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Volkswagen par
Jaraguá do Sul

I e região informa:
i Faltam 14 dias par
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FMI prevê recessão

na economia global
e apontaperspectIvas
PÁGINA 5

Eletricitários de se

paralisam atividades

por tempo indefinido
PÁGINA 9

Coroa Bom de Bola

vai encerrar neste

final de semana

PÁGINA 11

,

Secretária da Saúde, Viviane Pereira, orienta a transferência do PA para funcionar junto com a Unidade Sanitária

Plantão médico funcionará no

PostodeSaúde,emMassaranduba

./

o serviço médico de urgência que fun

cionava no Hospital Sagrado Coração de Jesus,
que presta atendimento à noite e nos finais de

semana e é custeado pela Prefeitura, passará a
.

funcionar no Posto de Saúde de Massaranduba,
a partir de segunda-feira ..

A Secretaria da Saúde.

conclui amanhã a adaptação do prédio do posto, onde
funcionarão os dois serviços simultaneamente. A se

cretária Viviane Pereira quer que a nova direção do

hospital reconsidere a intenção de não ceder leitos

para atendimentos através do SUS.
PÁGINA 10

Professora EIi Antunes e seus alunos do jardim já estão colhendo as

verduras plantadas através do Projeto Horta Suspensa, premiado no

concurso da Abril.
-

PÁGINA 9

;.

Gr.áficaCP
II

370-8649

Alunos da Aadav (Associação Assistencial dos Deficientes Auditivos
e Visuais de Jaraguá do Sul) integram a Oficina Terapêutica, cujo
objetivo é a inserção no' mercado de trabalho. PÁGINA 9

Lessmann sai doPFL .

para filiar-se ao PDT
. o diretor da Câmara de Ja

raguá do Sul, Ruy Lessmann,
confirmou ontem que preten
de deixar o PFL e filiar-se no

PDT. O partido está legal
mente constituído no Muni

cípio, mas inativo. deste as

eleições' dei 1996.I

PÁGINA 3

Tritec vai instalar
.

fábrica na cidade
A Micro Well pretende

transferir para Jaraguá do Sul

a unidade de produção da

empresa, integrando o parque
fabril da Tritec. A indústria fa

brica mais de 20 itens em poli
propileno, um plástico resis

tente a temperaturas.
PÁGINA 5

Academia Impulso vai
competir em outubro
A Academia Impulso vai

participar de três eventos re

lacionados à natação, no mês

de outubro. No dia 6, vai
acontecer as disputas da 'y

etapa do Circuito Catarinense

Pró-Swim; no dia 7, será a vez

da Travessia da Lagoa do Peri.

PÁGINA 11

Fntsal jaraguaense
destaca-se em se
A seleção brasileira, co

mandada pelo técnico Fer

nando Ferreti, estreou com re

sultados mais que positivos
no 4° Mundialito, que está

acontecendo no Centreventos

Cau Hansen, na cidade de'

Joinville.
PÁGINA 12

estofados e colchões

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A realidade
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO NA

REDE PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Precisa ser repensada sempre que você ouvir a palavra governo,
pois é bastante diferente dos discursos. Gostando ou odiando a

política, é ela quem decide a nossa sobrevivência a portas fechadas,
com segredos escondidos nos contratos de trabalho, nos impostos,
nas votações, nos acordos que retribuem o trabalho do povo com

obrigações a pagar, a pagar, a pagar. Depois vem o "apagão", com
cara de "ninguém que manda sabia". Só os entendidos no assunto.

E é porque a maioria de nós não quer entender, preferindo fechar
os olhos a se incomodar, que assolam os nossos ouvidos nos

noticiários do momento com os grandes e inócuos benefícios das
obras que ficam no papel, da cidadania de um governo itinerante

que bate cartão um pouco aqui, um pouco ali, acusa todos os seus

delatores e não assume as históricas verdades do seu time político.
. r-

Como o povo não tem memória, é oportuno contar vantagens,
mas não mostrar a que veio.

Hoje, pais e alunos podem fartar-se com o desemprego, com o

arrocho salarial, com os "apagões" dos quais não vamos escapar e
com uma educação pública mascarada. Aliás, todos os serviços
públicos, os únicos pelos quais o cidadão não deveria pagar e aos

quais tem direito, estão sucateados. Se ainda não fazemos parte dos
30% da população com renda inferior a R$ 080,00 mensais, no oitavo
país mais rico do mundo, podemos fazer. Basta continuar
acreditando que o desmonte da escola pública e a privatização não

nos atingem. Basta .gostar de continuar sendo enganado para que
muito cedo crianças e jovens encontrem respostas para os seus anseios
na violência, naautodestruição, que já está batendo a porta das casas
de muito de nós.

Aquele ditado que'diz que pimenta nos olhos dos outros não

arde, no nosso também foi modernizado. Agora, pimenta é em pó
e voa nos olhos de todo mundo, foi globalizado. Ninguém hoje
tem segurança, garantia de saúde e habilidades suficientes para enfrentar
a vida despreocupado. Se não somos tapados, todos estamos

simplesmente cansados de ouvir a palavra corrupção, aquela coisinha
que aparece nos jornais)ádios, televisão, tão grande que ficou com
o dinheiro do país, dinheiro gerado pelo nosso trabalho, nosso
esforço. Ensinar também é um trabalho e são poucos pais que
conseguiram educar 40 filhos iguais aos seus, todos de uma vez, e

continuar acreditando que as coisas vão melhorar quando percebe
que a dignidade não cobre as despesas. Nessa hora, o professor é

igual a todos os pais e alunos, tem as mesmas necessidades e o

direito constitucional de ser respeitado como qualquer outro cidadão.
Portanto, não está aí para fazer bondade. Não é disso que o aluno

precisa. O que ele precisa é sobreviver, ganhar um lugar ao sol,
conquistar seu espaço na sociedade. Como o professor vai dar ao
aluno aquilo que ele não tem? O seu espaço na sociedade, uma
sociedade que faz escolhas, que acreditando se engana, que consente

calando, que opina desconhecendo, que não lembra que suas opções
passam antes pelo ato de acreditar e de aceitar quem dirige a

"inocente" política que protege quem ficou com os lucros.
As palavras acima precisam ser relidas. Porque parar para pensar

é importante. Não porque os professores estão pedindo.Mas porque .

todos estamos afundando no mesmo barco, mesmo aqueles· que
pensam que não, mesmo os que consideram a educação apenas um
mal necessário. É na educação que aluno e família revelam a

honestidade, a dedicação-a lealdade, a responsabilidade, a consciência .

A educação só não os revela porque tem notas, síntese etc.

Obrigado pela atenção e pelo apoio aos professores. Obrigado
também pelas críticas, pois são saudáveis. Mas, primeiramente,
obrigado por pensar na política que está por trás da situação de
miséria dos professoresda rede estadual de educação.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, 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.

QpNIÃO

com seu quinhão na adminis

tração pública e nas eleições
do próximo ano.

As movimentações parti
dárias confirmam o que este

espaço vem afirmando há

tempo; que a política jara
guaense (região) é feita por
amadores, que não conse

guem enxergar além das pró
ximas eleições, relegam a es

tratégia partidária para apos
tar no imediatismo. A um ano

das eleições, programas e pro
jetos' políticos foram substi
tuídos pelas disputas por can
didaturas, comprovando que
ignoram os princípios básicos
da sobrevivência partidária.

Líderes políticos e pré-can
didatos não relacionam uma

eleição com a outra. Não per
cebem que uma é conseqüência
da outra, que a demarcação do
terreno é feita por etapas. Nos
mais afoitos, a cegueira é ainda
maior. Brigam pela indicação
sem contabilizar o capital
político que definirá carreiras e,

conseqüentemente, futuras

eleições. O momento político
e�tá sendo orientado por in

teresses específicos que pode
rão gerar aventureiros.

QUINTA-FEIRA, 27 de setembro de 2001

r A política
jaraguaense éfeita
por amadores, que
não conseguem

enxergar além das

próximas eleições ...J
identidade. O fenômeno na

cional é resultado do balaio

de-gatos que se transformou
o partido nos últimos anos.

Sem rumo, segue ao sabor dos

ventos das conveniências e,

aqui, não é diferente. O im

bróglio reside na teimosia

descabida por candidaturas,
confirmando que os interesses

pessoais ou de grupos se so

brepõem ao coletivo, relegan
do o espírito partidário e aban

donando a lógica da política.
Os desentendimentos na

coligação Mais Jaraguá do Sul

são frutos da divisão do poder.

Aliança é bom para vencer

eleições, mas não para gover
nar. As declarações contradi
tórias acalentam as vaidades
e mantêm o estado de beli

gerância interno. Mesmo

admitindo a necessidade da

união, líderes partidários de

monstram preocupaçãomaior
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Interesses específicos
As recentes divergências

políticas no interior dos par
tidos - mais notadamente
no PMDB e PT - e na coli

gação Mais Jaraguá do Sul re
velam o lado mesquinho e

interesseiro de pseudolíderes.
As disputas internas pelo
poder apenas reforçam a falta

de compromisso para com

programas de governo e pro
jetos partidários. O segredo de

polichinelo escondido por
entre declarações desencon

tradas tem comopano de fun
do a tentativa de manter os

jogos de interesses pessoais
travestidos de coletivos.

No PT, a disputa é pessoal
entre o coordenador micror

regional da legenda, Dionei da
Silva, e o presidente do Sindi
cato dos Metalúrgicos, Jair
Mussinato, pelo comando do

.diretório. O primeiro tem a

vantagem de ter sido o respon
sável pelo crescimento eleitoral
do partido. O outro, é um dos

fundadores, o que lhe confere
o direito de "brigar" pela li

derança interna. A rixa gerou
conflitos e divide a legenda em

alas, comprometendo o futuro.
O PMDB sofre de crise de

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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I DENÚNCIA: CARRO OFICIAL DA PREFEITURA TEM QUATRO MULTAS POR EXCESSO DE VELOCIDADE

Vereador exige do governo
explicações sobre infrações:

o vereador Paulo Floriani (PPB) ocupou a tri

buna da Câmara de]araguá do Sul, na sessão de

segunda-feira, para reclamar da falta de

segurança e do número reduzido de policiais nas

ruas. Segundo el�, neste ano, cem veículos foram

roubados no Município e dezenas de residências

e pontos de comércio assaltados. "Confesso que
estou com medo", disse, conclamando os pares
a tomarem uma posição.
Em aparte, o vereador Marcos Scarpato (PT)
perguntou: "De quem é a responsabilidade pela
falta de delegados e de policiais na cidade? Vossa
excelência é do partido do governador, o

responsável por tudo isso, deveria' cobrar

soluções do governo estadual", fustigou.
Floriani rebateu dizendo ser um municipalista,
defensor das c�usas de ]araguá do Sul. "O

problema vem de outros governos", desviou.

velocidade.
.

OMEGA - O vereador

voltou a cobrar do gover
no cópias do documento
sobre a licitação para a

compra do Omega im

portado no valor de R$
90,5 mil. "A licitação foi

dirigida porque exigia
potência mínima de 150

cavalos/vapor. Isso exclui

os carros nacionais", aler
tou, reforçando a crítica de

que não havia necessidade
em adquirir o veículo. "O

presidente da República
tem a sua disposição um

Omega 1998. Além do

mais, o prefeito tem um

outro Omega 1997 e um

Marea 1999", completou,
assegurando que a Câmara

não foi informada da li

citaçâo. "Só ficamos sa-

Petras KoneIl exigiu da
administração explicações
sobre as infrações de trân
sito e perguntou quem será

o responsável pelo paga
mento das multas. "No
ano passado, fui procu
rado-por um motorista de
ambulância da Prefeitura

que estava ameaçado de

perder o emprego caso

não pagasse a multa do

próprio bolso. Quero
saber quem vai pagar essa
multa do prefeito. Porque
no caso de um motorista

da ambulância que, para
salvar vidas, é obrigado a

exceder a velocidade quem

paga é ele", instigou, lem
brando que, enquanto o

prefeito faz campanha
contra a violência no trânsi

to, dirige com excesso de

bendo depois da com-pra
. concretizada", afirmou.

O chefe de Gabinete

de Pasold,]osé Carlos Ne

ves, o Gê, garantiu que as

multas foram pagas pelo
prefeito, com recursos

próprios. "Em março, o

prefeito determinou que
cada funcionário se res

ponsabilize pelo pagamen
to das multas de trânsito,
inclusive ele, o prefeito",
lembrou, avisando que o

vereador "pode revirar a

contabilidade da Prefeitura

que não vai encontrar

multas do prefeito pagas
pela municipalidade". Gê
não quis comentar as

críticas feitas por alguns
vereadores sobre a aquisi
ção do Omega.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

]ARAGuA DO SUL - O

vereador Petras KoneIl

(PMDB) ocupou a tribuna

da Câmara, na sessão de

segunda-feira, para de

nunciar que o veículo ofi
cial doMunicípio, utilizado
exclusivamente pelo pre
feito Irineu Pasold (PSDB),
foi multado quatro vezes

por excesso de velocidade.

