioma espanhol.
* OPERADOR DE EXTRUSORA Com experiência em méqutna extrusora, conhecimento
em ptésuco PP.

.

* AUXILIAR DE CONTABILIDADE Com experiência em fluxo de caixa. Excelente
remuneração!!!
* ANALISTA DE SISTEMAS PLENO Com superior completo em Informática ou similar.
Com experiência mínima de três anos em diversos sistemas de informática. Habilidade
para coordenar equipe. Enviar currlculos para henrjgue@rhbrasi! com br.
* ANALISTA DE SISTEMAS JUNIOR Com superior completo em Informática ou similar.
Com experiência em sistemas de informática. Enviar currículos para
henrigl.;!e@rhbrasil combr.·

.

* MECANICO DE MANUTENÇÃO Experiência em manutenção industrial, em ínformática
e carteira de habilitação. Disponibilidade para trabalhar em turnos. excetente
oport�nidade!!!

,

* RECEM-FORMADOS no curso de ENGENHARIA ELETRICA INDUSTRIAL ou similar.
* ANALISTA DE CARGOS E SALÁRIOS Superior completo ou cursando Administração
(ou similar). Com experiência na área de cargos e salários. Enviar currículos para
henrigue@rhbrasi! com br.
* GERENTE DE PRODUÇÃO Superior completo em Química Têxtil ou em Engenharia
Têxtil com experiência em controle de processos na área colorimétrica, tingimento e
acabamento. Inglês fluente e dominio em informática. Enviar currículos para
henrigye@rhbrasil coO) br. .

* ELETRICISTA DE VEICUlOS E CAMINHÕES 1° grau e com experiência.
: ����t��RJ:�I���g ���i�n�: .i�a��a�aí�:�ã�i���m Cursos 'de Informática.

* EXPEDIDOR DE M�TERIAL Experiência em empresa têxtil e 20 grau completo.
* ANALISTA DE NEGOCIOS/SISTEMAS 30 grau. Com experiência em Progress, Magnus

. ou SEM - Sistema Datasul. Enviar currículos para jessie@rhbrasiJ com br;
* PROMOTOR CA) DE VENDAS 20 Grau. Com experiência em vendas de Transportes
(Transportadora), velcylo. próprio. .

* ENGENHEIRO MECANICO 3° grau completo. Para desenvolvimento e acompanhamento
de projetos e coordenação de grupos. Com experiência em Empresa Alimentícia. Enviar
currículos para jessie@rhbr5!sjl com br.

_

* INSTRUTOR DE INFORMATICA/MANUTENÇAO 20 Grau Completo e çom Experiência.
* CONSULTOR COMERCIAL 30 Grau. Com experiência Administrativa/Financeira,
organização de Eventos e coordenação de reuniões. Enviar currículos para
jessje@rhbrasi! com br.
* MARCENEIRO Com Experiência. ,

* DESENHISTA PROJETISTA Com conhecimento em Interpretação de desenhos,
Computador e Auto Cad, 20 grau. Enviar currículos para. jessie@rhb@si! qom.br.
* OPERADOR DE TORNO CNC Com experiência. 10 grau.
* MECÂNICO DE MANUTENÇÃO Com experiência em Empresa Têxtil e 10 grau.

: ����I��RD�Ep����rtg���a�� r:�'A����urso e Experiência ..

fertas Jaraguá do Sul, 18 de setembro de 20Q,l

quente. Tratar:
9903-2936.

Vende-se Tempra IE,
2.0, completo, 8
válvulas, verde
metálico.
Tratar:
371-5343.Vende-se Uno 1.5R,

88, vermelho, vidros
elétr., gasolina, limp.
e desembaçador, ar

Vende-se Uno Mille,
92, verde metálico,

Or�Qmento sem compromisso-

* limpezo de fossos; •
* Desentupimento de canos, pios,
banheiros e caixa de gordura;
* Serviços gerais de desentupimento.
* Encanamento de rede de esgoto.

Fone: (47) 370-0778
Rua Urubici, 1027 - Lateral da José Picolli
Lote 31 - Estrada Nova - Jaraguá do Sul

+Rs GRU��SE�::�ORES
"Venda "Locação

Irmáquinas Indústria "Conserto "Montageme Comércio Ltda.• ME

Trabolhamos com vem/as e consertos:
* Molores Estacionários· * Molossem
• Lavo JoIo * Rocodeira
• Aspirador * MÓlobombas
* Compressor, ele... * Enlre outros...

* Assistência 24hs
www.irmaquinas.cjb.nel

R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1651 - Centro - Jaraguá do Sul

UrdlÔgia e Medicina do Trabalho

Dr. D. Maurício Spies

E-mail: medclin@netunO.com.br

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 776
sala 9 - Jaraguá do Sul - se

Fone/Fax: 371-4724

limpador, desemb.,
ar ano 94,
2 portas, completo.
Tratar: 9101-4214.

4 portes.
Valor R$ 9.900,00.
Tratar: 9980-4405,
com Ismail.

Vendo Fiat Tipo,
ano 95 SLX, 4
portas, completo.
Tratar: 9101-4214.

Vende-se Palio 96/
97, bordô, único
dono, 30.000km

original. Valor
R$ 10.200,00.
Tratar: 376-0869,
com Celso.

