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Fone: 71-0091
Nãofechamospara

almoço

Projeto pronto

Trânsito terá

mudançasno
início de 1994
Até o final deste mês estará

concluída a elaboração do pro
.jetode reorganizaçãodo trânsi
to de Jaraguá do Sul, segundo o
secretário de Planejamento Ur
bano, Octaviano Eduardo

Pamplona. Ele disse que antes

de ser discutido com a comuni
dade segue para Curitiba, onde
os técnicos do IPPUC farão
uma avaliação final.

"Este projeto vai definir os
investimentos que serão feitos
em urbanismo nos próximos
três anos", disse Pamplona.

Página 7

Dó/ar
Paralelo
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Venda(18111).............CR$206,OO
Fonte: HF Assessoria
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Jaraguá do Sul, 18 de novembro de 1993 CR$ 70,00

Vasel prossegue com o projeto de descentralização

Em busca da classificacão

Juventusjoga logo
mais em Xanxerê

Pdgind8

Vaselleva administração para Garibaldi ,Conselho Tute�a�.

Interior domunicípio ��:::m�:l:
será sede do governo 7;�����

tivos do Conselho Tutelar da

Criança e do Adolescente. Os

delegados escolheram entre

dez candidatos. Página 6

Oprefeitomunicipal,Durval
Vasel, de Jaraguá do Sul, reali
za pela segunda vez neste ano a
descentralização de seu gover
no. Desta vez ele vai levar a
estruturaadministrativadapre
feitura para a localidade de

Garibaldi, no interior do muni
cípioeainstalaçãoestámarcada
para o dia 28 deste mês.
A primeira experiência do

governo itinerante aconteceu

em agosto em Nereu Ramos.
Na oportunidade em que o go
verno estiver instalado em

Garibaldi será inaugurada a

pista de pouso dos aviões que
fazem a pulverização das la
vouras do interiordomunicípio
e que foi contruída pela prefei
tura neste ano. Página 3

Disque Prefeitura

Mais de 50
chamadas

emdezdias
O telefone 156 do Disque

prefeitura atendeu em 5 dias a

mais de 50 chamadas. O coor

denador do sistema disse que a

maioria são pedidos para mo

lhar as ruas sem pavimentação.
Página 3

Legislativo

Projetos da
reforma vão

para estudo
Os vereadores começam

nesta semana a ànalisar os

projetos que integram a refor
ma administrativa da prefeitu
ra de Jaraguá do Sul. Alguns
pedem cautela na aprovação:

Página 3

Denúncia de estrupo

Inquérito foi
enviado para
promotoria
A delegada JuremaWulfen

caminhou ontem ao Fórum de

Jaraguá do Sul o inquérito que
apura a denúncia de estupro
acontecido no dia 3. Ela pediu
a prisão preventiva do acu

sado. Página 7

FONE (0473) 76-3200

FAX (0473) 76-0304
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A-Xefonna_Tributária "

na Revisão A vizinha Joinvillemostra, com a Festa
das Flores na 55uedição, uma vontade de
humanizara cidade, inclusive incentivando
apopulação - via anúncios e concursos -

afazerflorirjardinsparticularesdepessoas
oufirmas.
A beleza, aarte, aparecem emsuamelhor

forma quando as necessidades básicas
estão locupletadas. Nós que, agora,
estamos com oplano de reurbanização à
toda, por quê não orientar a população
para fazerflorir seus jardins?

O empresariado da cidade, além de
manter belas durante todo o ano suas

áreas verdes, abrindo-as ao público e

fazendo com que todos nos orgulhemos
delas, também passou a adotar praças,
trevos ou recantos, fazendo-os coloridos.
Uma indústria jaraguaense tem

(terceirizado) um jardineiro que, junto
com o Centro de Jardinagem - ou

congênere -daACIJ, deverá irem breveà
Alemanha, para aperfeiçoamento. A
"coisa" andapor si, ein parte.

E os terrenos baldios? E os passeios
públicos sem calçamento adequado? É
tão dtficil a prefeitura "incentivar" os

moradores a cumprirem a Lei Orgânica
doMunicípio de Jaraguá do Sul, editada
em 1990?

Poluição visual é outro fator a ser

considerado. Já estáem leiadeterminação
de alturas de placas, tabuletas, cartazes:
deveriam ser colocados em prática
critérios deaprovação - ou não -, segundo
umaética e umaestética, inclusivepunindo
os proprietários de placas com erros de

grafia, como as famosas "Atendemos

excurções ".

Locais apropriados para bicicletas e

motos.principalmentenocentrodacidade.
Cumprimento da proibição de tráfego de
bicicletaspelascalçadas, ondeosciclistas
hoje, infelizmente nas "barbas" de

impassiveisguardinhas, botampara correr
desprotegidos pedestres. Ordem e

Progresso...

