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Trabalho pára
Marilse pede
demissão da
Sec. de Saúde
A dentista e vereadora

Marilse DombuschMarquardt,
que atuava na Secretaria de
Saúde de Jaraguá do Sul, no
trabalho de levantamento da
realidade bucal das crianças em
idade escolar, demitiu-se na

semana-passada por problemas
de ordem jurídica.

Segundo o secretário lrineu

Pasold, "ela não pode ser

contratada pela secretaria por se
tratar de uma vereadora do

município". Ele disse não saber
de impossibilidade, quando a

contratou. Página 3
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Dólar
Paralelo

Compra(13/II)..........CR$193,OO
Venda(13/11).............CRS200,OO
Fonte: HF Assessoria

TUl1smo

Compra(l3/l1 )...........CRSI94,OO
Venda(13/II)............CR$200,OO

Comercial

Compra(l3/11).........CRSI99,73
Venda(l3/ll)...........CR$199,74
TR

13/10a 13/11 .....................40,76%
14/10aI4/11 .................... .38,43%
POuPança
Índicep/ 13111 ........... .41,4639010
!JE/_E
12l1l... ........................CR$115,67
CUS (novembro)
Engenheiros........CR$46.499,38
Smã1'lõ mmTffJõ
Julho.................Cr$4.6J9.800,00
Agosto ..................CR$ 5.534,00
Setembro...............CRS 9.606,00
Outubro...............CR$12.024,00
Novembro...........CR$IS.021,OO

Faltaram cuidados básicos com a higiene

Maionese �de festa
• .' IW

causa lntoxlcaçao
No domingo, 14, sessenta e

cinco pessoas foram atendidas
no pronto socorro do hospital
São José do Jaraguá do Sul,
com intoxicação alimentar.
Todos haviam consumido
maionese estragada que foi
servida em uma festa na escola
PadreAlberto Jacob, localizada

Jogos Abertos

Vôlei pode
conquistar
medalha

na Tifa dos Monos, zona leste
da cidade, próximo a Nereu
Ramos. Cerca de 45 pessoas
foram internadas.

pessoas que buscavam
atendimento no pronto so

corro. A prefeitura colocou
veículos a disposição para
transportar as pessoas. O
secretário Irineu Pasold disse

que a causa do problema foi o
manuseio inádequado dos
alimentos. Página 5

A intoxicação foi detectada
pelos sintomas - febre, dores
abdominais, vômito e diarréia,
que eram constatados nas

Foto: Arquivo/CP

Jaraguá do Sul já ocupa a

sétima posição no quadro de
medalhas dos Jogos Abertos de
Santa Catarina (posição até

segunda-feira), com cinco
medalhasdeouroeumadeprata.
No domingo os atletas do judô
conquistaram duas medalhas -

uma de ouro e outra de prata-,
nascategoriasmeio-leveemeio
pesado.

As meninas do vôlei que
venceram Concórdia pelo
placarde três sets a zero,jogaram
ontem à noite contra Chapecó.
A equipe já está na disputa por
umamedalha nos Jasc deste ano.

Página 8 Meninas do vôlei de Jaraguá do Sul estão entre as melhores

Trilhos x cidade

Técnicos vão
estudar uma

transferência
Técnicos do Ministério dos

Transportes chegam dia 18 em

Jaraguá do Sul para estudar a

retirada dos trilhos do centro

da cidade, desviando por um

traçado que acompanha o

projeto do contorno viário, já
elaborado. Página 3

Mais CR$ 6 mi

Udö anuncia
recursospara
os hospitais

Os hospitais de Jaraguá do
SuI vão receber entre os dias 16
e 19 destemês,mais um repasse
deCR$ 6milhões dogoverno do
Estado. O anúncio foi feito pelo
deputadoestadualUdoWagner.

Página 3

SC-416

Recuperação
de rodovia
inicia em 94

O prefeito de Schroeder,
Hilmar Hertel acompanhou na

semana passada a audiência

pública da concorrência para a

recuperação da rodovia que dá
acesso ao município. As obras
iniciam em fevereiro. Página 3
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Reminiscências

Esquinas famosas de Jaraguá (13)
Esta foto é do arquivo do CP,

tirada emmaio de 1992, quando o
Colégio Abdon Batista

completava 57 anos como o

primeiro estabelecimento do
Estado em Jaraguá, fartamente
comentado na ed. 3.690, de 23- 5-
1992, p. 6. Hoje o conjunto
educacional volta à ribalta para
brilharinterisamentecomoesquina
famosa da cidade de Jaraguá do
Sul.

Nesta esquina Leopoldo Piske
um dia montou uma serraria que
ele tocou até quando decidiu
mudar-se de Jaraguá. Negociou,
então, com BrunoMalmke e este
com Amoldo Leonardo Schmitt,
que permutou com o Governo do
Estado e Bruno, depois, comprou
o terreno permutado que hoje
pertence aos seus herdeiros. A

operação realizou-se no Tabelião
Venâncio da Silva Porto, em 2- 9-

1929, queanotou osconfrontantes:
travessão com Otto Wirth, entre
terras de João Papp e dos

permutantes, tetemunhados por
Victor Rosenberg e Augusto
Sclirauth e o escrivão Heleodoro
Borges, certificandoquedos livros
da intendência não constava ser

Arnoldo Leonardo Schmitt,
devedor à Fazenda Municipal.
Assinava, também, Augusto
Mielke.

A Coletoria Estadual estava

autorizada a dispender até a

importância de 7:500$00 para
compra de lun outro terreno ainda

para a edificação do "Grupo
Escolar", nesta Vila, à rua

Presidente Epitácio Pessoa (CP,
ed. 734, p. 1,9- 6- 34).

O dr. Plácido Olympio de

Oliveira, Secretário do Interior e

Justiça, visitava a redação do CP,
para infonuar que a contrução se

daria no mês de julho, havendo
duas propostas para construção -

uma de 143 e outra de 100 contos
de réis (CP, ed. 738).

Antes, quando da passagem
do Presidente do Estado,. dr.
Adolpho Konder, rumo ao

extremo norte catarinense, este
tratava com o Intendente Artur
Müller, assunto de suma

importância para o distrito, onde
a mocidade pobre pudesse fazer

jus a uma melhor instrução. A.
Müller conduziu-o até o local da

construção, achando-o bom. O
Tesouro de Estado concorreria
com 20 contos.

.. 2
. '

A planta seria feita pela Dir.
de Obras e Viação e remetida à

Jaraguá para os fins a que se

destina, tão logo regressasse à

Florianópolis. Estava, assim,
definitivamente assentada a

contrução do Grupo, velha

aspiração do CORREIO DO
POVO (CP, ed. 518, p. 1,27- 4-
1929).