Segundo o parlamentar, o
Marea 1999, placa M]S-
4545, recebeu uma multa

em Florianópolis, no dia

11 de maio de 2000, no
valor de R$ 180,00, outra
na Rodovia SC-413, no dia
22 de outubro do ano

passado, de R$ 540,00, e

duas na Rua Bernardo

Dornbusch, nos dias 4 e 8

de agosto de 2001, no va

lor de R$120,00 cada uma.

HOMENAGEM
A Câmara de Verea

dores realiza na próxi
ma sexta-feira, a partir
das 19 horas, 'sessão so
lene para outorga da

Medalha de Mérito do
\

IRONIA
Sobre o tucano Marco

Tebaldi assumir a Pre

feitura de ]oinville em

virtude da desincom

patibilização do prefei
to Luiz Henrique da

Silveira (PMDB) para

disputar o governo do

Estado, em 2002, o se-

, nadar Jorge Bornhau

sen (PFL) foi irônico:
"Ele. (febaldi) é adep
to do PP], Partido da

Prefeitura de ]oinville.
Foi do PPB no governo
de Luiz Gomes, do

PFL, quando Freitag foi
prefeito e agora está no

PSDB", explicou.

VereadorRuy Lessmann deve trocar o PFL pelo PDT
. '"Município de ]araguá

do Sul a Alexander

Giardini Lenzi, Clarice
Kuhn Souza, Cornélia

Holzinger Caglione,
Murillo Barreto de

Azevedo, Rolando Leo

poldo Germano]ans
sen e Sandro Luís

Schmitt. Todos ligados
ao esporte, como atle

tas de sucesso e/ou di

rigentes dedicados.

me negou", completou.
REESTRUTURAÇÃO - O

PDT está inativo desde as

eleições de 1996, quando
disputou o governo doMu
nicípio aliado .ao PTB e ao

PL. Segundo Lessmann, será
preciso reestruturar o parti
do e recadastrar os filiados.

"A decisão é de grande res

ponsabilidade em virtude
do compromisso com a di

reção local. Mas estou pre
parado", afirmou, acrescen
tando que não vê contra

dição na troca deuma ideo

logia conservadora, alinhada
ao neoliberalismo, por outra
de perfil revolucionário, de
visão social.

Sobre a decisão em filiar

se ao PDT até o dia 6, disse

que a intenção é ficar apto a

ser candidato em 2002. ''Em

política, não podemos prever
.

o futuro. Por isso, quero me

garantir", explicou. (MC)

JARAGuA DO SUL - O

diretor da Câmara Munici

pal,Ruy Lessrnann, suplente
de vereador pelo PFL, con
firmou ontem que pretende
filiar-se ao PDT. Ele garan
tiu que até amanhã oficializa

sua desfiliação do PFL e

assina ficha no novo 'partido
antes do dia 6 de outubro -'

prazo limite para troca de

legenda para quem preten
de candidatar-se nas eleições
do próximo ano. Lessann

deve assumir a direção do
diretório local, para reestru

turar o partido noMunicípio.
Antes do convite doPDT,

Lessmann havia recebido
oficialmente convites do
PPS e PMDB e extra-oficial
do PT. O anúncio da pos
sível saída do PFL foi feito
em meados de maio, quan
do substituía o vereador Ca
rione PavaneIlo, em licença
de 60 dias. O clima na co-

Lessmann deverá assumir a direção do PDT do Município

Lessrnann, o partido nunc
? prestigiou. "Nunca tive o

reconhecimento das lideran

ças. Não participei das dis

cussões
.

e das decisões im

portantes, muito menos

dos governos do PFL. O

partido nunca me deu o

respaldo necessário", recla
mou, assegurando que não

tem mágoas dos correligio
nários. "Saio em busca do

espaço político que o PFL

ligação, em especial no PFL,
ficou estremecido depois, de
votar contrário a urn pro

jeto do governo. Na época,
. "-

informou que se desfiliaria

do partido tão logo aca

basse o período de suplên-
+-cia. "Por questão de ética,
não posso'deixar o partido
agora", justificou.

A insatisfação com o

PFL foi revelada em decla
rações à imprensa. Segundo

REUNIÃO
A comissão provisória do Partida Verde em

]araguá do Sul se reúne no sábado, às 10h30, no
auditório da Caraguá Veículos, para definir o ca-'
lendário e o Seminário de Eletromagnetismo. Na
oportunidade, será a apresentado e discutido o

/

estatuto da legenda aos Inovas filiados.

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

Você compra a sua Yamaha zero com

zero de entrada, financiamento até 36x
e mais, você estoura o balão e ganha prêmios,

documentação grátis, copccetea.pneus
e muito acessórios.

Rua Walter Marquardt, 1669. Fone: 370-7700 .

JARAGUÁ-MOTOS
i�YÃMAHA

\
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ISAINDO: PRINCIPAL-CRfTICO DO PT EM GUARAMIRIM, JOSÉ THOMAZ BARBARA FILHO PEDE DESFILlAÇÃO

Ex-secretário não concorda com
a atuação do vereador .Iunckes

GUARAMIRIM - o ex

secretário do Partido dos

TrabalhadoresJoséThomaz
Barbara Filho, um dos mi

litantes que participaram da

reorganização do partido no
Município, em 1997, está

pedindo desfiliação da le

genda. Ele confirmou a de

cisão, ontem, alegando estar
descontente com a atuação
do vereador Evaldo João
Junckes, o Pupo, no Legis
lativo Municipal, único re

presentante eleito pelo PT
em Guaràmirim, nas elei

ções municipais do ano

passado.
Barbara Filho tinha a

expectativa de que, com a

eleição de um representante
na Câmara, o partido con

seguiria finalmente colocar
em prática algumas das

principais bandeiras levan
tadas pelo PT, nos últimos

anos, no Município, como
a redução dos salários dos
vereadores em 50% e des

tinação da diferença para ser
investida em obras que be

neficiem a comunidade, o
fim dos atestados médicos
para liberação de licenças
aos vereadores e a extinção

.) Arquivo/CP: Edson Junkes

Ex-secretário quer o PT agindo conforme o discurso

das sessões extraordinárias,
"entre outras.

- Se não consegui re
verter, também não estou

conseguindo conviver com
isso -, diz Barbara Filho,
que há cerca de três meses

havia criticado a atuação de

Junckes pela imprensa, o
que levou a direção do

partido a con,vocar uma
entrevista coletiva, na época,
para esclarecer que as opi
niões expressas eram dele e

não refletiam o todo.

Desde então, e apesar
do empenho feito pela
direção, com a participação
de um representante da

coordenação estadual do

partido, inclusive, não houve
evolução, na opinião de Bar
bara Filho. ''Tanto que o ve

reador continua não acatan

do as deliberaçôes do par
tido", acrescenta o ex

secretário, dizendo que ainda
não sabe se outros cor-

religionários também irão

afastar-se do PT pelo mes

mo motivo. Barbara Filho
não confirma a existência de
duas alas no partido; mas
admite que Mafra tem di
ficuldades para mudar o tu

modosarontecirnenta;, "porque
alguns estão comJunckes".

COERÊNCIA - Barbara
Filho diz que não admite
incoerência e que a po
pulação estaria cobrando as

posições assumidas pelo PT,
alardeadas desde {997,
através de panfletagem e

publicações na imprensa.
Uma das questões que o PT
costumava fazer, na época,
era comparar os salários dos

vereadores, de R$ 1,7 mil,
com os dos funcionários da

limpeza pública, de R$
119,00. "A comunidade está

/

cobrando aquelas posições",
garante o ex-secretário,
dizendo que isto aconteceu

por ocasião da coleta de
assinaturas realizada pelo
partido, recentemente, para
fazer tramitar a proposta
pela redução do rece�so
parlamentar na Câmara de
Vereadores de Guaramirim.
(MILTON RAASCH)

Mafra decide convocar a Comissão de Ética do partido
GUARAMIRIM - o

presidente do Partido dos

Trabalhadores, Moacir
José Mafra, o Zuco, disse
ontem que vai convocar

membros da Comissão de

Ética do partido, na in

tenção de resolver a ques
tão em definitivo. Mafra

pretende tomar estas pro
vidências ainda durante o

dia de hoje, e não está des-
" cartando a convocação de

pessoas ligadas à direção
estadual do PT para "so-

lucionar de vez o proble
ma em Guaramirim".

Mafra admite que a

liderança petista local con
tinua tendo dificuldades
com o vereador e presi
dente do Legislativo Mu

nicipal, Evaldo João
Junckes, que não estaria

afinado com as orienta

ções do partido. "Temos
duas situações. Uma é um

membro do partido con

testando e a outra é o ve

reador que não está se po-
"

sicionando perante as pro
postas do partido", resu
miu. Entre as principais
bandeiras que o partido
acena e que Junckes reluta
em levantar está a redução
dos salários dos vereado

res.

"Esta era uma pro
posta de consenso na cam

panha das últimas elei

ções", lembra Mafra, para
frisar que ninguém pode \

alegar desconhecimento.
Sem fazer qualquer julga-

menta antecipado, segun
do fez questão de frisar, o
presidente admitiu tam

bém que o vereador "con

tinua faltando em algumas
reuniões do partido", em
bora já tenha sido admoes
tado anteriormente, em

reunião provocada justa
mente pelas críticas deJosé
Thomaz Barbara Filho. O
vereador do PT estava em

Schroeder, na tarde de

ontem, e não foi localizado

para dar declarações. (MR)

Seis dos ex-servidores aposentados afastados do Hos

pital Municipal Santo Antônio, de Guaramirim, entre
eles o ex-administrador Osvaldo Oechsler, já ingressaram
na justiça para reclamar direitos trabalhistas. A questão
que envolve especificamente o ex-administrador já foi a
julgamento e o hospital sofreu condenação, em primeira
instância. Depois de tentar a conciliação entre as partes
por duas vezes, a juiza da Vara do Trabalho de Jaraguá
do Sul, Patrícia Almeida Ramos, prolatou a sentença no
último' dia 19 de setembro. O valor da condenação foi
arbitrado .ern R$ 20 mil. O advogado do hospital,
Adelino Sávio Atanásio dos Santos, estará ingressando
com recurso na Junta do Trabalho, em Jaraguá do Sul.

ENTRE ASPAS _

"Gostaria que o Brasil fosse uma extensão de

Jaraguá do Sul. Se tivéssemos a qualidade de vida

daqui, o equilíbrio social e a tecnologia de Jaraguá
do Sul, seríamos verdadeiramente um grande País."
(Senador Jorge Bornhausen rasgando elogios a

Jaraquá do Sul durante palestra a empresários da

microrregião, no Restaurante do Parque Malweel

EXPECTATIVA
Pela decisão em primeira
instância, o hospital terá
que pagar a Oechsler

diferenças de FGTS, 13°
"

salário, algumas horas
extras e inclusive os adi

cionais do biênio e da in

salubridade. Mas o advo

gado· do hospital conse
guiu descaracterizar a re

clamatória do ex-servi

dor sobre o todo, alegan
do a prescrição do pri
meiro período de ativida
des prestadas, iniciado ain
da nos anos 80, e tam

bém a prescrição qüin
qüenária. O assunto já
provoca expectativa na

cidade, em função dos
acontecimentos já bastante
noticiados na imprensa e

foi tema de discussão esta

semana.ino Legislativo.

NÚMEROS DIVERGENTES

As opiniões e os números

divergem bastante. En-

quan�o o advogado
Adelino Sávio Atanásio
dos Santos, experimen
tado em causas trabalhis

tas, estima que os núme

ros finais no fechamento

da questão, com o julga
mento do recurso) difi
cilmente ficarão muito

longe do valor já arbitra
do em primeira instância.

Um conhecido dirigente
sindical de Joinville, tam
bém experiente, que está

acompanhando os acon

tecimentos que envolvem

o hospital de Guarami

rim, calcula que ficarão

em torno de R$ 120 mil.

Seja qual for o desfecho,
o dinheiro sairá dos

cofres públicos.

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr, Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

� b� �II �e��I�R!�a�2� s�����o�!�!o��p�novos procedimentos deIIiiIIiiiIIl'M o

ISO 9OO2 'segurança e estendeu suo político de qualidade para todos os níveis no empresa, Mos o principal beneficiado é o cliente que, além de contar

com uma série de vantagens, 'tem o garanti0 de estar adquirindo máquinas poro empacotamento automático de acordo com o norma,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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./ A CDL (Câmara de
Dirigentes Lojistas) de
Jaraguá do Sul realiza hoje,
a partir das 20 horas, no
Clube Atlético Baependi,
cerimônia em

comemoração aos 33 anos

de atividade da entidade.