Marcel Domingos Solimeo

Um dos pontos mais im

portantes -na revisão consti
tucional é, sem dúvida, o da
reforma tributária que deve
definir o novo sistema fiscal
do País, em substituição à
caótica e irracional estrutura

vigente atualmente. Apesar
de suas deficiências e

irracionalidades,osistema tri
butário vem propiciando ao

governo (União, Estados,
Municípios e .Previdência)
uma arrecadação da ordem
de 25% do PIB, que
corresponde àmédia históri
ca da receita fiscal no Brasil
apartirda década de 70 .. Esse
percentual, ao contrário do

que dizem alguns fiscalistas,
não é baixo quando compa
rado com o de países de
rendaper capita semelhante

.

e parece representar o limite
máximo que a sociedade está

disposta a contribuir para o

sustento damáquina pública.

sobre cigarros, bebidas e cos
méticos, poderia reforçar a

receita da União destinada a

cobrir os encargos da assis
tência social básica.

No tocante à Previdência,
que tecnicamente se mostra

inviável a médio prazo, seria

completamente reformulada
egarantiria apenas uma renda
mínima e assistência médica
às pessoas acima de determi
nada idade, independente de

contribuição, custeadapor re
cursos fiscais. Acima desse
limite mínimo a Previdência
seria privada, comlivre esco
lha mas contribuição com

pulsória,mediante sistema de
capitalização.

Existe, porém, um grande
risco em relação à reforma
tributária. É que ogoverno da
União pretende que a reforma
tributária lhe assegure maior
receita e não parece disposto
a correr riscos com modifi

caçõesmais profundas do sis
tema fiscal mas apenas reali
zar ajustes lIue lhe garantam
maior arrecadação.

Com isso os contribuintes
não só poderão ver frustra
das suas esperanças de wn

sistema tributário mais sim

ples como, ainda, amargar
um aumento da carga fiscal.

É preciso que as entidades
de classe e empresariais se

unam em tomo de uma pro
posta de reformulação do sis
tema tributárioe daPrevidên
cia capaz de atender aos

anseios dos contribuintes e

garantiraoPoderPúblicounta
receita equivalente à atual.

JogosAbertosp'araOSCatarinenses
JoséB. de Campos

fixa noMunicípio que irá defender,
bem como o registro por aquele
município com prazo no mínimo
idêntico. Os critérios deverão ser

definidos pela FESPORTE e pelo
Conselho Estadual do Desporto
Catarinense.

Temos a certeza que com essas

medidas nossos atletas
catariÍtentes sentir-se-ão mais va

lorizados, e acabará com o "merca
do de atletas" importados. Ora, os
Jogos Abertos são dos
Catarinenses e os atletas devem ser

catarinenses, em nada ficando proi
bida a participação de atletas de
outros estados, porém, devemos
estabelecer critérios mínimos de
residência fixa e de.cadastramento
nos Jogos Abertos.

O espírito desportivo deve estar
acimadasededa vitória. Venceréo

objetivo. Porém, vamos valorizar (i)
que é nosso: o nosso atleta nascido
ou radicado em nosso Estado que
tanto amamos.

Todos os anos temos a grata
satisfação de acompanhar de per
to os Jogos Abertos de Santa

Catarina, que só perde em número
de participantes para os Jogos
Abertos do Estado de São Paulo.
Todos os anos os municípios, na
sua maioria, se desdobram para
demonstrar todo o seu potencial
esportivo. Iodos os anos novos

recordes são firmados e nosso

esporte é levado ao pJdio da vitó
ria. Os Jogos Abertos de Santa
Catarina regra geral são um exem

plo de organização pela cidade
sede. Porém, há que se fazer algu
mas considerações que neste mo

mento entendemos serem válidas.
É do conhecimento de todos

que grande parte dos atletas que
competem nos referidos jogos não
são catarinentes, ou seja, são im-.

portados de última hora para de
fender as cores demunicípios que
têmmais condições financeiras de
custeá-los. Essa realidade está na

hora de mudar para o bem do es

porte amador catarinense, sob

pena de muitos municípios senti
rem-se desmotivados a continuar

participando:
A exemplo dos joguinhos esco

lares e abertos que todos osmuni

cípios estão desenvolvendo, com
apoio daFESPORTE, entendemos
que a mesma Fesporte deverá to
mar providências no sentido de

que esses jovens que na idade de
II a 17 anos vêm disputando os

jeguinhos escolares e abertos se

jam prestigiados e valorizados. A

FESPORTE, através do Conselho
Estadual do Desporto Catarinense
deverá provocar uma mudança na

forma de encarar os JogosAbertos
já a partir do próximo ano. Esta

mudança consiste na total proibi
ção de participação de atletas im

portados de outros Estados. Su

gerimos que todo atleta para parti
cipar dos Jogos Abertos tenham
no mínimo dois anos de residência

Por mais que o governo
tenha tentado aumentar a ar
recadação, com a criação de
novos tributos ou elevação
de alíquotas, há uma reação

'

dos contribuintes, seja por

contestação na Justiçaoupor
aumento da sonegação, que
neutraliza as intenções go
vernamentais. Essas tentati
vas só servem para agravar
as distorções dos sistema tri
butário, penalizando mais

aqueles que já pagam.