No dia 7- 9- 34, realizar-se-ia o
lançamentoda pedra fundamental,
que contaria com a presença do dr.
Plácido Olympio de Oliveira,
Secretário do Interior e Justiça e

autoridades estaduais e federais,
além do povo de Jaraguá e Hansa

(CP, ed.746, p. 1, 1- 9- 34).
A imprensa anunciava que no

curso do mês deveria ser

inaugurado o prédio,
"transfonuando a paisagem da

Vila, com 6 grandes salas que
podem abrigar 300 alunos". O

engenheiro era o sr, Julião Favre,
de Joinville, os pedreiros eram

MaxHoepfner, LorenzKanzler, a
carpintaria de Hermann

Pumhagen, a pintura de Carlos

Kopmann, a instalação sanitária
de Max Habscheid !! os móveis
eram adquiridos na firma

Zipperer, de Rio Negrinho (CP,
ed. 770, 16- 2- 35). Eram
nomeadas professoras do Grupo
Escolar "AbdonBaptista" ,as sras.
AnésiaWalterCrespoeHaydea
Gomes da Silva (Ed. 771).

A redação do CP recebia a

visita da prof", Haydea,
acompanhada do inspetor escolar
Celso Rilla, que apresentavam a

exma. Leonor Neves, a diretora
do estabelecimento, convidando
esta para a inauguraçãodo grupo,
no dia 28- 5-1935 (ed. 784,25- 5-
35).

Osalunos,às 16 hs. desfilavam
até o "Hotel Central" para receber
o diretor do departamento de

Educação Luiz Trmdade e

inspetor fedederal de Ensino
JoãoArdo.No pátio falavam Pe.
Alberto Jacobs, o dr. Marinho de

SouzaLobo, opromotorCandiago,
que lembrou. Abdon Baptista e

Orestes Guimarães, que o grupo
se deveu ao ceI. Aristiliano

Ramos,embora inaugurado,agora,
pelo dr. Nereu Ramos. Realizava
sebanquete ebaile, no SalãoBuhr
e JoãoB. Crespo compunhapoesia.
(CP. ed. 785, p. 1, 1- 6- 35).
Depois foi ainda mais ampliado.
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em formação, dependia do

oxigênio aspirado pela mãe e

naquele caso, o oxigênio ficava

impregnado pelas 1.124
substâncias tóxicas contidas no

cigarro.
Afirmei àquela jovem futura

mãe que o que ela estava fazendo
contra seu filho era um crime.
Crime que muitas mães cometem
por teimosia, por vaidade, por
ignorância.

A jovem mulher jogou seu

cigarro fora e prometeu-me que
não mais fumaria. Eu lhe respondi
que não prometesse para mim,
mas, para o seu marido e para o

seu futuro filho. Inclusive, que ela
pedisse desculpas a ele.

O cigarro éum vício sem razão
de ser, pois, todos osdemais vícios
se apoiam numa razão, mesmo

sem um fundamento que
realmenteajustifique.Mas, ovicio
de fumar, não. Não há ummotivo,
nem mesmo o mais tolo que
jústifique esse mau hábito.

Eu lobbo, tu lobbas, eie lobba...
A CPf do Orçamento vai pedir quebra de

sigilo bancário de doze lobistas no Congres
so. Lobistas? Segundo entendidos dos ter

mos que fazem parte dos engodos destinados
aopovão, lobby é uma articulação de grupos
com vistas a aprovação de projetos, pelo
congresso, visando o beneficianto daqueles
mesmos grupos. Pela definição, entende-se

que os lobistas, em troca dos "favores".
também dêem ''favores''. Como disse um im

portante parlamentar, parafraseando a ora

ção de São Francisco de Assis, "é dando que
se recebe ... " O lobby, por favorecer
grupelhos, é imoral, ilegal e engorda... as

contas bancárias de corruptos e corruptores.
Aqueles senhores engravatados,

escudados na imunidade parlamentar, es

quecem-se que o lobby consciente seria com

o povo, os interesses a serem defendidos são
os dos brasileiros enquanto nação, indepen
dente de cor de pele, situação financeira ou

posição geográfica em que situem-se. Aliás,
quanto mais pobre é a população maiores
verbas são-lhes destinadas e, como confir
mam "n" noticiários, desviadas.

Ali, na rua Expedicionário
Gumercindo- da Silva,
proximidades da CEF, deparo
mecomum casal bemjovemvindo
aomeu encontro. Eledeveria estar
na casa dos 22 aos 24 anos; ela,
talvez 20, ou menos. Ele levava à
mãouma carteirae ela, apenas um
cigarro aceso que de quando em

vez levava a boca, soltando
baforadas de fumaça. Deveria ter
sidouma garotabonita,mas, agora
apresentava uma tez macilenta,
descorada, sembrilho e sem vida,
revelandoque ohábito de fumarjá
perdurava por um bom tempo. É
notório, para um observador
atento distinguir entre as

mulheres, cuja pele é mais

delicada, aquelas que fumam e

aquelas que não fumam.
As não fumantes têm a pele

.

mais rosada, mais saudável, ao

contrário das fumantes.
Mas, embora eu não fume, não

émeu hábito condenar as pessoas
entregues a esse vicio. considero

O lobby é uma palavra estrangeira, não
consta - ainda - dos dicionários de que
dispomos. Mas, procurando-as, deparamo
nos com duas outras palavras, que conside
ramos afins:

LOBfNHO - quisto subcutâneo: calombo.
LOBO - mamífero carnívoro, selvagem.

semelhante ao cão.

Qual a relação?
O lobby. como o lobinho, é um quisto

social. É um depósito de matérias indesejá
veis do organismo social, que cheiram mal.

Haja vista que agora, na CPf, quando são

espremidos, não há nariz que agüente {an

ta...

Já, com lobo, tem o lobby - e os lobistas -

uma semelhança e uma diferença: a seme

lhança está no "mamífero carnívoro, selva
gem": o lobistamama nas grandes e nutrien

tes tetas do Orçamento, desnutrindo os me

nos favorecidos. A diferença está no "seme
lhante ao cão", visto que o animal é fiel ao
homem e o lobista, este só é fiel ao dinheiro.
doa a quem doer...

UdoLeal

que cada um é dono de si e cada

qual tem sua cabeça para pensar
por sí próprio, sem interferência
dos outros. O que me preocupou
naquela jovem e que me levou a

reagir é que, pelo avantajado
volume de seu ventre, ela estava

grávida e em estado bastante
adiantado, próxima a dar à luz.
Foi quando perguntei ao casal se
eles tinham plena consciência do
que aquela jovem senhora estava
fazendo em relação ao seu futuro
filho. Ele se adiantou e respondeu
me que fumar é um ato normal

para muita gente, embora ele
mesmo não fumasse.

