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AnoLXX V Jaraguá do Sul, 12 de maio de 1993 CI�$ 7.000,00 'Dalmar

Ela representará a cidade no concurso Miss Santa Catarina
1

AdrianaAyroso é a novaMiss
� �

Futebol

Juventus vai

� à Itajaí com
moral baixa
o 'Juventus joga amanhã
em Itajaí contra o Marcílío
Dias. Arribas as equipes não
podem perder e- o técnico

Picolé deve promover fortes
alterações na equipe para
assegurar a classificação
prometida aos torcedores

juventinos. O GEl ocupa o

7º lugar na classificação.
Página 11

Indicadores

Paralelo

Compra( 12/0S) Cr$39.4(X),OO
Vendat 12/05) Cr$40.000,OO
FOllte: IlF Assessorin

Turismo

Compra( 12/(5) Cr$38.(íCX),OO
Vendat 12/(5) Cr$39.úOO,OO
Fonte: Im

Comercial

Compra.(l2l05) ü$35.145,55 ,

Vcnda(J2!OS) ü$3S.145,ó5
Fonte: B/J

TR

']'R])( 12/(5). .. 150,807014
Ta:\an10nsal. "'1 .. .. ... 28,68%,

lJlírdiaUl/(5) Cr$20.932,02
Mês.. ... .. ... Cr$ 19.5(ló.52

Poupánça
Índil:�p/ 12/05 23,wm",
cua

EngL'nhciros ....Cr$6.594.165.1 9
Salário mínimo
Fevereiro........Cr$I.250.700.()(l
Março/Abril .Cr$I.709.400,OO
Maio... . ....Cr$ J303 JOO,()()

Na última sexta-feira foi eleita
a Miss Jaraguá 93, que
representará Jaraguá do Sul
no concurso Miss Santa
Catarina deste ano. A
vencedora foi Adriana Mariza

Ayroso, representante do
CORREIO DO POVO.

Nesta edição, os flashes da
noite que reuniu um grande
público. O destaque é para a

gatíssima, Adriana, Miss
Jaraguá 93, que tem a chance
de proporcionar o feito inédito
para a cidade: Tornar-se a

primeira Miss Jaraguá a vencer.

o concurso, na versão

estadual. Página 8

Recursos & obras

Para quem
não assistiu o

Miss Jaraguá
93, na sexta

feira, uma
posc
exclusiva,
para que
todos

conheçam a

vencedora.
Adriana
Mariza

A�...oso,

Vasel recebe
s.ína.l verde é

do Govemo-
O Governador do Estado.

Vilson Kleinübing, atendeu
a vários pedidos do Prefeito
Durval Vasel, no encontro

realizado no sábado. no

Palácio da Agronômica, em
Florianópolis. Todas as

solicitações foram
atendidas, superando as

expectativas. Pá�ina 12

FONE (0473) 76-3200

FAX (0473) 76-0304

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ECONÖM cos

I Comerciei I I Pará/e/o
<

I
Dia/mês Compra Venda Dia/mês Compra Venda
22/4 �;��;',;� ,

29 833,60 22/4 33.800,00 3� 100,00
23/4 30.233,00 23/4 34.20O,00 34.500,00
26/4 30,623,50 30.624,00 26/4 34.200,00 34.50Q,PO
27/4 31035,00 31.035,30 27/4 34.600,00 34 900,cQ)
28/4 31.449,00 31.449,30 28/ll 35500,00 3580'O,ÓO
29/4 31862,00 31.883,00 29/4 36 000,00 .. 36.300,00
30/4 32267,00 32268,00 3(;)/4 36.200,00 36.400,00
3/5 32664,50 �2 665,00 3/5 36,700,00 37000,00
4/5 33.067,00 33067,20 4/5 37200,00 37.400,00
5/5 33.474,.20 33.474,30 5/5 37700,00. 38 000,00
6/5 33.885,50 33.885,70 6/5 38200,00 38500,00
7/5 33.302,50 3430'1)0 7/5 38.600,00 38 900,00
10/5 34.721,50 34.721,60 10/5 39000,00 39.300,00

I Paralelo/Média

Anual .I. Mensal

Ano Valor/cr$ Mês Valor/Cr$ Mês Valor/Cr$
1987 0,05058571 Mai/92 2.770,50 Nov/92 9.913,00
1988 0,40022600 Jun/92 3.320,48 Dez/9::! 13.042,86
1989 5,54235887, Jul/92 4.151,30 Jan/93 15.27q,oo
1990 88,62263374 Ago/92 5.233,81 Fev/93 19.347,22
1&91 454,68285522 Setl92 6.589,92- Mar/93 25.158,70
1992 4.959,23 Out/92 7813,33 .Abr/93 32.600,00

I TR.-TaxáReferençial I I Poupança I
-

TRD _ F.ator de Dias - Ind +
Dias taxa diária TRD 0,5%

03/05 1,207993 141,407503 03/05 25,6075'
04/05 1,207993 143,115695 04/05 27,1248
05105 1,207993 144,844523

li
as/os 28,6605

06/05 1,207993 146,594235 II 06/05 28,5603
07/05 1,207993 148,365083 II

07/05 28,460!
10/05 1,207993 150,157323 10/05 .. -.�.�--,. ..

11,{l; 1,207993 151,971212 I, 11,{l; .. _-----

12/05 1,207993 153,807014 12105 31,4800

I
..

·.h1�açãO .: I....

índices Out. 'Nov, Dez. Jan. Fev, Mar. Abril

INPCOBGE) 26,07 22,89 25,58 28,77 24,79 ..

..

IGP(FGV) 24,94 24,22 23,70 '28,73 26,51 27,81 .-

IGPM(FGV) 26,76 23,43 25,08 25,83 28,42 26,25 28,83
,

IPA(FGV)
e

24,83 24,43 23,78 26,.69 26,23 28.Q�
-

IPC(FIP� 26,46 21,89. 125,29 27,42 25,1.0 25,16 28,74

ICV{DIEES� 24,28 24,77 22,67 32,90 26.62 ..
.-

-

L Salário Mí.nirrio I
Mês Valof ( crS)
Noyembro 522.186,94
Dezembro 522.186,94
Janeiro 1.250.700,00
Fevereiro 1.250.700,00
Março / Abril 1.709,400,00
Maio 3.303.300>00

Salárioaté
Acimade

I Salário Famííiäl MaiO I
os 9.064.419,69 es 241.718,13
crs 9.084.419,69 crs 30.214,71

AIé19.506.520,oo
.

De 19.506.520,00 á 38.037.714,00 2.925.978,00.
Acima de 38.037.714,00 6.729.749,00

Isento
15
25

DeduÇões�l)crt 7!IQ.2660,oo por dependente; II) 19.506.520,00 por aposentadori.a (uma apenas)
a quem jã completou 65 anos; 3) pensão allmentlcla; 4) valor da contribuição paga, no mês, à
Previdência Social.

r I.NSS I
Pgtoaté 03105 sem cerreçäe; Correção pela Ufir

,/

até 07/05 para empresas e até 14105 para pessoas físicas.
Autónomos
Filiação - tempÕ Base (CrS) Alíquota (%) A pagar ( crS)
ate 1 ano 1.709.400,00' 10 170.940,00.'
+ de 1 a2anos 3.152.171,64 10 315.217,16
+ de 2a3anos 4.728.257,59 10 472.825,76
+de 3;14anos - 6.304.343,37 20 1.260.868,67
+ de 4a6anos 7,880.429,29 20 1.576.085,88
+ de 6a9anos 9.456.5t5,l!4 , 20 1.891.303::P5
+ de 9a12anos 11.032.6QÖ,93 _

,

20 -2.206.520,19-
+de12a17anos 12.608.686,88 20 2.521.i37,38
+ de 17 a 22 anos

"' .14.184.772,66 20 2.836.954,53
+ de 22 anos 15.760.858,52 20 3.152.171,70

Emcreaado emcreaado doméstico e trabalhador avulso

Salário de contribuição ( Cr$) Alíquota (%)
Até 4_128.257,59 8
De 4.728.257,60 até 7.880.429,29 9
De 7.880.429,30 até 15.760.858,52 to.
Eincreoador "

-

·02· .• ·

, t

Decreta:

II.

ERRATA
II

Na edição do Correio do Povo dc N°

3.747 dc 28/04/93. na publicação da
Portaria N° 10 1/93 da Prefeitura 1\'lu·

nicipal de Jaraguá do Sul, qUI! dispõe
sobre o Regimento Interno da funda
çãoMunicipal dc Esportes, noCapjtu
lo I da denominação. sede, fins.e dura
ção, em seu Artigo 10 onde le - se

"
...

pelas normas estabelecidas no Estatu
to ... ", o correto é "

...pelas normas

estabelecidas no seu Estatuto ... r .'