Vendo Fiat Uno,
98, completo,

Rua João Picolli, 94 - Centro Fone/Fax: (47) 370-1256
Rua Bernardo Dornbusch, 300 - Fone/Fax: (47) 371-7646

lABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLINICAS

T�Cv !eYViço-CÚtt�

ESQUADRIAS
DE ALUMíNIO
E MOLDURAS

Rua João Butschardt, 855 - Centro (junto ao

trevo principal) - Guaramirim - SC

Amparo's Lanches
evv�p��povÇÕ€%��,

RuaWalterMarquardt, 331 - Vila Nova - próximo a

Verdureira da Patrícia - Fone (47) 371-5715

fi

(47) 371-3512

Rua Walter Marquardt, 130 - SL 01 - Vila Nova - Jaraguá do Sul- se

Rua Reinaldo Roo, 806,
sala 4 - Cen1ro

Jaraguá do Sul - se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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GERAL

aVIDA ROTÁRIA

A visita do governador do D-4650
No último dia 11 do

corrente mês, aconte
ceu a visita do governa
dor do Distrito 4650, o
rotariano Herbert

Zimath Júnior, em con

corrida reunião do

Rotary Club Jaraguá do

Sul, nas dependências
do restaurante anexo

ao Parthenon Century,
com a admissão de

mais três novos 'com

panheiros.

IPASSEIO

Domingo no Parque Malwee

.

o Parque Malwee é ponto
de encontro obrigatório,
reunindo pessoas· amigas
para um passeio pelo par

qu,e ou um almoço
descontraído. A foto

mostra a sra. Brunhilde M.

Schmockel em companhia
das sras. Alma Frenzel e

Herta Gumz .Frenzel, lem
brando coisas do passado.

�rcul0
Italiano

JANTAR MENSAClCÍRCULO ITALIANO DE JARAGUÁ DO SUL
CNPJ NO 81.156.341/0001-5

JARAGUÁ DO SUL - SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIAGERALORDINÁRIA

.

Teremos nosso encontro

"mensal, no dia 28 de setem

bro, última sexta-feira do mês,
no Salão de Festas da Igreja
Nossa Senhora Rainha da Paz,
a parti r das 20:00 horas.

O cardápio você já conhece,
galinha caipira, polenta,
macarrão e urrrsabo rcso
vinho.

L rs; vêse vem!

Pelo presente edital ficam convocados todos os des
cendentes de italianos maiores de dezesseis anos para
a Assembléia Geral Ordinária de acordo com o Art. 14
letra "Ali do Estatuto, a realizar-se no dia 15 de outu
bro de 2001, às 18:00 horas em primeira convocação,
na Sede Social do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul,
na Rua dos Imigrantes Italianos nO 33, em Jaraguá do
Sul (SC)"para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Alteração do Estatuto Social - Artigo 26;
2. Assuntos gerais de interesse da sociedade:

tfoTA 1 - A Assembléia Geral será constituída e

funcionará em primeira convocação,
com a maioria absoluta dos sócios e

em segunda convocação, 30 minu
tos após, com a presença de qual
quer número de sócios.

Jaraguá do Sul (SC), 17 de setembro de 2001.

DEVANIR DANNA - Presidente

371-8222
Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraquá do Sul - SC

CORREIODOPOVO 38

Local:
Hotel e Restaurante

Repr.esa, na BR 280,
ao lado do Posto Rudnick

GUARAMIRIM/SC

'a' I

,:� �
!

21 a 23/Setembro
Venha se divertir!
- Pratos típicos
- Música ao vivo

Dia: 21/09
início às 19: OOhoras

Dias 22 e 23/09
início às 11:00 horas

!l:..Jt Tabelionato. de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.. 373-0404

Rua Reinoldo Rau, 61 - sala 1 e 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 371-5531 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o QUE SE FALA NO'SENADO REMINISCÊNCIAS
Emendas à Constituição

permitem convocação de

autoridades - O senador
Ademir Andrade (PSB-PA)
apresentou proposta de emen
da à Constituição (pEC) que
permite às assembléias legisla
tivas e câmaras de vereadores a

convocação de autoridades dos

governos estaduais e munici

pais para prestar esclarecimen
tos dos seus atos. A intenção
do senador é conceder aos legis
lativos dos Estados e municí

pios prerrogativa análoga a que
é exercida pelo Congresso Na
cional, qu� pode convocarminis
tros e outras autoridades federais.

As atribuições estão previs
tas na Constituição para os ór
gãos do Poder Legislativo fe
deral e há os que entendem que
essas atribuições contemplam

'

também as assembléias e câma
ras de vereadores. Mas muitas
vezes elas são negadas sob o

argúmento de que falta previ
são constitucional para isso.
"Estamos contribuindo para

que essas casas do povo possam
exercer com toda a efetividade as

prerrogativas de fiscalização que
são próprias do Legislativo", jus
tificouAdemirAndrade.

PelaPEC, quaisquer titulares
de órgãos diretamente subordi

nados às prefeituras ou aos go
vernos estaduais poderão ser con

vocados para prestar informações
sobre assuntos previamente de
terminados, sob pena de come

terem crime de responsabilidade.
Além disso, o texto permite que
as autoridades compareçam ao

Legislativo para expor assuntos
de interesse dos governos. A pro

posta estende também às mesas

das assembléias e câinaras de ve
readores o direito de encaminhar

pedidos de informação por escri-
to às autoridades.

-

A proposta, com a assinatu

ra de 44 senadores, foi encami
nhada à Mesa do Senado, que a

enviou à CC] (Comissão de

Constituição,]ustiça e Cidadania).
'jORNALDO SENADO", edi
ção 1.351, página 5.

Garibaldi - JGS-
Distrito de Veszprém (084)

Por que "antiqarnente"
e "outrora"? LXXIV

balanço que se fizer do qua
triênio que vai terminar".

.