O que se esperaö refor
ma -tributária, do ponto de
vistadoscontribuintes,éuma
simplificaçãodosistema,com
a redução do número de im
postos, menores alíquotas e

maior abrangência da base

tributária, de forma amanter

o atual nível de arrecadação
mas melhor distribuída. O
Imposto de Renda para a

União, uP1 sobre circulação
ou consumo-para os Estados'
e um sobre Propriedade (ru
ral e urbana), para os muni

cípios,
_

além do imposto de
comércio exterior fariam a

estrutura básica de um siste-

.

ma moderno e compatível
com.o vigente namaioria dos
países,

Um imposto seletivo

Apenas isso, no entanto,
não basta. É necessário pres
sionar para que o setor públi
co se ajuste pelo corte de
despesas.e pela aceleração da
privatização para que o equi
líbrio fiscal se realize pelo
lado do gasto. Em caso con

trário, mantendo-se o déficit,
a sociedade pagará, seja por
aumento de impostos, seja
pela inflação seja pelo
endividamento. Porque, sem
pre que o governo gasta, a

sociedadepaga. (AgênciaPla
nalto)
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Disque Prefeitura

Mais de 50 chamadas
atendidas em seis dias

Jaraguá do Sul - o telefone
156 do Disque Prefeitura já rece

beu, desde o dia 10deste mês,
mais de 50 ligações de pessoas do
município - média de 10 a 12
chamadas por dia. Segundo o co
ordenador do sistema, Flávio

Miorelli, apesar de não ter sido

realizada, ainda, uma divulgação
muito grande - só através de rádio
ejornais -, "o número de ligações
recebidas superou as expectativas
iniciais' '. Miorelli disse também

que com este trabalho Pode se

concluir que há falta de equipa
mentos para determinados servi

ços.

"Um exemplo disso são os pe
didos para molhar as ruas não

pavimentadas. Ficou claro que o

número de carros pipa da prefei
tura é insuficiente para atender a
todos os pedÍdos", declarou

Miorelli, que informou que parte
destes problemas serão resolvidos
apartirde 1994.

"Estamos gostando do efeito

que o Disque Prefeitura tem cau

sado", revela Miorelli. "Para se

ter uma idéia, estamos descobrin
do pequenos detalhes que passam
despercebidos pelos fiscais e que
com a reclamação podem ser so

lucionados", completou O coor

denador do sistema observa que
há uma parte das' pessoas que
ligam para resolver problemas
pessoais como liberação de mul
tas de trânsito, por exemplo "e

Jaraguá do Sul - Durante a

sessão da Câmara de Vereadores
de Jaraguá do Sul, da terça-feira,
16, foi feita a leitura das correspon
dências que acompanham osproje
tos Que integram aReformaAdmi
nistrativa da prefeitura do municí

pio. Entre os projetos estão os Es
tatutos do Servidor Público e do

Magistério; a Instituto de

Seguridade do ServidorMunicipal
(INSSEM); do Plano de Cargos e
Salários e do Regíme Único. Os
vereadores também aprovaram, em

esse não é o objetivo deste traba
lho". Segundo ele, é importante
que sejam feitos pedidos de con
sistência e de valor e interesse
comunitário.
A resposta às pessoas que li

gam para o telefone 156, segundo
Miorelli, será feita' 'assim que se

possa aperfeiçoar o trabalho, pois
o número de chamadas foi maior

que o esperado e isso está dificul
tando um pouco", declarou
Flávio. "Ele afirmou que todas as

reclamações estão sendo

registradas e que a pretensão é de

responder a todas as reclamações.
Ele também informou que serão
remetidas malas diretas (materi
al de divulgação) pelo correio,
para que mais pessoas tomem co

nhecimento do trabalho, "inclu
sive porque as reclamações po
dem ser feitas no próprio balcão
de informações, onde o telefone
está instalado", acrescentou.
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
O coordenadordoDisque Pre

feitura declarou que, para as pes
soas que reclamam das lampadas
queimadas nos postes, já existe
uma resposta. Segundo ele, o se

cretário de Obras informou que a

Celesc cedeu as lâmpadas neces

sárias eaprefeituracontratouuma
empresa especializadapara efetu
ar a troca das luminárias e a ex

pectativa é de que até o Natal
todas as lâmpadas queimadas se

jam substituídas, . regularizando
este problema.

segunda votação, o novo Código
Tributário de Jaraguá do Sul.

Agora osprojetos, de origem do
executivo, serão encaminhados às
comissões competentes, para as

análises e elaboração dos parece
res. O vereador José Carlos Neves
destacou que o teor dos projetos é
de grande importância' 'inclusive
para o futuro dos servidores públi
cos municipais e, portanto, devem
ser analisados com muito cuidado

para que oserros sejam osmenores

possíveis" .

(

,

RestauFante do Zeca
Reservaspara:Casamentos e Festa em geral

Almoço-jantar emarmitex de segunda à domingo.
, Servimos diariamente BUFFET variado, acompanhado de
sobremesas e com ESPETO CORRIDO todos osDOMINGOS.

