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Cc:mpra(19/1O) CR$151,560
Venda.(l9/1O) CR$151.562

NACIONAL
SEGUROS

Baader não gostou de garotos terem atravessado suas terras
.

.

Homicida amputa dedos demenor
A políciaprendeu em flagran

te no domingo a noite, Rolando
Baader, que estava agredindo a

golpes de facão a Ademir Garcia
e o menor V.G .. A tentativa de
homicídio ocorreu nas terras de

Rolando, nas proximidades do
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��:� .OSpesP:���esodaC:::!�i: Vasel, a festa cleste anoufoi maior

emuitomelhor" :No especto seguchopp atingiupoucomais dameta-
de do previsto, 70 mil e l5.litros. rança a festa superou qualquer pre-
Apesar de serem menores do que visão. Somente- 3 veículos foram
a expectativa inicial. o número de furtados.

morro do Boa Vista, por onde Denunciado por vizinhos,Ro
passavam os dois rapazes, fato lando Baader foi conduzido pela

que contrariou oproprietário que guarnição da PM até a delegacia
partiu para a agressão armado de depolícia,ondeadelegada Jurema

um facão com 45 centimetros de Wutf, lavrou o auto de flagrante
lâmina. delito e deteve Rolando. As víti-

mas foram conduzidas ao pronto
socorro do hospital São José. O
menor teve ferimentos graves
numa das mãos e pode ficar sem
três dedos. Já Ademir Garcia so
freu um corte no ombro.
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Futebol

Juventus vence

Operário como

rolo compressor naprefeitura
o "Moleque Travesso", ven

ceu no domingo o Operário
Mafrense pelo placar elástico de 4

x O. Jogando dentro de seu estádio,
o Juventus não tomou conhecimen
to de seu adversário e apesar de não

apresentarum bom futebol, venceu
fácil o jogo. Agora o time disparou
na liderança com l3 pontos, _
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Tributação

Novo côdigo
é discutido

Ontem no final da tarde os

vereadores de Jaraguá do Sul e o
secretariado do prefeito Durval

Vasel, se reuniramparadiscutir o
novoCódigoTributáriodomuni
cípio que deverá entrar em vigor
a partir de 1994, caso seja apro
vado até.o.final deste ano pelo
legislativo municipal. Página 3
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Reminiscências ] Como espantar a insônia
MarcialDavidMurara

Enfrentando uma pequena insônia, motivada

por um dia inteiro de repouso, vi-me altamente

irriquieto no início da madrugada de segunda
flira, por não encontrar nada de interessantepara
ocupar as longas horas disperssivas e tnfrutlferas
sem sono. Logo procurei reler uma das excelentes
obras do escritorPaulo Coelho - "0Alquimista' '
, quando então lembrei-me de um ótimoprograma,
que costumava ver há tempos atrás, • 'Critica e

Autocrítica", na Rede Bandeirantes. Mau lograda
idéia.

.

O foco da entrevista era o deputado federal
Nelson Jobin (pMDBIRS), que foi a salvação do

programa. Isso porque os dois apresentadores
Dirceu Brizola e Mariléta Stabile - conseguiram
tornar oprograma enfadonho, cansativo e apático.
Não me atenho aos conhecimentos e à capacidade
de ambas, que sãojornalistasde renome edegrande
potencial, hajavistoquepertencemaum dosmaiores
veiculos de informação do Brasil, a Gazeta

Mercantil, masdeveserdestacado opoucopotencial
de comuniçação verbal, afoita de intimidade com

as câmeras e a evidente intranquilidade.
Essesfatores reunidos levaram a cometer erros

que, por certo, não são comuns, principalmente a

Dirceu Brizola, um excelente profissional, como

Esquinas famosas de Jaraguá (10)
Esta émais uma foto da equipe

CORREIO DO POVO, especial
mente feitaparaesta sériede "Esqui
nasFamosasdeJaraguá",em 12-8-

1993.

Eraumfim-de-tarde, tanto quea

fotorep,roduz asombradofotógrafo
no sol que sedeitano oestedacidade

de Jaraguá do Sul. Novamente a via

principal é a rua 1 (Getúlio Vargas),
a antigaAvenida Independência, de
1910. A outra via é a rua28 (Artur
MOlIer, que depoisde suamorte,em
27-4- 1957 tomou este nome, trans

ferindo-se o antigo nome de Padre

Pedro Franken� a rua 27, que
então chamava-se de D. Pedro IT e,
como o Império não representasse
importânciaem tempos deRepúbli
ca, sumiu do quadro urbano ' da

cidade,parasempre). Estarua27,no
-

tempo déBenjamin StuIzer (proge
nitor de nosso querido franciscano

Frei Aurélio Stutzer, Alvim, corno
nome civil) a imprensa registrava
como sendo "Cecília".

Mas voltando ao nomedePadre

Franken, a importância de constaro
seu nomeem uma das vias públicas,
era incontestável, posto que em

1912erao I°vigárioefetivo,segun
do consta do 1° Relatório à Curia

Episcopal, da paróquia de Santa

Emília de Jaraguá, Comarca Eclesi
ásticadeJoinville(I° livrodoJaraguá,
deFreiAurélio Stulzer,p. 2i6)e,em
1919,padecendodemoléstiavinhaa
falecer aos 39 anos, o religioso ale
mão, nascido na aldeia de Suechteln
corn 13.000 habitantes, na circuns

criçãodeKempel-Krefeldt,noBaixo
Reno(�LivrodeJaraguá,deEmílio
da Silva, p. 279). Quanto ao norne

dado a Artur MOller, além de ser

proprietáriodemuito terreno naque
la área, ele teve atuação destacada

-

emJaraguá,vindodeBlumenau,em
1918, participando na fundação do
CORREIO ,DO POVO, foi

Intendente nosanosde 1924-1925 e

Santa Catarina e, eleito em 3- 10-

1950, prefeito municipal comman

dato até 1956,pelaUniãoDemocrá
tica Nacional, foi escrevente

juramentado noCartório deNotas e
OficiodoRegistroCivil,deVenâncio
da Silva Porto, depois Oficial do

RegistroCivil de Jaraguá do Sul, no
seu tempo iniciou-se o calçamento
dasprincipaisruascornparaIelepipe
dos, em 1952, presidente do Clube
Atlético Baependi e presidente da

AssociaçãoRural de JaraguádoSul,
em 1922 constituiu a firma Artur

MOller&Cia,participoudafirmaA
Comecial Ltda., Agre-Industrial

, RetorcidaLtd�eBeyer&CiaLtda.,
idealizadorda I"ReuniãoEconômi

ca doNorte Catarlnense e fundador

da Liga Jaraguaense de Desportos.
Com prefeito construiu uma praça no
centro de Hansa-Humboldt, hoje
Corupá,quelevaoseunome.Desapro
priou terrasondeforamcons1núdosos

ainda atuais prédjoo dos Correios e

Telégrafos,Delegäcia eCadeiaPúbli
ca,oPosto dePuericultura, atualCen
tro Empresarial e o Posto de Saúde,
atual Exatoria Estadual.