Limites e Revolução dos
Fanáticos - ''A questão de li
mites com o estado do Paraná
assumirá um caráter de extre

ma gravidade. A revolta dos
fanáticos alastrava-se assusta

doramente, perturbando a

vida do Estado e empobrecen
do a região, onde existe a nos

sa riqueza pastoril, obrigando
a sacrifícios imprevistos do Te

souro que forçosamente se en

contra em situação precária".
Situação Internacional

''Arrastado pelos atos de hos

tilidade praticados pelo Impé
rio Alemão contra navios mer

cantes nacionais ... o Brasil re

conheceu o estado de guerra".
Ordem Pública - ''A não

serem fatos isolados, infeliz
mente da maior gravidade,
ocorridos na Capital e em

Curitibanos, a ordem pública
não foi perturbada em outro

ponto do Estado",

Serviço de Colonização
- "O Serviço de Colonização
era feito pelo Governo Fede

ral, com núcleos Anitápolis,
Esteves Júnior, Rio Branco,

pela Sociedade Colonizadora

Hanseática, pela Companhia
Metropolitana, pela Sociedade
Colonizadora Catarinense e

pela Brazil Railway feita com

os seguintes núcleos, todos do

mais largo futuro: Nova Ga

licia, Rio das Antas, Rio das pe

dras, Rio Bonito, Herval, Rio

Capinzal, Savóia, Rio do Pei
xe e Rio Uruguai. A Coloniza

ção quase se limita a venda de

lotes a indivíduos nacionais, OU

a estrangeiros já domicilia-dos
no Estado, porque a conflagra
ção estancou por compl�tO,
todas as correntes imigratÓ
rias". Conclui na próxima se

mana. (FRITZ VON JARAGUÁ)

MENAU: Garcia Alto, Vargem
Grande, Cedro Alto, Subida Rio
Oeste, Massaranduba, Gaspar
Grande, Testo Alto, Velha Cen

tral e Gasparinho.
MUNICÍPIO DE }OIN

VILLE: Km 5 da Estrada D.

Francisca, Km 11 da mesma Es

trada, Km 21 da mesma Estrada,
Estrada da Ilha, Estrada do

Cubatão, Km 5 da Estrada Santa,
Catarina, Km 13 damesma Estra

da, Estrada do Iririú, Estrada do

Salto, Estrada deAnnaburg, Estra
da Schroeder, Estrada do Piraí, Es
trada deJaraguá, Garibaldi, Rio da

Luz, Bompland, Estrada Felipe
Schmidt e duas escolas com a de

nominação de 1 a e 2a, na Estrada
do Sul.

Palácio do Governo, em Flo

rianópolis, 20 deJunho de 1918

FEUPESCHMIDT

Antonio M. Barroso Pereira.

A fala do governador Felipe
Schmidt na 9aLegislatura do
Congresso Representativo
de Santa Catarina

Era a últimamensagem do seu

quatriênio de governo e dela to

mamos alguns tópicos:
Difamação - "Malgrado a

campanha de difamação que se

desencadeou contra Santa

Catarina, menos visando o Esta

do que a pessoa de seu governa
dor, tenho a ufania de declarar
vos, com o testemunho de.todos
os nossos concidadãos, que meu

governo se manteve invariavel

mente na órbita da lei e da tole

rância, que às vezes chegou a pa
recer excessiva, preferindo esta

conduta, a sufocar as liberdades
públicas, prevalecendo-me do

regime excepcional do Estado de

Sítio. Porque, senhores, eu não

tremo diante do julgamento se

reno do Povo catarinense: eu não

me arreceio do veredictum da

Nação, quando um e outro tive

rem de ser pronunciados após o

Escolas em

núcleos

coloniais
A ação do professor paulista

Orestes Guimarães, já referido
anteriormente, fazia-se sentir

quando o governo de SC bai

xava o seguinte
Decreto nO 1.131, de 20 de

junho de 1918"
O general Felipe Schmidt,

governador do Estado de San
ta Catarina, usando das suas

atribuições e tendo em vista a

necessidade de envolver cada
vez mais o ensino público nos

núcleos coloniais;
Considerando que o Gover

no Federal resolveu facilitar a

ação. do Estado e nesse parti
cular, baixando o Decreto n"

13.014, de 4/5/1918, queman
dou subvencionar as escolas

que forem criadas pelos gover
nos estaduais em todos os lu

gares de origem colonial, DE
CRETA:

Art 1 ° - Ficamcriadas as seguin
tes EscolasMistas nas linhas colo
niais abaixo designadas:
MUNICÍPIO DE SÃO

BENTO: Oxford, Mato Pre

to, Colônia Olsen, Estrada dos
Bugres, Rio Vermelho, Estrada
Wunderwaldt, e duas escolas,
com denominação de 1 a e 2a, em
cada uma das Estradas Hum

boldt e dos Banhados;
MUNICÍPIO DEURUS

SANGA: Urussanga Baixa, Rio
Comprudente, Rio Maior, Rio
Caeté, Rio São Bento, Rio Amé
rica e Rio Carvão;
MUNICÍPIO DE BRUS

QUE: Ribeirão de Ouro,
Guabiruba, Norte Alto, Cedro
Baixo e Butiá;
MUNICÍPIO DE BLU-

As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA

A Idade da Asnei ra (156)
Certo poeta, hoje ilustre, supondo-se um inovador, foi
mostrar os seus 'versos a Heráclito Graça.
- Filho, você quer o meu conselho? -, opinou o

gramático.
- Pendure a lira ao salgueiro; não faça mais versos.

O poeta rebelou-se:
- É porque você não entende disso. Os meus versos

são "novos"!
- Novos? -, fez Heráclito Graça. - É engano seu.

E implacável:
- Desde menino eu ouço dizer que a asneira é cousa veJhal

A .Austrecésilo - Discurso na Acaderrua Brasileira de Letras

COLUNA DO

Si!1dicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e Região
PL Nº 3.044/97 ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE!!!