Na Subseção I dos órgãos deatlvida
des - meio, em seu Art. 21, incÍuem-se
"
... VI - baixar orden� de serviço;
VII - fornecer dados para elaboração
de programas, projetos e orçamento
anual;
VB I ..-propor a contratação de pessoal.
se necessários;
IX - emitir parecer nos processos sub
metidos à sua apreciação;
X - exercer outras atividades pertinen-
teso "

"

-

"UFIR t-
Data UF I R
01/01/92 597,06
01/02/92 749,91
01/03/92 929,53
01/04/92

..

1,153,96
01/05/92 1.382,79

., 01/06/92 1.707,05
01/07/92 2.104,28

,

01/08/92 2.546,39
01/09/92 3,135,62
01110192 3.867,16
01/11/92 4.852,51
01/12/92 6.002,55
01/01/93 7.412,52
01/02/93 9.597,03
01/03/93 12.161,36
01/04/93 15.318,40
03/05/93 19.506,52 -

04/05/93 19.737,18
05/05/93 19.970,56
06/05/93 20.206,70
07/05/93 20.445,64
10/05/93 20.687,40
11/05/93 20.932,02

..

.

Agora em Jaraguá do Sul

Dolar
Câmbio e Turismo Ltda.

Av. Mal Deodoro, 88 - j o andar, sala 14
Fone: (0473) 72-3294

'

Jaraguá do Sul - SC
Credenciamento Banco Central do Brasil nO 1552/0707

II
Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de .Iaraguá do Sul - SC
Decreto 2681/93

Aprova o loteamento Henrique 'Behling
OPrefeitoMunicipal de Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições

e nos termos da Lei FedemI6.766/79, de 19/12/79; EstaduaI6.063/
82, de 24/05/82 e Municipais 575/75, de 25/11/75, e 614/76, de 12/
05/76. '.

II

Art. 10 - Fica aprovado o loteamento Henrique Behling de Renato
Piazera Junior, com 41.232,43 m", MI 24.731, situado à rua II -

Roberto Ziemann e 260 - 13 de Maio, bairro Amizade, perímetro
urbano, conforme plantas e documentações anexas ao processo PMJS
1668/93. /

�rt 2° - O loteamento de I (hum) lote destinado ao uso público
especial (52), contendo 2.076,73 m2; 65 lotes comercializáveis ( do 1

)J ao 51-e do 53 ao 66), compreendendo 30.180,54 m2 e 3vias de

circulação compreendendo entre leitos carroçáveis e passeio 8.975,16
m2•

Parágrafo 1° .:A rua A passa a receber o n" 813; a B n'' 814 ea C

corresponde a trecho do prolongamento da rua 260 - 13 de Maio,

Parágrafo r - Todos os lotes indistintamente, possuem suas

linhas ofieiais coincidentes com o. alinhamento predial.
Parágrafo 3" - As parcelas is, 33, 51 e 66 estão gravadas com faixa,

"non aedificandi"de 15 m a partir do rio Itapocú ( margem esquerda).
Paragrafo'4° - Emdecorrência daaprovaçãodopresente loteamento,

fica a servidão que se refere a avo 1 daMI 24.131 convertida em via
oficial ( rua 814).
Art.. 3° - O registro do loteamento em pautaem cartório competente

, deverá ser efetuado no prazo de 180 dias, sob pena de caducidade da
aprovação. -

Art. 4� - Este decreto entra em vigor na datá de sua publicação,
retroagindo à 29/04/93, revogadas as disposições em contrário.

Jaraguá do Sul (�C), 29 de abril de 1993_
Dlln'al Vasel

Prefeito Municipal
Octaviano Eduardo Pamplona
Secretário (Ie Planejamento

Filial7

(I

CORREIO DO POVO
Fundadoem 10demaio 1919 - DiretorGeral: EugênióVictorSchmöcl<eI, Jorn. ORT/SC 729, Dir, Empr. n° 20 - Diretor
Administrativo: Francisco Alves - RepórterRegional: Marcíal Mura�a - Repórter: Yvone A. S. Gonçalves (ORT/SC
21-9) - Redação, administração e publicidade: Av. Mal Deodoro, 122, 1° andar- CEP 89251-700/Caixa Postal19-
CEP89251 - 91'0 - Jaraguá do Sul- Fone (0473) 72-3363 Fax: (0473) 71-0091 - Sucursal RegionalGuaramirim: Rua
João Butschardt, n° 67 - Fone: 73-0608 - Diagramação: Jaíme de Borba ORT/SC 32 - Composição: Darion
Decleverson , AdFiano Trentini e Irma Pereira - Arte final: Arialves Laus - Fotolitos: Cesar Junkes - Diagfamação,

..

Composião a laser e Fotolito: CORREIO DO POVO - Impressão: Jornal de Santa Catarina. Associado a Adjori e
Abrajori. Os artigos assinados näo refletem a opiniäo do jornal. Circula na microrregiao da.Amvalí e em mais 93 cidades
.do Estado, Pais e Exterior.

Jaraguá do Sul, 12 de maio de 1993Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaraguá Merece�fsmEmpreendimeRlo•
.

<� ' •• !,,1fl&'1�ial'-Resuu;,,,-,.
. Império l t� ),.001

-::CONDOMíNIO A PRECO DE CUSTO ,�.

---.. í _'
.

_.

'\._, �

• TERRENO CENTRAL COM 2.175m2 •

,E� LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA (Rua Max Wilhelm)·
.2 APARTAMENTOS POR ANDAR. '

,'"

.

�,QUADRA DE TÊNIS.
• SAUNA.
• PISCINA (ADULTO E INFANTIL)
• PLAYGROlJND.

,

CONSTRUTORA:�

����� Florianópolis - se

RESERVAS PARA AQUISiÇÃO:
'

I, ENGETEC CREC/934.J

A Imo�iliária - �ng. Civil, ,FONE 72-2679 "

ENGETEC
�uaCel. Procópio G. de Oliveira, 28.5

<

,

v Jaraguâ do Sul - SC �

'J
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�/'

___ ---.......10 DOPOVO.
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_.
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/

/1
I '

I�, I
.

A p.;rir de 110j�, 'v�c� anuncia no Cp Classifi,cados, gratuitamente, e po-
. '

" .

derá comprovar a eflcíêncíä. do melhor balcão de anúncios da cidade. .

Não ,perca. eet.aoportun'idade 0e fazer o seu negócio, através
"do"Jornal' d'e maior circulação em ,Jaraguá do Sül e·regrão.
,o,CORREIO DO·POVO,1ambem, é

o jornaltocal que mais vende
. / -.' ,)

nas bancas da cidade, no fina./ de semana. lsso porque, além do leitor en-

,'contrar" as informações rnais atualizadas, de. Jaraguá do Sul.,� região; el,e tam
bém pode comprar, vender, -trocar e.até alugar, atrãvés do CP ClAS_SIFICADOS.

" .

. Jat·aguá do Sul, 12'(le maio de '1993
,

r

,
• • _. • :�.

•

.' ....> • � .. Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Resuítado�'foi' considerado positivo pela orqanização'

ConjuntoMelodia; Feira dos Clubes de.
16 anos de serestas

-

'.

Chapecó - sc - Sábad�) último
'. apresentou no Clube dc Tiro, Caça
e Pesca Caramuru. em belíssima
solenidade ali realizada o grupo
amadorCon]untoMelodia que, pela
singeleza do seu título esconde um

conjunto dcmúsicos amadores que
brilham intensamente nas apre
sentaçõcs que fazem em cluhes
locais e onde torem solicitãdos.

Sander .. radialista, violão: Angcc',o
Pascoal Pezzeni, cirurgião dentis
ta, na gaita dc boca: Rogério
Winck, lunc. público federal, no

.

contra-baixo c Amilton Ferreira

da Silva, funcionário federal, no
bandoneon

Durante toda iI apresentação. o
conjunto Ioi ovacionado na inter

pretação do repertório brasileiro,
paraguaio e argentino.

() Conjunto M:elodiajú possui
fitas gravadas que são muito soli
citadas pelos amantes da boa mú

sica e pode ser solicitada ao inte

granteWelcy f<.me(0497) 22-1534
ou22-1525,Chapecô -SC

A delegação jaraguaensc que
se fez presente aplaudiu e cumpri
mentou o conjunto por suas mag-
níficas interpretações.

.