Rua 11 de Novembro, 559 c: 10 andar - Centro

Fone (0473) 79-1561 - Massaranduba - SC

Ações 'serão centralizadas no Gàribaldi

Vasel descentraliza

governo pela 2ª
Jaraguá do Sul - No dia 28

deste mês o governo municipal
realiza a segunda etapa da

descentralização administrativa,
e toda a estrutura da prefeitura,
vai se deslocar para a localidade
de Garibaldi, interior de Jaraguá
do Sul onde, segundo o prefeito
Durval Vasel, "pretende-se ata

car os principais problemas da

quela região". O governo será
instalado na comunidade de San
to Estevão. A primeira etapa da

descentralizaçãoaconteceunomês
de agosto, quando a prefeitura foi
instalada em Nereu Ramos.

Dos setores da prefeitura, a

Secretaria de Obras é que tem um

desempenho mais destacado, de
acordocomoquefoi observado na
primeira etapa do projeto, em

Nereu Ramos. Todos os cami
nhõesemáquinassãodirecionados
para atender os problemas mais

urgentes. As demais secretarias,
como deSaúde, BemEstarSocial,
Agricultura e Planejamento, não
precisam de .uma estrutura tão

grande.
Vasel disse que o objetivo é

atacar de maneira intensificada
os problemas localizados, "mas
isso não significa que as demais

regiões do município fiquem

O vereador disse ainda que:
"Temos certeza de que os projetos
foram elaborados com a intenção
de não prejudicar ninguém, muito
pelo contrário, mas temos de ficar
atentos para que possamos evitar
esses possíveis erros e é por isso

que não deveremos ter pressa em

aprovar os projetos, sob pena de

que o nosso trabalho possa não ser
eficiente" .

O vereador do PFL, Geraldo

Werninghaus, disse em plenário

vez

Nereu Ramos, foram realizadas
várias obras que "eram há tem

pos esperadas por aquela comu
nidade, como abertura de ruas, e
abastecimento d'água, entre ou
tras" .

Pista depouso que serâ inaugurada na instalação do governo

relegadas a segundo plano, mui
to pelo contrário; os trabalhos
continuam sendo realizados nor
malmente". Ele disse também

que o período que separou a

primeira etapa do projeto de
descentralização desta segunda,
, 'serviu para que os trabalhos
iniciados em Nereu Ramos pu
dessem ser concluídos e para que
pudéssemos fazeruma avaliação
do trabalho feito".

De acordo com o prefeito, no
período de descentralização em

que os cuidados na aprovação dos

projetos da reforma administrativa
"têmde serumapreocupaçãocons
tante". Ele citou o projeto de im

plantação do INSSEM, afirmando
que: "trata-se de uma questão de
licada, e as empresas que adotam o

sistema de previdência privada re
alizam

.

estudos muito profundos
antes de implantá-lo".

Werninghaus alertou também
para a necessidade de analisar o

Costaservtçoscontsoe/sLtda
CRC - SC - 3.:/8/0 - J

Desde 1972 ajudando no desenvolvimento de
Massaranduba

- Ctmtabilitllule, Escrita Fiscal, Abertura äe Firmas,
Microempresa.., F"UladePagamellto,Serv: IleComp"taçOo.

Nelson José da Costa - Despachante oficial do
Detran-SC - Credencial n" 318/80.

ElIIpÜlCame/lto.'i, transferência deveiculos,pla,·tijicaçãtl,
serviço {Iesfaxe/oiocópia'i.

Av. 7 de Setembro, I o andar - Fones (0473) 79-1129/
79-1241 - Fax/fone 79-1252 - Massaranduba - SC

Legislativo

Reforma administrativa avaliada por vereadores

.i ( t. ,

Durante a instalação do go
verno itinerante, será inaugura
da apista depouso dos aviões que
fazem o trabalhodepulverização
das lavouras do município. A
pista já está concluída e à dispo
sição dos agricultores.

projeto detalhadamente para que
ele' 'não venha a se transformarem
um segundo INSS e no futuro a

câmara tenha de aprovar verbas

suplemantares para cobrir despe
sas do instituto". O vereador

pefelista foi enfático ao dizer que
"o INSSEM precisa se sustentar

sozinho, por isso é preciso ter cau
telaparanão oferecermuitosbene
ficios, a princípio, que poderão se

transformar em problemas mais
tarde"

Foto
-Foto�a/Jy- Venda _,

e qUalida"ueti/n ue
- Fot les e 'lbOspl d a uns

- CObertu� OclllJlelltos
r,,� Bdeev,\ '-«Sll1)lellt emos

di.
Os e [estave..... s

Rua 18 ''''1S)
Centro _ {dejUlho s/II"lllS J4.1

-

"es - Sc
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QeV\te & JV\

Lopes Manhães, presidente do

RC. Florianópolis, o palestrante
JosefBacsfalusi,MaxJosefReuss

Strenzel, presidente do R.C.

Florianópolis-Leste, o secretário

William Oldenburgo e o ex

presidenteOlívio doNascimento.

'"

oeso�mC\

Aniversário
Dia 12 de novembro completou 18 aninhas a bela Vlviane .