Mesa da Câmara manda arquivar definitivamente projeto polêmico que excluía as

micro e pequenas empresas (MPE) da obrigatoriedade da escrituração contábil

Prevaleceu o bom senso. Ó CFC entrou firme. Bateu o pé. O'Presidente Serafim reuniu
se com os Relatores e argumentou, valenoo-se da lógica e de outros diplomas legais, a posição
contrária do Conselho nas suas "Reflexões". O Projeto de Lein.· 3.044, de 1997, foi arquivado
definitivamente em 23-8-2001, nos termos do art. 58, §4, do RI da Câmara. O último prazo para
apresentação de recurso, segundo o art. 58, § 2' do RI, findou-se em 15·8-2001, sem nenhuma

manifestação. Os Partamentares estão de parabéns!
Um pais que pensa em crescer precisa de controle, e a Contabilidade é o seu melhor e

principal instrumento. A globalização avança e a Contabilidade vai junto! A tentativa do projeto do
Sr. Borba de dispensar as MPE da obrigatoriedade de escrituração mercantil, pelo argumento do
tamanho da empresa, é miopia da qual poderiam advir danos e prejuizos incomensuráveis aos
interesses da sociedade. Seria condenare Pais à estagnação. A Contabilidade é a história, a
memória, o arquivo da entidade! Logo, não pode ser eliminada. Dai que, tanto o legisladorde 1850

(Cód. Com.), como o coetâneo, foram unânimes ao entender clara e explicitamente da impresein
divel neceSSidade da escrituração comercial, da sua obrigatoriedade e, na dispensa desta somen
te para efeito de arrecadação de tributo, a manutenção demecanismos que garantam o controle
do patrimônio, o controle econômico para beneficio da Nação.

.

O PL n' 3.044197 f� apresentado em 29-4-97 pelo então Deputado Sr. José Borba (PMDB
PR, atualmente PTB-PR).O PLalterava a Lei n.' 9.317/96, que dispõe sobre o regime tributário das
MPE, institui o SIMPLES e dá outras providências, e estabelecia que os dispositivos 10 a20 do
Código Comercial (Lei n.' 556, de 25 de junho de 1850) relativos à Contabilidade e escrituração,
não se aplicavam às MPE naquilo que conflitava com o disposto na Lei do Simples.

Obrigações comuns a todos os comerciantes
A escrituração comercial completa é obrigatória, por força de lei, em qualquer tipo de entidade com
fim lucrativo, independentemente de seu porte. O Plenário do CFC já havia-se manifestado diver
sas vezes, aprovando o entendimento de que as legislações que regem o Lucro Presumido e o

'Simples não revogaram, por indispensáveis, os demais atos leg<\is que exigem a escrituração
contábil completa.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I TRADiÇÃO: clubes de tiro realizam as competições oficiais alusivas à Schützenfest, de Jaraguá do Sul

HospitalJaraguá ganha
promoção daCarnguáVeículos
JARAGUÁ DO SUL -

Reunidos na noite de sexta
feira no restaurante do Par

gue Malwee, dirigentes do
Hospital e Maternidade Ja
raguá e da Caraguá Veícu
los-lançaram oficialmente a

promoção "Está nascendo
um Volkswagen O km pa
ra o Hospital e Materni

dade Jaraguá" .

O diretor do Hospital
e Maternidade J araguá,
Hilário Dalmann, citou em
seu discurso que a institui

ção sente-semuito honrada
pela iniciativa da revenda

Volkswagen e que aguarda
a participação da comuni-

Provas do fmal de semana foram
dade. "Sem sombra de

dúvidas, trabalhos como

para os atiradores masculinoseste mostram a importân
cia da parceria entre as

instituições de saúde com JARAGUÁ DO SUL - A

Associação dos Clubes de
Tiro do Vale do Itapocu
realizou sábado e domingo,
no Parque Municipal de
Eventos, as competições ofi
ciais entre os atiradores

masculinos, valendo pon
tos para a premiação que
será concedida durante a

Schützenfest As provas para
as atiradoras aconteceram

no final de semana anterior.
A premiação, tanto para
atiradores quanto atiradoras,
será entregue no último fi
nal de semana da festividade,
em outubro próximo.

Representantes de 21 so

ciedades de vários muni

cípios e diversas localidades
do Vale do Itapocu compa
receram para participar das
provas, em Jaraguá do Sul,
neste último final de semana,

competindo nas modalida
des seta, carabina e churn

binho. Durante dois dias, a
movimentação de público.
foi intensa no estande de
Tiro do Parque de Eventos,
antecipando o ambiente
festivo que deverá ser am-

as iniciativas privadas e pú
blicas. Espero que consiga-
mos em pouco tempo reu

nir um número de consor
ciados que nos proporcio
ne a doação de um veículo

pela Caraguá".
Naquela oportunidade

discursaram ainda o de

putado estadual Ivo Ko

nell, a vereadora Maristela
Menel e o diretor-supe
rintendente da Caraguá
Veículos,Jurandir Botelho. Edson Junkes/CP

Competições de tiro, tradição e diversão na Microrregião do Vale do Itapocu
Polícia tenta apurar causa de

poluição no Rio ltapocu
medalhas, destacando os

melhores atiradores masculi
nos e femininos e as socie

dades que acumularem as

melhores pontuações. O en

volvimento de apreciadores
. do tiro é significativo. Para
este ano, a previsão é de que
mais de duas mil pessoas
estarão participando direta

mente, sendo mais de 300

atiradoras em cada uma das
três modalidades no fe

minino, e mais de 500 em

cada modalidade, entre os

competidores masculinos .

(MILTON RAASCH)

além de constituir-se em

esporte freqüente e motiva

dor para dezenas de comu
nidades escolhidas, tanto em
bairros quanto em localida
des rurais. No ano passado,
mais de 80 mil tiros foram
disparados durante a festa,
com participação dos atira

dores das sociedades e tam

bém turistas epúblico emgeral.
PREMIAÇÃO - A soleni

dade da premiação sem

pre é realizada com desta

que durante a festa. Só neste
.