Dirigi-me a ela, dizendo-lhe
que fumarera umdireito seue que
ninguém, nem mesmo eu teria'

alguma coisa com isso, não fosse
o seuestado degravidez. Fumando,
ela estava se prejudicando, mas,
pior do que isto, nomomento ela
estava prejudicando a saúde e

quem sabe, a vida de seu próprio
filho. Aquele pequeno ser, ainda

CORREIO

Estórias sobre o vício defumar (1)

.::::::»C:>. 11=1-c:>" c::::»
Fundado em 10 de maio de 1919
Jornalista responsável: Yvonne A. S. Gonçalves
(DRT/SC219)
Editor: Marcial Murara
Repórter: Udo leal
Diagramação: Jaime de Borba (ORT/SC 32)
Revisão: Inácio Carreira
Composição: Darion Decleverson e Adriano Trentini
Arte final: Arialves laus
Fotolitos: Cesar Junkes

Eugênio Victor Schmöckel Francisco Alves
Diretor Geral Diretor Administrativo

Departamento de Circulação: Dilson Franceschi
Departamento comercial - M�ria A. Alves
Impressão: Jornal de Santa Catarina.
Associado à Adjori e Abrajori. j
Os artigos assinados não re"etem a opinião do
jornal.
Redação, Administração e Publicidade:· Av. Mal.
Deodoro, 122, 1 andar - CEP 89251-700/ Caixa Postal
19 - CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul

"

Fone (0473) 72-3363, Fonelfax (0473) 71-5924.

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 16 de novembro de 1993
"

... .".. .,.._�..... "' .Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Impedimento jurídico afastou Marilse MaisCR$6milhões
•

.

• Wagner anuncia novoVereadora se demite repasseparahospitais
de trabalho na Saúde

Jaraguá do 8ul- A vereadora
Marilse Dornbusch Marquardt
pediu demissão do serviço de pre
venção contra as cáries, que reali
zava para a Secretaria de Saúde de

Jaraguá do Sul. De acordo com o

secretário Irineu Pasold, a demis
são foi motivada por uma questão
jurídica "que impede a doutora

Marilse, como vereadora, realizar
.

trabalhos para a prefeitura". O se

cretário disse que admitiuMarilse
"como odontóloga e não como

vereadora" e não sabia do impedi
mento legal.

Conforme informações do se

cretário, a vereadora executavaum
trabalho junto à vigilância
epidemiológica, na área de odon

tologia, "especificamente na pre
venção de cáries nas escolas onde
não há gabinetes odontológicos",
afirmou ele. Centenas de crianças
já haviam recebido o atendimento
e "outras tantas já estavam

agendadas", declarou Pasold.
"Eu não sabia que ela, como

Foto: ArqulvolCP

MarilseMarquardt: l'rabalhodeprevençãode cáriesé interrompido

vereadora, não podia ser contrata
da, até porque contratamos uma

odontóloga e não uma vereadora",
enfatizou Pasold. Ele disse tam

bém que agora todo o trabalho
realizado terá de ser suspenso tem

porariamente. Entretanto, ele dis
se que a demissão da vereadora

deu-se poruma questãomeramen
te jurídica, "para que ela não fosse
prejudicada" .

Irineu Pasold finalizou dizendo

que este levantamento da realida
de bucal das crianças do municí

pio vasa estabelecer um padrão de
.

primeiro mundo.

Recuperacão da SC - 416

Hertel acompanha audiênciapública
8chroeder - o prefeito de

Schroeder, Hilmar Rubens Her

tel, participou na terça-feira, 9,
em Florianópolis, da audiência
pública do processo da concor

rência para a obra de recupe
ração da SC 416, que liga a BR-
280 ao município de Schroeder.
Na audiência foram dadas infor

mações a respeito da concorrên

cia, que deverá ser publicada,
segundo Hertel; "até o final do
mês nos principais jornais do

país e também do exterior:'.

Na obra de restearação da
SC 416 estão incluídos os

serviços de terraplenagem, dre
nagem, pavimentação e serviços Hertel: "Obra é importante"

Qual;idade Tdtal é O
.

_ ..... : ,.... ...' .... ....;t.
.

Aproveítamento Máximo
de RecursosHumanos
Adequados cem· ..aMelhor
Tecnologia Disponf ·

complementares. Ao todo serão

6,06 quilômetros de extensão e

in-tegra o lote 11 da terceira etapa
do Programa de Manutenção de
Rodovias Estaduais (PMRE/SC),
fmanciado parcialmente pelo
BIRD - Banco Interamericano de
Desenvolvimento.

Hertel disse ainda que o

julgamento é previsto "numa

expectativa mais pessimista"
declarou -, para o dia 3 de fe
vereiro e o início das obras no

mesmo mês. "Acompanharemos
o processo licitatório para
garantir a rápida execução da
obra que é de fundamental

importância para o nosso muni

cípio", fmalizou o prefeito.

Jaraguá do 8ul- O deputado
estadual Udo Wagner anunciou
na sexta-feira, 12, o repassedemais
6milhões decruzeiros reaisparaos

hospitais de Jaraguá do Sul. Ele
disse que os recursos fazem parte
do convênio firmado entre o go
verno do Estado e os hospitais.
Segundo o deputado, "só neste

ano o governo j á repassou 175 mil
dólares - cerca de CR$ 35 milhões

-, destinados ao custeio dos hos

pitais Maternidade Jaraguá e São
José. O dinheiro deve chegar entre
hoje e sexta-feira, 19.

Wagner também informou que
no próximo dia 25 o secretário de
Saúde do Estado, João Ghizzo,
cumpre agenda de visita aos hos

pitais da região norte, incluíndo
Massaranduba eGuaramirim. "Para
o ano de 1994 pretendemos
viabilizar recursos para a constru

ção de uma nova cozinha para o

Hospital e Maternidade Jaraguá",
afirmouWagner, confiante napos
sibilidade deste convênio ser fir-
mado.

SEGURANÇA'
Udo Wagner declarou que o

secretário de Finanças de Santa

Catarina, Luiz Fernando Verdini

Salomon, deve liberarembreve 40

Udo:'USS175mil só neste ano'

por cento dos recursos do convê
nio firmado entre a prefeitura e a

Secretaria de Segurança Pública

para a construção das novas dele

gacias de Comarca e

Circunscricional - e d�Ca
deia Pública de Jaraguá do Sul.-

"Esses recursos, que hoje de
vem se aproximar de CR$ 28 mi
lhões, vão possibilitar o início das
obras e tão logo seja feita a presta
ção de contas desta primeira par
cela, as duas restantes serão re

passadas imediatamente", escla
receu o deputado.