Regina Benoldi: À ela um abraço enorme de toda a sua

turma deMassaranduba e o desejo de que sua vida seja
repleta defelicidades. Parabéns. Voc2merecemuito mais•..

ntsQutciVtl...

. j

Rotary homenageiapaís amigo
O Rotary Club Florianópolis

LestehomenageouaRepública da
.

Hungria, no Salão de Ouro, do
FLOPH - Florianópolis Palace

Hotel, em uma de suas reuniões

semanais. O flagrante mostra o

instante em que o secretário

.

executivodoConsuladoHonorário
daRepúblicadaHungria, na capi
tal do estado, sr. JOSEF
BACSFALUSI, falava aos

rotarianos presentes durante a

homenagem a um país amigo. Na
.

foto aparecem, da esquerda para a
direita, o rotariano Luís Carlos

Acontécerá dia 19 de novembro,
das 8 às 21 horas. I

antigos do estado que ainda Na jurisdição da Inspetoria
/

militam e pugnam pelo respeito Regional de Jaraguá do Sul:
às leis, e, sobretudo zelando pela IRJaS, haverá duas urnas:

integridadedosprincípiosbásicos N> 03 - IRJaS, na rua
do regime administrativo. O dr. Guilherme Weegé, 160, esquina
MURILLO é, também, Presidente com Reinoldo Rau; r

·doTribunaldeJustiçaDesportiva N> 02 - AEAPLAN,lÍí� rua
�/

de Santa Catarina e nessa Jorge.Lacerda; l lçCâmara
qualidade compareceu aos 330 Municipal de São Bento do Sul.

O aniversariante, além de JOGOS ABERTOS DE SC, em Este é um fato inédito na.' 'I
competenteadvogado, éodecano Tubarão. história do Sistérha CONFEA/\

.
de Corpo Inteiro. dos bacharéis em Ciências Parabéns, ao dr. Murillo CREA's: eleições diretas'para
túlio Vargas, SE Jurídicas e Sociais e um dos mais Barreto de Azevedo! Presidente.

I CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 18 de novembro de 1993:
,�. '

o aniversário do Dr. Murillo
O flagrante que estampamos

acima foi feito na manhã de 12-

11-1993, no gabinete de trabalho
do estimado leitor desta folha -

DR MURILLO BARRETO DE

AZEVEDO, exatamente no dia
em que completava o seu 710 ano
de existência.

Baile de Aniversário
do ClubeAtlético

Baependi
Dia 27 de novembro, às 23
horas, com animação de Moacir
e sua Banda (Blumenau).
Traje esporte.
Reservas de convites a partir de
22-de novembro,
"grátis" para associados.
Convidados pagarão
CR$ 1.250,00 por pessoa, com
direito a mesa. Reservas de
mesas na Secretaria ou na

Bocha "A".

Eleições CONFEA/
CREA's

/
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j.\RT&S
Bertaco na Lascaux

.Joinville - Até 6 de dezembro,
na Galeria de Alte Lascaux, rua
Blurnenau, 1.290,poderãoserapre
ciadas esculturas em cerâmica e

quadros a óleo do chapecoense
Ronaldo Bertaco.

Nesta exposição, com produ
ções diferentes do exposto em

Blumenau, o artista ressalta o con
traste entre a figura homem-ani
mal,homem-paisagem.claro-escu-
1'0, real-irreal emundo exterior-in
terior.

Ronaldo trabalha com o movi-

mento e com a valorização de ele-
.

mentos do corpo como mãos, ca
belos eolhos. Dele dizLindolfBell:

"passa seu conhecimento sem es

quecer a sensibilidade que faz par
te da identidade artística verdadei
ra".

Algumas obras deste
catarinense fazem parte do acervo

de fundações, museus e órgãos
públicos no Paraná, São Paulo,
Santa Catarina, Itália e França.

Enriqueça seu acervo ...

ALUNOS NA SCAR

Dias 22 e 23 de novembro, às 19:30 h, acontecerão audições de
encerramento do 2° semestre, com os alunos dos cursos de Piano,

Violão, Violino, Viola, Violoncelo, Teclado e Flauta Doce.
Entrada franqueada ao público...

CAMERATA DA SCAR

Fará apresentações dias 20 e 21
de novembro, sempre às 20:30 h,
no teatro da Sociedade Cultura
Artística.

Programa imperdível para os

amantes da boa música, estudan
tes e público em geral.

Ingressos à venda na secretaria
da SCAR ou com os participantes
daCamerata: CR$300,OQ.

MARIO
AVANCINI
Dia 17 de novembro, urn ano

sem aquele senhor sorridente e

amável, bonachão e colaborador,
amigo e professor: o "seu"

Mário nos deixou, como prova
de sua passagem querida por
esta vida, incontáveis escultu
ras. Algumas, mais recentes,
demonstrando urna grande
espiritualidade, recolhimento,
ascese ...

Na Expoflores, durante a S5"

Festa das Flores, em Joinville, há
urna singela homenagem ao

"velho" mestre: suas obras que,
solenes e silenciosas, nos
contam urn pouco da vida de

Mário Avancini que, além de

amigos, amigos, amigos, nos
deixou discípulos da arte, nas

figuras de Marcos Avancini, seu
neto, e de seu filho ...