ano estarão sendo entregues
48 distinções, em troféus e

pliado com a realização da

Schützenfest, no mês que
vem - o acontecimento

mais representativo da cul

tura germânica na região.
Conforme Walter Go

etzke, diretor de Tiro da

Associação dos Clubes de
Tiro do Vale do Itapocu,
poucas regiões em Santa
Catarina mantêm esta tra

dição ainda tão atuante co

mo no Vale do Itapocu,
constituindo-se num acon

tecimento que vale sermos

trado para turistas e visi

tantes que chegam à região,

GUARAMIRIM/JARAGUÁ
DO SUL - A Polícia Am

biental deJoinville destacou
seis agentes para uma ave

riguação tentando apurar a

origem de forte poluição
constatada, ontem à tarde,
no Rio Itapocu. A denúncia
foi feita pelo Corpo de Bom
beiros Voluntários de Gua

tamirim, que decidiu recor
rer ao órgão de fiscalização,
depois de receber diversas

reclamações de moradores

próximos da Ponte Zim

dars, no trevo que dá acesso
à cidade, na BR-280.
De acordo com as in-

formações dos moradores,
.

extensas manchas de uma

substância não identificada

(semelhante a óleo), podia
.

ser vista em' lugares pró
ximos da ponte. Na averi

guação, os agentes constata
ram que, para apurarmelhor

. a procedência, teriam que
estender o trabalho rio aci

ma, de forma que as buscas
foram iniciadas a partir da

'ponte do entroncamento das
ruas Procópio Gomes e Ma

tinaFrutuoso, na entradapara
oBairro Ilha da Figueira, em
Jaraguá do Sul. O resultado
deverá sair hoje. (MR)

Consórcio Têxtilapresenta
perfildas empresas do setor

Contribuintepoderáconsultar
cadastro imobiliáriona Internet

Incentivo ao debate e ó discussão sadia JARAGUÁ DO SUL - Anita Pires, informando que GUARAMIRIM - A partir tipo de material utilizado na

Empresários e entidades que o grupo conta atualmente da vigência do novo ca- construção, tributações inci-
apóiam o Consórcio Têxtil com 45 produtoras e conti- dastro imobiliário da cidade, dentes e situação de paga-
de Competitividade para nuaaberto a outras instituições. que será concluído até de- mento dos impostos, entre
Exportação se reúnem hoje ' Além da internacionali- zembro pela empresa Cana- outras.

à noite, no Centro Cultural, zação das relações comer- das Assessoria e Serviços O serviço incluirá uma

para concretizar mais uma ciars, o consórcio permitirá Técnicos, contratada pela fotografia digital, facilitando
fase da implantação da rede a competição entre empre- PrefeituraMunicipal, o con- a identificação da proprie-
de empresas articuladas para sas de Jaraguá do Sul e pro- tribuinte poderá ter acesso dade. Essas informações fo-
exportar produtos têxteis dutoras de outros paises. O via Internet aos dados do ram dadas ontem, na reu-

do Município. Na oportu-
-

-projeto conta com o apoio da próprio registro cadastral, nião do CDM (Conselho
nidade, conhecerão o diag- Apevi, Acijs, Prefeitura do obtendo informações bas- de Desenvolvimento Mu-
nóstico do perfil das indús- Muniápio,Senai,Sebrae eBRDE tante variadas sobre os imó- nicipal), pelo .diretor da
trias do setor, resultado de SegundoAnita, contatos veis que possui na cidade, se- empresa que realiza o novo

pesquisa realizada pela Pires com a Itália possibilitaram a . jam terrenos ou construções. cadastro dos imóveis na

Associados Consultoria e parceria do Citer (Centro de Para tanto, ele deverá cidade, Luís Canadas. Junto
Assessoria, de Florianópolis. Informação Têxtil da Emília utilizar simplesmente o no- com o cadastro atualizado,

- O objetivo do con- Romagna), um centro inter- me ou número da inscrição
.

a empre�a fornecerá tam-
sórcio é unir as empresas pa- nacional de tecnologia e pes- cadastral e uma senha que a bém a nova planta de vala-
ra que elas superem, juntas, quisa na área de moda, e do empresa responsável estará res imobiliários da cidade,
as dificuldades enfrentadas Sipro, agência não-governa- fornecendo através de cor- que, depois de submetidos

pelamaioria das pequenas e mental de desenvolvimento da respondências, Dessa for- à apreciação do conselho,
médias empresas brasileiras Região de Ferrara. O Citer ma, o proprietário poderá serão remetidas para apro-
quando se trata de expor- antecipará as tendências, cor, obter informações porme- vação na Câmara de Verea-

tação-, revelou a represen- tipo de tecido e design atuando norizadas sobre a localiza- dores, e com vigência a par-
tante da Pires .Associados, como parceiro produtivo ção, dimensões do imóvel, tir de 2002. (MR)

Incentivar o debate, a discussão e a argumentação é a proposta
da Roda, projeto desenvolvido pela turma da 49 Série do
Colégio Marista São Luís, coordenado pela professora
Jaqueline Novello. .

.

Segundo a professora, A Roda é um momento de reflexão,
planejamento e avaliação das atividades desenvolvidas pela
classe. "Este trabalho tem como objetivo principal desenvolver
a consciência e o envolvimento das crianças no processo de
ensino-aprendizagem, do qual Fazem parte".
A aluna Aline Mayara Sebben nos conta como é A Roda:
"Todos os dias na primeira aula, nós, alunos da 49 Série, fazemos
A Roda. A roda é.o momento que podemos contar asnovidodes,
trazer algo sobre o assunto que estamos estudando, ler
reportagens, contar histórias, apresentar novas brincadeiras,
gemonstrar talentos artísticos etc.
E muito bom Fazer A Roda, pois além do que Foi citado
anteriormente, discutimos idéias sobre o planejamento, dando
Sugestões para as aulas e projetos desenvolvidos. Fazemos
auto-avaliação de nossos trabalhos e avaliamos também as

atividades realizadas pelas outras turmas, assim como passeios
e apresentações. Aprendemos quase brincando na Roda. Sinto
que meus colegas, assim como eu, gostam muito desse
�omento. Gostaria que outros professores soubessem da
Importância da Roda para que essa experiência continuasse

dOs próximos anos. Como diz meu amigo Diogo, essa roda
everia se chamar Roda da Cultura!"