A fotomostra a Getúlio Vargas,
dapraçaatéo seu final, vendo-se nos
fundosoediflciodoBancodoBrasil

_ e, no lado direito da foto a antiga
estação ferroviária.

Oprédiodaesquinafoiconstruido
porArturMOllereaemen4aocorreu
tempos depois.

No dia 6- 1- 1923, Artur MOlIer

aparecia como proprietário do COR
REIODOPOVO(ed. 192,p.I de6-
1-23).

Na comemoração de mais um

_
ano de existência,ArturMOller, em
longo editorial, saudava o início do
5°ano(CP,ed.209,p.l,de5-5-23).

Apartirde 16-6-1928,areclação
eaoficinaftcavamnaAvenidalnde

pendência, na casa construída por

ele, quepassava depois paraaGráfi-
ca Avenida, de Witte & Reiner em

1934(Ed. 742):Aempresa emque
atuava Artur MOller girava sob a

, .'
�

,_".' \'"'

por exemplo tratar o entrevistado como sendo o

relator da revisão constitucional,
-

sem que isso

tenha ocorrido de fato - há apenas um aparente
,

consensso que o seu nome deva ser destacadopara
tanto.

Aformulaçõodasperguntaspareciammassa�;ãr
os entrevistadores que não puderam tornar a

conversa agradável, além de demonstrar uma

aparente pré-entrevista, antes do programa. Neste
aspecto pode-se acreditar que o pecado não tenha
sido dos apresentadores, mas sim da produção do

programaqueameuverpodeseramaiorcausadora
das amarrações e turbulências no seu transcurso.

Lembro-me que o Crítica e-Autocrítica revelou
nomes que despontaram no cenário nacional, CQIIIO
a jornalista econômica, Lilian Witti Fibe, hoje
âncorado • 'JornaldaGlobo" queé umdoshorários
muitlssimo 'assistidos pelo mesmo público, que
coincidentemente, procura as informações do

programa da concorrente.

A verdade é que descobri, antes do último bloco
doprograma, que ele é uma excelente terapiaparo
combater a insônia, até mais do que a leitura,
porque somente tantaapatia é capazde evitarapior
das noites quando o sono não chega.

cultura grega e a religião oriental".
,Uma análise mais acurada do

movimento gnóstico nos leva a

concluir que a gnose compreende,
além de uma distorção do cristia

nismo, elementos da cabala judai
ca, do pensamento oriental, do
hinduísmo primitivo, da astrologia
babilônica, do esoterismo egípcio
e do pensamento platônico.

Na verdade todas estas corren
tes de pensamento decorrem do

problema original do homem no

Éden (homem-pecado-Deus), as

sim o pano de fundo que estamos

procurando estabelecer ficaria in

completo, semuma análise do con
texto histórico espiritual.

Assunto este para a próxima
semana ... (Vamos falar de
bruxinhas, duendes e gnomos,
aguarde só um pouquinho...)

-

Mauricio de Carvalho
F: 71-6110

tamente para onde se deseja.
No século XIX, Helena P.

Blavatsky preconizava as idéias

queregern o atualmovimentoNova

Era, através da sociedade teosófica.
Entre 1835e 1860,surgiunosEUA
um grupo denominado
"Transcendentistas", trabalhando
em cimadosmesmosvalores e ide
ais. Seu principal precursor foi
RalphWaldo Emerson, que escre
veu a obra "Natureza" em 1836.
Elesdiziam que ohomem tinha que
alcançar níveis de consciência
mais altos através dos variades

tipos de idealismo filosófico, e que
tinham que libertar-se dos elemen
tos das escrituras e tradição cristã.

Noprimeiromilêniodaeracristã
nasce um movimento filosófico

hoje completamente aceito e res

peitado pelos aquarianos - omovi
mento Gnóstico, que conforme
Hans Jonas "é a fusão entre a

CORREIO
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Alguns amigos que leram o pri
meiro artigo publicado nos

questionaram:"Sim, e os cristais

energéticos?". Respondemos: Cal
ma, vamos chegar lá.

Primeiramente porém, para en
tendermos os objetivos desta onda
mística que nos assola, precisa
mos compreender que a mesma

tem origem em um movimento de

grandezamundial conhecido como
"Movimento Nova Era". Precisa
mos compreender também que o

movimento obrigatoriamente ope
raemumcontextohistórico secular
etambém emumcontextohistórico

espiritual.
O primeiro fato que nos chama

a atenção é que o movimento não
temdataprecisade fundação e nem
fundador;" não tem também lide
rança humana a que esteja subor
dinado embora ele esteja indo exa-
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Vasel reune secretarias e verea,

Olho Clínico
Dr. lYderB. Falcolle

Código tributário vai à câmara
Flor;Qllópolis - Participamos

no sábado passado, em

Forianôpolis, da cerimônia de

jubtlamentode trêscolegasperten
centesaACM, concomitanteaho
menagemdoDiadoMédiq_o. Lem
bro aos colegas que tiveram 25
anos de filiação à entidade, que
poderão ser agradecidos com o

respectivocertificado.Na oportu
nidade além dojantardançante à
noite, tivemos naparte da manhã
um torneio de tênis de compo, ca
bendo o 10 lugaraonosso colega,
de Jaraguá, Dr. Luiz Fenando
Gonçalves. Parabéns, pois o es

parte é tmpressindtvelà saúde.Em
contato quefizemos com opresi
dente da entidade, Dr Theo Bub,
nosfoi relatado o recebimentodo
espoçodonossocontratode traba
lho com os administradores do

plano União Saúde, que lhe foi
enviado para apreciação do de

'partamentojuridicodaACM;ficOJI
denosdaruma respostaaindaesta
semana, devido a relevância do
assunto.

Jaraguá do Sul- Ontem as 16

horas foi realizada a segunda e

última reuniãoentreo secretariado
do prefeito Durval Vasel e os

A vereadores domunicípio, paraum
detalhamento do novo Código
Tributário que, se for, aprovado
pelo legislativo, deverá entrar em
vigor a partir de 94. "Este é um
dos melhores códigos já
implantados em SantaCatarina",
disse Vasel, que aponta como

maiordestaquea "justiçasocial" ,
que se instalará com a nova

estrutura tributária onde ' 'vai

pagar mais quem tem mais e

menos quem tem menos",
acrescentou o prefeito.

ostensivo que vise regularizar o
'recolhimento dos impostos
devidos. Nesteaspectoéqueentra
a justiça social, de acordo com o

prefeitõ: pois será cobrado o que é
dedireito, favorecendoos que não
podem pagarmuito e reajustando
asaliquotas daquelaspessoasmais
abastadas que podem pagar o que
devem.