Ministério dos Transportes

Técnicos vão estudar
retirada dos trilhos
Jaraguá doSul-Nesta quintá

feira, 18, técnicos da Rede Fer
roviária Federal deverão vir à

Jaraguá do Sul para estudar a

possibilidade da retirada dos
trilhos do centro da cidade. A

visita atende a ordem do Mi
nistro dos Transportes, Alberto
Goldmann, que recebeu solicita

ção do prefeito Durval Vasel,
durante recente visita à região.

O pedido foi feito através de
um oficio, entregue ao Ministro,

com o objetivo de examinar a hi

pótese da retirada dos trilhos
da estrada de ferro da área
central de. Jaraguá do Sul.

"Apesar de não acreditarmos
muito na possibilidade de que
o pedido fosse atendido, vemos
os primeiros resultados, que já
nos animam", declarou Vasel a

respeito da resposta do Minis
tério dos Transportes, comuni
cando a vinda dos técnicos.

.

HUMANA'• _ .... _ .. -

ASSESSORIA EM RH

R. Henrique Sohn, 33
(ao lado do Döering)
Fone (0473) 71-4311
�araguá do Sul - SC
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Empresa usa informática em marketing

Sularroz lança programa
de multimídia peso ideal

Massaranduba - A Sularroz

lançou na Fecarroz/93, o

programa de multimídia: Peso
Ideal. Segundo Sinésio Eccel,
Diretor da empresa, "trata-se
da utilização dos recursos de
informática como ferramenta
demarketing".Naprimeirafase
do programa, a idéia é operar o
sistema "Peso Ideal" nos

clientes, prestando serviços ao
consumidordonovoArrozMar
tini Sinésio.

Segundo médicos

nutricionistas, o controle na

alimentação permite uma vida
mais saudável e longa. Essa

premissafoiapartida - hápouco
mais de um ano - para o

desenvolvimento do projeto

e

multimídia na Sularroz. As

pesquisas foram assessoradas

por nutricionistas, clínicas e

médicos especializados na área
de Nutrição e Dietética.

Segundo Sinésio, os

nutricionistas ensinam que o

segredo está em comer de tudo
um pouco. A necessidade
calórica diária de um indivíduo
é uma equação de múltiplas
variáveis. Considera-se opeso,
idade, altura, superfície
corpórea, o gasto calórico para
executar funções vitais

(respiração, circulação do

sangue, suor) e a atividade que
a pessoa exerce. Esses dados
são estabelecidos chegando-se
a um valor próximo do número

de calorias que cadaum precisa
por dia.

Feito isso, basta somar os

valores calóricos de cada
alimento compondo a refeição,
que no total não ultrapasse a

necessidadediária. "Nãosetràta
de fazer regime, porque somente
os médicos e nutricionistas

podem receitardietas que fazem

emagrecer" .

O programa multimídia da

Sularroz, que atraiu e' seduziu
os visitantes da Fecarroz/93,
"deverá estar nos

supermercados brevemente",
conclui Sinésio.

.

*Multimídia é a tecnologia
que reúne sons, textos e imagens
animadas no computador.

Data, UFIR Data UFIR

11110 CR$ 82,96 27110 CR$97,93
13/10 84,22 28110 99,46
14110 85,50 29/10 101,01
15/10 86,79 1/11 102,59
18110 86,11 3111 104,14
19/10 89,45 4/11 105,71
20110 90,81 5/11 107,31
21/10 92,19 8111 108,93
22/10 93,59 9111 110,58
25110 95,01 10111 112,25
26110 96,46 11/11 113,95

12/11 115,67

Valor (Cr$)
arço

Maio
Junho
Julho

Agosto
Setembro

Outupro
Novembro

1,709,40 , O

3.303.,300.00
3.303,300,00
4.639,800,00

(CR$) 5.534,00
9.606,00
12.024,00
15,021,00

Até102.590,OO
De 102,590,01 até 200.051,00
Acima de 200.051,00

102.590,00
141.574,00

Como calcular: Deduza do rendimento brutoCR$ 4.104,00 por dependente; a contribuição paga à
Previdência no mês; pen$ão alimentar integral; CR$ 102,590,00 para aposentados, pensionistas e
transferidos para a reserva remunerada que tenham 65 anos ou mais, Do resultado, que é a Base de

Cálculo, subtraia a Parcela a Deduzir e aplique a aliquota respectiva, obtendo o valor a pagar.

Im.

indlce Anual mull por Se�. mull por mull por mullpor

INPC/IBGE 5,2522 1,8191
IGP(FGV) 5,6402 1,8513
IGPM(FGV) 5,3890 1,8266

TR% Dia Fator da Atual.
IPC (FIPE) 5,3611 1,8137
IPCA(IBGE) 5,4255 1,6172

36,23 15/11 0,85316480
34,16 16/11 0,85152934
36,33 17/11 0,86520223 Novembro
38,55 18/11

. 0,88023100
Salário até CR$ 40.536,13 CR$ 1.080,9538,71 19/11 0,89496307

38,78 20/11 0,90919976 Acima de CR$ 40.536,13 CR$135,1036,51 21/11 0,91107097
34,33 22/11 O,9�212069
34,29 23/11 0,92642841

Dia do Atualização
pgto. pelo IDTR*
9/11 0,80516079
10/11 0,81670599
11/11 0,82798498
12/11 0,837.61971
13/11 0,85220211
14/11 0,85391330
15/11

. 0,85391330
·Indlce Diário d. -tsx« Referencial.
Muftipnque o valor da parcela expre$A em

TRDouIDTRpeIoIDTRdI�flde�

Filiação ". tempo
até 1 ano
+de 1a2anos
+de 2a3anos
+de 3a4anos
"de 4a6anos
"de 6a9anos
+ de 9a 12anos
+ de 12 a 17 anos
+ de 17 a 22 anos
+ de 22anos

M.reod" Fillolle.ir"
'1
I H.It Rssesso,l"

Abriu-se o "Pacotinho"

Salário de contribuição ( CR$)
Até 32.449,67
De 32.449,66 até 54,082,79
De 54,082,60 até 108.165,62
Em ador

Anunciadas asprimeirasmedidastrioutárias dogoverno, vizando
sufrir as necessidades de equilibrar defesas. As aliquotas do

Imposto sobre Operação Financeira (lOP), jncidentes sobre
investimentos em fundos subirão 5% em média. para aplicação em
títulosprivados de incidência, aumento de 10 para 15 dias. Isso viza,
claramente, penalizar as operações de prazo menor, tentando
amenizar o prazomédio-das aplicações. Foi dicididotambém, que
os empréstimos bancários para pessoas jurídicas foi majorado em
100%, passando dos 1,5% ao ano para 3%. Ficam todas as

operações de crédito com pessoas tisicas. Tudo isso entra em vigor
apartir de 6 de dezembro e visa urna arrecadação, no último mês do
ano, em 42 milhões de salários. para 1994 o crescimento da

arrecadação está estirnada em 500 milhões de dólares.
Como foi alongado o prazo do IOF dos CDB's de 10 para 15 dias

o governo deixou o Plano aberto a volta do Overnight. Isso porque
pela tabela anterior as operações de 1 dia tinham um IOF de 100%:
Passado agora para somente 50%, Fica então possível confiar e
vender títulos finados por 1 dia. É a volta do ADM com um

rendimento preciso para 50% do cm., Na sexta-feira, só para ter
uma idéia, o cm apresentava um rendimento de 1,63% ao dia.