. Criado em 1977, completa 16
anos de Seresta eRomantismoatra
vés damúsica, que fazem parte do
desenvol virnento cultural de

Chapecó-SC. o conjunto é forma
do dos srs. Rogério Delatorrc,·
médico veterinário e tocabandolim;
Welcy Canato, jornalista, no vio
lão;Norberto Kacstner,engenhei
ro agrônomo, no violino; Arlindo

Imoralidades

Como será o nosso amanhã
Por José Castilho Pinto

Contandocomosdoisanosem bem como aos colegas
que estivemos fazendo um Curso, parlamentarss requererem
técnico de nivel médio em Juiz de pensãojubilar com apenas quatro
Fora - MG, com vistas ao cargo anos de trabalho - um único

público federal que exercíamos, mandato. Enquanto isso os

trabalhamos trinta e oito anos no demais trabalhadores precisam (
desempenho dessa função para trabalhar 25-30-35 anos para se

então alcançarmos a tão desejada aposentarem, e ganhando um

aposentadoria.
_

salário que em nada se compara
Mas está claroqueestas nossas àsvintenasdemilhõesde cruzeiros

quatro décadas de trabalho não que virá receber o deputado
contam e nem interessam ao Gastone Righi, caso o tal projeto
deputado federal Gastone Righi, seja aprovado pela Câmara

que adepto da aposentadoria Federal.

prematura e dado os absurdos E diante dessas imoralidades.

existentes neste País pode se da corrupção, dos roubos e

aposentar com dois mandatos, ou impunidades; dos preocupantes
seja, oito anos como parlamentar, . movimentos separatistas aqui no
enãocontentecomessavantagem sul; dos cinco milhões de

apresentou um projeto pedindo a brasileiros desempregados e

incorporação' das verbas de humilhados com toda sorte de

representação às aposentadorias, privações; de tantos outros

com o que dobrará o subsídio dos desmandos que envergonham a

deputados federais, sendo que a Nação ficamos a pensar seibre o

mordomia não ficará só nisso já que nos aguarda. como. será o

que o mesmo projeto lhe permite nosso amanhã.

"
i

r�
f

��

� ****

HOfe. BEAl4SO
J06 APARTAMENTOS E SUiTES.

( COM FRIGOBAR, TELEFONE, AR CONDICIONADO,
TV A CORES).

SALAS DE CONVENÇÕES E CONFEr-U!NC'AS
Restaurante,panorâmico com cozinha itJle-'1dcfO'1a.'
e fado o cooiorto de um Hotel quatro estrelas.

Av Getúlio Vargas. 52·S . Centro
Chapecó . Santa ceisnns

Fone/Fax. (0497) 22-4444 . Te/ex

492.28_9 ,,_ ..1

Mães. Outro sucesso
Cuaramirlm - Nos dias 07 c

08 realizou-se em Guaramirim
ruais uma feira dos Clubes de
Mães. do município. no centro da ,

cidade. reunindo grande parte dos
clubes já formados. Ao todo 8

clubes pa -ticiparam diretamente
da feira. sendo que alguns
preferiram realizar promoções.
em suas próprias comunidades.
A feira foi coordenada pela I"

Dama, Erci Kleine. com a

colaboração da Ação Social.
O resultado foi considerado

muitobom.com umaarrecadação
bruta de Cr$ 36 milhões e um . \

lucro líquido de Cr$ 20 milhões.

aproximadamente. São vendidos
doces, enfeites e outros trabalhos -� -_. - "

feitos nos clubes de mães.
.

Feira j� é sucesso e a prõxima está marcada para agosto

1

Ja..aguá do Sul,12 de maio de 1993

Ed. Isabelle
Rua CeI. Procöpic G9mes de Oliveira

4 aptos por andar (122m2
cada)
Vistapanorâmica,
piscina,play-ground,
churrasqueiras, salão de
jogos, salão de festas, 2
elevadores, água quente,
antenaparabólica,
portões eletrônicos.
* Financiamento

garantido pelaCEF em
até 20 anos

*Poupança
superfacilitadapela
Construtora&

LncorporadoraJaraguá
/

I

"

A fi!!ialidadee� �equinte
do metro

. queãreao
mais
econômico
de Jaraguá
do Sul.

CONSTRUTORA E INCORPORADORA
�ARAGUA LTOA.

RuaCei. BernardoGrubba, 246 - Fone (0473) 72-0014 - 71 - 0347
-r-,

/' /Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JARAGVÁU1SIIOPPINGS
/

Plantão
no local
RuaMarina Frutuoso
Inclusive aos sábados,
domingos eferiados

EduardoSchmitucentro),Dir. da Ind: deMáquinasKrels, quandoda
, �

assinatura do contrato de aquisição de 2 {duas) lojas do JaraglJá
Shopping. Pauto JoséSteigleder tesq.), Dir. Presidente daPajost
Construções e Wilson Silveira (direita), Dir. da lnterimóveis

Easua

loja
quando
vem?'

.

.

- 71-2357Fones: ." -,_'

__ 72-3229

Jaraguá Shopping Sul.
jCONHEÇA AGORA
Lojas co� o tamanho que você precisa

c
'" Estacionamento

_

* Portaria de Segurança
* Praça de Alimentação
* Espaço para eventos ( Desfiles, Exposições, Cinema)
* Área de lazer

_

* Fonte luminosa
* Opção para re�aurante
* Ampla circulação interna
* Opção para mesanini nas lojas
* Ar condicionado central

Construção
e

vendas

o centro de compras que sua loja pedia
Moderno, do tamanho ideal, a mais nova atração, o ponto de encontro da cidade,
Dimensionado para atender com conforto turistas e consumidores-da-cidade.'

Importante
Para adquirir sua loja, você faz as condições, Confira !

Fones:

71-2357

72-3229-
7>1-2117

•

,,'-••,
CONSTRUÇÕES LTDA..

'Plantão no local
Rua Marina Frutuoso

( Ao lado da cozinha do Sesi)
Inclusive aos sábados

domingos e feriados

Ja.raguá do Sul, 12 de maio de 1993
�t�Ã_;) '; l'C·t�i;.).,:; .��J' ,;: ,,":J' .'�, ttd J ..,_:;«� Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I Dicas de leitura I
PorMargit Wagner

Sol Nascente
Lançado pela Editora

ROCCO. o romancepolicial
"SolNascente" édeMiclwel

Crichion, omesmoautorde
OEnigmadeAndrômeda e

OParquedosDinossauros.
queestásendojilmadopor
Steven Spieiberq..

O livro enfoca a

investigação sobre o

assassinatode umajovem
no ediflCio Nakamoto, em
Los Angeles. ocorrido
durante uma festa para
comemorara abertura dos
novos escritórios de um.

importante conglomerado
japonês. O capitão
aposentado John Connor.
chamado para o caso por
sua experiência com os

japoneses. descobre um

emaranhado de segredos
industriais, que aponta os
japoneses como capazes
de lutar sem escrúpulos
pelo controledatecnologia.
Como policial. o livro

agrada e tem todos. os

ingredientes 'de suspense
ede trama inteligentepara
prenâeraaiençôodo leitor.

Sol Nascente explora o

orgulho ferido dos
americanos quando viram
os japof. eses se apropriar
de símbolos nacionais
como oRockefellerCenter.
em Nova York, ou os

estúdios da Universal, em
Los Angeles. O que.
naturalmente, não os im

pede âe continuar a

comprarcarrosjaponeses,
televisores japoneses.
càmputãdoresjaponeses...
A indústria cultural

americana já teve como

seus vilões prediletos os

nazistas. os russos e os

chineses. Agora chegou a
vez dosjaponeses. que na
visão de Crichton não

passam de perigosas
formigas inteligentes.

Seráo iníciodewna.nova

gUerra étnica?

ID�RPE
_"�6 A GERA�!II!J DA MALHA

, 06

Pro,.,drama -

QUilJta 13
:rOo

20'}5 � 105
, - FI}rnSexta ePol11ô - } ,

20 -14/05 8 amo<'
:15 _P

" ,�

Sáb assagell'O 57
20,}ado-1S/0S -14allOS

, s-»,
22:00 _ Fi;Ssageiro57
Domi rnePOl1lô
20:15�gO-16/0SPassa '

'SegUlJ 'gCIro57
I S da-17/0�

emp ,-,

Te rogamaçil'orÇa -18/0520:15 _

•

Q Passa0 '

Uart '",elJ'O 57
20'1

a -19/05
, SoPa':;sageiro57----------------------------------��---

Estréia nesta

semanano

eine 1araguá
o filme

Passageiro 57

CWIZARDNãO
Per.ca�----

I I
'--._-----

o Mo I

Para quem deseja voar alto
Rua Preso Epitácio Pessoa, 820

Fone (0473) 72-3497 -Jguá do Sul

Videomania
Por Bernardo Aguiar Jr.
110M!' I 'ídell

o Golpe Perfeito
o que poderá

acontecer quando dois
velhos trapaceiros se

reecontram. para dar
um golpe no mundo do
Boxe...

Gabriet Caine (James
Woods de Era Uma Vez
na América e Um Lance
noEscuro)éum trapaceiro
incurável. Durarite sua

estada na prisão de (
Winjield Siaie ouve falar
deDiggstowri, uma.cidade

'

onde a trapaça rola solta
nomundodoBoxe. Resolve
então aplicar um grande
goLpe. Para isso contará.

com a ajuda do lutador

"Honey"RoyPalmer(Louis '

Gossett Jr., Oscar de

melhor ator coaâjuuanie
porAForça do Destino).
Tudo o que eles precisam
agora é encontrar uma

vítima. ..
Com roteiro de Steven

McKay. baseado no livro
TheDiggstownRingers de
LeonardWise. dirigidopeLo (
experienteMichaelRitenie
(de Assassinato por
Encomenda eONegócio
é Sobreviver) eproduzido
porRobert Schaffel.

o

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081
Fone - 72-1862

)

Nataçãopara todas as
idades durante o ano inteiro.