"
Um exemplo apontado pelo

prefeito foi com relação ao IPTU.
Nesteano, o valorarrecadado não
chegou a 1,8% da receita global
da prefeitura. "Foi um dos
menores picos da história de

JaraguádoSul, acreditoeu" , disse
Vasel.

Para a elaboração do novo

Código Tributário, a prefeitura
contratou o trabalho de um dos
maiores tributaristas do estado,
Antônio da Silva, de Joinville,
responsável pela reestruturação
tributária realizada naquele
municípío. Agora o projeto será -'.

remetidoparaanáliseeaprovação
dosvereadores de Jaraguádo Sul.

De qualquer maneira, o novo

Código Tributário só entrará em

vigornopróximoano, seforvotado
e aprovado ainda neste 'exercício
pelo legislativo municipal.

O código data de meados dos
anos 70 e foi considerado
totalmente "obsoleto" porDurval

Vasel, que agora espera ver 'a
receita prôpría- a soma de todas
as taxas e impostos municipais -

elevar-se para patamares

Vasel: código tributário é moderno

DÜldosMédicos - Parabeniza
mos todos os colegaspelapasS9-
gem doDia dosMédicos, para Cl

corrido em 18 domês em curso.

Cntamos com a união de todos

para desenvolvemos e engrande
cermoscadavezmaisnossogrupo
e assim podermos dá 'o respeito
apoioacomunidade, sempreatra
vés de nossaAssociaçãoMédicl;'.

SededaACM - Os colegasque
questionamopagamentodanossa.
ACN, devem antes conheceranos
sa sedena capital, onde contamos
com vários chalés a nossa

desposição, além de campo de tê

nis.futebol. e'piscina tênisdemesa,
pimpolim etc. Some-se a isto um

exelente restauranteeaquasecon
cluídasedeadministrativa, que in
corporará um bomaudetoriopara
os eventosctentiftoos.

considerados ideais. "Quando
assumimosogoverno,emjaneiro,
a receita bruta somava somente

5%daarrecadaçãoglobal, quando

Ó apropriado seria algo em tomo
de 30%", declarou o prefeito,
exemplificando que emJoinville
a receita própria chega a 35% da

arrecadação global da prefeitura.
Juntamentecom onovo código

tributário virá também uma

reestruturação do setor de

tributação da prefeitura. Segundo
Vasel, serão destacados fiscais
para efetuarem um trabalho

Em Fortaleza e São Paulo

Edson Bez participa
de convenção e debate

Guaramirim'
Jaraguá do Sul - O deputado

estadual Edson Bez de Oliveira
(Edinho), doPMDB, estáemFor
taleza (CE), desde o dia 17 deste
mês, ondetomapartedaê"CONAI
- ConvençãoNacional dosAdmi
nistradores de Imóveis e Condo
mínios, emcompanhiadadelega
ção de Santa Catarina.

EdsonBez integra-se naquali
dade de deputado e porque, quan
do gerente da Caixa Econômica
Federal cuidou com especial cari
nhodo setor habitacional, onde se
especializou e cuja atividade de
fende como político e profissio
nal. Ele fica lá até amanhã, 20.

Gerentes
Em seguida, dias 22 e 23, o

deputado Edson Bez de Oliveira
vai participar, como debatedor,
da palestra "Participação Política
do Gerente - Forma deOrganiza-

Dorival Lemke quer o
PPR mais fortalecido
Guaramirim - o candidato a

presidência do PPR, em área mu

nicipal,Dori Lemke, indicado em
chapa de consenso, comunicou
nos que "está tudo preparado para
a realização da Convenção do
Partido, a realizar-se dia 24 do

corrente, das 9 às 17 horas, tendo
por local a CâmaraMunicipal de
Guaramirim", Depois da eleição>

'

Dori vai procurar reunir o maior
número de filiados à agremiação,
para tratar da formação do

Conselho Partidário Municipal.
Espera ele, na condição de

Presidente do PPR, conseguir
arrebanhar um número bastante

elevado de partidários com a

necessáriafiliação, poisque "assim
estará representada de fato, a força
da agremiação partidária em

moldes municipais. O PPR tem

tudo paramanter-se como omaior

partido pc lítico de Guaramirim"
afirma Dori Lenke,

SecretariatleFú,a1lços-Aguar
damos resposta de nosso oficio
datado de 23 de setembro, onde
solicitamos a esta secretaria que
nos envie cópia da legislaçãomu
nicipal.juntamente com cópia da
publicaçãoemeditàldasseguintes
taxas ou tributos: AlvaráSanitá
rio, ISS, Isqn, Taxa deAlvará de

Localização. Temospremênciaem
termos um retomadonossooficio,
poismuitasdúvidasa seremsana

das.

ção", em promoção da Federação
Nacional dos Gerentes da Caixa
Econômica Federal, em São Paulo,

Qualiidade'Tdtal'é O
Aproveitamento ]\lIá'ximö
de Recursos Hum-anos
Adequados cem aMelRe r-

Tecnologia Disponf ·

. '
HUMANA

,

ASSESSORIA EM RH '

R. Henrique Sohn, 33
(ao lado do Döering)
Fone (0473) 71-4311
Jaraguá do Sul - SC
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Ele visitou escolas e vistoriou obras com o deputado UdoWagner

PauloBaueresteve emGuaramirim

Hoje ele abre seminário no oeste Encontro será e� São JOã�
Florianópolis - O Secretário finnadoemmarçodel990durante consiste em uma área coberta, Amvali leradaEducação, Cultura eDesporto- a Conferência da Educação para :cozinha e sanitários. O custo sem

.

SEC, PauloBauer, fará aabertura Todos em Jomtien, naTailândia. reajusteficouemCRS 748.426,00.
.

do Seminário para Eaboração do Bsteplanotemcomcobietívomaís Na Escola Básica Domingos as'
�

b /'
To.