Na oportunidade, será
entregue o TroféuMérito

Lojista 2001 aWaldemar

Behling (Foto Loss).

./ Ajaraguaense
Consistem Sistemas

comemora em outubro 15
I

anos de atividades.

I Constituída em 1 de

outubro de 1986 com o

objetivo de desenvolver

sistemas de gestão
empresarial, com foco
voltado ao atendimento

personalizado, idéia
inovadora para a época,
a empresa vem se

firmando no mercado de

Jaraguá do Sul e região.
Atualmente possui
revendas em Curitiba e

São Paulo e está

desenvolvendo parcerias
para atendimento em

Brasília, Belo Horizonte,
Rio de Janeiro e Aracaju.
Nos dois últimos, a

empresa registrou
aumento de 90,26% na

receita eprevê
faturamento de 40% neste

ano. Em agosto.foi
recomendada para a

certificação ISO 9001.

A Consistem Sistemas é

considerada uma das

maiores empresas do setor

em Sania Catarina.

./ Uma exposição
histórica de fotografias,
peças, documentos da

indústria, comércio e

prestação de serviços e

produtos antigos
fabricados pelas empresas
locais marcará a

inauguração do Cejas
(Centro Empresarial de
J araguá doSul), prevista
.para o dia IOde outubro.

Jaragú� do Sul sediará

unidade da empresa TritecI

]ARAGuA DO SUL - A
MicroWell pretende transfe
rir para o Município, nas

próximas semanas, toda a

unidade de produção da

empresa, integrando o par
que fabril da Tritec. A indús
tria fabrica mais de 20 itens
em polipropileno, um plás
tico resistente a temperaturas
que permitiu o desenvolvi
mento de uma linha para
microondas, como panela
de pressão, cafeteira, esterili
zadores de mamadeiras,
omeleteiras, entre outros,

cuja produção está concen-
-<, trada em São Paulo.

Em outro negócio efe

tuado recentemente, a em

presa incorporou a Zem

pack, de Curitiba, que fa

brica itens para a indústria
de alimentos e de cosméti
cos em poliestireno, que per
mitirá à Tritec atender fa
bricantes como Boticário,
L'Acqua de Fiori, Cloro
phylla e Phytoderm, entre
outros. -De olho no seg-

menta de home centers (itens
da linha faça você mesmo),
a empresa também está

investindo no desenvolvi

mento de moldes especiais
para gaveteiros, prateleiras e

caixas de múltiplas funções
para guardar ferramentas,
brinquedos etc.

Estes novos nichos de
mercado se incorporam aos

segn:entos onde a Tritec já
atua com destaque, como
embalagens industriais, potes
de sorvetes, margarinas,
lacres e peças para embala

gens de aves e frios, entre
outros, para clientes como

Duas Rodas, Gessy Lever,
Sadia, Perdigão, Ceval e

Fleishmann& Royal, entre
outras, totalizando um vol

ume de peças superior a 1,5
milhão de unidades/mês.

ATritec projeta aumento
de 40% no faturamento no

seg�ento de utilidades

domésticas, o que representa
um desempenho de R$ 4,8
milhões.

Acijs pr9move curso de
Auditores Internos em JS

]ARAGuA DO SUL - o
Núcleo da Qualidade da

Aóis (Associação Comer
cial e Industrial de Jaraguá
do Sul) promove entre os

dias 9 e 11 de outubro o

curso de Formação de Au

ditores Internos. As aulas
serão realizadas em horá
rio comercial, período in

tegral, no auditório da Ca

raguá Veículos. Os partici
pantes aprenderão sobre

as atuais normas de certi

fiéação ISO 9000 e 9001,
conceitos de auditoria e as

etapas a serem seguidas
para alcançar os objetivos
da prática.

O curso será ministra
do pelo engenheiro de

Qualidade José Luiz AI-

GráficaCP
370;;'8649

varenga, formado pela
.American Socie!J forQualify
Control, Estados Unidos.

Alvarenga foi assessor de
auditoria das empresas
Dana, Petrobras, Wiest

Escapamentos, Cipla,
Datasul, ZM, Fiesc, Senai,
Brahma, Senai/DN, entre
outras .

As inscrições para o

curso de Formação de Au
ditores Internos estarão

abertas até o dia 5 de

outubro, na sede da Acijs,
ao custo de R$120,00 para
associados da entidade e-

Apevi (Associação das

Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu}, e R$
150,00 para não associa
dos.'

IRECESSÃO: ECONOMISTAS PREVÊEM QUEDA NA PRODUÇÃO MUNDIAL EM 2001

FMI aposta na recuperação e

a�nmc��m�roprum2002
WASHINGTON - o crescimento

econômico mundial cairá para 2,6%, em
2001, um retrocesso de fiais de dois pontos
percentuais em relação ao ano passado. O
anúncio foi feito ontem pelo FMI (Fundo
Monetário Internacional). Os ataques
terroristas do último dia 11 devem atrasar a

recuperação, mas a economia vai voltar a

crescer a uma média de 3,5% em 2002,
segundo o fundo.

O FMI divulgou ainda as perspectivas
diante do novo cenário causado pelos atos
terroristas, previsões de crescimento,
inflação e emprego para 2001 e 2002, assim
como os números relativos ao ano passado.

São as seguintes as perspectivas do FMI
para a economia mundial, incluindo nos

parênteses as revisões em pontos percentuais
em relação às previsões feitas emabrilde 2000,
em relação aoPIB (produto Interno Bruto):

CRESCIMENTO DO PIB

2000 200�
{4J%,80rk

2002' t,' 'li: ��;=::

INFLAÇÃO
,; ,'; ';: ;:;:"

, ,

2000;�! '20011�!�1 "

""::7", "1011. ::
. " .

. . .

-OJ% -OJ%

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

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

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
Rua Barão do lÍio Branco, 637 • Sala 2 • Cenlr,o • Joraguó do Sul - se

(el.: (47) 275-3575 ou 9992-9999

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraguá do Sul, quinta feira, 27 de setembro de 2001

I� x
e-mail: antenaexterna@hotmail.com

Jaraguá do Sulmais uma vez comprovou a

admiração que tem pela banda irlandesa U2. O shaw
do U2 Cover de Sp, realizado no Big Bowlling no
último dia 22, estava lotado de gente bonita, que
pôde relembrar vários sucessos da banda original.

Preconceito: nenhum
Amor: minha família, minha namorada e

as pessoas que estão em volta de mim
Sexo: bom! Ivocollsto da banda

U2_jReligião: católico
. Cover

- Saudade: de coisas que eu poderia ter L: .. ._, """""'" .

aproveitado mais
Vida: boa
Morte: vem para todos

Drogas: não
Lugar: meu quarto
Sonho: conhecer o Taiti
Cantada: não lembro de nenhuma
Futuro: que melhore daqui pra frente
Jaraguá do Sul: eu gosto daqui
Brasil: gosto também ,

Recado: que as pessoas' não sejam tão

preconceituosas e que, antes de falarem
mal de alguém ou julgarem uma pessoa,
.olhern para os seus próprios defeitos .

.

' DICA da se,mana
Jaraguá do Sul receberá nesta sexta
feira (28) a melhor banda de Blues do

'\ Brasil, "Blues Etílicos". Eles esta
rão se apresentando no palco do Big
Bowlling.

'

Sucessos como "Dente de Ouro" e

"Misty Mountain" farão parte do reper
tório.

1'1

o Boticário

iCroinformatica. com
•• P • C i a I i , a d. "m "1. n d ,e F • n C I

/-1e1J1OY opçã& dcv cidcu;le,
• Diariamente à partir das 10 horaS

• Música ao vivo de Quarta a Sábado Rua Venâncio da Silva Porto. 21
89252-230 Jaraguá do Sul- se

Fone.: 1471275.1968 Fax.: 1471371.6408
E�mail: saC@icroinformatica.com

www.icroinfonnatica.com

Av. Marechal Deodoro, 153 - Calçadão
Centro· Jaraguó do Sul- SC

Reservas ".5166

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CLASSIFICADOS DO CP - Jaraguá do Sul e região - Quinta-feira, 27 de setembro de 2001

Fechamento dos classificados: NEGÓCIOS & OPORTUNIDADES: 2a feira, às 12h; CLASSIAUTO: 4a feira, às 12h; CLASSIMÓVEIS: 5a feira, 12h
Para anunciar: 370-7919/370-8649/370-8654 ou cpclassificados@netuno.com.br

2
7
5

Golf

Além de oferecer os melhores preços, as melhores formas de pagamento e as melhores taxas,
agora toda a documentação* do seu Volkswagen 2001 zero Km fica por conta da Caraguá.

Gol

'Gol, Special

Horário de
àtendimento:

De segunda a sexta: 7h30 às 19h

\

ENTREGAMOS
ONDE VOCÊ �

ESTIVE'R" Supervalorização Troca com Troco
do leu usado

Parati

CARAGUÁ
F,one: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

,

* Documentação grátis (IPVA e licenciamento) apenas para os modelos 2001 O Km. Promoção válida até 29/0912001 ou enquanto durar o estoque. EStoque disponível de 03 unidades de cada modelo. Fotos meramente ilustrativas. Estes veículos estão em conformidade com o

PROCONVE - Programa de Con�le de Poluição do Ar por Veículos Automotores.• Distância máximo de 200 km a contar do Concessionária.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



2-CORREIODOPOVO Classiauto QUINTA-FEIRA, 27 de setembro de 2001

Tratar: 371-1335.

Vende-se Corsa GL,
1.6, 5pt, ano 97/98,
rodas liga leve,
faróis de neblina,
travas elétricos e

alarmes, 52.000km
originais, todas
revisões feitas, ótimo
estado.
R$ 13.900,00.
Tratar: 372-0879.

Vende-se Monza 86,
a álcool, 1.8. Em
ótimo estado. Valor

R$ 4.000,00.
Tratar: (47) 9119-
4036, com Valdecir.
Vende-se Kadett, cor
prata, ano e modelo
93. R$ 8.300,00.
Tratar: 371-4015.

Vende-se Vectra GLS,
2000, prata, compl.
Tratar: 371-6967.

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

Vende-se Kadett GL,
1.8, prata, trio eletr.,
limp., desemb., ar
quente. Tratar:
9905-2848.

Arduíno Fone:371-4225
Ve ícu 108 Fax: 371-9720

Av. Prefeito Waldemar Grubba nº 1033

pano 2000
parat\ "\ 997

Parat\ "\992

Marea 2000
Clio 2000

Ranger2000
Omega 1994

GO/1999
GO/1998

Palio 1997

Fone: 371-4225
Alceu/Ricarc/o

Santana 1994
Monza 1990
Corsa 1999

Fiesta 1995
Kadett 1995
Escort 1997

Dalfar

MODELO ANO COR COMB.
RAT

Palio 4p. 99 Prata G

Tipo 1.6 IE compl. 95 Cinza G
VW

Gol 1000 (mod. ant), cf opc. 96 Grafite rG
Gol GL 1.8 91 Azul G

Apollo 90 Marrom M G
Gol motor 1.6 86 Cinza A

GM
Corsa 4p 99 Vermelho G
Corsa Wind 4p 99 Prata G
Corsa Wind 2p 98 Prata G
Kadett GL 95 Azul G
Chevette SL 89 Grafite A

Opalla ·83 Azul· A
FORD

Escort Hobby 95 Azul G
Escort Europeu 1.6 95 Vermelho G
Del ReyGLX 86 Dourado A

.Rua Presidente Epltáclo Pessoa, 1170 • Centro· Jaraguá do Sul· SC

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

Tratar: 9122-1157,
aceita-se troca.

Vende-se Logus CL,
1 :8, 93, azul
metálico, trio
elétrico e aros de

liga. Tratar: .

371-5343.

Vende-se Chevette

SL, 1.6, 88, branco,
gasolina. Tratar:
9905-2848.

- Vende-se Fiat 147,
ano 79. R$ 800,00.

Vende-se Palio 99,
cor prata, vidro
verde,
desembaçador,
completo - ar

condicionado, com

ar quente. Valor a

combinar. Tratar

276-3321, com

Beatriz.
Troca-se Tempra 961
96, por casa ou

terreno, no lot.
Versailes ou Jaraguá
Esquerdo. Tratar:
9973-3440.

Vendo ou troco Uno

Mille, ano 93, 4

portas.

Comércio de Automóveis Novos e Usados

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

VW

Voyage 1.8 92 Branco G

Parali 85 Bege A

Brasilia 78 Marrom G

GM

Corsa Wind 98 Verde Mel. G

KadettSLE 89 Marrom G

Chevette 80 Branco G

FORD

Del Rey 84 Bege A

FIAT

Uno SX, 4p 98 Bege G

MITSHUBICH

L 200 4x4, compl, +.b.cóuro 92 Bege D

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

/ Ch�vro.�uto7
MECÂNICA

Rua Bernardo Dornbusch, 206
Sal� 2 - Jaraguá do Sul - se

bancos de couro

elétrico. Freios ABS.
Tratar: 37"1-7109 ou

9104-0250, com

Vander.

NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCAS

-,-------

VEICULeS LTDA
&7540&0 CfJMPQA�VErG·lm·�I�

CRÉDITO PESSOAL
Pessoa física/jurídica e funçionário público

De RS 3.000,00 a 60.000,00 com juros mais baixos
elo mercaelo financeiro, prazo ele 12 á 48 meses com

.boleto bancário, liberamos as operafões EM
DINHEIRO ele imeeliato após consulta elo caelastro.

Informafões (021-21) 2243-0677
OBS.: Montemos sigilo absoluto

Vende-se Fiat

Prêmio, ano 91, CS

1.6, gasolina, em

ótimo estado. Valor
R$ 4.000,00 + 20x

R$ 235,00 por mês,
com seguro total.
Tratar:
371-5817.

Vende-se Uno 1.3,
89, branco,
gasolina.
Tratar: 9903-2936.

Vende-se Tempra IE,
2.0, completo, 8

válvulas, verde
metálico.
Tratar: 371-5343.'

Vende-se Fiorino,
ano 97, I.E., 1.5,
com ponto de frete
fixo. Tratar:
370-7227.

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

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

Vendo ou troco

Tempra 2.0, 16'"
ano 96, cor preta cl

.

opcionais, Clr, dir.,
trio eletr.,
computador de
bordo, check control,

275-3627
Rua Barão do Rio Branco,411· Edifício Klein· Sala 2· Centro

Fone: (47)
370-8622�

veíCULO COR ANO
Palia EX, 4p, ve/te Prata 01
Ka 1.0 zetec Vermelho 00
Gol 16V, 4p •

Branco 99
Ka 1.0 Cinza 98
Gal 1.8, MI completo Verde 98
Polia ED, 2p, rodas Dourado 98

�I��s:r 6LXe.í �;V6 �i�;;o g
Una ie, 2p, rodas Azul 96
Parati CL 1.8 Bordô 95
Tipo 1.6, 4p, completo Cinza 95
Kcdeft GL 1.8 Vermelho 95
Verona GLX 1.8, - ar Prata 95
Gol 1.0 Plus Prata 95

�����r1C�,2f.JE ���r�on �§
�ê�poagUI� ���� ��

, Mo�za SLE ve/te Azul 92
Uno 1.6 oe/te Prata 91
Escort L 1.6 Branca 91

�;�li:G��/��;:�l:to be;;��ada �Ó
Parati Club 1.6 rodas Dourado 89
UTILITÁRIOS COR ANO
Saveiro Cl 1.6 Mi Branca 00
Pampa L 1.6 Branca 96
Fiorino Furgão 1.5 IE Bronca 96
Fiorino Furgão 1.5 IE Branca 96
Fiorino Furgão 1.0 Branco 95
Peugeout 504 diesel Roxa 95

��lO�OFuS1��b� 5 �;���� �1
Fiarino LX 1.6 Azul 91

�NT�iGTO�er Kormonn �e8R �� O
Maverick GT 302, v-{3 Branca 75
Maverick 4 hot - sper luxo Grafite 75
Fusco 1200 Branca 66
F600 Hot Cinza 60

���O:ingsway 4p �OIR �ko
Yamaha 98R 125 Prata 01
Falcon NX 400 Vermelha 00

Rua Walter Marquardt, 518 . Em frente ao Posto Mirne

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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UTOS
compra I venda í troca I goragens

Vende-se Uno Mille,
92, verde metálico,
limpador, desemb.,

Vende-se Uno Mille,
98, 4 portas,

completo - ar.

Tratar: 9905-2848.

Vende-se Fiat
Prêmio 1.3, 85,
branco. Tratar:

. 9905-2848.
\

Vende-se Uno 1.55,
branco, 93.
Tratar: 371-5343.

Vende-se, troca-se
Tipo 95 4 portas
completo, valor a

combinar,
Tratar com Ruy,
9101-4214.

verde.
Tratar: 373-0714.

Vende-se Gol

5pecial, 98/99, com

17.000krn. Alorme,
trava e vidro, som

de competição,
rodas, aro 15, com

pneus novos.

Entrada
R$ 8.500,00 + 33x

. R$ 240,00 fixas.
Tratar: 9117-0266.

ar quente. Tratar:
371-5343.

Vende-se Uno Mille
EP, 96, 4 portas,
vermelho metal.,
completo - ar. Tratar:
9903-2936.

Vende-se Gol 97,
único dono, cor

Vende-se Gol 1.0 MI,
97/97, básico,
prata.
R$ 5.000,00
entrada e assumir
financ. 28x
R$ 313,00.
Tratar: 370- 1756.

VEÍCULOS MODELO ANO, COMB. COR Monza Classic 88/88 Gas. Cinza
VW Monza SL/E 87/87 Gas. Azul

Gol Special GIl 01/01 Cas.: Cinza Quasar Chevette SL 83/83 Gas. Vermelho
Gol Special GIl OI/OI·Gas. Prata FORD
Gol Special GlIl 01/01 Gas. Cinza Quasar Fiesta EFI ( 98/98 Gas. Prata
Gol 4p GIII, MI 16V 99/00 Gas. Verde F-IOOO XLI Compl. 97/98 Diesel Azul
Saveiro cr. Mi, 1.6 99/99 Gas. Azul Versalles GLI 95/95 Gas Cinza
Para ti MIl6V 98/99 Gas. Prata Del Rey GL 88/88 Gas. Azul

ZECA
Gol CL 1.6 97/97 Gas.

\
Prata F-IOOO MWM Cabine Dupla 86/86 Dies. Azul

Gol 1.0 I
\ 96/97 Gas. Branco Escort L 93/94 Gss. Azul

Gol CLi 1.6 96/96 Gas. Azul FIAT

Automóveis'
Logus CL compl. 94/94 Gas. Bordô Uno 4 portas EX 99/99 Gas. Preto

Logus CL 93/93 Gas. Prata Uno SX 99/99 Gas. Bordô
Gol . CL 1.6 93/93 Gas. Bege Palio EDX 98/98 Gas. Prata
Parati CL 1.6 92/92 Ale. Prata Uno 2 portas SX 97/97 Gas. Preto

Novos - Usados
Saveiro CL 1.6 92/92 Gas. Prata Uno 2 portas SX 97/97 Gas. Bordô
Kombi 1.6 87/87 Gas .. Branca Uno 2 portas S 87/87 Ale. Preto

de todas as
Passat 1.8 87/87 Ale. Branco Fiorino Irekking 96/96 Gas. Branca

GM Uno c/ar Mille EP 96/96 Gas. Cinza

Marcas Corsa Super 99/99 Gas. Prata MOTO
Vectra GL 96/97 Gas. Cinza Moto Honda CG Titan 98/99 Gas. Vermelha
Corsa Wind 95/96 Gas. Roxo

275 3507
0-20 Custom Completa 93/94 Diesel Bege OUTRAS MARCAS
0-20 Conquest Comp.4p 93/93 Dies. Branca Senic RXE 2.0 00/00 Gas. Verde
Monza SE. 93/93 Gas. Vermelho Mercedes Classe A 160 Classic 00100 Gas. Branco

l=ORO
KA 00/00 prata gasolina
KA 99/00 braca gasolina
KA 99/99 prata gasolina
KA 98/99 cinza gasolina
Escort GL 16V 98/98 vermelha gasolina
Escort GL 16V SW 98/98 verde gasolina
Escort GLX 16V SW 97/98 azul gasolina
Escort GL 16V SW 97/98 azul gasolina
Explorer 97/98 azul gasolina
Taurus LX 97/97 preta gasolina
Mondeo CLX FD 97/97 azul gasolina
Escort GL 16V Sedã 97/97 branca gasolina
Mondeo CLX FD 96/97 preta gasolina
F 1000 HSD XL 96/97 branca diesel
Mondeo CLX F.D 96/97 azul gasolina
Royale. 2.0i GL 96/96 azul gasolina
Ranger STX 96/96 branca gasolina
Escort GLX 1.6 95/95 cinza gasolina
Vectra GLS 94/95 branca gasolina
Escort 1.0 Hobby 94/94 branca gasolina
Versailles GL 93/94 cinza gasolina
Versalltes GL 92/92 vermelha gasolina
Verona LX 91/91 azul gasolina
Pampa L . 90/90 vermelha gasolina
Kombi 85/85 bege gasolina

VW
Gol CL 1.6 MI 96/97 branca gasolina
Gol 2pts 86/86 branca álcool

·GM
S 10 Deluxe 96/96 azul die.sel
Opala' Comodoro SL/E 89/89 prata gasolina

FIAT
Fiorino píck-up LX 93/93 vermelha gasolina

TOYOTA
Corola XEI 98/99 prata gasolina

Na MORETTI
r

AUTOMOVEIS
,

.

seu sem Inovo co

[eito de novo

enrique Piazera, 199 - Centro - 3
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4-CORREIODOPOVO Classiauto QUINTA-FEIRA, 27 de setembro dé 2001

91, verde metálico,
.

em bom estado.
R$ 2.300,00,
cceitc-se troca.

Tratar: 9122-1157.

Tratar: 370-8969.

Vende-se Escort 1.6,
87, álcool, dourado.
Tratar: 9903-2936.

Vende-se Gol 1.0, 96, Vende-se Escort GL
branco. Tratar: 1.6, 87, vermelho,

Vende-se Saveiro CL 371-5343. limp., desemb.,
1.6, gasolina, 91" ar quente. Tratar:
branca. Tratar: 9905-2848.
9905-2848.

Vende-se Escort
Vende-se Gol CL 1.6, Vende-se F-1 000, ano Hobby, 96. -

vermelho, pára- 88, modelo 89, R$ 8.300,00,
choque cor preta. Tratar: 28.000km oriq.
personalizado. 373c0714. Tratar: 9962-5286.
Tratar: 9903-2936.

Vende-se Escort XR3, Vende-se Escort 1.8,
Parati 1.6 CLt 89, ano 90, cor 16v, 97, ar/dir., vidro,
álcool, rodas de liga. vermelha, completo. trava, pneus, som,
Tratar: 371-5343. R$ 4.200,00 + alarme, IPVA pg,

financ. 10 x revisado.
Vende-se Gol, ano R$ 205,00. R$ 14.900,00.

VEíCULO COMB.COR ANO VALOR.

VW

Voyage CL 1.8 Gas. Prata 95 R$ 8.800,00
Gol CL 1.6 G�. Branco 90 R$ 6.300,00

GLOBAL VefCULOS
Fusca 1.300 Gas. Vermelho 77 R$ 2.300,00

GIII

D-20 Die. Vermelha 94 R$ 32.000,00

Compra
Kadelle 1.8 Gas. Verde 94 R$ 8.500,00

FORD

Vende Escort GL 1.8 Gas. Azul 95 R$ 9.800,00
Escort L 1.6 Gas. Prata 93 R$ 8.500,00

Troca Escort Hobby 1.0 Gas. Azul 95 R$ 7.800,00

Financia
Ka 1,0 Gas, Prata 98 R$ 10.500,00

MOTOS
\ CG 125 Gas. Verde 00 R$ 3.000,00

(47) 371-3608 CGTitan Gas. Azul 99 R$ 2.900,00
XP225 Gas. Cinza 98 ' R$ 4.500,00

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1379 CB450 Gas. Vermelha 86 R$ 2.700,00
- Centro - Jaraguá do Sul - SC

Tratar: 275-0405 . R$ 2.500,00.
Tratar: 370-3007.

\

Vende-se Del Rey, ano
84. R$ 3.800,00. Ve'nde-se moto Titan
Tratar: 371-7341. 2000, azul, com

partida elétrica,
freio A disco. Vende-se som de
Tratar: 9905-2848. competição, 4 alto

Vende-se Titan 2000. falante 6x9.
R$ 3.000,00. Vende-se ou troca-se Pioneer +·2 alto
Tratar: 371-1335. por moto, brasília, falantes, 12

ano 76, motor semi- polegadas pioneer,
Vende-se Titan 2000. novo, Cor bege. 500watts + 2

R$ 3.500,00. Valor a combinar. módulos Piramyde
Tratar 371-1335. - Tratar, 9905-9098. 1400 watts +

1 CD Pioneer,
Vende-se moto Vende-se CG 98. última geração
Estrada, ano 2001. R$ 2.550,00. Licenc. x plod,
R$ 5.000,00. Tratar: 373-1026. 4 cornetas, selenium,
Tratar 371-1335. caixa grave,

Vende-se CG Titan, em acrílico,
Vende-se moto CG 89, grafite', ótimo iluminação em

2000, freio a disco, estado. R$ 2.750,00. neon.: 6 lâmpadas.
partida elétrica. Tratar: 372-0391. Tratar: 9117-0266.

• '(47') .3 7' 6-::1. 7' 7' 2.