Jaraguá do Sul, 12 de maio de 1993
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



MQsaico
Vera Triches

Dela disse o critico de arte
LindolfBell: "às superfícíes lisas
(incorpora), diversas texturas,
capazes de delicadas imersões
da superficíe, um artlfícío para
anunciar novas imagens, sem
eliminar o sonho anterior dos

fragmentos ligados pela luz
unlforme e a pincelada sem

relevos. Uma dedicação secreta
transparece: a inquietação e a

imaginação, enquanto medida
de imagens e, muitas vezes,

inominàveis" .

Pintora, desenhista e

ceramista, dona de técnica

irrepreensível, Vera Tríches

pintou a P tela aos 14anos de
idade, sendo que só aos 16

participou do I!! curso de

pintura. Retomou à arte em

1978, frequentando o curso de
Desenho e Pintura comHamil
tonMachado e LuizSi; História
da Arte com Otto F. de Souza;
Criatividade com Fayga
OstrowereCerámtca (1981) com
Mário Avancini e Dagmar
Parucker,

Dentre os muitos encontros

e seminários dos quais
participou, con tarn-se o

CONFAT-91 - 62 Congresso
Nacional de Técnicas dasAltes
do Fogo (SP) e o 32 Encontro
LatinoAmericano de Cerâmíca

(Florianópolis), em 1993. com
o prof. Jorge Fernandez Chiti.

Foi premiada na Pan'Arte

1981, Balneário Camboriú. Em
1983, 1984 e 1986 recebeu

premiações no I. II e III Salão

Jaraguaense.Em 1990 ganhou
Medalha dePrata noXXII Salão
da Primavera (Curttíba-Pfê] e

em 1992 foi a única artlsta

catarínense aceita no 72 Salão

Pa ra naense da Paisagem
(Maríngá - PR).

Tendo pintadomaís de 2000
quadros, participou d e

aproximadamente 80_coletivas
e de 4 exposições tndividuals.
Vera Triches tem obras

Seus quadros frequentam as

galerias Lascaux (Joinville),
Açu-Açu (Blumenau), Z & Z

(BaI. Camboriú), Anuncíata

(Chapecó) e Gobbo (Curitiba),
alémde participaremde leilões
no Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná, S. Paulo e R.
de Janeiro.

Como Diretora de Artes '

,

Plásticas da SCAR, durante 7

anos, organizou o 22 e 32 Salão
deArtesPlásticas e promoveu,
semestralmente, coletivas dos
artistas da cidade, bem como

individuais de Érico da Silva

(Curitiba), Guido Heuer

(Blumenau) e Erna
Emmerdörfer klaraguá doSul].
alémdecincoencontrosdeartes
em Porcelana. As primelras
exposições foram dificeis, pela
faltademovimentação artística
na cídade. Veralembraque,do
apoio formado pelo Dr. Paulo
R. Schroeder (um dos grandes
incentivadores de sua carreira).
Adolfo Zimmermann e ela,
foram surgindo novos artistas

emJaraguádoSul.Vera'Tríches
é, também, uma das
incentivadoras da AJAP e do
curso de História da Alte na

SCAR.

Iniciou escola em 1983, em
atelier particular (até 1985).
com os cursos de pintura em

tela e porcelana e. em 1990,
curso de cerâmica. Residiu em

S. Bento do Sul por 6 meses.

quando o grupo de alunos
deslocava-se até lá para as

aulas. Depois t ra nsfe ríu

residência o por 2 anos - para
Balneário Camboriú. vindo 2
vezes por semana para lecionar
na SCAR. onde ministrou

diversos cursos intensivos de

técnicas mistas de pintura, até
1�2.

'

Atualmente atende 40

alunes (nos cursos de Pintura

emTela. Porcelana eCerámícnl
no atelíer-escola instalado em

colocadas naEspanha, França, sua resldência. à rua Domingos
Afríca do Sul. Argentina. etc. da Nova. 264.

Jaraguá do Sul, 12 de maio de 1993

No meu álbum tem uma

pintura que é toda cor-de
saudade, e lia frente tem

três pessoas: IIl/1a branca e

dilas azuis.

Lygia B. Nutres,
in O Meu Amigo Pintor . .TOE

Semanade

Educação Artística
De 31.05 a 04.06.1993 a

Faculdade de Filosofia,
Ciências, Letras e Artes da
FURJ -UNIVILLE (Joinvin�
SC) estará promovendo a

Semana de Educação
Artística. Maiores

informações com o Setor de
Extensão daquela
instituição, fone (0474) 25-
3200, ou aguarde em nossa
próxima edição.

Bienal
A 4!! Bienal Nacional de

Santos (SP) vai receber
trabalhos para seleção até
15 de julho, nas seguintes
modalidades de artes

plásticas: Pintura,
Escultura, Desenho,
Gravura, Fotografia,
Tapeçaria e Mídias

Contemporáneas:
Instalação, Performance,
Vídeo, Áudio-Visual,
Intervenção Urbana e

outras.
A Bienal acontecerá de 1 º

a 31 de outubro de 1993, no
Centro de Cultura Patrícia

GaIvão, e as fichas de

inscnçao deverão ser

solicitadas pelos telefones
(O 132) 33-3436. 33-6086 e

35-5443 ramal 237.
A 22ª edição da Bienal

Internacional de São Paulo
acontecerá somente em

1994.

Dia do Artista
Plástico

Pela efeméride acima. que
ocorreu no dia 8 último. o

SENAI-SUL, em .Jo i nvi l le ,

promoveu palestra para seus

alunos. instrutores e. corpo
admínístrattvo. proferida pelo
arttsta plástíco e prof M.lnácio
C. Carreira. sob o tema: O que
é Artes Plásticas.

Ilustraram e auxiliaram o

palestraute obras de Eduardo
Vilella F'lena Níkít ina (S_
Paulo). Luiz H. Schwanke e

MaríoAvanctni (Jolndlle) e Vera
Tríches (Jarigu<Í c1n Sill),

Concerto deOutono
Nos próximos dias 15 e

16.05.1993,sempreàs20horas,
a Camerata da SCAR estará

apresentando o Concerto de

Outono, na Sociedade Cultura
Artística, RuaAmazonas, 213.
Constam do Programa as

seguintespeçasmusicais:

3 -Aría
4 -Mussete
5 -Adagío
6 - Gigue
'" 2 peças - OPUS 44 III - Paul
Hindemith
4 pequenas danças - Bela
Bartók
'" Berceuse - R. Krueger
'" Motivos Gaúchos - Tasso

\

Bangel
1- Karbs
2 - Vindima
3 - Limpa Banco
Para compra de ingressos os

interessados devemdirigir-se à
SCAR: a lotação é de 120

lugares por apresentação.
Excepcionalmente será aberta
bilheteria no local e datas do

espetáculo.

'" Concerto II para Piano e

Orquestra - Sol Maior - W. A.
Mozart
1 - Allegro
2 - Alegrete - 4 variações -

solista: Yara Fisher

Springmann
'" Suite de 6 peças - J. S. Bach

-arranjo para Orquestra de
Cordas: CharlesWoodhouse
1 - Marcha
2 - Minueto e Trio

Contribua com a Cultura
Tome-se sócio da Sociedade Cultura Artística

\

Exposição individual de

M�ria Helena Feldens
As 19:30 horas dc

último dia' 15 de abrí
as portas da Ag. de

.Jaraguá do Sul da
Caixa Econômica
Federal abriram-se

para receber os

convidados à

exposição de pintura
da artista p lá st.tca
Maria Helena Feldens.
Abrilhantou a noite a

Orquestra de Cordas
da SCAR. com três
números musicais
executados por quinze
lnstrumentístas, sob a

regência do maestro

Ricardo Feldens.
Os 32 trabalhos (em

óleo sobre rela. pastel
e aquarela. com predominio do óleo) deMaria Helena toram bem
vistos por centenas de pessoas que. mesmo expressando seu

apreço no livro de presenças. ainda têm procurado a artista para
maior conhecimento de sua obra.