M�is. do gue Formar alunos preparados para o vestibular, o
oblehvo e filosofia do ColégioMarista São Luís é fornor cidadãos
C?nscientes de seu papel na sociedade. "Bons cristãos e virtuosos
cidadãos", já dizia São Marcelino Champagnat, Fundador da
Con re ação Marista.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I TRAGÉDIA: OITO PESSOAS MORRERAM ENVOLVIDAS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO, DOMINGO, EM COLISÃO FRONTAL, EM GUARAMIRIM

Semana Nacional do Trânsito inicia com mortes na região
ra da ponte sobre o Rio

Piraí, quando acertou de

frente o veículo Parati,
placa LYN-9570, de

]oinville, conduzido por
Nelson AlexandreWirth,
29 anos.

Junto com Nelson

estavam as caroneiras
Elaine Cristina Vailatti,
moradora em]oinville, 16
anos, e Elisangela Porto

Lopes, 17 anos, que
residia em Timbó. No

Corsa, junto com Volnei,
estavam]urandiMiron da
Silva Filho, 27- anos,
Ronaldo César Pereira,
21 anos, todos de Gua

ramirim. Os seis mor

reram no local do aciden
te e foram encaminhados
direto para o Instituto

Médico-Legal de ]�aguá
do Sul. "Como ninguém
testemunhou o acidente,

]ARAGUÁ DO SUL -

Na semana que inicia a

campanha nacional de

conscientização no trân
sito, más notícias na

Microrregiãodo Vale do

Itapocu. Neste domingo,
foram registradas oito

mortes, além de diversas

pessoas feridas em aci

dentes. Entre os mais gra
ves, na madrugada de

domingo, por volta da
1 h15, a colisão frontal
entre dois veículos cau

sou a morte das seis pes
soas envolvidas. Segundo
informações da Polícia

Rodoviária Federal, o

Corsa, de placa MAS-

5614, de Guaramirim,
conduzido por Volnei

Albano, 22 anos, invadiu
a contramão para fazer

ultrapassagem no Km

38,9, próximo à cabecei-

fica complicado de desco
brir o que aconteceu, mas

pela violência do aci

dente, pelo menos um

dos carros devia estar em

alta velocidade", consi
dera o policial. O velório

das vítimas reuniu cen

tenas de pessoas, entre
familiares e amigos, na
manhã de ontem, em

Guaramirim.

Já no Km 15, próximo
ao acesso para Praia do

Erwino, às 13h20 de

domingo, outra morte foi
registrada.AmotoHonda
CG 125, placa LX]-0633,
de São Francisco do Sul,
conduzida por Francisco
Carlos Fandaruss, 35

anos, foi tentar cruzar a

rodovia e acabou acertan

do dois veículos: a cami

nhoneteMitsubishi, placa
ME]-0005, de São Bento

Fotos: Edson Junkes/CP

Veículo Corsa ficou 'totalmente destruído com a colisão ocorrida no domingo

do Sul; conduzida: por
Pedro Ivo Dionei, 51
anos - que não teve

lesões -, e o Corsa, de

placa LYK-6147, de São

Francisco do Sul, con
duzido por Fábio Pereira,
27 anos, que sofreu le

sões leves. Fandaruss fa-

leceu no local do aci

dente. O caroneiro da

moto, Ari Conceição
Mariano, 42 anos, sofreu

lesões graves e foi en

caminhado para o hos

pital de ]oinville.
Ainda na tarde de

domingo, Sidnei Sil-

veira da Silva, 20 anos,

morreu na BR-I01,
Km 317,6, atropelado
pelo Pálio Weekend,
placa IGW-1616, de

Laguna, e conduzido

por Fábio da Cunha

Rita, 33 anos.

(FABIANE RIBAS)

15/9/2001
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20 faixei:
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Megasena
concurso: 296Familiares e amigos acompanharam enterro de Jurandi

03 - 20 - 42 - 46 - 51 - 52

Amigos eparentes lamentam
amorte dos jovens Quina

concurso: 895

GUARAMIRIM - Cen
tenas de pessoas compa
receram ao sepultamen
to dos três jovens que
morreram no acidente
ocorrido na madrugada
de domingo. Os três
foram enterrados no

mesmo cemitério. Ami

gos, familiares e até cu

riosos foram ao cemi
tério prestar a última

homenagem às vítimas.

Todos se mostravam

solidários com as fa
mílias e muitos aponta-

- ram e necessidade de

duplicação da BR-280.

Para a estudante e amiga
de duas das vítimas Isa

bel Gonçalves, 17 anos,
o que falta é sensi

bilidade às autoridades

que rejeitaram a propos
ta de duplicação dessa

rodovia, considerada

campeã em acidentes
com vítimas fatais. Se

gundo Isabel, o trânsito
tem sido o responsável
pelo fim da vida de
muitos jovens. "É muito
triste saber que eles po
diam estar ainda junto de

nós", lamenta a estu

dante.

16-34-49-'58-59

Lotor:nania
concurso: 149

10 - 18 - 24 - 25

29 - 38 - 39 - 43

45 - 49 - 50 - 55

58 - 63 - 66 - 70

82 85 90 93

Loteria Federal
concurso 03579

1 ° - Prêmio: 55.198
20 - Prêmio: 56.866
30 - Prêmio: 35.586
40 - Prêmio: 33.385
50 - Prêmio: 53.443
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IDESTAQUE: RAULlNO JÚNIOR MANTÉM A'LlDERANÇA NA NOVATOS

Jaraguaenses se destacaram
no automobilismo, em Chapecó
]ARAGUÁ DO SUL -

o piloto jaraguaense
Raulino l<reis Júnior foi
um dos destaques da

oitava etapa do Cam

peonato Catarinense de

Automobilismo, reali
zado no final de semana

passado, no Autódromo
Internacional de Chape
có. Ele ficou em segun
do lugar na prova da ca

tegoria Novatos e man

tém a liderança do cam

peonato, com 71 pontos.
"Eu larguei em terceiro,
tive problemas logo no

início porque o carro pa- .

tinou um pouco, acabei

perdendo tempo na

troca das marchas e caí

para a oitava colocação.
A cada volta fui recupe
rando o tempo perdido
e acabei a prova em

segundo", destaca o pi
loto, que considera a pis
ta de Chapecó a melhor
do Estado. "É uma pista
de alta velocidade, a

média é de 103 quilô
metros por hora", diz.