PlanoDecenal de Educação, hoje amplo, assegurar até o ano 2000, Magarinos inauguraaampliação sem e Iaem Concórdia, DO Clube 29 de a crianças, jovens e adultos, que proporcionou uma área
Julho. Lá fará uma série de conteúdos mínimos de coberta, novos sanitários,

S e.x· ta -fie I·rainaugurações e, em Lages aprendizagem que atendam vestiários e depósitos. O custo foi
participaráda aberturada 6aFeira necessidades elementares da vida deCRS 990.105,09 (sem reajuste)
de Ciências e 2a Feira Cultural, contemporâneà. Muitas das Às 15,h30min, o secretário
onde receberá homenagem espe- prefeituras catarinenses já têm Paulo Bauer concede coletiva à
cial. Paradiscutiraelaboração do seusplanos deedueaçãoe deverão, impresa, na sede da Secretaria
Plano Decenal estão reunidos após a reunião, voltar às bases ExecutivaRegionaldeEducação
representantesdos260municípios para adaptá-los às diretrizes do Sere, em Concórdia.
catarinenses, com a participação MEC. Em seguida desloca-se para
aíndadallndíme-UniãoNacíonal Lages, quando visita o Centro
dos Dirigentes Municipais de Inaugurações Interescolar do Segundo Grau-
Educação, Delegacia do MEC e Ainda -em Concórdia, o CISRenatoRamosdaSilva,onde
do SEC. Este plano será feito em Secretário Paulo Bauer fará a entrega uma sala de desenho e

conjuntopelosmunicípios,estados inauguraçãcda quadradeespones abre a Feira de Ciências e Cul
e União. Este plano será levado a e da quase reconstrução total do 'tural. Essas feiras são realizadas
Brasíliaemnovembroeserviráde prédio da Escola Básica Valter anualmente e apresentam
subsídio para o plano que o Fontana, que foi praticamente trabalhos selecionados entre os

ministro da Educação, Murilio destruída pelo vendaval que seus 1.020 alunos. A abertura
Híngel.Ievarä em dezembro para aconteceu ,em maio do ano .. aconteceàs19h45min.eamostra
a Conferência Mundial que será passado. O custo não reajustado vai até o dia 22. O CIS oferece os

realizadaemNovaDelhi, na Índia. atingiu a CRS 641.249,50. Na cursos Técnicos de
O Brasil é um dos oito países Escola Básica Professor Administração, Contabilidade,

que ainda não possui um plano de MansuettoBoffentregaduas salas Secretariado, ServiçosBancários,
educação e este compromisso foi de aula e a reforma do prédio, que Processamento de Dados,

Edificações, Química, Escritório
e Laboratório de Análises
Químicas. Iniciou este ano com o

curso de Técnico em Prótese

Dentária, o único da região.
Ainda na região deConcórdia,

o secretário daeducação entregaa
reforma e ampliação da Escola
Básica Ivonete Ribeiro, em

Arabutã. A rede elétrica foi
trocada e construídas mais mais
duas salas de aula .

Guaramirim - O Secretário
Estadual da Educação, Paulo
Bauer, filho de nossa região,
esteve namanhã de ontem, sexta
feira, em visita a Guaramirim,
acompanhado do Deputado Udo

Wagner, visitando escolas,
vistoriando obras e inaugurando
quadra de esportes nomunicípio.

Bem cedinho, acompanhados
por caravana governamentalmu-

nicipal, incluindo Prefeito Victor
Kieine, vice-prefeitoWaldirVick,
secretários e alguns funcionários
municipais, o SecretárioEstadual'
da Educação e o Deputado Udo
Wagner, promoveram uma visita

de vistoria às' obras de reforma
geralporque está passando a

Escola Básica Alfredo'
Zimmermann, reforma esta ,

executadapelo estado, com o aval
da Secretaria da Educação.

Logo após, a caravanadirigiu
se a escola Germano Laffin,
localizada na Ilha da Figueira,
parte pertencente a Guaramirim,
pois, como todos sabem, este é
um'bairro dividido, pertencente
parte a Jaraguá do Sul e parte a

Gwrnh,urim.
'

C:P Classi1-1_cados

72�3363

De IlhadaFigueira, a caravana
comandada pelo SecretárioPaulo
Bauer rumou para o Bairro Rio

Branco,maisprecisamentepara a
Escola Básica São José, aonde

- ocorreu a inauguração daQuadra
Polivalente de Esportes, também
construída pelo Governo do

Estado.
Terminando o seu giro por

Schroeder - O PrefeitoMunici
pal de 'Schroeder, Ritmar Hertel,
atual presidente da Associação
dosMunicípios do Valedo Itapocú
..; AMVALI, preside na próxima
sexta-feira, dia 22, aquartaeêlâma
assembléia da entidade no ano de
1993. O encontro dos prefeitos da
microrregião, acontecerá na cida
de de São Joãodo Itaperiú e tratará
de assuntos de importância e obje
tividade para os municípios de

Corupá, Schroeder, Jaraguá,
Guaramirim,Massaranduba,Barra
Velha e São João do Itaperiú

Para o encontro dos prefeitos;

Guaramirim, ainda no periodo
matinal, oSecretárioPauloBauer,
sempre acompanhado pelo

,

deputado Udo Wagner, seguiu
para São João do Itaperiú,
seguindo posteriormente para
Barra Velha, cumprindo agenda
de compromissos relacionados

diretamentecoma PastaEstadual
de Educação e Cultura.

foi especialmente convidado o Se
cretário Estadual dos Transportes
e Obras, Paulo Gouveia da Costa,
que prestará importantes esclare
cimentos sobre ligações rodoviá
rias desta região, notadamente, as
ligações asfálticas de Schoroeder
àBR-280,deGuaramirimaJoinville
e de Massaranduba à Br-l O 1.

Depois deste encontro dos pre
feitos da AMVALI, só ocorrerá
nova assembléia no ano que vêm,
maisprecisamenteemjaneiro, quan
do se dará a escolha de um outro

prefeito para presidir a entidade.

- Projetos (Plantas)
- Resp. Técnica (Assinatura)
Atendimento das 9:00hs as

12:00hs e das 14:00hs as 19:00hs
ou a noite a combinarpor telefone
71 - 0157.
Rua Joinville, 1.958

.-------------------------------_.._--_..�-----�.__.--.
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Sebrae apresenta relatório de setembro

Mais de CR$ 300 mi
em ·financiam�ntos I

Jaraguá do Sul - De acordo CR$ 64,9milhões e 166 contratos
com balanço do SEBRAE-SC, A, onde estão instaladas oito
no mês passado 922 micro e unidades do Balcão S:;BRAE -

pequenas empresas catarinenses Chapecó, Dionísio Cerqueira,
tiveram novosprojetos aprovados, Itapiranga, Maravilha,
através da linha de crédito CEF- Pinhalzinho, São Lourenço do
Giro/SEBRAE. Comaaprovação, Oeste, São Miguel do Oeste e

foram liberados cerca deCR$ 332 Xanxerê.
milhões, quase 62%amaisqueno
mês de agosto, quando foram

registrados 855 contratosnovalor
aproximado deCR$ 204milhões.

Com o resultado de setembro,
os valores liberados paraosmicro
e pequenos empresários de Santa
Catarina, através do CEF-Giro/
SEBRAE - desde o lançamento
nacional da linha hácincomeses

já passam de CR$ 1,1 bilhão,
contemplando mais de 4 mil

empresários. Este valor é

equivalente a 40% do total de
recursos destinados pelo CEF
Giro/SEBRAE para todo o país.