Lembramdasaplicações aoPortador?Emmarço de 1992 quando
foi feito o bloqueio o patrimônio dos fundos sem identificação era

deUS$ 4,9 bilhão. Imediatamente 20% foi liberado na condição de
identificar o DNA dos recursos, Pouca gente apareceu na ocasião.
Conforme a lei os felizes proprietários terão 30 dias a contar da
última quinta-feira para reclamar o dinheiro. Tudo o que não for
sacado será destinado a campanha contra a miséria. Não sei, mas
algome diz que essa montanha de dinheiro foi "esquecida", e seus
donos acham, que recursos ficarão melhor investidos nes famintos
brasileiros.

II

NovasAlíquotas
Decretofixa novos níveis de tarifação do IOF

II

N° de dias úteis Alíquota Limites II

da operação (%) (%)

O'" 0,75 50,00
1 0,75 50,00
2 1,40 46,85

I' 3 1,95 43,70
4 2,40 40,54
5 2,75 II 37,36
6 3,00 II 34,16
7 3,15 30,94
8 3,20 27,69 II

I'

9 3,15 24,41
10 3,00 21,08
11 2,75 17,72
12 2,40 14,30
13 1,95 10,82
14 1,40 7,28
15 0,75 I' 3,68
16 0,00 II 0,00

(*) limites, em porcentagem, deyalor do imposto em relação
ao valor do rendimento bruto da aplicação financeira

- .

Eduardo Carvalho

Aliquota (%)
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20

A pagar ( CR$)
1.202,40 índices Julho2.163,31
3.244,97

INPC- pBGE) 31,01 33,34 35,63 34,12 1.262,24 2033,148.653,25
10.616,56

IGP-(FGV) 31,96 33,53 36,99 35,14 1.405,18 2212,86
12.979,67
15.143,18 IGPM-(FGV) 31.25 31.79 35,28 35,04 1.316,37 2086,68
17.306,49
19.469,61 IPA- (FGV) 32,29 33,34 37,25 35.03 1.378,52 2177,20
21.633,12 �

IPC-(FGV) 30,74 35,89 35,48 35,75 1.442,53 2261,90

IPC-(FIPE) 30,89 33.97 34,12 35,23 1.276,97 2002,66

ICV-(DlEESE) 30,31 35,05 35,70 34,61 1.397,85 2192,55
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Caso de Polícia
UdoLeal

Não deram sortepor aqui
Edson de Lima e Claudio Gonçalves são dois ladrõezinhos de

ltajaique resolveram dar umgiroporJaraguá,paraverseporaqui
a coisa seria mais fácil, pois lá pelo porto a concorrência está
muito grande. É ladrão roubando ladrão.

Ante-ontem (J4), a duplaEdson e Claudio arrombou o rancho

de uma construção, utilizando-se apenas de uma chave de finda.
Pretendiam roubar de seu interior, segundo declarações àpolícia,
ferramentas pesadas para facilitar outros arrombamentos pela
cidade.

Mas, uma guarnição da PM, sempre atenta, conseguiu por as
mãos nos "bonsmeninos", efetuando aprisão emflagrante. Ambos
-foram levados para a Delegacia de Polícia, onde se encontram

presos.
Edson e Claudio, malandrinhos na arte de arrombar e roubar,

já têmpassagenspelapolíciadeltajai.Mas, aquieles sederammal.

Brasil, o país das maravilhas
Também ante-ontem,porvolta das 3 damadruga.foram detidos

osmenoresS.MS., 17 anos, natural de Jaraguá doSul e G.G., 17
anos, que é de Blumenau. A' essas horas, eles estavam tentando

passarchequesdaAuto VtaçãoCanarinho.Mas, como? Aí, oG.G.
confessou: ''Roubei 2 talonários de cheques de uma dasgavetas do
Unibanco. Eu estava ajudando minha mãe a fazer a limpeza do

banco, quando passei a mão nos talonários que estavam dando

sopa numa gaveta aberta. "

Tá vendo, como é fácil? Os garotos já têm passagem pela
Delegacia de Polícia da Comarca, mas ajusta pouco podejazer
contra eles, pois sãomenores. São as leisconfusasdesteBrasilsem
mando. Com 17 anos, já são considerados maiores para votar e

para tirar carteira de motorista. Com 17 anos, são menores, não

podem serpresos nem punidos pelos seus atos. Êta, gente burra/

Eles não respeitam nem creches
Aconteceu recentemente, o arrombamento, seguido defurto, da

Creche Muntcipal Gertrudes Kanzler, na Vila Lenzi. Com um

espeque de ferro eles arrombaram a porta principal e depois a
porta que dápara a sala da Diretoria. Ali, eles encontraram uma

màquinafotográficaKodakefoisó. Reviraram toda asala, abrindo
todas asgavetas e jogando tudo no chão. Provavelmente estavam

em busca de dinheiro ou valoresmas, nada encontraram,pois não

haviamais nada de interessante a não sermuita papelada. Então,
elesforam embora.

Na casa da Carla, foi diferente
Carla Patrícia Dias, mora numa casa da rua João Januário

Ayroso, a de número 1.513. Passavam poucosminutos das oito-e

meia danoite,malhavia começado a escurecer. Alas, opessoalnão
estava em casa. A mesma estava vazia. E é aí que 1II0ra o perigo.

O ou os amigos do alheio, depois de muito observar, não

deixarampassara oportunidade. Arrombaram umajanela, por ela

penetrando no interior da residência e, então, começaram a

limpeza: pela mesma janela foi saindo um televisor a cores, um

talonário de cheques, carteira de identidade, cartão de saque

rápido do Bradesco, um relógio de pulso, um óculos de sol.

Produto foi servido em festa de escola

Maionese estragada
intoxica 65 pessoas

Família inteira intoxicada em Corupá

Jaraguá doSul- No domingo,
14, pelosmenos 65 pessoas foram
atendidas no pronto socorro do

Hospital São José, de com intoxi

cação alimentar. A causa foi o

consumodemaionese durante uma
festa na Escola Padre Alberto

Jacob, que fica localizada na Tifa
dos Monos, zona leste da cidade,
próximo àNereu Ramos. Segundo
o secretário de Saúde, Irineu
Pasold, 45 pessoas foram interna
das e aprefeitura chegou a instalar
colchões no Pronto Socorro para

qualquer necessidade, "mas feliz
mente não foi necessário utilizá

los", afirmou Pasold.