......._ ·C.n_.r LTa.....
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC CAM.H"OH......
MODELO COMB COR ANO 0-20 Conquest Comp. dies. Gas. Branco 1995

Un.o Mille Gas. Branco 1992
VW

Goll GTI Comp. Gas. Azul 1995 GM

Voyage 1.8 comp., 4p Gas. Prata 1992 R$ 7.500,00 Vectra GLS comp. Gas. Cinza 1997
Parati 1.6 Alc. Branco 1985 R$ 3.300,00 Pick-up Corsa 1.6 Gas. Branco 1997 . Santana 97, 4pts,
Gol BX Alc. Branco 1984 R$ 2.500,00 Escort XR 3, comp. 1.6 Gas. Vermelho 1988 completo, azul'

Corsa 1.0 Gas .

. Cinza 1995 metal.
RAT Ipanema 1.8 Gas. Azul 1991

Uno SX 10 Gas. Azul 1998 R$ 9.300,00 )
Palio 1.0 EO Gas. Azul 1997 R$ 10.300,00 FORD
Palio 1.5 EL Gas. Vermelho 1997 R$ 11.800,00 Verona LX Alc. Prata 1992

Uno SX 10 Gas. Roxo 1997 R$ 8.800,00 Escort L 1.6 Gas. Vermelho 1990

Tipo IE I.G, 4p Gas. Cinza 1995 Escort XR3 1.6 Gas. Vermelho 1988

Não Importa a marca ou modelo,
seu carro precisa de seguro.

AODRlakI8r.HarCD
Seguros

www.addmald.r.com.br
(
Fone: 370-0047

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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rolamentos

AVfOMOBILísnco

Rolamentos -.

Reieriiores
Buchas -

Mancais -

Anéis -

Elásticos -

Graxa
Rua Bernardo Dornbusch, 2155 - Vila Baependi

Fone: 370-5131 - Plantão 24hs 9979-3484

BSu1·lrast
371-7770

REVESTIMENTO

EM COURO E
FERRO VELHO UNIVERSAL

AUTOPEÇASUNIVERSALLTDA.TECIDO

.Fone:
370-7184

R. Bernardo Dornbusch,
2222 - Vila Lalau

Rua Arnoldo Leonardo Schmidt, 66 (Próximo ao Curtume
Schmitt) - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul

Oficina credenciada e homologada

�
�
INMETRO
�
O/C·040/93

ComplOvanlll Capacllllçio Técnica· CCT 2205

Cel1fflcad. pelo SENAJo- combustível do amanhã que você USA hojel
USAGÁS Convertedora GMV, Mecânica e Comércio Ltda.
Rua Ollvlo Domingos Brugnago, 642 • Vila Nova· Jaraguá do SullPróximo ao semáforo da Pon!" do Clube Belra.Rio)

I!conomize afé 70%
no combustlvel do seu veiculo
O Gás Natural Veicular (GNV) é mais seguro, mais econômico e menos poluente que a gasolina e o álcool. É um dos
combustíveis de maior sucesso em todo omundo e estará disponível em Santa Catarina a partir de AGOSTO.
O GNV é uma excelente opção para táxis, frotas de serviço, frotas de ônibus, veículos de carga e representações,
bem como para veículos particulares.

VEJA AS VANTAGENS NO GNV: Bi-combustível
o Qualquer veículo a gasolina ou a álcooí pode ser convertido

para bi·combustível;
o Instalação não altera a utilização do combustlvel originai do
veículo;

,

l o Um simples toque de botão no painel do veiculo troca o

combustível em uso.

o Reduz os gastos no combustível em até 70%
na gasolina e 55% no álcool;

o Aumenta a durabilidade do motor;
o Prolonga a vida útil do óleo e velas em até 3 vezes.

Meio Ambiente 'a natureza agradece")
o Ecologicamente correto;
o Não passul agregado de chumbo ou compastos de enxofre;
o É puro e não permiteadulteração;
o Sua queima é limpa e uniforme;
o Não palui a camada de ozônio daTerra.

o Financiamento em até 18 vezes (Na maioria das vezes, a

economia mensal paga o investimento da conversão. Você
não desembolsa nada);

.

o Taxas de juros abaixo das praticadas no mercado financeiro

em geral;
!

o Encaminhamento de transferência de documentos para bí-

combustível;
o Projetos personalizados par engenheiro próprio;
o Parceria com a rede de Postos Mime;
o Venda programada em até 12 vezes;
o Possibilidade de reinstalação do kit em outro veículo.

o Mais seguro que os combustlvels líquidos
como a gasolina e o álcool;

• Não possui contato com o ar;
o Mais leve que o �r;
o Não forma bolsões de gás;
o Dissipa-se rapidamente em caso de vazamento;
o Os cilindros e kits instalados nos veículos, são projetados para
resistir a choques, colisões e altíssimas temperaturas:

o Abastecimento sem contato com o ar, evitando o Jisco de

combustão.

GASOLINA Preço R$ 1,799 GNV Preço R$ 0,849 ECONOMIA cidade

Veículo Km/I R$lDia* R$/Mis Km/m R$/Dia* R$/Mis R$/Mis R$/Ano.
Gol1.6 10,0 17,99 539,70 13,0 6,53 195,92 343,78 4.125,32
Vectra2.2 7,5 23,99 719,60 9,8 8,71 261,23 458,37 5.500,43
Fiorino 1.5 10,5 17,13 514,00 .13,7 6,22 186.59 327,41 3.928,88
Kombi 1.6 9.5 18,94 568,11 12,4 6,87 206,23 361.,87 4.342,45
S102.2 8,0 22,49 674.63 10,4 8,16 244,90 429,12 5156,65
RangerV6 6,5 21,68 830,31 8,5 10,05 301,42 528,89 6.346,65
Saveiro 1.8 9,0 19,99 599,67 11,7 7.26 217,69 381.97 4.583,69
* Média/dia 100Km Referenciais atualizados aI)' 20/07/2001

cadeiras. Troco por
carro ou moto. Valor
R$ 6.500,00. Tratar
no Loteamento

Juventus, lote 43.
Tratar: 376-0210,
falar com Ceno.,Vendo Kombi Trailler,

com motor na

garantia. Contendo

frigobar, pia, fogão,
armórios, cama de.
casal, mesa e

Vende-se 1 aero Willys,
69, todo original. R$
3.000,00 (Itamarati).
Tratar: 376-0670, com

p� e II� (0**47) 371·534�
RUA JOÃO J. AYROSO, 65 - JARAGUÁ DO SUL - se

VENDE-SE OU TROCA-SE
MOTO HONDA Bil,

2001, vermelha, com partida
elétrica, alarme, com 2.300km.

Valor R$ 2.300,00 +
prestações de consórcio.

Tratar: 370-8336 com Jonas.

'"

AUTOMECANICA

DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

..® C::;:;.IIB-

Telefone:

(047)376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro -Taraguá do Sul- SC

José ou 372-3214,
com Tadeu.

Vende-se Rodas aro

15 scorro, c/ 4 pneus
novos. Pirelli P 700.
Valor R$ 800,00.
Tratar: 9117-0266.

Vende-se Variant, 73,
impecável. Tratar:
370-3007,

Vende-se 5- 10
Deluxo,97,

51.000km originais -

R$ 18.000,00.
Ou troca-se por carro

de menor valor.
Trata r:

370-0522,'
com Lu is

Consórcio GLOBO
275-1723 / 370-2995

ou 9993-2380

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

Consertos e Vendas de
Radiadores, Mangueiras e

Condensadores
Recondicionamos

Radiadores deAlumínio

paraAutomóveis e
Caminhões /ntercoo/er

Fone (47) 371-6337
CeI. 9973-9632

Rua Bernardo Dornbusch, s/nº
(ao lado do nº 1880)

Baependi . Joroquó do Sul - se

IJHeliar
B A T É R I.A S F R E E

�!ii�
Rua Jorge Czerniewicz, 42 - FONE: 275-,223 'I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,
'

Aqui você, encontra veículos rnultirnnrcns
nacionais e importados Okm à faturar.

Melhor preço do mercado.
CONSULTE ..NOS!

)

(

MODELO
Mercedes Classe A Clcssic 16000km

é Ô�R ;,jinv .�.

Prata
Prafd
Azul Perolizado
Dourada
Yerae
Bege
Prata
Prata
Vermelho
Prata
Branco
Branco
Vefde
Branco
PreJa .

+. !;j
c(;' '''''MOTO

VemelHO

1.0JSemi-novos em Promoção:
Consulte-nos

PIS
4pts
4pts
4p!s;,.,
4pts

.

4pts
4pts
i2pts
2pts
4ptS •.
4pts

.

2pts
2pts
4pts
2pts
2pts

A/·M··"
.."""·· .. ·

2001/02
2001/02

. 2001/02
97/97
99/9
99/99
99/99
00/01
99/99
97/97
98/99
99/00
96/96
99/00
93/94

Golfl.6, MI OKm
Gol 1.0, l6V OKm
Caravan 1.1: 3.3
Renault Scenic RT 2.0
-Renoult Clio RI 1.0
Corsa Wind 1.0

.

I Corsa Wind 1.0
Corsa Wind 1.0 .

Corsa Super 1.0·
GolSpecial
Palio 1.0

"Uno'Mille EP
Uno Mille EX
Saveiro l.6

�:, .:J

Ho'nda CBX 200 Strada
"i<""···,

Linha

Rua José Teodoro Ribeiro, 658 - Ilha da Figueira - Jcrnquô do Sul - se

,

ZoornCreative - CENP

CQnsórcios e financiamentos Rf;!gata.* .

Uma linha completa à sua escolha.
i

' .

......Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A RAzAO DO CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR.

SUPER CONDiÇÕES
DE FINANCIAMENTO

AS MENORES TAXAS
DO MERCADO

ATENDEMOS DAS
8h ÀS 19h

Veículos, peças e serviços SÓ A· FIAT DÁ ESTA GARANTIA
DE QUALIDADE E SEGURANÇA

- CONFIAT, atendimento 24 horas
- Revisões periódicas a partir de 20.000Km
- FIAT PLUS - 2° ano de garantia estendida

- Apartir de 5 anos proteção de
carroceria contra corrosão

371-2111

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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completo, cor 9282, com Rose. Tratar: 9963-4433,

Vende-se ou troca-sé Golfchampagne com Adi.

VERSOS dourado. Tratar: Vendo Marajó, ano -,

9973-9701. 82. Valor R$ Vende-se ou troca- GlX 2.0, ano 95,.._ - - .1.800,00. Tratar: se, CG 2001 . Tratar:
Vendo capota para Vende-se aro 16, 370-9282, com 9963-4433.

completo, cor champagneChevy, em bom momo, c/ pneus. Rose.
estado. R$ 100,00. Valor a combinar, Vende-se Jeep Turbo,

dourado.Tratar: 374-1849, falar com Paula. Vende-se Vectra GLS, diesel, ano 96,
com Adilson. . Tratar: 371-7010, no 00/00, prata, 2.2, traçado, reduzido e

período da tarde. completo. Tratar: bloqueado, com 5 Troco menor valor.Vendo ou troco por 371-6967, com .

pneus novos.

carro de menor Vendo Kombi, ano Celso. lrnpecóvel. Valor
I

Tratar: 275·3409 ou 9973·9701valor, Golf GLX 2.0, 82. Valor R$ R$ 19.900,00.
modelo 95, 1.800,00. Tratar: 370- Compro consórcios. Tratar: 370-8751 .

AUTO CENTER

-

* Pneus * Rodos Esportivos * Amorfecedores
'I

.

* Escapamentos * Balanceamento *.Geometria
* Molas * Suspensão * Freios

)i'�\;!I�;;'1\';V:0_r
.

,

'

.'

"Nâo�'fe(HQQ1ºsparo o olomoço'
• ..:':" 'r'-&�

Ruo Expedicionário Antônio Carlos Ferreiro, 865 - 'Fone: 371-7398 / 371-010
.

,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



POVO
2119:

1

Notre: boat� normal

II N 1\ POR: CARLA MAURER

FOTOS: TÉo BOGO
SEXTA-FEIRA 28/9:

SABADO.29/9:

Big Bowlling: festa "Revjval". d
melhordosanos 60,70 e

•

80 reul1li
�.

uma única fe5t

Notre: " IDfjink". Atê
meia-noite:i meia toda bebi(!iâ'
consumida da dlrelto a mais uma

(do mesmo tipo) 'por conta da
casa.

au
+ o que significa, pra você, - Em contr...n"'rrnm

equilíbrio? .s gun o o dicio
nário, equilíb o é o "estado de
um corpo so citad por duas
ou mais forç se anulam
entre si;

har�.�.usta
medi

da". Mas tod s sa emos que,
na �erdaáe,. quilí rio é muito
rnats do que ISO..

.