Nesta categoria, Mi
chel Giusti, natural de
Joaçaba, está com 61, e,
em terceiro, vem Cláu

dio Welter Júnior, com
55 pontos. WelterJúnior
optou por não participar
desta etapa porque con

sidera a pista de Chape
có uma das mais difíceis.

Na Marcas A, piloto·
Leomar Fendrich liderou
a prova desde o início e

garantiu a primeira co

locação, à frente do

jaraguaense Douglas
Bogo e Eduardo Valle.

Na Marcas B, primeiro

lugar paraMaxMohr, de
Blumenau; na Stock

Car, vitória do piloto
natural de Itajaí, Rober
to Pruner.

Na sexta-feira, para
lelamente com o Esta

dual, foi realizado o

campeonato brasileiro
em pista de terra, que
contou com a vitória do

chapecoense Lizandro

Vacari, e, em segundo,
ficou o piloto de Jara
guá do Sul,Douglas Bogo.
A penúltima etapa

do Estadual de Velo
cidade está prevista para
os dias 13 e 14 de outu

bro, no autódromo de
Lontras. A última prova
será realizada em Jara
guá do Sul, no mês de
novembro.

(FABIANE RIBAS)

EquipeAjinc/Urbano/FME
conquistameda1hasno Mirim

}ARAGUÁ DO SUL -

Neste final de semana, a

equipe Ajinc/Urbano/
PME participou da segun
da etapa do Campeonato
Estadual Mirim de Nata

ção, disputado na piscina
municipal da cidade de São
Bento do Sul. O grande
destaque do grupo foi a

nadadora da categoria
Mirim 2, Raquel Mayer,
que conquistou três me

dalhas de ouro, além de
Eduardo Junkes, na Petiz

2, que garantiu duas de

ouro e uma de bronze.

Outro destaque foi ana
dadora Bárbara Herrnann,
com umamedalha de ouro

e uma de prata. Ela que está
em quarto lugar no ranking
brasileiro na prova dos 400
metros livre, mas não ob

teve um bom desempenho
naprova de suaespecialida
de. ''Bárbara está fazendo

um trabalho visando o

Campeonato Sul-brasileiro,
que serádisputado agoraem
outubro, enão foinamelhor
da sua condição para este

estadual", diz o técnico do

grupo,Ronaldo Fructuoso.
A surpresada equipe foi

o bom desempenho da na
dadora Mayara Martins,
com 3 medalhas (louro, 1

prata e 1 de bronze). O téc

nico ressalta que todos os

nadadores tiveram muito

bom desempenho. "Os
demais nadadores são to

dos novatos que foram re

velados no Circuito Interes

colar deNatação .;-Troféu
Ernani Volpi,Coitinho
do ano passado, S só este

ano estão disputando pela
equipe", considera.

Além do grupo jara
guaense, participaram dez

equipes, cerca de 330 na

dadores.

Caratecas da

Formigari
trazem títulos

}ARAGUÁ DO SUL - A

Associação Formigari par
ticipou no último sábado

-da 4a etapa doCampeonato
Catarinense de Caratê

Interestilos, realizado na

cidade de Pedras Grandes.

Ao todo, foram 20 delega
ções, somando aproxima
damente 470 atletas.

. A associação' represen
tou JaJiaguá do Sul com 30

atletas e éonqu1sto�26me
dalhas, sendo 13 �e 'ouro,
seis de prata e sete de bron

ze, totalizando 168 pontos
e conquistando o troféu de

segundo lugar emantendo
se na vice-liderança do

campeonato estadual.
A quinta e última etapa

será disputada em Jaraguá
do Sul, dia 8 de dezembro,
na Associação Recreativa

da Weg.

Quem tem essa Expressão aparece por aqui.
EXPRESSÃO EMPRESARIAL, HÁ UM ANO MOSTRANDO O POTENCIAL DA NOSSA REÇ3IÃO.
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I CAMPEÃ: SC PERDEU PARA TIME DO RS NA FASE ANTERIOR, MAS NA FINAL GOLEOU OS GAÚCHOS

Seleção catarinense surpreende e

vence por 4 a 1 a equipe gaúcha
jARAGuA DO SUL - A

seleção catarinense chegou
do Nordeste do Brasil, na
tarde de ontem, e desfilou

pelas principais ruas do

Município para comemo

rar os resultados positivos
que trouxeram do Cam

peonato Brasileiro de Sele

ções, disputado entre os

dias 11 e 16 de setembro.
Num jogo bastante equi
librado contra a seleção do
Rio Grande do Sul, o gru

po catarinense garantiu a

vitória, por 4 a 1. O técnico
Ferreti destacou o empe
nho e a determinação do

grupo como os mais im

portantes fatores que leva
ram o time ao título. "E
olha que para vencer um

grupo formado por atletas
da Ulbra e de Carlos Bar
bosa é preciso ter muita

qualidade", considera.
O resultado garantiu

para Ferreti o convite para
comandar a seleção brasi
leira no 4-ªMundialito, que
será realizado no final deste

Cesar Junkes/CP

Jogadores da seleção retomaram ontem, de Sergipe, e desfilaram pelas principais ruas de JS

mês, no Centro de Even
tos Cau Hansen, na cidade
de joinville. "

Dos 12 atletas escalados

para defender o Brasil nas

competições, quatro fazem

parte da equipe da Mal

wee/FME - Micky (que
estava em fase de recupe
ração depois de ter sofri
do contusão no joelho),
Franklin, Manoel Tobias e

Euler - cinco são de ti
mes gaúchos, ACBF/Car
los Barbosa. o goleiro
Lavoisier, o fixo Ciço, o ala
Fininho e o pivô índio -

e Ulbra (o ala Tatu); dois
alas da equipe paulista
Banespa - André e Fal

cão, além do jogadorJoan,
do Minas/Pax, de Minas
Gerais. As competições vão
envolver seleções de países

como a República Checa,
Argentina, Uruguai, Portugal
e Costa Rica.