.Jaraguaense nata, ainda assim 1I111lUeraS pessoas não

conheciam a Maria Helena dedicada às artes plásticas que. além
de serprofessoradeplntura em seu atelier, é uma elas ídealízadoras.
da AJAP . Assocmçào.Ja raguae-nse de Artistas Plásticos. ela qual
é vtce-presklente. (' afilai Diretora ele Artes da SCAR
GA receptívldade cio (iO\'n ele .Jar:u;u<Í do Sul compensou o

trabalho e �I expertat íva da artt-st ri, EI;'! ('spera qut' sua "iniciativa
1I1Oti\'e outros art ísta s a laZClt'I11 flllWSllln. .le-ntro do projeto da
AJAP de inrent ívo ;lns \';11n)"t>s Inc!is',

'

Ftnalízanclo, Mruia Hek-ua FC'kkllS :1':;1:1<.1("('(-11 ';11> c:,illlp:ltl<'(\
apoio da CEF e ao patrrx-inio da Bretzke Ltda".
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Adriana Mariza Ayroso, I<)

anos, muita simpatia e beleza, é
a nova Miss Jaraguá, Ela foi
eleita na última sexta-feira. cm
noite especial. que reuniu 13

candidatas e um grande público.
Com 1,79 de altura ela reune

grandes chances de conquistar
para Jaraguá do Sul, um feito
Inédito. Vencer o concurso Miss
Santa Catarina. Adriana reside
em Guaramirim, mas seus

familiares são de

Massaranduba; trabalha como

secretária, na Sucursal Regional
do Jornal CORREIO 00
POVO, empresa que
representou no concurso que
venceu. Estudante secundarista,
Adriana pretende cursar
psicologia, mas quer fazer
carreira como Top Model.
Entretanto, Por ora, disse que
vai se dedicar a uma forte
preparação, para bem
representar Jaraguá do Sul no
Miss Santa Catarina.
Além disso Adriana também

cumprirá agenda nos eventos do,
calendário turistico do

.

município.

o Prefeito Durval vasel e MaJ"Ía Luiza, a l" Dama dc .Iaraguá do

Sul, presenças de destaque.

Na foto centr.al, aMiss Jaraguá
93, Adriana Mariza Ayroso,
ladeada pelas princesas,
AdrianaFreiberger(E)eMarcia
Junk(D).

�

Na foto de cima, ela posá com

um dos produtores do concurso,
o competente Atti e a Miss

Jaraguá do ano passado Josiane
Bramorski.-

Outro destaque da festa do Miss Jaraguá 93, foi o Casal Rogério
Luiz Kumlhen e esposa,

08

O advogado Humberto Pradi ao lado da l)Ublicitária Cristiane
Hufenucsslere n médico Antônio Beleza, relaxando após aescolha.
Os três integraram (I corpo de jurados,

Jal:�lguli.�9,SI}I,.)2 de ",ail} .de 1993
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Extensa programação está'prevista

ct Os 100 anos da Junta ComunidadeNossa
SenhoraComercial do Estado Rainha
da ,Paz festaemEntre os Registros Públicos

com que o Estado de Santa
Catarina pode contar é

seguramenteaJuntaComercial
do Estado de Santa Catarina.
-que nopróxímodia 16-05-1993.
completará o primeiro

I centenário de exsitência .

.( A instituição é. sem dúvida.
motivo de orgulho. pela
seriedade. precisão e

competência que imprime aos'

servíços que lhe compete pela
legislação respectiva,

Não obstante os 100 anos é
na organização o seu. ponto
forte. servindo de modelo e

"exporta" know how para
entidades similares de outros
estados da Federação. que se

inspiram ria tecnologta
desenvolvida por Homens que
usando o bom senso e a

praticidade do registro. sãoalvo
.

de convites para congressos.
debates e palestras. E não. são
raras as vezes em que são

(' convidados a participar das
comissões que. em Brasília.
procuramconhecermaisaJguns
detalhessobre os registros nas
juntas comerciais do país.

Pela ímprensatemos lidoque
Cnem tudo são rosas no dia-a
dla da Junta Comercial do
Estado. conhecida pela sigla
JUCESC. Greves ela tem

enfrentrado, o funcionalismo
ali lotado reivindicando com

justiça ou não. a satísfação de
supostos direitos. expondo o

seu presídente à execração
pública. com faíxas e panfletos
condenando o tttular pela "m50
forte" com que admínlstra a

Junta. taxando de "ditador".
de "hltler da vida" e outros

mimos que não vale a pena
. aqui registrar.,

'Descobriu. também. o

presidente que a .Jucesc não

escapa aos processos'
condenadospelaadministração.
transparente de que se devem
revestir as concorrências

públicas. na contratação ede

serviços de terceiros. Mãos
invisíveismas não tão invisíveis

para escapar ao "olho vívodo

Jaraguá do Sul- A Comuni- dia 22, às 19h 15min, participa-.
dade Nossa Senhora Rainha da '

rão do evento a Escola de Músi
Paz,dobairroVilaNova,realiza ca Arte Maior de Icléia .

nos dias 22 e 23 de maio, a sua Dellagiustina, TeatrodeMímica
.

festa anual, com uma programa-, da SCAR, solo de saxofone com
ção religiosa, gastronômica e Ingç Reeck e o Coral Italiano de
cultural.Aaberturaestá marcada Jaraguá do Sul, que fecha a

para às 16 horas de sábado, dia
22, seguida-de santa missa às 18
horas e às) 9h 15 min, o segun
do evento do ano do Projeto
"NoitesCulturais", da Fundação
Cultural/Secretária de Cultura,
Esporte.e Lazer I Prefeit�ra
Municipal, que tem por objetivo
levar a cultura ao encontro do

povo.

programação.

As festividades de Nossa Se
nhora Rainha da Paz prosse
guem no domingo, dia 23, com
missa às 9 horas" seguida do
funcionamentodo serviço debar, ,

cozinha, churrasco, cachorto

quente, strudel,jogos (incluindo
o bingo), boa música e diverções.
A diretoria e comissão

organizadora da festa, coorde
nadá pelo presidente Norberto
Antônio Marangoni, convida a

todos à participação.
_,

FranciscoPaulo KacscmodclPresidente da .Jucesc

verdadeiro orgulho para nós

catarínensesqueprímamospor
fazer as coisas bem feitas. E de
modo racional. .

Sem demérito a ninguém. e
os há muitos. desejamos
destacarapenasapessoadosr,
Francisco Paulo Kaesemodel,
atual presidente. a quem se

deve a organização exemplar
que a jucesç é nos d1as

presentes. Modestão como

'sempre. o bom sãobentense, é
nosso vízínhode serra acima
está a merecer os melhores
encômios. que precisam ser

destacados. sob pena de se

perderem entre as quarrt
paredesde suasalade trabalho.
Com a presença de Francisco
Paulo Kaesemodel. o

empresáriado pode estar

tranquilo de que nenhuma
"mão boba" modificará "no
escuro" o que lã se acha

c

arquivado portodos esses 100
anos de existência.

O governador Vilson

Kletnübing'<sabe disso e o

prestígía no seu cárgo, que 'na
próxima 6ªofeira cornparacerà
às comemorações de seu fiel
escudeiro.

"-

Este semanário apresenta
cumprimentos ao sr. Francisco
Paulo Kaesemodel.

presidente, que pelo faro da

longa experiência de vida e

espírito de Sherlock Holmes.
acabou flagrando servidores

relapsos na prática de crimes
puníveis pela lel, publicando
na imprensa. com

antecedência. em forma de

código. quem seria o provável
vencedor. possíbílítandoentmr,
à última hora, com propostas
nas quats os "safadlstas"
seriam os premiados.

Sabe. também. o ex
secretárío e atual presidenteda
existência de "mãozinhas

bobas'lque. numvirardeolhos.
"registram" atoseivados deerro
de vícios.modífícando registros
que poderão redundar em

enormes prejuízos a terceiros.
Valedlzerqueoatualpl'esidente
- guardião Hel dos registros e

arquivos - acompanha todo o

processo e ái de quem se atrever
a experímentar acapacídade de
flscalízar referidos serviços. E.
assim mesmo, acontecem as

coisas. por razöes que aprópria
razão desconhece. Mas o

presidente vai atér o fim.
A ínformatízação está a pleno

vapor e melhoramentos se

introduzem na .Jucesc que a

trnnsforrnarão na primeira
Junta Comercial do País,

Uma das formas de ampliar o
projeto são as festas religiosas,
onde a concentração de público
geralmente é grande. Assim, no

Alfonso Buhr: pelos seus 82 anos

o sonho de uma adolecente
Quando a sorte me sorri.
Sínto-me igual à uma flõr,
Esperando lllll belo colibri.
Que sejamuito beijador.

Então sentirei grande alegria.
Ouvindo a algázarra e gritaria
Dos meus netos e bisnetos

Equeme sufocamcorn os seus
afetos.

Ou que venha um forte e guapo
E atívante, bom trabalhador.
Que me dê muito amor:

Pois. não ligo prá qualquer
trapo!

E nossos cabelos já bem
brancos.
Mostrandodo ternpo osavanços
E com os dedos cruzados. faço
urnaprece
Em devota oração àDEUS. que'
medesse
Um final tranquilo à minha
vida.

- com o veredíto: "M íssão terrena

cumprida!"