Uma pessoa equtf bradà não
sorri o temp

.

ro, pois é
consciente d que vida não é
feita só de ons omentos,
mas isso nã que dizer que
ela esteja se orando.
Uma pessoa

f 81i1fbr;O
não

fica sempre tr nca a em casa,
mas também ão v e o tempo
inteiro na rua.

Essas pessoas sa em que às
vezes é gost<jS&I3e er alguma
coisa, mas n o co fundem is
so com "porre seq enciais".

Elas també sab m que se

correrem sempre e -carro se

às outras

sem que sua ssê cia ou per- nós.
sonalidade corra qualquer ris-
co.

Enfim, as pe ue conse

guem mante o eq ilíbrio nas

diversas áre s da ida terão,
com toda c rtez , maiores
chances de vitória.
Parabéns a

tEI
pessoas

equilibradas e Ja
. guá do

Sul.

Esteio sempre ligado!
Use a TIm Celular '

••• É BÁSICO •••

tb..
TELEFONIA

371-9595

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



8 CORREIO DOPOVO

A família Porto, como de costume, após assumir o Restaurante Allegro,
tem recepcionado muitíssimo bem seus clientes, servindo deliciosos pratos.
Na foto, Luiz Porto e Francisco Alves (acima, na ponta da mesa) recebendo
o grupo Demônios da Garoa, que elogiou muito o restaurante

Despedida do pastor Ingo Piske

Almoço de despedida do pastor Ingo Piske, na residência do

prefeito Irineu Pasold, desejando-lhe felicidades na nova

comunidade de Agrolândia, em nome da municipalidade e dos

amigos de Jaraguá do Sul

A família do pastor Ingo Piske no almoço de despedida, depois
de mais de 20 anos servindo a comunidade de Jaraguá do
Sul. .. Felicidades e as bênçãos de Deus, em Agrolândia

GENTE & INFORMAÇÃO

FELIZ ANIVERSÁRIO
•

QUINTA-FEIRA, 27 de setembro de 2001

No último
sábado (22), os

jovens Jorge
Berckembrocker
e Gisele Tironi

comemoraram

o dia do

"sim", junto·
de seus

convidados,
numa chique
recepção na

Recreativa
M arisol.
Felicidades!
São votos da

galera da Icro

Bordados e

Photo Cia.

No concurso

Garota

Associação de
Moradores do
Bairro Ilha da

Figueira, a
cabelei rei ra

Ivonete, a eleita
Garota Amif,
Rubia (E), e a

2a Princesa,
Juliana (D), que

as produziu
(cabelo e

maquiagem)

BLUES ETíLICOS FAZ SHOW AMANHÃ, .NO BIG BOWLLlNG
Amanhã, a banda carioca Blues Etílicos faz shaw, a partir das 23

\

horas, no palco do Big Bowlling, Eles estão lançando o mais recente,

trabalho, intitulado Águas Barrentas, o oitavo CD gravado desde a

formação da banda, que comemora 15 anos de atividades.

A turnê catarinense da banda começou nesta quarta-feira e. encerra

amanhã com o shaw em ]araguá do Sul. O CD Águas Barrentas

foi feito a partir de algumas músicas dos dois primeiros trabalhos

da banda e também do CD Água Mineral, gravado em 1989.

A banda é formada por Flávio Guimarães (gaita e vocal), Greg
Wilson (guitarra e voz) e Pedro Strass (bateria).

-,\ri�-" �balho poderá
a&sorv�{ 'f_rte Ja� suas atenções. A
comurucççco sera o seu maior

trunfo. BJm astral para investirtodo
o seu chJrme na paquera.
Touro - Aumento ou promoção

�á ch)9Jr de surpresa, setrabalha � áreo de

cOJ"fl"(;";,icaçpo ou lazer. Astral

goSt�o e' �família. Nada de
novo n aixão.

Gêmeos�,Jsua mente vai

esta moi. analítico, podendo ter
êxit em t[balhos detalhistas.

E?�.<:lrltros cOf pessoasãlferentes prometem ótimos
momentos.

Câncer - Mercúrio trará mais

éias e ampliará a

dd(;� intelectual.

ê;?�Oyeite�J9�anhardinheiroextra.
O niistériõexdtará o romance.

23 DE SETEMBRO

Edemilson Demathe

Carla L. MaUedi
.

Tatiane Mara Picinini

Ademar Vieira

Wesley Nascimento

Cleiton Krutzch

24 DE SETEMBRO

Beatriz Felisbino

Nivaldo A. Freiberger
Afonso S ch roeder

Ada G rutzmacher

Alzira Madro Wolf

25 DE SETEMBRO

Loia Gomes Alves

26 DE SETEMBRO

Edemilson Honorato

Paulo André Hufenuessler

Carlos Gilberto da Silva

Décio Rassweiler

27 DE SETEMBRO

Euclides Busnardo Júnior

Valdecir Gonçalves
Leocir Gambin

28 DE SETEMBRO

Vanessa Leier

Cristiane Helena Mohr Henn

Camila Obel de Souza

Nathan Fuck Alves
� -.

Espézia Ertrudes Wolf Kõlle

29 DE SETEMBRO

Aimel I<athiucia Wunderlich

Tatiane Morgana Piccinini

Sido Doering

Rafael Leutprecht
aniversariou dia 25/9. Seus

familiares o parabenizam!

•

REI E RAINHA
Neste sábado (29), a partir

das 22h30, grandioso baile de Rei
e Rainha, na Sociedade Aliança,
com o grupo Safira.

Ingressos antecipados, a R$

5,00, no Posto Mime.

Sociedade Aliança - A So

ciedade Tradição

s estudos e os

ativitlad ue exigem silêncio e

f(:onclnh'oção�ão fluirfacilmente. À
I1çJrde, você eslgrá mais articulada.
Bom pique no amor: aproveite!
Escor ião - Os amigos

ercer um papel
e em 'seus planos de
u assunto pessoal:

. _ iyes. Forte erotismoorxoo.

Sagitário...".-- Conte com o Aqúárií51g\ldéia que tenha

favorecimeptJde pessoas
. a�if2�CfPr"'ica vai atrair o seU

inflb*<.lJlE7fPo?Grá ter sucesso com i��.�.}rades ligadas 00
atividpGl�s ligadas a viagens ou' lazer ou à recreação estarão

Y�� r:;to amor, terá novidades: favorecidas. No amor, terá mais

Capricórnio - Tarefas que sorte.

e�eamemória e riqueza de

�1��1!�.est;���:��:�����.;
vida am ,�&,poderá ficar em
se una lano.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I AVANÇO: ENTIDADES ASSISTENCIAIS SE MOBILIZAM EM BUSCA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALFuncionários da Celesc em

]araguádo Sul aderem àgreve Portadores de deficiência commais
chances no mercado' de trabalho

]ARAGuA DO $UL - Os

funcionários da Celesc de

Jaraguá do Sul continuam

em'greve por tempo inde

terminado. Desde a terça
feira última, dos 59 funcio

nários do escritório da Ce

lese no Município, 36 ade

riram à paralisação, que

atinge em todo o Estado

cerca de 70% dos funcioná
rios. Aqui emJaraguá do Sul,
segundo o diretor do Sindi
cato dos Eletricitários do
Norte de Santa Catarina,
Sandro Luis Vieira, apenas
os cargos de chefia não ade
riram à greve.

O diretor do sindicato

argumenta que os grevistas
reivindicam reposição sala
rial 'de outubro de 1996 até

setembro deste ano, o que

significa um percentual de
30%, e manutenção das

cláusulas do acordo vigente
e a exclusão da cláusula de

homologação. "Acredita
mos que se o governo do
Estado desisrir dessa cláusula
de homologação o acordo

para o fim da greve deve

sair", afirma. Atualmente o

piso da categoria está em

R$ 580,00 para eletricistas e

R$ 380,00 para ajudantes.
De acbrdo com o ge

rente regional da Celesc,
Luiz Carlos Melro, os ser

viços prestados pela Celesc

foram terceirizados com a

contratação temporária de

quatro eletricistas e com a

colaboração dos funcioná

rios que não aderiram ao

movimento. A expectativa
do gerente é que ainda esta

semana acabe a greve. Du
rante todo o dia de ontem,
a direção do sindicato este

ve reunida com o represen
tante do Ministério P�blico,
em Florianópolis, para ten

tar fechar um acordo.

artista Celaine Refosco,
todas às quartas-feiras, na
Scar. Além disso, aproxi
madamente 60 alunos da

Aadav freqüentam o su-'

pletivo do Cejas para pes
soas surdas, com aulas pela
manhã, tarde e noite.

Até o final do ano, a

intenção é conseguir trabalho
para mais 50 portadores de

deficiência, ,que serão esco

lhidos entre os candidatos

habilitados de todas as en

cidades, como aprópriaAadav,
AMA, Apae e Ajadefi. O

objetivo desse programa,
segundo Rocha, é tráns

formar Jaraguá do Sul em

município-referência no

Estado de Santa Catarina,
no que diz respeito a inser

ção no mercado 'de trabalho
entre os portadores de defi
ciência.

Eder Tomazeli tem 18

anos e será o próximo a in

tegrar o quadro de furicio

nários de uma grande em

presa deJaraguá do Sul. Peliz

da vida em conseguir o

primeiro emprego, ele afir

ma que ainda pretende es

tudar muito. A estudante

Cláudia Rasá trabalha na

Oficina Terapêutica, e já
comprou uma guarda-rou
pa com o seu primeiro salá

rio. Mês que vem ela preten
de comprar uma televisão,
(MARIA HELENA DE MORAES)

]ARAGuA DO SUL - A

inserção do portador de de
ficiência auditiva no merca

do de trabalho pela porta
da dignidade, e não da cari

dade, é a principal meta que
a coordenação da Aadav

(AssociaçãoAssistencial dos
Deficientes Auditivos e

Visuais de Jaraguá do Sul)
preten�e alcançar através de
um programa que une a

implantação concreta da

legislação com ações de qua
lificação profissional. Este
programa, que está sendo

operacionalizado através de
ações coletivas que envol

vem todas as entidades que
trabalham com pessoas por
tadores de deficiência e o

Ministério Público e o Mi

nistérioPúblico do Trabalho,
prioriza o direito ao trabalho
como fator preponderante
para a dignidade do ser hu

mano, sendo ele portador
de deficiência ou não.

De acordo com o audi

tor fiscal de segurança e

s�úde no trabalho, Luiz Car
los Rocha, o índice de de

semprego entre os por
tadores de deficiência é até

cinco vezes maior do que o

registrado entre as pessoas
consideradas "normais".

Rocha informa que, pela Lei
8.213, de 24 de julho de

1991, todas as empresas
com mais de cem funcio-

Cláudia Rosá trabalha na Oficina Terapêutica da Aadav

nários devem reservar

uma cota de 2 a 5% de suas

vagas para pessoas porta
doras de deficiência. "Mas
a falta de qualificação pro
fissional dificultou esse tipo
de ação", justifica Rocha.

A intenção agora é reverter

esse quadro através de cur

sos de qualificação profis
sional, que deverão sermi

nistrados em parceria com
Sine, Sesi e Senac.

A coordenadora da

Aadav, assistente social

Luiza Helena Rosa, íá está

comemorando os primei
ros resultados desse traba

lho. Onze deficientes audi

tivos que freqüentam a en-

cidade estão trabalhando na

Malwee Malhas e mais 20

prestam serviços para esta

mesma empresa, na Oficina

Terapêutica da Aadav,
confeccionando acessórios.

Luiza Helena informa que
dos 190 associados, 56 já
estão no mercado de traba

lho. "Nos últimos quatro \
anos temos centrado nossos

esforços em ações que cul

minem na inserção ao mer

cado de trabalho", reforça.
Segundo ela,. a Aadav ofe

rece aos usuários, além da

OficinaTerapêutica, curso de
informática, aulas de reforço
.e também aulas de artes

plásticas, ministrada pela

Sine prorroga' prazo para
inscrição dos cursos

]ARAGuA DO SUL -

Hoje é o último dia para ins

crição nos cursos de quali
ficação profissional ofereci
dos pelo Sine de Jaraguá do
Sul, que decidiu prorrogar
o prazo por mais dois dias
em virtude da inclusão de

mais dois cursos na planilha
e também porque muitas

vagas ainda não foram pre
enchidas. De acordo com a

diretora de Indústria e Co

mércio, Henrieta Neves, os
interessados devem compa
recer na Prefeituramunidos
de carteira de identidade e

carteira de trabalho no ho

rário das 7h45 às 11h30 e

das 13 às 16horas. Os três

novos cursos são: movi

mentação de cargas pe
rigosas, direção defensiva e

frentista com atendimento
ao turista.

Até agora, 1,2 mil pes
soas já fizeram a inscrição,
mas Henrieta lembra que
for� disponibilizadas para
Jaraguá do Sul1,9 mil vagas
distribuídas em 89 cursos

em diversos setores, como

produção administrativa, de
serviços e artesanato.