A Viligância Sanitária foi até a

escola onde aconteceu a festa e

inutilizou o que sobrou damaione

se. Segundo o secretário, o proble
ma estava no creme da maionese

que foi contaminado por uma

enterobactéria, "com certeza por
causa da má manipulação e con

servação", declarou Pasold. To
das as pessoas internadas já estão

em franca recuperação e aos pou
cos vão deixando o hospital "e a

situação está sob controi", 10-

formou o secretário,

Ele faz um alerta para a popula
ção, no sentido de que se evite a

comercialização de maionese nes

tas festas, durante o verão. "Émais

o Secretátio de Saúde de
Jaraguá do Sul, Irineu Pasold,
informou também que uma fa
mília deCorupá também foi hos

pitalizada com intoxicação ali
mentar, . Eles tinham almoçado
em um restaurante daquele mu

nicípio e algum alimento estava

contaminado. Pasold não reve

lou o nome do estabelecimento

Pasold: "Causa é o manuseio inadequado das alimentos"

prudente que se troque por sala
das e evite a maionese, ou então

que se obedeçam a os padrões de

manuseioe conservação, entreeles

aprodução damaionese nomesmo
dia em que será consumida com

cuidados redobrados na higiêne",
esclareceu.

porque "não faz parte da nossa

área de atuação da Vigilância
Sanitária" .

Duas das sete pessoas da fa
mília intoxicada ficaram interna

das, as demais voltaram para
casa. Não se sabe quais são ou

qual é o produto que estava con

taminado. EmCorupá não existe
Vigilância Sanitária.

IrineuPasold afirmou quepor
várias vezes alertou os prefeitos
da região para que se preocupem
com a vigilância sanitária. "In
clusive em lima das reuniões da
Amvali este assunto foi aborda

do", disse ele, "mas até agora

ninguém se mobilizou para a

criação dos grupos deVigilância
Sanitária nestes municípios".

TRANSPORTE
Viação Canarinho Ltda. COM CARINHO
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VENDAS

LOCAÇÕES

LOTEAMENTOS

LOCAÇÃO
Casa de madeira: C/3 dormitórios, situada à rua Luiz Sarli Nereu Ramos.

Apartamentos: Na avo Mal. Deodoro da Fonseca, N° 88.

SALAS COMERCIAIS
Sata Comercial: Na avo Mal. Deodoro da Fonseca nO 141 - sala nO 4.
Sala Comerciai: Na avo Mal. Deodoro da Fonseca nO 88.

.

.Sala Comercial: Na avo Getúlio Vargas nO 49 c/68m2

.. ,-

Terreno: C/ 2 salas comerciais e 2 casas de alvenaria na rua Bernardo
Dornbusch.

.

Terreno: C/1 casa de alvenaria na rua Bernardo Dornbusch.
Terreno: CI 625.00m2 na rua Ana Ziemann
Terreno: De 7.000m2 na rua João Januário Ayroso.
Terreno: CI área de 441m2 na rua Pastor Lorenz Hahn nO 51 - Guaramirim
Um Terreno: CI casa de alvenaria na rua Frieda Fritz Krueger sinO. Área de
562m2
Terreno: C/60.000.00m2 com 6O.00m2 de frente e 1.000m2 de fundos c/2

casas, uma sendo de alvenária de 2·17.00m2 e uma mista de 160.00m2 com
10.000 pes de banana e tanque de peixe, terreno totalmente plaino.
Chácara: Em Guaramirim cISO morgos.
4 Apartamentos: No Ed. Jaraguá - sendo 2 aptos. grandes e 2 aptos.
pequenos.
Casa Mista: c/90m2 rua Manoel da Costa. Bairro João Pessoa

iiiiiiiiiiiiili-
. ._

.. VENDAS
casa de Alvenaria: Em construção com área de 570m2 na rua Mal. Castelo
Branco em Schroeder.
Casa de Alvenaria: J;'róximo ao Hospital Jaraguá c/100m2 e terreno de
400m2.
Um terreno: CI 19.000m2• Sito à rua Frieda Fritz Krueger sinO
Terreno: C/ área de 1.8SOm2 em Schroeder.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii

I 1 apto. com 220m2 - 2 garagens. Finan

I ciadoaté em 24meses (boa ocasião de
I compra). 10 andar - edifício Carval�o
I 1 apto. no Ed. Athenas com 260m2 10
I andar - poupança mais assumir finan
I ciamento junto à CEF.
I 2 aptos. no Ed. Argos - 10 e 2° andar,
I .' rua Jorge Lacerdà, recém inauguradoI

_ financiamento em a-té 10 ou 15 vezes
I

1 casa de alvenaria com 186,94m2 -

terreno com 523,26m2 - rua Antonio
Carlos Ferreira (ótima localização).
1 casa mista com 96m2 - terreno com

374m2sito Ribeirão Rio Molha próximo
à Gruta de Lourdes.
2 aptos. Ed. B. do Rio Branco - 10 e 2°

andar, com suite, 2 dorm., ban. social,
sala, copa, coz., lavanderia e garagem.

PRÉDIO
Com apenas 2 pavimentos, com 120

m2 -situado na rua João Januário

Ayroso - próximo à ponte da Argi.

._----�------------ ----------------- ----------------_.

I f

I CLASSIFICADOS
.

. I
TL VIDROS E PARABRISAS MÁQUINA DE COBERTU- CARRETINHA FUSCA80

Vende-se azul escuro 71. Vende-se, novos e usados, RA Vende-se, para carro. Tra- Vende-se. Tratar 72-3399 e

Tratar 76-0532. para automóveis e carní- Vende-se. Tratar ruaArduino tarruaMathiasRussan, 372. vendo TV colorida 24" 50

nhões. Tratar em Nereu Pradi,39. dólares.

DT 180Z 89 Ramos, 232, próximo ao F-4000
Vende-se ou troca-se por Campo Estrela. Tratar MÁQUINA OVERLÓQUE Compra-se até o ano 80 ou PICK-UP 86

CG 125. Tratar rua Aboli- 73-0496. Vende-se. Tratar 72-2016. Agralle1.600doano86para Vende-se. Tratar 76...2814.