Serei a esposa maís flél,
Em ínfíníta lua-de-mel;
E cada dia mals afetuosa;
De meus filhos urna mãe

carinhosa:

E quando a velhice chegar.
Continuarei aquecendo o meu

lar.
Grata. aceitando o sorriso

bondoso
Do meu querido esposo.

NB: Eu compus: este soneto cl.

pedidode urnalJelamellillo,Em
26 de ohr'ü ele 1987,

Alfon.:;.nBuhr

A cada Cr$ 800 mil em compIas, você ...... II1II
cupom .... concorrer a l1li8 Inda casa. E mais
dezena, de prjInIos, pela LotlIla Federal.

�NTAASUACASA
ESTÁ NO ZONTA Construindo çom você.

Jru'aguá do Stil, U-de maio de 1993 Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ao todo toram 20. -alunos- de d
'

ecidir o', tl o <·tu·
-

m'',- 'o'atletas convocados: a rela�o
'"já lot divulgada e consta de:

Carlos Alberto e Cláudio" ÓS

dois goleiros: Dirceu,
Alexandre, .Jonathan Luciano,
Jorge Davi, Luiz, Carlos

Eduardo, GHcionei, Osni.

Djavan, Andersen. João Paulo, '

Walter, Estanislau, Erívelton,
Caestano, .Jaíme, Dímas e

Vanderlei. Setedos convocados
são da escola campeã. Do

, restante,- 5 são do Alfredo

Zímmermann.Ado'Tamandaré,
3 do SãoPedro e I do São Jose.
-Recebernm troféus e

medalhas os três primeiros"
colocados. Os quarto e quinto
lugares, receberam troféu de

participação. O artilheiro da
fase municipal, foi Jorge Davi
do Lauro Zímmermann, öom

õ

gols marcados. Os goleiros
merios vazados foram Carlos

Alberto, elo Lauro

Zimmermann, eOdírleíRoberto
do Alfredo Zimmermann, com

apenas I, gol sofrido.
O congresso técnico da fase

mícrorrêgíonal, acontece hoje
.às 1S. horas, no Seminário de
Corupá, quando' serão
sorteadas � chaves, e

conheCidos os locais de

'competição.

Guaramfrtm - A equipe do

ColégioEstadualPrefeito Lauro
Zimmermann é na campeã da

fasemunicipal doCampeonato
Catarinense Escolar de

,

Futebol" "Moleque Bom de

Bola", em Gu.a rarntr
í

m ,

realizado nós dias 6, 7 e I'O

últimos, no estádio munícípal
João 'Bufschardt [Seleto]. A

,

equipe chegou ao títular por
somar o maior número de

, pontos na disputa. Agóra o

time vai representar o

município nos jogos da fase

mícrorregíonal da ompetíçâo
que aconteceemCorupá, ainda
este Inês:

'

Asdemais colocaçõesda fase
municipal deGuarantirim, são
as seguintes: 22 lugar, Escola
Básíca Alfredo Zimmermann:
32 lugar, Escola Básica

Almírante'Tamandarê: 421ugar,
Colégio Estadual São Pedro; e
52 colocado, Escola Básica São
Jo�. Jã foram defmidos os

nomes dos jogadores
convocados para compor a

equípe que Irá representar o
'

, munícípíoemCorupá.pelafase
mícrorregíonal, A convocação
saiu deuma reunião entre os 5

p rofesso rea técnicos das

equípes que participaram da'
fasemunicipal.

Atletismo,

Jaraguá do �ul- O time elo

t
sec Estrella: está a um passo
de decidir o .título elo 1 º turno
do Campeonato da Liga,
'J-aragi.t;lense de Futebol
Amador. Depois da vitória de

domingo sobre a equípe do
Caxias, de Santa Luzia, pelo
placar. 'de 3xO, o Estrella
assumiu a liderança isoladada
competição, com 13 pontos
ganhos. Este foi o único jogo
do flnal de semana, quepassou
por tratar-sé de uma partida
que deveria acontecer na

primeira rodada do certame,
masque acabou nãosaindoem

'fünçãö de que .os árbitros
auxiliares, esclados pela Liga,
não compareceram.
Agora, a equipe do Estrella

precisa apenas de uma vitória
na última rodada, contra o

, Botafogo.daBarrado RíoCerro ,

para assegurar a sua vaga na

decisão do turno e terpresença
garantidanas finaisdo certame
- o Estrella folga na. próxima,
rodada.

"

Amizade- e João Pessoa
devem decidir a outra vaga na
ânaldoturno.jáqueo-Juventus
tem, somente, maís um jogo e

, podechegara 14 pontos. Neste
finalde semana o,Amizadejoga
noEstádioHenriqueBernardi,
com a equípe do Alvorada: o

João Pessoa, par sua vez, pega ,

o Cruz de Malta, no Estádio
EuricoDuwe. No casodevítôría
deambasaeequipes, adecisão

.

Atletasjaraguaenses
, ",

' \
"

conquistam�meflalhâ
Jarag1iá do Sul- Os atletas

Marcelo Lucht e Beatriz Eliana
Horst, dadelegaçãojaraguaense
que participou do campeonato'
estadual de atletismo em

Campos Novos, no último final'
de semana, trouxeram na

bagagem duas medalhas' de

prata, conquistadas no salto em
altura e na prova dos 100 '

metros rasos feminino.' Os
outros dois atletas da equipe,
Juliana Jagelski e Dieze de

Andrade, ( � obtiveram

classificação nas séries
efiminatórias mas lião

.conquistaram medalhas.

MarceloeBeatrizvão integrar
a 'seleção catarinense de

,

atletismo juvenil, que participa
do cämpenato brasileirode 11 a

13 de junho próximo.
Os resultados foram' muitos

J>(>SlUVOS na ,avaliação do
técnico José Caglione. Ele
destacou que as medalhas de
Marcelo e Beatriz .já eram
10

Técnico José Caglione,

esperadas e que o desempenho,
de Juliana e Dieze correspondeu
às expectativas, já que essa foi
a primeira competição a nível
estadual de ambos os atlet!s.
A convocação de Marcelo e

, Beatriz premia o trabalho que
começa a ser'desempanhado
pela Fundação Municipal de
Esportes de Jaraguá doSul.

Disputa equilibrada em Guaramitim
Cuaramirim - oCampeonato

Municipal Varzeano de
IGuaramirim, teveprosseguimento

'

Clas! � PC J V E D GP oc SG
no último final de semana, com a 1° Camarões 4 2 2 O O 8 2 6
realização da 28 rodada. ' Oito 'Z' Juventude 4 2 � O O 5 3 2,
jogos foram disputados, nos 3" União 2 2 1. O 1 5 5 O
quais, 39 gols forammarcados - 4° Barro Branco 2 2 I O I 8 4 4
média de 4,2 por partida. g> -Weg Met. 2 2 1 O }, c 4 4 O

O certame é dividido em duas (f Cruzeiro 2� ,
2 I O I 2 '4 O

O"chaves e os líderes começam a ']O Esporting O 2 O O '2 2 7 -5
8" Ferroviário

, 2 O
""

..1

se destacar. NachaveACamarões O O 2 O 7 -7

e Juventude.lideram com quatro
pontos, enquanto na chave B,
três times somam 4 pontos. !;'F:J�ti,;i;:J,; ;l,'!i�ti:íii�c:;
Caixa D'água. Veterano e Avaí. Claso Eq. PG J V E D ''GP Ge SC

O destaque da rodada foi a
' l° CaixaD'Água 4 2 2 O O 6 1\ ;' 5

goleada40Camarões sobrectime
'Z' Veterano 4 2 2 O O 7 3 4

do Esporting, pelo placar de 5xl. 3" Avai "4 i 2 _O O 5 I 4-
4° r Ladeeima 2 2 I O 8 2 6 '''tf'',

Dois jogos da 38 rodada g> BeIraRio 2 2 1
,..

O I 2 3, -I
prometem para o próximo final (f Barrinho O 2 O O 2 3 7 -4
de semana. Juventude x ']O Rebas : O 2 O O 2
Camarões chave A

O 4 -4
na e .8" Cruzeirinho O 2 O :0 2

Veteranos x Avaí na chave B.
O TO -10

-
'

Ja.oaguá do 'Sul, 12, de maio de 1,?93
, �"'- ' :I,.-: ...C �\i. �.n.,·c: c.:> <l.,,:}.;?;{'·:·_�.f_.

,

Futebol varzeano

CLASSIFICAÇÃO DA PRIMEIRONA'
"

aass Equipe
..

PG J E D GP Ge SGv
1° Estreila' 13 9 5 3 1 21

. 9 12
2° , Amizade 12 8 4 4 o 16 5 11
3° Juventus 12 9 4 4, 1 20 11, 9
4° JoãoPessoa 12, .8 4 4 o 11 6 5,
5° Cruz de Maltà 9 8 2 2 , 1 ,16· 11 5

&0 Alvorada 7 ·8 1 1 2 8 10 -2
7° Guarani 6 "8 2 ,2 4' 1,0 17 ' -7
8° Caxias 6' 8 2. 2 4 9 20 -11

_.