No mês passado, o maior
volume de capital para
financiamento -cercadeCR$75,7
milhões e 202 contratos - foi

registrado no sul do estado. Nesta
região, o SEBRAE-SC mantém
cinco unidades do balcão
SEBRAE: Criciúma, Araranguá,
Orleans, Tubarão e Urussanga.
Em seguida, veio o oeste - quase

estabelecidos no mercado,
cadastro idôneo e um projeto
viável para pleitear o

financiamento. Com estes

requisitos, basta procurar uma

agência da Caixa Econômica
Federal para providenciar o

cadastro e, em seguida, uma

unidade do balcão SEBRAE para
a análise técnica do projeto. A
rede SEBRAE conta com 37
unidades instaladasemdiferentes

regiões de Santa Catarina.

Para ter acesso ao CEF-Girol
SEBRAE, os micro e pequenos
empresários interessados devem
estar há pelo menos três meses

evereiro

Março I Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

1.709,400,00
3.303.300,00
3.303.300,00
4.639.800,00

(CR$) 5.534,00
9.606,00
12.024,00

Até75:900,OO .r I'" f'
De 75.900,01 até 148,005,00
Acima de 148.005,00

Isento
15
25

75.900,00
104.742,00

Como calcular: Deduza do rendimento bruto CRS 3.036,00 por Clependente; a contribuição paga à
Previdéncia no mês; pendo alimentar integral; CRS 75.900,000 para aposentados, pensionistas e
transferidos para a reserva remunerada que tenham 65 anos ou mais. 00 resultado que é a Base de

.

Calculo, subtraia a Pan:ela a Deduzir e aplique a alfquota respectiva, obtendo o valor a pagar.

Indlce
Trlm m.

Anual mult. por Sem.mult. por mull pqr mult.por

INPCIIBGE 1,8085

POUp.% IGP (FGV) 1,8292
IGPM(FGV) 1,7829

33,6851 IPC(APE) 1,7968
35,8458 IPCAQBG!;). 1,8041
38,0367
38,5794
38,9814
39,1322 Salário até CR$ 32.449,67 CR$ 865,3136,9815
34,8408 Acima de CR$ 32.449,67 CR$108,15

Indices Maio Junho Julho A osto

TR% Dia Fator da Atual.
INPCQBGE) 26,78 30,37 31,01 33,34
IGP (FGV) 32,27 30,72 31,96 33,53 1013.79

33,02 18110 0,63531649 IGPM (FGV) 29,70 31,49 31,25 31,79 948,85

35,17 �9/10 0,64520443 IPA (FGV) 32,06 30,30 32,29 33,34 994,95

37,35 20/10 0,65513146 IPC(FGV) 29,94 32,82 30,74 35,69 1036,30

37,89 21/10 0,66740237 IPC(FIPI;) 29,14 30,53 30,89 33,97 918,25

38,29 22/10 0,61901488 ICV (DIEESE) 30,40 28,79 30,31 35,05 1012,74

38,44 23/10 0,68987148 rJ Em " aomês

36,30 24110 0,S9089531
34,17 25110 0,69187255

utõncmcs
Filiação - tempo Base I eRS) Alíquota (%) A pagar I CR$)
até 1 ano 12.024,00 10 1.204.40

Data UFIR Data UFIR
+ de 1 a2anos 21.633,12 10 -� 2.163,31
+ de 2a3anos ) 32.449,67 10 3.244,97

7/10
+ de 3a4anos 43.266.24 20 8.653,25

22/9 CR$ 68.26 80,52 + de 4a6anos 54.082,79 20 10.816,56
23/9 69,20 8/10 81,72 + de 6 a 9·anos 64.899,36 20 12.979.87
24/9 70,20 11/10 82.96 + de 9 a 12 anos 75.715,91 20 15.143,18

.

27/9 71.21 13/10 84,22 +de12a17anos 86.532,47 20 17.300,49
28/9 72,30 14/10 85,50 +de17a22anos 97.349,03 20 19.469.81

29/9 73,48 15/10 86,79 .. de 22.anos 108,165,62 20 21.633,12

30/9 74.68 18/10 88,11

1/10 75.90 19/10 89,45

4/10 77,03
20/10 90,81
21/10 92.12

5/10 78.18 22/10 93,59
6/10 79,34

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 19 de outubro de 1993

Mercado Financeiro
HFAssessoria Financeira

Semana especulativa
A medida que avança o mês de outubro, vão se

confirmando as expectativas do mercado, com

relação ao índice inflacionário. Ao que tudo
indica a conta deste mês não deverá ultrapassar
os 36%. Os maispesstmtstas como o ex-ministro
Mai/son daNóbrega, aposta em 36,8. Segundo os
técnicosdoMinistério daFazenda, asmanutenção
do índice de setembro ou uma elevação mínima
deve-se ao fato de a alimentação subir em ritmo

bem mais lento. De outro lado, a entrada da

coleção de verão devepuxar o ítem vestuario no

fechamento da inflação de outubro.

De concreto mesmo só o Ministro da Fazenda
negando tudo e o presidente dizendo que não tem

plano nenhum. A especulação deve correr solta
como nunca nessa' semana. Confirmando só
mesmo o gatilho doplano. Serd disparado quando
for ultrapassada a barreira dos 40% ao 'mês.

Eduardo Carvalho'

Andando lado a lado com os preços, os juros
mantêm-se estáveis, oscilando sempre entre 38 e

39% para oprazo de 30 dias. Para quem acha que
osjuros baixaram em comparação com setembro,
é bom lembrar de que temos dois feriados para
descontar: Finados (2/11) e a Proclamação da

República (15/11); não fossepor esse detalhe, os
juros ainda estariam pagando generosos 409%
ao mês. Nunca é demals lembrar que as aplicações
baseiam sua remuneração pelos dias úteis do

pertodo.

Seria apresentado nesta terça-feira (19/10) ao
presidente Itamar oplano de combate à inflação
idealizadopela equipe de FernandoHenrique. Os
jornais no último final de �emama, apostaram
suas fichas na fórmula da criação de uma nova

moeda com lastro em dálar, ou então ria criação
de um indexador geralpara a economia. Seria a
volsa

'

da obrigação reajustável do Tesouro
Nacional, com roupa e nomenovo. Fala-se também
na extinção dos índices de reajustes. A idéia seria
dos contratos preverem somente juros.
Seria uma paulada no efeito inercial, segundo

alguns economistas, responsávelpela vida eterna
da inflação. __/

• Cartóe.
Variado•

• Material
expediente

� .

- Jornais, Revi.tas e Uvros
- Variada linha de presentes.

Melhor livraria e papelaria da cidade.
Rua 11 de NowembnI, 313 -Fone 78·1000- M-.nduba- sc

r�------_··_·········.
• ;;:'.�--r'.' ; .._.; DISTRIBUIDORA.