Projeto Horta Suspensa será publicado pela Editora Abril
]ARAGuA DO SUL - O horta surgiu ano passado, vel é com piso. A única solu- ças que decidem o que se

trabalho de horta suspensa, quando da implantação ção foi suspender os cantei- deve plantar. Atualmente
realizado pela professora e de um novo cardápio, ros, que são feitos com gar- eles estão colhendo alface,
alunos do Jardim do Cen- que priorizava o consumo rafas de plástico de refrige- cebolinha, rabanete e salsa.

tro de Educação Infantil de frutas e verduras por rante e galões de água mi- "Plantamos até morangui-
Alexander de Borba, foi parte das crianças que fre- neral. nhos", destaca ela. Além das

considerado um dos me- qüentam o Centro de O resultado do trabalho verduras e algumas frutas, as
lhores do País no concurso Educação Infantil. "Co- desenvolvido pode ser vis- crianças também estão de-

Prêmio Vítor Civita. De- mo a maioria demostra- to da calçada. São pequenas senvolvendo um jardim sus-

senvolvido desde o ano va resistência em comer hortas suspensas nos muros penso.No verão as crianças
passado pela professora verduras, resolvi estimu- internos do Centro de Edu- plantam Onze Horas, e no
Eli Antunes Giacomotti, o lá-los criando a horta", re- cação Infantil e que são uti- inverno, Begônias.
projeto ficou entre os 50 corda a professora, que lizados para a alimentação As coleguinhas Ga-

melhores do Brasil e entre enfrentou, então, o pro- das crianças. "Tentei compa- briela Kamchen e Bruilza

os cinco de Santa Çatarina blema de espaço, já que,a rar o crescimento deles corri de Souza, ambas com

e será publicado na Revista unidade de ensino não o das plantas e os resultados quatro anos de idade, afir-
Nova Escola, da Editora dispõe de local para se não podiam ser melhores", mam que agora comem

Abril. fazer uma horta. "Todo afirma a professora. Segun- todos os tipos de verduras.
A idéia de fazer uma o nosso espaço disponí- do ela, são as próprias crian- (MHM)

LJ.a fea-cv da« f�
"C&cVtCV e. L�W'

Convidamos a todos os familiares e amigos para a grandiosa
festa anual destas tradicionais famílias oriundas de Belluno
- Itália-, descendentes de Caetano Agostinho Lazzaris e

Giovanni Battista Costa.

I'

Local: Igreja "Sagrada Família" - Massaranduba - SC

Data: 7 de outubro de 200'1
Início: 9 horas

Contatos:
Geovani Dal-Ri (47)422-7120 - ]oinville/SC
Oswaldo Lazzaris (47) 243-7510 - Curitiba/PR
Renato Lazzaris (11) 4524-5465 - Itatiba/SP
Rogério Lazzaris (47) 349-1041-Itajaí/SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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duas subcomissões, que fi
caram responsáveis pela
verificação dos terrenos dis
poníveis para a viabilização
do projeto, e de buscar

apoio dos vereadores de
Schroeder e Massaranduba.

A proposta em discus
são é desenvolverum proje
to em conjunto com as cida
des vizinhas, como já acon

tece com o Lar da Criança,
que recebe menores co'nsi
derados em situação de ris

co, dos três municípios. Na
discussão do assunto, terça
feira, os vereadores lembra
ram da dificuldade ,que po
de ocorrer para a liberação

.

da verba prevista para ser

, investida no ano que vem,

se todas as providências para
o reconhecimento e oficiali

zação da associação não fo

rem tomadas em tempo há

bil até o final deste ano, con
forme prevê a legislação. (MR)

QUINTA-FEIRA, 27 de setembro de 2001

IMUDANDO: SECRETARIA DA SAÚDE CONCLUI A�NCIA DO PA PARA O PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE

MASSARANDUBA - A

Secretaria da Saúde conclui
amanhã a adaptação do

prédio do posto de saúde,
no Centro, onde funcionará
O PA (prontoAtendimento)
a partir de segunda-feira. 0_
serviço de atendimentomé
dico de emergência, manti
do pela Prefeitura, come
çou a ser transferido para'
aquela unidade depois que
a Congregação das Irmãs

Franciscanas decidiu se

afastar do controle adminis

trativo do Hospital Sagrado
Coração de Jesus, alegando
dificuldades demanutenção
do estabelecimento.

Para abrigar o pronto
socorro, a secretaria provi
denciou a reforma das ins

talações e a colocação de

equipamentos no Posto de

Saúde, que funcionará com

dois acessos. Um para aten
der a procura pelos serviços
tradicionalmente prestados
pelo posto, e outro dando

entrada para o Pronto

Serviço médico da .Prefcitura
deixará de funcionar no HSCJ

Edson Junkes/CP

Viviane falará à Humana para rever posição quanto ao SUS

Atendimento. Com a incor

poração do novo serviço, a
ocupação do espaço físico

ficou bastante limitada no

prédio, mas isso não deverá
prejudicar o atendimento à

população, segundo a secre

tária deSaúde,Viviane Pereira.
Ela acha até que o aten

dimento será melhor com

a transferência para o novo

local, pois os médicos não

atenderão mais por procedi-

mentos, mas por hora de

serviço de plantão efetiva

mente prestada. Além disso,
a equipe de emergência do

PA, que hoje funciona com

cinco médicos, será refor

çada com a contratação de

mais três profissionais -
dois clínicos gerais e um

ortopedista. A secretaria

pretende também ampliar o
'

horário de cobertura do

plantão médico, com o

auxilio do Posto de Saúde,
demaneira que a população
terá médicos disponíveis
praticamente durante todas
as 24 horas do dia.

SUS :.._ A secretária de
Saúde irá procurar a direção
da Humana Urgente, em
presa de Jaraguá do Sul que

negocia a compra do

hospital, tão logo a empresa
assuma o controle da ins

tituição, na semana que vem,
para solicitar que seja revista
a posição de não prestar
atendimento através do

SUS (SistemaÚnico de Saú
de), embora essa possibili
dade já tenha sido descarta

da. Acontece queMassaran

duba tem direito a 87 AIHs

(Autorização de Internação
Hospitalar) mensais, e pre
tende aproveitar parte delas

no Município. Caso con

trário, as internações que não
forem particulares serão

todas enviadas para hospitais
nas cidades vizinhas.
(MILTON RAASCH) J

Morador reclama melhores instalações para escola
GUARAMIRIM - o mo- vida de instalações cornple- no do atendimento à escola, mano, do PMDB.

rador Franz Citula ocupou mentares para a prática es- que pertencia à rede estadual Em abril deste ano, os

aTribuna Livre na sessão da portiva e recreação, reclamou de ensino, e foi municipa- vereadores do PPB e do PFL
Câmara de Vereadores, ter- o morador, lamentando a lizada em 1994, juntamente se integraram novamente e

ça-feira, quando solicitou falta de investimentos para com outras 15 unidades com pedido pela municipa-
que sejam providenciadas melhorias no estabelecimento. escolares locais, durante a lização de todas aquelas es-

melhores instalações para a - As crianças não têm administração do PPB no colas, incluindo adaLinhaCai-
recreação dos alunos da nada a ver com política-, Município, e novamente }ÇaD'Água, "na expectativa de
Escola PadreMathias Stein, comentou Citula, que reside devolvida ao Governo do que irão receber melhor aten-
na Linha Caixa D'Água. A na Estrada Rio Coati, no Estado) três anos depois, no dimento", informa o líder da

escola, pertencente à rede mesmo bairro, referindo-se mandato do ex-prefeito bancada pepebista, vereador
estadual de ensino, é despro- ao impasse existente em tor- Antonio Carlos Zimmer- Adilson André Araújo. (MR)

Pedagogia teve primeira aula
MASSARANDUBA - Os

46 alunos do curso de Peda

gogia a Distância, na grande
maioria professores das redes
municipal e estadual de ensi
no, participaram da primeira
aula prática, terça-feira à

noite, na Escola Básica Pedro
Aleixo. O curso" está sendo

oferecidomediante convênio
firmado pela Prefeitura com
aUdesc(UnivetsidadedoEstado
de Santa Catarina) e dá opor
tunidade para que os profes
sores obtenham habilitação
específica, conforme exige a

Lei deDiretrizes da Educação.
O curso teve início no dia

1 d� setembro, com a reali

zação de teleconferência e

distribuição do Manual do
Estudante. Os participantes
poderão estudar em casa,

pelo sistema de módulos, e

deverão cumprir pelo menos

quatro horas semanais de ati
vidades orientadas em sala de

aula, que acontecerão sempre
às terças-feiras. As provas
serão prestadas mensalmen

te, com questões elaboradas

pela Udesc. (MR)

��Musical CORPO E ALMA
emMassaranduba"

Acontece neste domingo, 30 de setembro a

partir das 1 9:00 horas, no Pavilhão da
Fecarroz, a grande Soirée com animação do

grupo de maior sucesso na atualidade: Corpo e

Alma, fazendo também o lançamento do seu

mais novo CD. Ingressos antecipados com

descontos especiais poderão ser adquiridos em

vários postos de venda na região.
Também serão aceitos cheques para o dia 8

de outubro.
Maiores informafões pelo telefone
(47) 379-1643 ou 9993-7020.

Comissãoconduzprojetopara
instalarCentrodeRecuperação

(R�)P��-----------
A rebelião

Pela convivência vem o entendimento. Entre pessoas, por

palavras, gestos, mímicas e até expressão de fisionomia. Entre

pessoa e animal, não é muito diferente.
Assim era a vida de um pastor com seu rebanho, se entendiam

muito bem, uma ótima relação pessoa-animal, o pastor conduzia
suas ovelhas, como diz o salmista, por "pastos verdejantes".
Cuidava delas de dia e noite. Estava sempre vigilante. Mesmo
assim vez por outra algumas iam pastar em pastagens vizinhas.

Como o vizinho cultivava outra espécie de grama, elas voltavam de

lá dizendo para as demais: isso sim que é alimento, o saboré outro,
e estas coisas mais que se inventa quando se quer elogiar o outro.

Aos poucos conseguiram reunir em torno de si um grupo, e lá

iam elas para outras pastagens.
Certo dia, depois de perceberem que grama é grama, falaram

uma para a outra, nossa grama não tem o mesmo sabor por
causa do nosso pastor, ele sempre nos leva pelo mesmo caminho

para as pastagens.
Lideraram um movimento contra o pastor, fingiam-se de

amigas do pastor, deixavam ele vez por outra repousar em sua lã

aconcheçante, mas também não lhe poupavam em lhe sujar com

excrementos, deixando-o fétido.
Certo dia foram falar com o chefe dos pastores, este logo lhes

deu ouvido, corno se elas fossem porta-vozes das outras e únicas

portadoras da verdade.
Não demorou muito tempo, o pastor que, entrementes havia

envelhecido, estava cuidando de outro rebanho.

Aparentemente tudo voltou ao normal, mas entre as ovelhas
havia muita revolta, houve até algumas, que foram para outro

aprisco. Não houve morte, mas muitas ovelhas saíram feridas.
M oral. da história: quando as ovelhas não seguem mais o seu

pastor, não só o pastor vai pastar, mas as ovelhas fiéis se

machucam, o rebanho todo leva prejuízo.
Observe como é seu comportamento dentro do seu grupo, seja

de trabalho, voluntário, religioso, filosófico, de serviço ou outro.

E em que direção vai sua lideranca? (reipense nisso e recebà
o meu abraço.
Pastor Ingo Piske.

G�RIM-Comis
são formada com o objeti
vo de instalar o Centro de

Recuperação para Depen
dentes Químicos esteve reu
nida ontem à noite, na Pa

róquia Senhor Bom Jesus,
discutindo as providências
para a viabilização do pro
jeto. Constituída de pessoas
voluntárias, sob a coordena

ção de Maria Salete Espe
zim, a comissão contará com
o apoio da Câmara de Ve

readores, que estádestinando
R$ 50 mil economizados
durante o ano, para o projeto.