9° ' Botafoqö 6 8 '1 1 3 13 17 -4
10° Aliança .4 8 1 1 5 7 1,6 -9
11° Malwlce 3 .8 O O 5 ,10 19 -9

,
,

,

C�ASSIFICAÇÃJO DOS A�PIRANTES
ctass Equipe PG J V E D GP GC SG

"

1° João Pessoa 14 8 6 2 O 18 4 14
2° Amizade 13 8 6 1 1 25 4 21
3° Cruz de Malta 11 8 5 1 ,2 16 14 2
4° . 90tafogo 11 8 5 1 ' 2 ' 10' 4 6
5° Caxias

. �
11 R .4 3" 1 13" 10 8,

6° Estrella 8 9 4 O .5 17 16 1
7° Alvorada 7 8 '3 1 4 14 9 5
8° Guarani 6 8, 3 O 5 11 1.4 -3
9U Aliança 4 8 2 O S' 8 14 -6
10° Malwice� 4 8 1 i 5 11 24 -13
11° Juventus 1 9 O 1 8

, 4 39 -33
, (

fica para a última iodada,
quando.Amíeadee-JoâoPessoa,

-

seenfrentam, pelaprímeíravez.

depois da final do' certruhe'do
ano passado, quando o time de
Ouaramírím foi campeão..

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Juventus perde mais uma e cai pára 7°
•

Setor defensivo
ponto fraco do GEJ

ADJ começou com pé direito, vencendo fora de casa.

Estadual de Futsal

ADJvenceentMafra.
-

.

5x3 em. grande estilo
JaraguádoSul-Aequípe

de futsal da Associação
Desportiva Jaraguá (ADJ)
conquistou a sua primeira
vitória na Canpeonato
Estadual, jogando em

Mafra na abertura do
certame. O time do técnico

Maneca, venceu aoMafraA.
. C. pelo placar de 5x3. De
acordo com os dírígentes da
equipe os jogadores
assimilaram todo o

trabalho desepenhado nos

treinamentos e atuaram

com eficiência.

A disputa aconteceu no

ginásio de esportes Tutão,
com um ótimo público
presente. As equipes

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de .Iaraquá do 'Sul - SC

integram a chave litoral "A"
do estadual.

Depois de um jejum de
sete, anos uma equipe de
futsal de Jaraguá do Sul
voltá a disputar o certame

estadual e com um time que
tem amplas chances de

disputar posições de igual
para igual com os demais

participantes.
O próximo compromisso

daADJ será no dia 22 deste

mês, no ginásio de esportes
Arthur Müller de, Jaraguá
do Sul, contra o time do

Futsal, de Blumenau. A
diretoria . espera a

participação maciça da
torcida para incentivar a

")

equipe.

4
.•

"
••

Jaraguá do Sul - O Grêmio

Esportivo Juventus não vem

conseguindo repetir as boas

apresentações do final do 12
turno do Campeonato
Catarinense e amargou mais
uma derrota, a terceira no

retumo,destavezpor3xl frente
àChapecoense, noestádio Índio
Condá, em Chapecó. Erros
excessivos na zaga, foram 'Os
fatores que contribuíram
decisivamente para esta nova

derrota do "MolequeTravesso".

Todos os três gols da equi>e
do oeste do Estado, nasceram
de falhas clamorosasdadefesa'

juventina e ajustes já são

exigidos pela torcida, que
procuramculpadospelosmaus
resultados da equipe. As
emissoras de rádio locais, que
transmitem. os jogos do

Juventus, atribuem uma

parcela de culpa à arbítragem
do jogo, que estava a cargo de
José Carlos Bezerra, ao anular
um gol do Juventus, depois de
terconfirmadoasuamarcação.

"Este árbítre não tem maís

condíçõesde.apltar, elejá tinha
se aposentado e voltou, mas
não tem condições tisicas de

acompanhar um jogo deste
nível. Éprecisoqueosdírígentes
dosclubes catarinenses tomem
uma providência sobre este

caso", disse o narrador Carlos

Decreto N° 2.676/93
Sllplen.enta dotaçiles dtl Orçamento ,'igente.
O Prefeito MunicipaL de Jaraguá do Sul. no uso das atribuições que lhe s30 conferidas c com base na Lei

1'\'lunicipal N° 1.636/92. de 15 de dezembro dc 1992:
Decreta:
Art. '0 _ Fica aberto um crédito suplementar no valer de CrS 150.000.000.00 ( Cento e cinquenta milhões dc

cruzeiros) para reforço dos programas c verbas abaixo discriminados, constantes do orçamento vigente, a saber:
0503 - I)i"isão de Processament« de Dados

0503.03070242.014 - Manutenção do Centro dc Processamentos dc Dados.

S03.(13 - 3.1.2.1l -Material dc Consumo ('r$ 75.000.IlOO.OO

1001 - DÍ\'i�ào de Cultura
1001.08482472.048 -I'\'lanutcnçlio da Divisão de Cultura.

1001.15 - 3.1.2.0 -l\latcrial dc Consumo CrS 70.000.000.00

1201 - Dlvisãe de Projetos
1201.10583232.063 -Manurenção dos Serviços dc Planejamento.
1201.02 -3.1.1 .3 - Obrigações Patronais , CrS 5.{IÓO.OOO.OO
Total.. C'rS 150.000.000.00

Art. 2° -O recui so para a abertura do presente crédito suplementarcorrerá por Gania di> "Excesso de Arrecadação"
verificado no mês anterior do corrente exercício.

Art. 3° - Este decreto entra em vigor na data dc sua publicação. revogadas as disposições cm contrario.

Jaraguá do Sul. 26 de abril dc ll)<)�.
Durval vuset

Prefeito Municipal
Adotar Jark

. Secretário de Finanças

Decreta:

Concede Contribuiçõo à Associação dos Municípios do tale do ltapocú - Amvali e dá outras

providências.
O PrefeitoMunlçlpnl de Jaraguá do Sul.no uso das atribuições que lhe são conferidas c com basc na Lei

Municipal N° 1.683/93, de 27 dc abril de 1993:

Art. I" - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a conceder contribuição li Associação dos

Municípios do vale do Itapocú - Anl\'ali 110 valer de CrS 400.000.000,00 (Quatroçenlns milhões de

cruzeiros) para reforço do programa e verba abaixo discriminados. constantes do Orçamento vigente. a
saber:
0601 - I>i\'is,\o de Conhlbilidllde e Orçamento
0601.07390312.022 - Contribuição à Associação dos Municrpios do vale do ltapocú - Amvali.

_

601.09 -3.2.3.3 - Contribuições Correntes CrS

400.000.000.00
Art. 2" - Para fazer face a despesa mencionada no artigo anterior, será parcialmente anulado o progra1l)a c

verba abaixo discriminados . constantes do Orçamento vigente. a saber:

1102 - Dh'isàll de Estradas de Rod"l!em
II 02.16885:142JJ59 - Convênio com os �Iunidpi()s.
I ÚJ2.02" 4.:1.2.:1- Traßlá�ncias li �Iuni.:ipi"s .. "...... . CrS 400.000 O()IJ.OO

..\11". 3° - Este decreto entra cm vigor na data dc sua publicação. revogadas as disposições cm contrário.

Juraguá do Sul, 27 dc abril dc 1993.
Durval I ÍJ.\·e[

Prefeito .\/tlllidplIl
.: I tlolar Jurk

Secretário de Finanças

': ".: :.<: :- :-. .' ,.-.......
. , ..

:-
.

ÇLASSU=ICAÇ.Ã.O.··DQ q�IVIPEONAT()
Class Equipe PG J V E O Gp Ge SG
1° Criciúma 35 22 15 5 2 4 17- 25
2° Tubarão 28 22 11 6 5 35 23 12
3° Joinville 27 22 9 9 4 29 17 12
4° 26 22 10 6 6 30 22 8
5° 25 22 9 8 5 24 25 -1
60 Fi ueirense 24 22 9 6 7 27 20 7
7° Juventus 24 22 9 6 7 27 22 5
8° Marcílio Dias 22 22 6 10 6 31 27 4
90 Con_córdia 20 22 7 9 39
10° Bru ue 20 22 5 7 20 -1

110 Ca adorense 18 22 6 10 30 -11
12° Internacional 16 22 6 12 38 -12
130 Avaí 14 22 2 10 35 -10
14° Joaçaba 9 22 1 14 39 -27

Próximos Jogos: Amanhã: Criciúma x Joaçaba;
MarcílioDiasxJuventus;AraranguáxChapecoense; Concórdia
x Brusque; Internacional x Tubarão; caçadorense x Avaí;
Figueirense x Jolnville.