: f� DEBEB/PAS:
• SPEZIA.
• ·LTDA.·
: Temos ti venda Barricas Importadas •

• Vinhos. Cachaças e Bebidas em Geral •
Rua: Oscar Mohr, 45 -

. Fone: 71-2642.
• 89251-570 -" Jaraguá do Sul - SC.
� __..� � �
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Grupo que desembarcou em Jaraguá do Sul vindos do Rio_, São Paulo eMinaS

Eles chegam em ritmo de Schützenfest

TurIsmo férreo' traz
� .�

..

'.,
> )

_

, ;, .,'.'_
,

_

outro grupo a cidade
Jaraguá do Sul - Chegou à

Jaraguá do Sul o 2° grupo de
_

tnristasdeterceira fasedo turismo
férreo.

FOram recepcionados pelo Se
cretárióGilmarAntônioMoretti,
pelo chefe deDivisão de Turismo
Loreno Hagedorn, e com uma

magníficafestadeDançasFolcló
ricas do Grupo Morgenstrahl ao,
som do acordeon de GeIson
Schmi<it.

Ao chegarem receberam brin
des das sempre gentis Dalmar/
Lamarson eBretzke,ADuas Ro-

das' colaborou com brindes que
serão sorteados entre o grupo. Já
os licores ficaram ao encargo de
Luiz Kienen Bebidas.

,

A integraçãoêntre os turistas e
osquerecepdonaramfoi tãogran
de que chegaram até mesmo a

dançar na plataforma de desem-,
barque da Estação Ferroviária.

A noite do mesmo dia foram
até o Parque Municipal de Even
tos, e participaram da va
Schützenfest.

No dia seguinte, após as com
pras em Jaraguá do Sul, seguiram

Guaramirim

Criado oConselho daCriança
Guaramirim - Depois de es

colhida, eleita e empossada, a

DiretoriadoConselhoMunicipal
dosDireitosdaCriança edoAdo
lescente, de Guaramirim, reali
zou sua primeira reunião para
constituir e aprovar o Regimento
Interno do Conselho. O encontro

Presidente: Esmeraldo
Chiodini;
vice-presidente: Mário
Glasenap;
secretário: Lorival Stoinski;
membros: Jair Tomelin,
Valter Fiamoncini e Antonio
Stringari.

dos membros ,da Diretoria do
D.C.A aconteceu na noite do úl- _

timo dia 13.

A Diretoria do Conselho dos
Direitos da Criança e do Adoles
cente, deGuaramirim, está assim
constituída:

Viação Canarinho Ltda.

Comemoracão

II Semana Nacional do
Livro e da Biblioteca'

ras Maria Helena Bier Maia
UDESC, Neide de Oliveira Mota
UDESCeMirian Vieirada Cunha
UFSC e relatoras,MitsyWestphal
Taylor-UFSC, Maria Gorete M.
Savi-UFSC e Neide Cacistori

Brigenti-UFSC, tendocomo local o
Centro TecnológicolUFSC.

Nos dias 25/27 de outubro rea
liza-seo cursoNoções de Conser
vaçãoeRestauraçãodeDocumen
tos, no horário de 8 às 12 hs. no

BDC/UFSC, tendo como

ministrante a Prof' Eliana Maria
Bahia e o curso AtualiZação de
ReferênciasBibliográficas,em26-
10- 93,das 14às 18hs., tendocomo
local oCEDIUFESC eministrante
a Prof' Ana Lúcia Andrade.

Informações poderão ser obti
dasnaACB (0482)22-0439eUFSC
31�9310,31�9472e34-1193.

Empalestracom abibliotecária
IedaMaria de Souza Silveira, a
quementregarnosexemplardo tra-

balho A Patota do JaimiDho, de
nosso colaborador DarIon
Declevenon Anacleto, ficamos
sabendo que o exemplar em ques
tão qu� é o primeiro gibi
catarinense, poderávir a fazer par
te do Painel em elaboração, o que
constitue uma excelenteoportuni
dade dos presentes conhecerem o

desenhista que desponta no

ramo, em Santa Catarina.

6

A foto mostra o instante da
abertura da I Semana 'Nacional do
LivroedaBibliotecaeXI Painelde
BiblioteconomiaemSantaCatarina,
com a presença do reitor Antonio
Diomário de Queiroz, diretora da
Biblioteca Universitária, Maria
GhisonDel Rio,vice-reitora,Nilcéia
Lemos Pelandré e pró-reitor de
Ensino de Graduação, Dilvo Ilvo

Ristoff em 1992, na Biblioteca
UniversitárialUFSC.

No ano em CW'SO, de 23 a 29/
IO/93,realiza-senaBibliotecaUni
versitárialUF-SCanSemanaNaci
onal doLivro e daB�blioteca, sob
otemaBibliotecaInformaçãocom
abertura prevista para às lOhs. de

'

25/10/93 com.inauguração do Ser
viço de Consulta on-line da Base
deDados BUIUFSC operadopelo
usuário, lançamento do livro "Es-

'

tudo de Usuários em Bibliotécas
Universitárias e demonstração do
serviço noHall da BibliotecaUni
versitária, mostra de filmes nos

cinco dias, às 13hs .. no Auditório
da BibliotecaUniversitáriaeExpo
sição: Santa Catarina, ontem e

_ ,
,

' hoje, na Seção de Cçleções Espe-
'

paraPomerode �Blumenau, onde � �,ciaislBUIUFSC.
'

pernoitaram. .

P (t = r,
No dia 14/10 embarcaram no- "Concomitantemente realiza-se

vamente na litorinacomdireção à de 25 a 27ll0/t:J3 o xI'I Painel
,

SãoFrancisco do Sul, porvolta da BiblioteconomiaemSantaCatarina,
14.00 horas.' sobTem�Centràl:in.formação&O grupo era composto de

paulistas, mineiros e cariocas e Poder, tendo como. coordenado-
saíramdeJaraguádoSul, levando
boas impressões da cidade. _

Algumas pessoas chegaram a

se manifestar sensibilizadas com
a recepção que tiveram, cordial, e
com a Schützenfest, cuja tranqüi
lidade impressionöu a todos.

TRANSPORTE
COM ·CARINHO
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Homicídio

Facãozadas amputam
três dedos de menor
Jaraguá do Sul - Na noite do

domingo, 17, a polícia prendeu
em flagrante Rolando Baader,
queagrediu comgolpes defacãoa
Ademir Garcia e o menor V.G.,
porque ambos estavam passando
porterrasde suapropriedade, com
oque eienãoconcordavaOmenor

teve três dedos da mão

praticamente amputadoseAdemir
Garcia sofreu ferimentos no

ombro. Ambos tentaram se de

fender, sem sucesso.

A briga ocorreu por volta das
20 horas e a polícia se dirigiu ao

local atendendo denúncia de
vizinhos queassistiram aofato. A

guarnição da PM socorreu as

vitimas e conduziu Rolando à

Delegacia de Polícia, sendo
lavrado o auto de flagrante delito
contra Baader, que permanece
detido na cadeiapública.O facão,
com 4S centímetrosde lâmina, foi
recolhido comoprova do crime.