ção, 50 após 18hs. cima. Tratar 72-0655.
BICICLETA FUSCA 77 ·1300

BELINA 7911 Troca-se 18 marchas por BALCÃO CHEVETTE 75 Vende-se. Tratar rua Pre-

Vende-se. Tratar 71-0988 Mega Drage. Tratar fone: Vende-se para loja e moto Vende-se. Tratar 76-8732 feito José Bauer no Merca ..

ramal257 73-0496. DT 180 87. Tratar 72-1722. (recado). do Dorli II

PISO LAJO MATERIAIS
BE CONSTRUÇÃO LTDA

Rua João Januário Ayroso, 136
Fone: 72-092,6 - Jaraguá do Sul - SC

@f(ii®Vê® ®ê ®;�êrwê
* Telha franeesa
* Telha rOI.lana
* Tijolos

6
.; ._,{ I

_
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CP Classificados

• ESTÁ DIFíCil COMPRAR A SUA CASA-PRÓPRIA?

h
• E AQUELA CASA NA PRAIA?

��,� I I ., ..,.., • JÁ PENSOU ONDE VÃO MORAR SEUS FilHOS?

• IMÓVEL É UM EXCELENTE INVESTIMENTO, VOCÊ NÃo ACHA?

l
f
ª

----------------------------------------------------------------------��
!!!
o

ARESPOS
MAS voe

VAN1'AGENS NA HORA DE COMPRAR
Quando for contemplado, você terá à sua disposição

um crédito imediato para a compra do seu imóvel
à vista e, por isso, tem grandes vantagensde negociação
na hora da compra.

ATÉ &O E 100 MESES PARA PAGAR.
Você pode pagar em até 50 e 100 meses.
O indice de reajuste das parcelas é o INCC

(FGV).
O IMÓVELQUEvod QUISER.
Você tem totalliberdade para escolher seu imóvel: na

cidade, no campo ou na praia.
TOI'ALSEGlIIANÇA
O CONSÓRCIO RODOBENS, há mais de 25 anos,

distribuicaminhõeseõnibusMERCEDES-BENZ,e produtos
dasrnarcasVALMET, TOYOTA, MARCOPOLO, KRONEe
CASEMA. Ele pertence ao GRUPO VEROI, que também
controla outras 43 empresas em todo o Brasil.

SORTEIOS PELA 1V.
A RODOBENS investiu na mais avançada tecnologia,

para dar rnaipr transparência a tudo que faz, além de total
comodidade ao consorciado. Veja bem: os sorteios você
assiste de sua casa pela REDE BANDEIRANTES DE
TELEVISÃO.

INFORMAÇÕES À DISPOSIÇÃO.
Através do seu telefone, você pode dar lances e obter

informações sobre sua cota. Basta discardiretamentepara o
computador central RODOBENS, através do TELEBENS.

ENGETEC - IIDobiliária
CREC/934-J

Rua Cei. Proc. Gomes de Oliveira, 285
Fone: (0473) 72-2670/72-3139/72-2833 - Fax: (0473) 72-2679 i

:n

R.JVILLE- Em CENTRO- Ed.
SR-101 (Trevo JaraguálSR101) Km 58 GI:JARAMIRIM-

frente DG Weg. Gardênia (Av.Barão CENTRO- Aptos novos' no
Terreno cl 460m2• do Rio Branco) suí- Terreno com área de 237.000m"- Terreno para rua do de esquina-Bêêm", cent:o 1 604m2 - Rua
Edificadoc/casaem te, 2 qtos, BWC

cl benfeitorias 170,00 pl SR. Baependi - 13mt de Local excelente pl 28 de Agosto (em
alven.Valor US$

soc., dep. emprega. frente - US$ 17 mil. residência. US$
cima do BESC)

da e garagem. US$ US$180mil. ótimascondiçöes.55.000,00. 28mil. 5.500,00

CENTRO- Rua CENTRO - Casa em alvenaria cl AMIZADE-
Epitácio Pessoa - Casa em alvenaria CENTRO- Apto Ed. 140m" edif. em terreno cl 450m". Rua CENTRO- Terreno c/800m2 -

casaem�aria
Casa 2 pavimentos (pré-rnoldada) - Rua Bérgamo (Reinoldo Expedicionário Antonio Carlos

Rua Exp. Antonio frente para rua 688
c/ 90m2 - Terreno

- Terrenoc/mais ou José Picolli nO 266- .Rau) suite, 2 qtos., Carlos Ferreira c/520m2 - prox. ao
menos 400m2 - US$ próx. Superrnerca- BWCsoc., garagem

Ferreira nO 746 (próxima a esquina cl a (à 150m da Mare· (a4Om, doRoberio -CTG" Rua,tWonso
Ziemann)100 mil (em condi- do BrazAo. -US$26mil. José Emendoerler•. chal) US$ 60 mil.
US$5mil.

Nicoluzzl-

ções). US$ 7.500,00 US$36mil. US$ 8.580,00

ÁGUAVERDE
Lotes no

Loteamento
Nicoluzzi
3OO,oom2
US$ 5.000,00

CENTRO- Apto !!d.

Argos (Rua Jorge
l.aceIda 270) 5° eo
dar - suite, 2 qtoe., 2
BWC,garagem-US$
16 mil mais finano.
CEF (5.000 UPI"S).

CENTRO - Casa em alvenaria c/15Om"
Rua ,"-"pe Frenzel nO 89 (próx. CORREIO)

Pagamento: em condlç6es
Contendo: suite, 2 quartos, BWC social,
Sala de estar e Jantar, e garagem. para 2

carros.

casa em alvenaria
c/229m' - Rua 348-
Diedrich .Borchers,
próx. Hospital
Jaraguá - US$ 90
mil (em condições).

alvenaria
LoIIIamento Gan:ia -

Rua 893 - casa 332

(próx.CoIégioMarcos
Herminio Verbin) -

US$ 6.000,00

JoAo PESSOA
Galpão (antiga sa
lio da sociedade
Joio Pessoa)
ConstruçioMista·
US$20mil

VILALAUU
Casaem
alvenaria c/119m2
Rua Ernesto
Lesmann

VILALALAU-
CENTRO- Ap. Ed. AMIZADE - Apto FIGUEIRA- Ter- SCHROE.DER- SCHROEDER-

Casa em alvenaria
Schiochet (Av. Ba� Conj. Resid. Amiza- CE�TR9 - Rua Epitácio Pessoa reno de esquina cl Sítio c/27.ooom' Terrenos na Mal.

c/170m2 -

rllo do Rio Branco) de - 3 qtos, BWC, n° 85 - Prédio 2 pav. cl 236 m-. frente de 31m�I R ótima casa e nova BrancoSuite, 2 qtos., BWC sala , cozinha, área J.T.Ribeiro. ( ente
Castelo

Rua Bernardo
soe., dep. emprega- deserviçoegaragem. Terreno cl 316 m2• US$ 100mil Merc, Fiorucci).

casa em alvenaria (próx. aPrefeitura).
Dombusch nO 1230

da, garagem. US$ . USS 10 mil mais Area 579m2 US$ c/100m2tanquede· Lotes na rua

�US$60mil. 25mil e financ.CEF financ.CEF. (em condições - negociáveis). 15.000,00 peixes·US$35mil. Amazonas.