MATRÍCULA NA SCAR
De 13a 17 dedezembro,das8às

11:30hedasI3:30às 18:30h,esta
rão abertas as matrículas para os

cursos de Violão Clássico e Popu
lar,Guiterraßlétrica.BaixoElétrico
eContra-BaixoAcústico, alémdos
de Teoria, Solfejo eRitmo.

Dias 13 e 13 asmatrículas serão
exclusivamente para veteranos e

irmãos e os dias I S a 17 para os

alunos novos.

AJAP IN CONCERT
Dia 23 de novembro aconte

cerá o rJantar de Confraterni
zação da AJAP. Informações e

adesões com CALI,pewfone 71

7231, até 2-feira. O valor está
estimado entre 4 a 5 US$ per
capita. Convide amigos,familia
res, conhecidos... a festa vai ser

.

(muito) boa.•.

PARABÉNS/tt
Dia 18, GlLMAR ANTONIO

MORETTI,molapropulsoradoTe
atro em Jaraguá do Sul, destacan
do-se como ator ediretordoGrupo
de Teatro da SCAR. É empresário
e atual secretário da Indústria,
Comércio e Turismo.

Dia 19,MARCIALMURARA,
editor do CORREIO DO POVO.

Xixo, como é conhecido por todos,
tem trânsito livre nas esferas polí
tica, financeira e social não só de

Jaraguá do Sul como de toda a

região.

Um espaço aberto ao verde,
,

.

, ,

a agua, ao espaço...

Espaço de meditar,
editar idéias

e idear o mundo interior,

espaço aberto...

"Enohrecer os sentimentos dohomem, enriquecer_lhe a vida
proporcionar_lhe alegrid e

'

se11tido, é amissão daArte"
Meishu-Sama

20 de Novembro

Dia da Consciência Negra
Últimanaçãodomundoasuprimir

o regime escravista, o Brasil é hoje
apontado por pesquisadores como

região que, fora daÁfrica, concentra
amaior população negra e conserva

suas tradições culturais milenares .

Mas é também o país onde os afro

brasileiros permanecem, com raras e

aclamadas excessões, ocupando o

mais baixo degrau da pirâmide so

cial, como lembram as entidades do

movimento negro nas discussões

abertasnodiadeZumbi. Na literatura

brasileira, Cruz e Souza é o exemplo
trágico. Nasceu escravo e filho de

escravosein 1861 ,emDesterro, atual

Florianópolis. Libertado logo após o
nascimento, cresceu mostrando

inteligência invulgar. Foi mais tarde
tentar a vida noRio, onde brilhavam
escritores-e imperava o mulato

Machado de Assis.'

QUARTETO
DECORDAS

ARAUCÁRIA,
NASCARParticipando de "grupo de

novos", pagoucaro suavocação pela
vanguarda: seu primeiro livro, Mis
sal, foi recebido com frieza; e o

segundo, Broquéis, com alguma
admiração emuitomais restrições e
críticas sarcásticas.

Vivendo mal do jornalismo,
acabou sendo despedido e

conseguindo o modesto emprego de
arquivista da Estrada de Ferro Cen

tral do Brasil.

Casado comGavina, negra como
ele,e tambémpobre, quandoesperava
o quinto filhoadoecede tuberculose.
Era 1898 e sua poesia já era

nacionalmente conhecida.

Morre logo, e em seu enterro lhe

são prestadas homenagens.
Homenagens que lhe foram negadas
em vida por seu talento inovador e

pela cor negra, da qual se orgulhava.

Dia24, quarta-feira, às20 h,o l°
violinoATLl ELLENDERSEN,2°
violino MARCO DAMM, viola
ROBERTOHÜBNER e violoncelo

THOMASJUCKSCH, componen
tes do Quarteto de Cordas
ARAUCAluA,deCwitiba,PR,apre
sentarão urn programa clássico ao

público jaraguaense: Quarteto de

Haydn, Quarteto de Mozart (A
Caça) e o Quarteto de Schubert

compõem o mesmo.

Os quatro participantes são

profissionais, professores, sendo

que Thomas leciona na SCAR. En
saiam há dois anos, tendo efetua
do aprimeira audiçãoem setembro,
na Sociedade Lírica, em Joinvillc.

Ingressos à venda na SCAR,
CR$300,OO.

3RI I/ER/CRS
QUADROSPARA ESTAMPARIAS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Ontem à tarde

Eleito o Conselho Tutelar de GN
Guaramirim - Ontem foi reali

zada a eleição dos membros do
Conselho Tutelar da Criança e do
Adolescente do município de

Guaramirim. 10 candidatos inscre
veram-se para os cinco cargos efe
tivos que foram escolhidos por 22

delegados de entidades represen
tativas da comunidade. Os conse
lheiros eleitos serão os responsá
veis pelo trabalho de atendimento
aos menores, fazendo cumprir o

Estatuto da Criança e do Adoles-

cente. Em Guaramirim o trabalho
dos conselheiros não será remu

nerado.