Foto:José Carlos

1,

RolandoBaa4er

problemas além de ferimento no

ombro. O flagrante foi lavrado

pela própria delegada de polícia
civil, JuremaWolf, emfunçãoda
grevedospoliciaiscivisdoestado.

Loja Baumgarten
Relojoaria - Confecções

- Fotos

Re,'elução ne horu de

fotospuru documentos
Rua 11 de Novembro,

318
Fone 79-1222/79-1295.
Massaranduba - SC

PRAQUEM GOSTA
BE TER ESTIL8,

Omelhorem
temos, blasers,

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

sapatos com a

___________________________
ousadia e o charme
do seujeito de ser.

Vestindo Você de C01'p9 Inteiro • Getúlio Vargas, SS,

Nomeação ainda deve ser publicada no DO

Grubba é destacado

para circunscricional
Jaraguá do Sul - No último

dia 6 o Secretário de Segurança
Pública do Estado, Sidney
Pacheco, ordenou apublicaçãodo
ato de nomeação do delegado
Adernar Grubba, para o posto de

Delegado Circunscricional de

Jaraguá do Sul. A noemação faz
parte das promessas feitas pelo
secretárioaoprefeitoDurvalVasel
naprimeiravisitaquePacheco fez
aJaraguádo Sulnodia S demarço
passado.

AdemarGrubbavoltaaocupar
ocargoquejávinhaexercendo até
a extinção da antiga DRP - Dele

gacia Regional de Polícia -, que
foi transformada em Delegacia
Circunscricional e havia subordi
nado as ações da Polícia Civil de

Foliões queriam festa

JaraguádoSal-Durantetodos
os 10 dias da va, Schützenfest à

PoliciaMilitarregistrouapenas três
furtos de veículos sendo eles lima
motoCa I 25,umfuscaeumakombi.
Além destes três casos, houve ape
nas alguns casos de embriaguês,
mas que não causaram maiores

problemas ou conseqüências. Du
rante as noites os soldados da PM

flagraramumrapazque estava rou
bando os pneus de alguns veícu
los e também evitou que um opala
fosse furtado ao observar que a

Os três dedos do menor V.G.

�:;!:�:!:.. ��:.�o::� enq=e!=..!'�� Só trêsfurtos na Schützenfest
Ademir Garcia não teve grandes de homicídio.

Jaraguá do Sul ao município de

Joinville, o que tornava ainda
mais distante das soluções os

problemas enfrentados no muni
cípio e região.

"Ainda não recebi a comuni

cação final peloDiário Oficial, o
que deve demorar um pouco, a

partir disso o secretário deverá
marcar a data da instalação defi
nitiva da circunscricional", de
clarouGrubba. Ele falou também

que agora as ações da polícia de

Jaraguá do Sul e circunscrição,.
passam a ser subordinadasdireta
mente aoDelegadoGeral daPolí
cia Civil, através doDelegado de
Polícia do Interior, Dr. Evaldo
Moreto, que já entrou em contato

com o novo delegado

ventarola havia sido quebrada.
A ação do pequeno número de

PMs desponíveis para efetuar a

segurança durante a Schützenfest
- metado do efetivo foi deslocado

para garantir a segurança de ou

tras festas no estado -, foi conside
rada como exemplar pelo prefeito
municipalDurval Vasel, ontem no

início da tarde.

,

Já o Capitão Sergio Luiz de

Oliveira, Comandante da 38 Com

panhia do 8° Batalhão da Polícia
Militar de Joinville, afirmou no fi-

circunscricional, para tomar c0-
nhecimento da situação local e
saber quais são as dificuldades à
nível dearmamento, algemas, c0-
letes e outros equipamentos bási
.cos para o trabalho da polícia.

De outra forma Grubba afir
mou que a perspectiva é de que
Jaraguá do Sul ganhe muito à
nível de segurança pública, "não
só pela instalação da delegacia
circunscricional, como também
através da construção do novo

presídio, delegacia da comarca,
delegacia circunscricioJial, IML e

delegaciadamulher, queserão ini
ciados embreve, tão logoos recur
sosjágarantidosemconvênioassi
nado pela prefeitura e governo do
estado sejam liberados".

nal da semana passada que os

roubos que ocorreram foram oca-
'

'sionados pelo fato de que os veí

culos podem ter sido estaciona
dos em ruas escuras e onde o

policiamento tem dificuldade para
efetuar um trabalhomais eficiente.

"No mais tudo correu absolu
tamente bem, mas é claro que to
dos O'S soldados destacados para
o trabalho, inclusive oficiais, tive
ramumexcelentdesempenho",de
clarou o Capitão Sergio.

Greve da Polícia

Paralisaçãoprejudicapopulação
Jaraguá do Sul - Já entra na

terceira semana a greve da Polícia
Civil de Santa Catarina. Delega
dos, comissários e escrivões poli
ciaisparalisaramtotalmenteos ser

viços considerados como peque
nas ocorrências, realizando ape
nas os cumprimentos de medidas

judiciais e atendendo apenas aos

crimes considerados ediondos ou

que representem atentados contra
a vida humana.

Esta paralisação tem gerado
uma insatisfação por parte de pes
soas que buscam o auxílio da polí
cia para a solução de pequenos
problemas como furtos, perda de

docum:e,rtos, em fim, uma série de
•

-
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caos que envolvem os beletins de

ocorrência, que não são feitos pe
los policiais em greve.

Os grevistas querem reposição
salarial imediata. Segundo eles o
salário dos delegados no mês de
setembro era de CR$ 50 mil; um
comisário recebeu naquele mês
CR$30mileumescrivãoCR$28mil.
De acordo CO'm os funcionários

paralizados, os delegados deveria
receber o equivalente aos promo
tores públicos, por possuirem a

mesma formação.

As ocorrências de grave delito,
como a prisão do homem que ten
tou matar a golpes de facão um
J.

--:; ... ,.__ .J'<:!.,h.� -r . rt.'
_ .,

jovemeummenor,recebemaaten
ção, principalmente dos delega
dos que eles mesmos preeenchem
os autos de flagrante e providenci
am a prisão dos envolvidos. De
acordo com algumas pessoas que
tentaram conseguir um simples
laudo policial, isso só é possível
ela boa vontada da delegada
Jurema Wulf.