CORREIO DO PO�&� Jara,ué do Sul 16 de novembro de 1993 � •
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Derrota domingo deixou time na lanterna -

Só vitória interessa ao

Juventus hoje à noite
Jaraguá do Sul - Depois da

goleada que sofreu no domingo
frenteoMarcílioDiasem Itajaí (Sx
1), o Juventus precisa vencer o

Blumenau hoje n� João Marcatto,
para manter as chances de classi

ficação na segunda fase da Copa
Santa Catarina. O técnico José
Manoel Ricardo "Picolé" realizou
um treino ontem com a equipe e

disse que deve fazer apenas uma

alteração para o jogo de logo mais
à noite. Com a derrota o Juventus

caiu para a última colocação no seu
grupo.

Sem problemas de contusão ou

suspensão, Picolé deve optar por
Fábio em lugar de Júnior na meia

esquerda "para dar uma

chacoalhada no grupo", disse ele.

Ele lamentou a derrota para o

Marcílio Dias - que foi a maior

goleada que sofreu desde que as

sumiu o comando do "Moleque
Travesso" - "não deu para engolir
ainda" , desabafou. O treinador ain
da não definiu se realiza um treino
recreativo hoje pela manhã, por
causa da proximidade entre os jo
gos.

A vitória é o único resultado

.. Car1ões
Variados

• Material
expediente

- Jornais, Revistas e Uvros
- Variada linha de presentes.

Melhor livraria e papelaria da cidade.
-

RUIIll de�,313-Fone79-1000·M_MdubII·SC

que interessa à equipe no jogo de

hoje. "Agora estão todos p•••••••••••••••••••••embolados e precisamos vencer

• ".�.'._��. DISTRIBUIDORA •
em casa e an'ancar um empate em .

. ,

Xan.xerê,pelomenos",raciocinou II
;:.'.,

.

DE BEBID,.�S IIo treinador. Todas as equipes, do
grupo B da Copa Santa Catarina I SPEZIA I
estão com quatro pontos ganhos, • •
a classificação está defmida pelo • LTDA. •
saldo de gols, OBlumenauéolíder. Temos à venda Barricas Importatlas I
com 3 gols de saldo, seguido pelo I

Vinhos - Cachaças e Bebidas em Geral
•

Marcílio Dias que tem 2. A Rua: Oscar Mohr, 45 Fone: 71-2642
Xanxerenseestáemterceirocom2 I 89251-570 - Jaraguá tio Sul - SC.
gols negativos e o Juventus é o ..
lanterna com 3 gols negativos de
saldo.

Chapecoense está classificada
A única equipe que já assegu

rou a sua classificação para a pró
xima fase daCopa Santa Catarina é
a Chapecoense, que nesta fase tem
um aproveitamentode 100porcen
to - em quatro jogos já computou
oito pontos. A classificação veio
com duas rodadas de antecipação.

Na rodada de domingo, o desta
que foi o grande número de gols
marcados. Foram 29 gols em 10

jogos,·umamédiapróxima de 3 por
partida. No outro jogo pelo grupo

do Juventus o Blumenau goleou a

Xanxerense pelo placar de 4 x O.

Equipejaraguaense de vôleifemininopode conquistar medalha

Jogos Abertos

Vôlei feminino briga
pormedalhanos Jasc

Jaraguá do Sul - omunicípio
de Jaraguá do Sulmelhorou a sua
posição no quadro de madalhas
dos Jogos Abertos de Santa

Catarina, realizados em Tubarão
estando agora na sétima posição.

Os atletas jaraguaenses
conquistaram, até aqui, cinco
medalhas de ouro e uma de prata.

A equipe de vôlei feminino jogou
no domingo contra.Concórdía,
vencendo pelo placar de três sets

azeroeontemenfrentouChapecó,
8

disputando uma vaga na final.
AsmeninasdovõleídaJaraguá

do Sul não tinham perdido
nenhum set até ontem e têm
chances de chegar à final, apesar
da equipe ser composta por um

grupo muito jovem.· O judô
masculino ficou na 48 colocação
no geral e conquistou duas
medalhas - uma deouro e outra de

prata. Na modalidade de tiro ao

alvo a equipe de Jaraguá do Sul

briga na pontuação geral, Com

Blumenau.

Enquanto o Juventus pega o

Blumenau no -João Marcatto, o

Marcílio joga com a Xanxerense.
Todas as equipes têm chances de

classificação e para o Juventus,
além da vitória sobre o Blumenau,
seria interessante o empate entre

Marcílio Dias eXanxerense,

Bicicross

Jaraguaenses
conquistam o

quinto título
Jaraguá do Sul - A equipe

Malwee de Bicicross conquis
tou o título de penta campeão
catarinense na 58 e última etapa
realizada em Brusque no dia 6.

A equipe somou 183 pontos,
superando os pilotos de Brus

que, segundo colocado. Os

pilotos jaraguaenses conquis
taram titulos em lO categorias
diferentes.O técnico Valdir
Moretti destacou o empenho
dos atletas e a empresa que

patrocinou a equipe durante

todo o· campeonato catarinense

e também brasileiro, a Malhas

Malwee.

Dentre os campeões estão:

Giovani Junkes, Alcivandro

A1drovandi, Marcos Alves, Jean
Dalmarco, Joice Moretti,
Barbara Bier, Alexandra Bruns,
Jussara Kajaroski, Valdomiro

Stwardowski e Albanô

A1drovandi.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

: CP Classificados :
• •

•

•

•

•

•

•

•

•

• Anuncie nos classificados que ftmcionam.
: Disque 72-3363. É gratis
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CORREIO DO POVO - Jara uá do Sul, 16 de novembro de 1993

Agora você já não precisa perder vários anos numa
sala de aula para falar inQles.
Na Wizard Teens voce fala inglês desde seu

primeiro dia de aula.

SAIA DO TRADICIONAL
VENHA PARA A WIZARD

• Método moderno e arrojado como você.
• Turmas reduzidas
ambiente descontraído e positivo.

• Atividades culturais.
• Laboratório de audio e vídeo.
• Intercâmbio cultural com a "Wizard

International" na Califórnia.

'WIZARD

Ja Rua Pres, Epltlfc/o pe••oe, 820
Fone 72-3407

•

•

•

•

•

•

•

Agora as terças-feiras
ligue já e faça um bom negócio nos

classificados do CORREIO DO POVO.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