A eleição aconteceu durante a

tarde de ontem no Fórum da
Comarca e o processo, conduzido

pelo Conselho Municipal dosDi
reitos da Criança e do Adolescen

te, foi acompanhado pelo Juíz,
Arthur Jenichen Filho e pelo Pro
motor Público, Victor
EmmerdöerfferFilho.

Os membros efetivos' eleitos)
ontem são: Antônio Pacher Filho"
19 votos; Juvelina Campigotto /

Ronchi, 17 votos; Valdivia Budal
Arins Peixer, 13 votos; landra de
Fátima Riboldi Garcia, 12 votos e

Maria Aparecida Rosa Felisbino,
10 votos. Os suplentes são: João
Valdomiro Dalprá; Wanderlise
Jeanete Gili; Dolores Jensen San
tos Corrêa; Valdira Tomio de Fari
as e Olga Marlene de Souza
Wanneling.

Poup.%
37,0116 arço18/11 39,2427 Maio

19/11 39,4035 Junho
20/11 39,4739 Julho
21/11 37,1925 Agosto22/11 35,0016 Setembro
23/11 34,9614 Outubro
24/11 37,1624 Novembro

Data UFIR Data UFIR

18110 CR$ 88.11
19/10 89,45
20110 00,81
21110 92,19
22/10 93,59
25/10 95,01
26110 96,.e
27/10 97,93
28110 99,.e
29/10 101,01
1/11 102,59
3/11 104,14

4/11 �R$ 105,71
5/11 107,31
8111 108,93
9/11 110,58
10111 112,25
11/11 113,95
12/11 115,67
16111 117,42
17/11 119,20
18111 121,00
19/11 122,83

102.500,00
141.574,00

Como calcular: Deduza do rendimento bruto CRS 4.104,00 por dependente; a contribuição paga à
Previdência no mês; pensão alimentar integral; CRS 102.500,00 para aposentados, pensionistas e
transferidos para a reserva remunerada que tenham 65 anos ou mais. 00 resultado, que é a Base de
Cálculo, subtraia a Parcela a Deduzir e aplique a allquota respectiva, obtendo o valor a pagar.

(;

m.

indica Anual mull por Sem. mull por mullpor

TR% Dia Fator da Atual. INPC/IBGE 21,3314 5,2522 3,ln4 1,8191

36,33 17/11 0,86520223
IGP (FGV) 23,1286 5,6402 3,2621 1,8513
IGPM (FGV) 21,8868 5,3890 3,1599 1,8288

38,55 �ftH 0,88023100 IPC(FIPE) 21,0288 5,3611 3,1804 1,8137
38,71 0,89496307 IPCA pBGE) 21,3127 5,�455 31583 1,8172
38,78 20/11 0,90919976
36,51 21/11 0,91107097
34,33 22/11 0,91212069 Novembro
34,29 23/11 0,92642841
36,48 24111 0,94293392 Salário até CR$ 40.536,13 CR$ 1.080,95
38,70 25/t1 0,95962722 Acima de CR$ 40.536,13 CR$135,10

Dia do Atualizaçio
pgto. pelo IDTR"
9/11 0,80516079
10/11 0,81670599
11/11' 0,82798498
12/11 0,83761971
13/11 0,85220211
14111 0,85391330
15'11 0,85391330
'IndIceDiltttodaTuaRelilrwlQlal�o
,,*,da,_:elt�em7RDouIDTRpeIo
IDTRdaawada�

J
,

Linhas. T�leflnicas

pl Jtu'aguá

Vendas e Compras

Financiamos em parcelas
- Center Sivice -

Fone

(0474) 37-1281

6

33,34 35,83

33,53 36,99

31,79 35,28

33,34 37,25

35,69 35,48

33,97 34,12

35,05 35,70

Acum.
Outubro Acum. ano 12 meso

34,12 1.282,24 2033,14

35,14 1.405,18 2212,86

35,04 1.316,37 2086,68

35,03 1.378,52 2177,20

35,75 1.442,53 2261,00

35,23 1.276,97 2002,86

34,61 1.397,85 2192,55

MtI,elltl" 'Fillllllelli,,,
H.'" Rsstlsso,l.

índices Julho

INpc· OBGE) 31,01

IGP· (FGV) 31,96

IGPM.(FGV) 31,25

IPA·(FGV) 32,29

IPC-(FGV) 30,74

IPC- (FIPE) 30,89

ICV- (DIEESE) 30,31

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

Base I CRS)
15.021,00
27.024,09
40.536,13
54.o.e,18
67.560,22
81.072,28
94.564,31
108;096,37
121.608.40
135.120,49

Allquota(%)
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20

A pagar ( CRS)
1.502,10
2.702,41
4.053,61
10,809,64
13.512,04
16.214,46
18.916,86
21.619,27
24.321,68
27.024,10

A Redução de Jornada
Crece no Brasil e também na Europa propostas no

sentido da reduçãodajornadade trabalho. As coisasno
primeiro mundo também não vão lá essas coisas. Os
motivos "deles" são muito parecidos com os nossos:

aumento ou
.