Não há previsão de quando o

movimento poderá ser desfeitos.
Alguns funcionários paralizados
afirmam que a greve foi julgada
legalpeloTribinalRegional deJus
tiça, o que deve garantir a manu
tenção do movimento pormais al
gum tell3Eo. ,

7Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Molequinho na Final com o Criciúma
A equipe de juniores do GE Juventus decidirá o título estadual da

categoria, contra o Criciúma, na melhor de 4 pontos, sendo que a

primeira partida será no João Marcatto, quem sabe já no sábado.
A classificação para a grande fmal foi conseguida na última

rodada do hexagonal, onde os garotos do Juventus venceram o Avai
no estádio João Marcatto por I gol a 0, sendo que nos outros jogos
o Criciúma venceu o Joinville por 3 a O e o Araranguá goleou a

Chapecoense por 6 a O, a combinação de resultado classificou a

equipe de Jaraguá do Sul.
Com certeza a torcida juventina dará todo o apoio paraos garotos

do Moleque Travesso.

Guaramirim
Com a realização da 48 rodada da 18 Taça Guaramirim de Futebol

de Salão, emseu hexagonal, aequipedoGuamec lidera com 07 pontos
ganhos, após a vitória sobre a Lanchonete Vick por 3 a 2. Na segunda
posição vem a equipe do Calçados Maluta com O� pontos.

VI Joguinhos Abertos de SC
E Jaraguá do Sul voltou de Joaçaba apenas com a 178 colocação

no geral dos VI Joguinhos Abertos de Santa Catarina.
A equipe jaraguaense obteve os melhores resultados no judô

feminino com a atleta Jaqueline Amorim conquistando amedalha de

ouro, Voleibol feminino 38 lugar, medalha de bronze portanto, e o

Basquete masculino conquistou o 50 lugar.
A classificação final dos VI Joguinhos ficou sendo a seguinte:
Em 10Blurnenau com 141 pts, 20 Concórdia 86 pts, 30 Joinville 83

pts, 40Florianópolis 78 pts, Jaraguá do Sul ficou com a 178 colocação
somando 08 pts.

• iS ó' ]Q�tus� 4. a O ao natural em cimà do Operário
Mafrense.�o�, ptecisar jogar um bom' futebol o Moleqqe
Travesso _loquatrQ,8Pls em ritmo de tn:iao. A�, par.•.Q

��JA��� CúM»'penk).S: É'O'J1IV�:'� busca de

.. mai�WlIl,,' '�.".'.,",;
h

na�
.

'':-''1
.

.

• ior,. eJlf°t:J;. ]1IVDftIIs e er;dw". decidirlo.iI tltulD da
�._c.,�.I_iora.É"".prlmioUIgtll"otol do
Mo1eqllÜtlítt,queflui""ullUlgrandecampanhanestatemporada.
Com� OI gtll"«Ol iuventinos lerdo umpáreo dificilptll"a o

TIgI'e.

• A equipe do Corinthians Paulista, continua sendo a grande
sensação do Campeonato Brasileiro de Futebol, o time é o único
invictoda competição e com certeza será difícil pará-lo pelo que vem

apresentando dentro de campo, um time aplicado, de toques rápidos'
e boa técnica.

• OCriciúmaEsporteClubeperdeu agrande chanceno último
final de sellUlna de assumir a liderança do campeonato brasileiro
grupoD, ao empalJlr com o Unido São João deArtll"as em 1 a 1, o
resultadofoiconsiderado como umaderrota,jáqueo Tigreperdeu
umponto contra um adversário direto em busca da classifICação.

8

goleada o Operário

Vitória consolida liderança em seu grupo

Juventus vence com

Nem mesmo o forte calor de
mais de 40 graus evitou que o

Juventus vencesse mais urna par
tidadentrodaCopa SantaCatarina.
A vitória de 4 x O sobre o Ope

rário mafraense foi tranqüila e em

certos momentos em ritmo de trei
no.

O time de Picolé começou o

jogo sentindo o forte calor da tarde
de domingo. Os jogadores, de

ambas as equipes, mostravam cla
ramente que estavam se poupan
do, evitando urn desgaste muito

grande logo no início do jogo.
Já ao final da primeira etapa o

Moleque Travesso vencia por 2 x
O com dois gols de cabeça. Primei
ro Amauri escorando um escan

teio depois foi a vez de Ferrão
também de cabeça. No segundo
tempo, com a vitória praticamente
garantida o Juventus preocupou
se apenas en administrar a vanta

gern adquirida na primeira etapa,
.

explorando os contra ataques. E
foi justamente em duas arrancadas
que o tricolor jaraguaense chegou
à qtarcação do terceiro e quarto
gols, Primeiro Biro, e depois
Amaral

i Na verdade o Operário
,M�nãQ: ofereceu CP.l81qqer
r�stêriolá aO Juventos e· foi facil
mente�o durànte tOdos �s
9Ominutos .

A goleada de 4 x O poderia: ter
sido ampliada tamanha a facilida
de que o time juventino encontrou
durante a partida.
A renda no JoãoMarcatto che

gou a 183.650 cruzeiros reais com

apenas 809 pagantes, sendo que

TécItko PicoU: Exc�eperformance na Copa SanI!I Clllllrlna

350entraranuer:npagar. Juventus na Copa sc serä o

As novas arquibancadas estão Brusque na cidade de Brusque
praticamente concluídas. . nesta quarta-feira.ComaVitória de
A arquibancada construída

-

domingo o Juventus cominuá,nlo
atráS do golde entradà dö est84io sô líderde suacheveagora.cöm.H
C$t3pronta e foi atémuito utilWKIa. pontos, mas também é <) primeir9
Do jogo de domingo. A outra, en- colocado na classificação geral �a
frente a atual, também está sendo média de pontos.
concluída. Confira a situação Cio grupo C:

O Estádio João Marcatto terá 10 Juventus : 13 pontos,
capacidade para abrigar tranqüila- 20 Brusque: 8 pontos
mente sentadas cerca de 8 a 10mil 30 Blurnenau: 7 pontos
pessoas. 40 Operário: 5 pontos

O próximo adversário do 50 Atlétlico: 3 pontos

Futebol suíço

Equipes participaram do

congresso-técnico ontem
Guaramhim - Ontem à noite acontecer ainda na segunda Os dirigentes e organizadores

se reuniram nas dependências quinzena deste mês de outubro, do evento têm reunião marcada
da Câmara Municipal, de com participação já assegurada para o próximo dia 20, às 19'

Guaramirim, os membros que de cerca de 20 equipes. horas, na Câmara Municipal de
formam o Congresso Técnico, a 1° Campeonato Municipal Vereadores, a fim de tratarem da
fim de concluir detalhes sobre a de Bochas. .programação da terceira fase do
realizaçãoda 18TaçaGuaramirim Trata-se de mais uma 10 Campeonato Municipal de
de Futebol, Suiço. realização desportiva com Bochas, de Guaramirim, já em

Esteencontrodesportívo ainda organização e apoio do Setor de plenoandamentoedisputado com

não tem data marcada para o Esportes da SecretariaMunicipal muito entusiasmo pelos seus

iníciodesuarealização mas deve de Educação, de Guaramirim. participantes. ,,
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