Em relato feito aos ve

readores na terça-feira à

noite, Maria Salete infor

mou que está sendo provi
denciada a legalização da no
va entidade, com a aprova
ção de estatutos e reconheci-

. mento como sendo de utili

dade pública. Ela informou
que já foram constituídas

POIO:

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

SERViÇO FUNERÁRIO
( HASS

371-0903 I 370-0425

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Evento-vai reunir cerca de 600 adeptos do handebol I ESTíMULO: TRAVESSIAS. APROXIMAM o HOMEM DA NATUREZA

Academia Impulso participará)
de três eventos, em outubro

o Município nesta modali
.

dade vem crescendo e con

quistando títulos.No final de
semana passado, a equipe da
Emplac/FME . (categoria
Olesc) venceupelo placar de
18 a 17 .o amistoso dispu
tado em Camboriú, contra
o time da cidade anfitriã. Na

avaliação da treinadora ja
raguaense Rosilete de Sou

za, o jogo se desenvolveu

dentro da expectativa e o

resultado correspondeu ao

tempo de treinamento re-

alizado com esta categoria,
que está passando por uma
renovação. "Mantivemos
três atletas do gtup'o que
vinha atuando e buscamos

as demais nas nossas es

colinhas", explica, acres

centando que o trabalho

envolve 20 jogadoras,
porém 12 delas na partida
amistosa: Maira, Ana, Lu
ciana, Silvane, Scheila,
Rafaela, Janaína, Franciele,
Fernanda, Daniela, Cassiele
e Karolin. (FR)

]ARAGUÁ DO SUL ;- A

Fundação Municipal de
Esportes promove a partir
das 8 horas de sábado, no

/

Ginásio de Esportes Arthur
Müller, uma competição
envolvendo integrantes dos
19 pólos de handebol. Pre

visto para encerrar às 18

horas, o evento vai reunir

aproximadamente 600 atle

tas, que vão disputar um
total de 42 partidas.

O desempenho do gru

po jaraguaense que defende'

]ARAGUÁ DO SUL - A

Academia Impulso vai par
ticipar de três eventos re

lacionados à natação, no
.

mês de outubro. No final

de semana do dia 6, vai
acontecer as disputas da

terceira etapa do Circuito

Catarinense Pró-Swim, na
cidade deJoinville, e no dia
7 será a vez da Travessia

da Lagoa do Peri, em Flo

rianópolis, que conta com

percurso de 1,3 milmetros.
No dia 20 de outubro os

nadadores jaraguaenses irão
para Florianópolis disputar
o quinto Festival Cotton

baby de Natação Pró-Swim.
O circuito catarinense

reúne diyersas academias

do Estado, inclusive pes
soas de treinemento não

federadas, no Complexo
Esportivo Bom Jesus. Cer
ca de dez atletas da Impul
so vão disputar pela academia.

A primeira etapa dó
terceiro Circuito Travessias

do Mercosul vai contar

com 35 nadadores da aca

demia jaraguaense, entre 12

a 50 anos, além de par
ticipantes de outros clubes
do Sul do País. As demais

etapas serão realiz'adas em

Bombinhas, que conta

com 2,3mil metros de per
curso, Anhatomirim (1,3
mil metros), Ilha do Mel

(2,3 mil metros), Itapoá
(2,3 mil metros), Ilha do
Francês (1,9 mil metros),
Balneário Camboriú (2,3
mil metros). A coordena
dora de natação da Acade-

mia Impulso, Marlise KIe

mann, diz que as travessias
I

aproximam O'homem e a

'natureza, instigam a supera
çãodos limites, lançam de
safios e promovem a saúde

através de estilo de vida ativo.
Marlise destaca tam

bém que o Festival Cotton

baby busca a confrater

nização das crianças, que
recebem medalhas como

, ,

forma' de estímulo a dar

continuidade à vida espor
tiva. ''As crianças que parti
cipam não têm ainda o po�
Iimento da .natação, mas a

intenção é incentivá-las ainda

mais", diz, informando que
aproximadamnete 42 nada

dores, entre 7 a 16 anos, de

vem participar do evento.

(FABIANE RIBAS)

Encerramento do Coroa Bom de Bola
branças de pênaltis. Logo
após o encerramento dos

jogos vai ocorrer a cerimô
nia de premiação, seguida de
almoço por adesão (R$ 5,00).

Promovido pela Fun

dação Municipal de Espor
tes, o Coroa Bom de Bola

tem como artilheiros os

j;gadores Roseni de Freitas
(Beira Rio, já eliminado),
Maurício Voltolini (Santo
Antônio) e' Itamar Maser

(Karlache), todos com qua-
.
tro gols marcados. O Santo)
Antônio também possui a
defesa menos vazada, com

apenas três gols sofridos, e

]ARAGUÁ DO SUL - O

encerramento do primeiro
Campeonato de Futebol Sê
mar "Coroa Bom de Bola"

será realizado no domingo,
pelas equipes da Karlache e

do Acaraí. O Juventud�
Estrada Nova disputa o

terceiro lugar da competição
com o Santo Antônio. As

finais vão acontecer no Sesi,
com a primeira partida
prevista para as 9h15, e a

finalíssima, 10 horas. De

acordo com os organizado
res, no caso de empate no

tempo regulamentar, a de
cisão vai direto para' as co-

ainda se mantém como a

equipe mais disciplinada. A
competição já registrou 57

gols em 20 partidas dispu
tadas, representando uma

média de 2,85 por jogo.
O Coroa Bom de Bola

vai premiar os quatro pri
meiros classificados com 30

quilos de costela ao campeão,
20 quilos ao vice, 15 quilos
ao terceiro, mais troféus e

medalhas às quatromelhores

equipes. Também haverá

troféu para o atleta revelação;
artilh��defesamenosvazada
e equipemais disciplinada, que
ganhará uma bola.

NOTAS ___

Inscrições
As inscrições para o Campeonato Aberto de Handebol podem ser efetuadas até 8 de

outubro, com o congresso técnico agendado para o dia 9 do mesmo mês, a partir das
19h30, na Liga Jaraguaense de Futebol. A ser desenvolvido em duas etapas (de 19 a 21 e

de 26 a 28 de outubro), o evento é destinado a atletas que residem, estudem ou trabalhem

nos municípios de Jaraguá do Sul, Guaramirirn, Schroeder, Corupá e Massaranduba. O

valor da inscrição é de R$ 50,00 por equipe.

LOTERIAS
26/9/2001

Supersena
concurso: 536

1ªfaixa:

14-15-25-29-40-42

2ª faixa:

FATMA
SANTA CATARINA

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul faz
saber:

EDITAL
31 - 32 - 33 - 34 - 37 - 40

A Fundação do Meio Ambiente - FATMA, co
munica que realizará Audiência Pública para
discussão do Relatório de Impacto Ambiental -

RIMA, do Contorno Ferroviário das cida
des de Jaraguá do Sul e Guaramirim, no
dia 04/10/01, às 19:00 horas, no Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuá
rio, situado à Rua Francisco Fischer, na 60,
Centro, Município de Jaraguá do Sul, Santa

Catarina, convidando a população em geral.
O documento RIMA, continua à disposição
para consulta nas bibl.iotecas da FATMA, à
Rua Felipe Schmidt, 485, 2° andar, Centro,
Florianópolis; na Coordenadoria Regional
da FATMA de Joinvilie, Rua Princesa Isabel,
220, 2° andar, Centro, Joinvilie; na Biblioteca
da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, à
Rua Ida Bona Rocha, nO 101, Centro; na

Prefeitura Municipal de Schroeder, à Rua
Marechal Castelo Branco, nO 3201, Centro;
e 'nà Secretaria de Planejamento da
Prefeitura Municipal de C;;uaramirim, à Rua
28 de Agosto, nO 2042, Centro.

Florianópolis, 24 de Setembro de 2001.

Jacó Anderle
Diretor Geral

Megasena
concurso: 299

02-05-07-33-49-53

Lotomania
concurso: 152

06 - 08 - 09 - 18 -

19 - 27 - 28 - 46.-
48 - 51 - 52 - 60 -

66 - 73 - 75 - 81
83 - 86 - 87 - 95

Loteria Federal
conc. 03582

1° - Prêmio: 09.666
2° - Prêmio: 26.249
3� - Prêmio: 50.991
4°., Prêmio: 27.315
5° - Prêmio: 48.121

A Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul·
tem como missão representar a sociedade de

Iaraguá do Sul de acordo com seus estatutos c

regimento, objetivando o constante alcance de
melhorias sociais com destaque ao combate a

exclusão e a melhoria da qualidade de vida no

município.

I

CRepúhQwú CCFec1ewtwo. do C8i�àgtQ
8gtado de ,Qwüa CatW(tl'lb "

CômwtO JUllfliclpOQ de Jo!�aguá do ,guQ·
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. tubro e 8 de dezembro. Ha
verá premiação com troféu
e medalhas aos três primei"
rosocolocados, mais 100kg de
suíno para o campeão, 80kg
para o vice e 60kg ao terceiro
lugar. O time classificado na

quarta posição receberá 50kg
de suíno e um troféu. Equipe
disciplina, artilheiro e defesa
menos vazada também ga
nham trofeus.

QUINTA-FEIRA, 27 de setembro de 2001

I RECONHECIMENTO: MALWEE MALHAS APÓIA A SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE SALÃO

Futsal de .laraguá do Sul destaca
o Estado no cenário esportivo

JARAGuA DO SUL - A

seleção brasileira, coman
dada pelo técnico Fernando

Ferreti, estreou com resulta;
dos mais que positivos no

4ª"Mundialito, que está acon
tecendo no CentreventosCau

Hansen, na cidade de Join
ville. A equipe da casa fez
um show de dribles, contra
ataques' e goleou a seleção
do Uruguai por 12 a 2, na
noite de terça-feira. Na pre
liminar, Portugal garantiu a

vitória contra o time da Cos
ta Rica, por 4 a 1. O ,próxi
mo desafio dos btasileifos .

será a seleção da República
Checa, na noite de hoje.

A Malwee Malhas tem

participação direta no suces

so e ascensão do futsal cata

rinense, pois patrocinou e !

deu condições para a for

mação da base da equipe ja
raguaense, seleção catarinen
se e -brasileira da modali-

Cesar Junkes/Cf"

Weege e Ferreti comemoram o título do Brasileiro de Seleções

dade. Na opinião do próprio
técnico da seleção do Brasil,
o reconhecimento e a lem

brança do nome de Ferreti é

proveniente do desempenho
e títulos conquistados pelo
grupo neste ano, sob o patro- .

cínio daMalwee.Com o apoio,

os dirigentes puderam estru

turar time forte e competiti
vo para participar dos cam

peonatos Estadual, Brasileiro
e Mundial, e trazer bons re

sultados paraJaraguá do Sul.
No mês de agosto, foi

campeã da Copa Fiat, realiza
da de 14 a 18 de agosto, na
cidade de Chapecó - even

to que contou com a parti
cipação das principais equi
pes do País. Entre os dias 11

e 16 de setembro, o grupo
catarinense trouxe para o

Município o título de campão
do Campeonato Brasileiro de
Seleções, disputado em.Ara
cajú, no Sergipe, além de ter
atuado muito bem na Liga
Nacional de Futsal.
� O grupo tem demons

trado que, em todos os eventos
em que participa, conta com

profissionalismo e competência
suficientes para conquistar
excelentes resultados.

Inscrições par� oAberto de Futsal
JARAGuA DO SUL - A Fun

daçãoMunicipal de Esportes
recebeu a inscrição de 13 equi
pes para o Campeonato Aber
to de Futsalj2001. O con

gresso técnico que definirá o

sorteio das chaves acontece

a partir das 19h30 desta terça-I

feira (25/9), na Liga Jara-
guaense de Futebol. Promo
vida pela FME, a competição
será realizada entre 5 de ou-

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

E-mail: academiaimpulso@terra.com.br

40 Entidades
+ 500 voluntá,·os

o AJADEFI (Associação Jaraguaense dos Deficientes Físicos)
o Associação Brasileira de .Odontologia Regional de Jaraguá do Sul
• Associação Médica de Jaraguá do Sul
• Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jaraguá do Sul
· Caixa Econômica Federal
• Cartório.Eleitoral da 17ª/87ª Zona Eleitoral
· CEACLlN Laboratório de Análises Clínicas
· CHAM-Cursos e Qualidade Pessoal Ltda
· Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá
· Delegacia Regional de Polícia
· Dr. Cláudio L. dos Santos
· ElzaWoehl
· Escola de Educação Especial de Jaraguá do Sul
· Fundação Cultural de Jaraguá do Sul
· Grupo de Escoteiros Jacoritaba
· Instituto de Idenficação
· Joalheria e ótica Paládio
· Joalheria Seifert
• Laboratório Fleming de Análises Clínicas
• H & E Instituto de Patologia LIda

· Laboratório Jàraguaense de Análises Clinicas
· Laboratório Lenzi de Análises Clínicas
· Laboratório Santa Helena
· LABORsêD Laboratório de Análises Clínicas
.Low.Cost
· Núcleo de Cabeleireiros
o OAB/SC 23! Subseção- Jaraguá do Sul
· ODONTO JARAGUÁ
· ótica Hertel
· PASOLDLAB laboratório de Análises Clínicas
· Pastoral da Saúde
· Polícia Militar
· Rede Feminina de Combate ao Câncer
.sANITEC
· Secretaria da Saúde, Esporte e Lazer
· Secretaria de Desenvolvimento·Municipal de Jaraguá doSul
· SESI-Serviço Social da Indústria
· SINE-Sistema Nacional de Empregos
· UNIÃO SAÚDE
.UNIMED
· Viação Canarinho

-
- 5.000 ate dimentos

, I

I
I
I

A comunidade
agradece!
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