Augusto "Gugu'', durante a

transmissão pela Rádio

JaraguáAM.
Para os torcedores que

presenciaram o jogo a

observação é verdadeira, a

medida em que o árbitro dertu
todos os príncípíos de sobrania
dequemestáno apito, voltando
atrás de uma marcação,
por conta de uma marcação,

errada, de um de seus

auxiliares.

Com a derrota o Juventus
caiu para sétimo lugar na

classificação e agora, mais do

que nur ca, precisa de uma

vitória amanhã em I tajai, frente
ao Marcllío, para manter as

chances de classificação no

quadrangular secundário do
catartnense.

Decreto N° 2.679/93

Jal';aguá do Sul, 12de maio de 1993 Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6m Ç�r� 81
Governador atendeu pedidos do prefeito Vasel

_____,_(V_'-_'V .

Jaraguá terá uma nova

cadeia até fim doProjeto revoga lei do alio passado
. Projeto dc lci doprefeito Durval Vaselpede (I rCl'Oga('ä/;

da Lei Municipal n () 1.5 (J{) l)2. dc 17 dc março do (//1()

passado. por caducidade dos efeitos nela previstos.
Aquela lei previu. ano passado. o pagamento. pela

Prefeitura. dc prestação da compra de UII/ equipamento de
raio-x diagnóstico. modelo Mammo Giagnostic ue

(mamógrafo) e de um sistema dc tomografia
computadorizada. que seriam adquiridos pela Sociedade
Divina Providência - Hospital e Maternidade São José.

para a intplementação da U'Il.
A revogaçãofaz-se necessária. porquanto a compra não

se realizouno respectivo exercício e hoje aPrefeituraacha
se impossibilatada de assumir o ônus. primeiro por ser
elevadopara a atualsituação epornão haver consignação
vigente.

Dia Internacional do Museu
O Museu Parque Malwee reforça sua posição na van

guarda (grupo de indivíduos que. por seus conhecimentos
Oll por uma tendência natural, exerce papel de precursor
Oll pioneiro em determinado cultural, artístico. científico.
etc.) da cultura da "sociedade".

Principalmente neste dia 16 demaio quando é comemo

rado o dia internacional do Museu.

Escola de Artes
Estão sendo contatadospara cursospm nossa cidade os

artistas plásticos Linda Suzana Poil e Rubens Destroem.
Linda, gaúcha de Livramento, reside em Joinville. Co

meçou a expor em 1975 no Salão deArtes de Uruguaiana
RS. Participou em salões e exposições coletivas em Sc. RS..

PR e' no Uruguai. Foi premiada em 1986 no Salão
Catarinense de NovosArtistas. Em 1990. tambémpremia
da na Coletiva de Artistas de Ja invil/e. foi membro da
Comissão Consultiva doMASC. representando aAAPLA.J
Além do desenho e pintura. Linda participa do Grupo
Papirus (performance) e trabalha com instalações, conio
que pretede criar "uma visão ilusória da realidade".

Rubens, catarinense de Blumenau. tem seu endereço em

Florianópolis. Pintor, com estudos no Brasil e na Alema
nha, teve suaprimeira participação em 1970. na Coletiva

Barriga Verde (Blumenau). Exposições noMASC em 1979
e 1986. Nomesmo ano. integrouaPerspectivaCatarinense,
junto commais seis artistas. mostra levadaaSP eDF. Duas
vezes premiado no Salão Nacional de Artes Plásticas. Em
1985 participou da Sala EspecialExpressionismo no Bra
sil-Heranças eAfinidades. Diversas exposições individu
dis no Brasil e naAlemanha. Mantém-se naprimeira linha
da arte contemporânea.
Artista: leia, divulgue. participe. Maiores informações

serãofornecidas COI11 a confirmação dos contatos.

Movimento Bandeirante
o Movimento Bandeirante de Contpá. estará promo

vendo, nos dias 11 a 14105/93. a "Semana da Mulher

Corupaense". Haverá palestra com pediatra. ginecologis
ta. psicólogo e prof" de educação fisica, com debates. rI

_ objetivo é reforçar os conhecimentos da mãe e mulher de

Corupá, sobre vários assuntos de seu interesse, buscando
o seu bem-estar. Esperamos que prestigiem com suas

presenças.
Local: Salão Paroquial Católico.
Horário: 19: 30hs.

_12 '--�--- - -- __
o _. _

5° Pelotão
APAB recebe doação' quer sede

de Cr$ 30 milhões construída
(

,-

Guaramirim- o cornan-

Jaraguá do Sul - o

prefeito de .Jaraguá do Sul.
Durval Vase l , anunciou
ontem durante a entrevista

coletiva concedida à

imprensa da região. que
obteve sinal verde do

governador do Estado.
Vilson Kleinübing. para o

início das obras da nova

.

cad e ia pública e das

delegacias circunscricional
e da comarca. Vasel também
informou que outras obras
terão recursos liberados

<pelo Estado. para a efetiva

construção.
Anovacadeiapública terá

lugar para 104 detentos em
52 ee .as numa área

aproximada de 1.600 m2 de
área construída e terá um

cousto aproximado de 20
bilhões para a execução da
obra. Já a nova cadeia da
comarca deverá ser

construída no .local onde

hoje encontra-se a atual.
"Não sabemos ainda se o

prédio será demolido e

reconstruído ou se faremos
uma reforma completa das

Lions Club

dant.e do 52 Pelotão da 3"
Cia de Polícia Milit.ar,
t.enente Rogério Luiz

Kumlhen, informou que está
a procura de um t.erreno

para a const.rução da futura
sede do Pelotão, construído
nos padrões da Polícia
Mílítar do Estado, com 500
m-, em dois pisos.

.

O tenent.e Kumlhen,
dest.acou que est.e trabalho
está sendo realizado em

conjunto com a prefeitura
municipal e que emmeados,
de julho deverá haver uma
definição a respeito do
assunto.
Ele disse ainda que em

breve, possivelmente na

proxirna entrega.
Guaramirim seja premiado �
com novas viaturas para
o atendimento à
comunidade.
A nova sede da PM em

Guaramirim, já é. uma
necessidade. \.

-

Jaraguä do Sul, 12 de maio de 19�3

Kleinübing. abrindoamão

atuais inst.alações. Isso vai
depender dos estudos que
já começaram a ser feitos",
afirmou Vasel.

Está previsto também a

construção do IML e a

instalação da delegacia da
mulher. Vase} propõs que a

prefeituramunicipal doe os
terrenos e dê a mão-de
obra, para execusão destas

Num esforço redobrado para problemas serão resolvidos em

ajudar a APAE de Jaraguá do Sul, curto espaço de ternpo", comen-
que atravessa uma de suas piores
crises por falta de recursos regula
res,oLions Clube Jaraguá - Centro

atravéz do seu presidente Osmar

Martins, fez a doação de 30 mi

lhões de cruzeiros aquela entidade
na última sexta-feira: dia 07, para
serem apl.cados nas despesas ime
diatas com salários e manutenção
da entidade.

tou.

Na reunião mensal da última

quarta-feira, onde estiveram reuni

dos boa p nie da equipe diretiva e

executiva,muitas idéias foram abor

dadas e o objetivo imediato é bus
car colocar em prática as ações de

reposta imediatas. que são, a

reativação da cobrança das men

salidades de empresas e pessoas

que tem contribuído volumaria
A APAE, acumula divida dc mente com a entidade já a vários

Cr$400milhões, resultantes de fo
lha de pagamento de abril encar

gos, manutenção de veículos, ali

mentação, combustível, elctricida-
. de, entre outros. Segundo a presi
dente recém emposada - Rosane J.

Vailatti, "Com a ajuda de toda co

munidade : empresas, órgão:') pú
blicos e pessoas interessedas na

continuidade dos bons serviços
prestados pela entidade, todos os

anos e indentificar novos interes

sados. Será implantado sistema

informatizado de controle para

agilizar as inlormaçõcs.jú que hoje
não se tem idéia de quem contri

buiu no último exercício de buscar

a fixação de valores corrigidos
pelos mdices oficiais em vigor para
não determinar as mensalidades

que podem significar a rcverção de
estado crítico atual.

ano
obras e o Governador se

responsabilizaria pela
construção do Centro

Poliesportivo de Jaraguá do
Sul, o que foi aceito pelo
Governador.

Kle ínü b írig , também.
liberou paraJaraguá do Sul
o envio de armamentos para
as polícias Civil e Militar .

bem como mais viat.uras. O

prefeito Vasel apresent.ou
reivindicação para a

construção de maís um

lance de arquibancadas
.

para o Grêmio Esportivo
Juventus. para 3.500

lugares, com 98 met.ros,
num custo aproximado de
10 bilhões de cruzeíros.

Ainda foram liberados
recursos para a APAE, na
ordem de Cr$ 1 bilhão; para
os hospitais do município.
na ordem de Cr$ I bilhão

para cada um.
Por fim o Governador

promet.eu fazer a lícítação
para o recapeament.o da
rodovia Jaraguàj
Schroeder.
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