'Pelo Campeonato Ca
tarinense de Futsal, a equi
pe Malwee, que está inseri
da na Chave D, entra em

quadra neste sábado, con
tra aAnjo Química, a partir
das 20h30, no ginásio do

Parque Malwee.
. (FABIANE RIBAS)

Goleada nas partidas entre as equipes Flamengo eGaribaldi
jARAGuA DO SUL - Os

jogos entre Flamengo e

Garibaldi foram os des

taques do Campeonato da
Primeira Divisão de Ama

dores, promovido pela Li

gaJaraguaense de Fute-bol,
neste final de semana. Nos

titulares, goleada do time

rubro-negro, por 6 a 1.

Gols de Elias, logo aos dez

minutos do primeiro
tempo, em seguida Dirceu
amplia o placar e Márcio
aumenta para 3 a O. O jo
gador Adilson marcou o

único gol do Garibaldi, e

o atletaMiro foi o destaque
da partida no segundo
tempo, registrando três gols
para o time. Na preliminar,
foi a vez do Garibaldi mar-

car a goleada, por 6 a O.

Entre Cruz de Malta e

Alvorada, vitória do time

cruzmaltino, nos titulares,
por 2 a 1, com dois gols
de Welson, sendo um de

pênalti, ao final do segundo
tempo, e um gol de André.
Nos aspirantes, Alvorada
venceu por 1 a O. Vitória

garantiu nova conquista

•

"I Edson Junkes/CP

A eqUipe do Flamengo goleou o Garibaldi, por 6 a 1, e está na sa colocação do campeonato

nesta rodada, vencendo o

Aliança porZ a 1, com dois

gols de Magrão e um de
Fábio Brawn, e, nos aspi
rantes, ganharam por 3 a

1. Nos jogos entre Gua
rani e Tupy, aconteceu

empate tanto nos

aspirantes quanto nos

titulares, por 1 a 1.

Na classificação geral
do campeonato, nos titu

lares, o Vitória continua na

liderança, com 15 pontos
. registrados, seguido do
Cruz de Malta, com 14;
Ponte Preta, 9; Alvorada, 8;
Flamengo, 7; Tupy, 2;
Garibaldi, 2, e Guarani con
tinua na lanterna, com um

ponto. Nos aspirantes,
Vitória assume a primeira
colocação, com 12 pontos,
Alvorada, com 12; Aliança,
9; Garibaldi, 8; Tupy, 8;
Flamengo, 5; Ponte Preta,
4; Cruz de Malta, 4, e Gua
rani, 4. (FABIANE RIBAS)

Equipe Infanto da.Malwee
ficou em primeiro no returno

jARAGUA DO SUL - A

equipe Infanto-juvenil da
Malwee/FME terminou o

.

returno da terceira fase do

Campeonato Estadual de
Futsal em primeiro lugar na
classificação geral, soman
do 12 pontos. O resultado
foi obtido neste final de
semana, em Jaraguá do Sul,
quando o time da casa en

frentou o SER Palmeiras,
de Orleans, Colegial e a

Adiee, ambos de Floria

nópolis.
A primeira vitória foi

contra o Colegial, na sexta

feira à noite. A Malwee
mostrou o 'potencial do
futsal da cidade e goleou
os adversários, por 10 a O,
com gols de Gio (4), Paulo
(2), Fernando, Kauê, Ni
valdo e Juninho. No sába
do, aconteceram os outros

dois jogos. Conquista im

portante contra a Adiee,
por 4 a 1, com gols de Fer
nando (2) e Gio (2), e Wil
lian descontou para o time
da capital do Estado. Com
a classificação garantida
para a próxima fase, em

primeiro lugar da chave, os
dois principais jogadores
foram -poupad os para
compor a equipe juvenil na
semifinal. "Aproveitei para
forçar o terceiro cartão
dos dois (de Fernando e

Gio) para ficarem limpos
para a próxima fase",
explicou o técnico do
grupo Augustinho Ferrari.
Fechando esta etapa em

primeiro, seguem atrás da
Malwee o time do Palmei
ras, com 11 pontos, a

Adiee está com sete pontos
� brigando para classificar

por índice técnico - e, em

quarto lugar, já eliminada,
está o Colegial, com quatro
pontos.

O técnico diz que o

grupo está aguardando os

jogos da Chave J e a elas

sificação da quarta fase, que
foi transferida para os dias
5 e 6 de outubro, a pedido
da: AABB, de Chapecó.
Classificam-se para a fase

seguinte os dois primeiros
de cada chave, mais dois
melhores times em índice
técnico.

NOTAS _

As inscrições para a segunda fase do Campeonato
Escolar Mirim estão abertas desde o dia 3 de
setembro e devem ser efetuadas até dia 18 próximo,
na Fundação Municipal de Esportes, na RuaWalter

Marquardt, ao lado da Regata Motos. O congresSO
técnico da competição está marcado para ser

realizado no dia 20 de setembro, na sede da Liga
]araguaense de Futebol. Os jogos vão acontecer

entre os dias 17 a 21 de outubro.

AQUI É O SEU LUGAR!
·

...

r

Praticar natacão é oportunizar Uma.) :\."'<

atividade física para toda a viga.

Invista em sua saúde.
SEJA UMNADADOR!

Informações: 275·1862
Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081 - Jaraguá do Sul - se

E-mail: academiaimpulso@terra.com.br .
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