eminência de demissões em massa. A

recessão émundialeanecessidadede encontrarsoluções
é urgente tendo em vista, principalmente, o aspecto
social. Na França a grande dúvida está localizada no

item da duração dajornada de trabalho, se de 35 ou33
horassemanais, massuaduração, 4dias,jáestádefinida.
Enquanto isso naAlemanha a Volkswagen AG, cimaior
fabricante de veículos da Europa, anuncia sua

necessidade de cortar 30% de seu efetivo, passando de
103 para 76mil trabalhadores. Sua negociação com o

Sindicato dosMetalúrgicos se encaminha tambémpara
semanade 4dias, mascom reduçãode 20%nossalários.
Outra proposta em estudo seria um ano de 9 meses de
trabalho e trêsmesesdefériassem remuneração. Jáaqui
nos trópicos a CUT, que representa à maior parte dos
trabalhadores na indústrias, pede a extinção das horas
extras visando aumentar a oferta de emprego. Os
sindicalistas lembram que em 1988, com a redução de 44
para 40 horas semanais, ocorreu somente na região de
São Bernardo do Campo um aumento de mais de
20mil vagas.

Talvez ofim dashorasextrasseja oprimeiropassono
sentidodeamenizarasituaçãodramáticadedesemprego
noBrasil. EnquantonaEuropaamedidada redução traz
incentivoà indústriade lazerede turismo, aquinoBrasil
dar condiçõesaopovo de ter acesso a alimentação, pelo
menospor agora é o grande objetivo.

Éindispensável, nessemomento, o bom senso edeixarde
lado os radicalismos. A consciência de procurar uma

solução que venha a amenizar os problemas sociais é

obrigaçãodas liderançasempresariais e de trabalhadores.
Aogovemocabe medirasnegociaçõescom imparcialidade
para intervirnomomentonecessário,jáque eleéoguardião
dos interesses da sociedade brasileira.

Eduardo Carvalho

Salário da contrlbul� I CRS)
Até 40.536,13
Oe 40.536,14 até 67.560,22
Oe 67.560,23 até 135.120,49

EDITAL
CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO

Senhores Pais:
Para fms da Lei n? 8.170/91, com alterações introduzidas pela Lei

n" 8.178/91, informamos que levando em consideração o que dispõe,
0JUt. I° daLei n" 8.170/91, os valores dos encargos educacionais para
o ano de 1994, cujas matriculas serão no dia 17/12/93, serão os

seguintes
-

Curso Valor Novembro/93
Pré-escolar CR$ 14.998,00
la à 4a série CR$ 13.798,00
5a a 8a série CR$ 16.098,00
2°Grau CR$ 16.098,00

Informamos que os valores supracitados foram acordados entre a

diretoria administrativa e associação de pais e professores da escola.
Ficoudecididopara ambas as partes queestes valores serã� corrigidos
nosmeses de dezembro/93 ejaneiro/94, pelo índice do IGPMlFGV, ou
na sua falta por outro indicador de inflação.

Jaraguá do Sul, 11 de novembro de 1993.

Tare/cio Kuster Irineu Pasold
PresidenteAPPCEE Pres. da Diretoria

Antonio P. Schwingel
Diretor

$ t; _, Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Projeto de recrqanizaçäo.flca pronto até o fim do mês Delegadapede

T �

-,

·t d ·d d da, 199/( aprisãode�

ronsi O a Cl" a emu a em � Daniel Santos

o secretário garantiu que o

cronograma está sendo obedeci
do à risca e até o final de novembro
o projeto estará pronto para ser

discutido com a comunidade, '

"Nossa pretensão é implantar
a nova estrutura do trânsito a

partir de fevereiro" , fmalizou
Octaviano. Pamplona: projeto vai definir investimentos em urbanismo

"

Jaraguá do Sul- A Secretaria
de Planejamento da prefeitura de

Jaraguá do Sul está concluindo a
"

elaboração do projeto de reorgani
zação do trânsito, que será remeti
do à Curitiba para uma nova análi
se dos técnicos do IPPUC - Institu
to de Pesquisa e Planejamento Ur
bano de Curitiba -, que estiveram
na cidade na semana passada. De
acordo com o secretário Octaviano

Pamplona, este projeto vai definir
as prioridades de investimento
em urbanização para os próximos
três anos.

"O projeto que está passando
pelos fechamentos finais", diz

Pamplona, "já apresenta a forma

que terá o trânsito de Jaraguá do

Sul e as alterações que serão pos
tas em prática". Entretanto, ele

não quiz dar detalhes porque o

projeto será ainda avaliado pelos
técnicos, pelo prefeito e seu secre

tariado e será discutido com os

conselhos municipais de Trânsito
e Planejamento Urbano.

Instituto assessora 50 cidades
O Instituto dePesquisa ePlane

jamento Urbano de Curitiba -

IPPUC - existe há 28 anos e foi
constituído no mesmo momento

que vive Jaraguá do Sul hoje, sur
gindo junto com o novo plano

diretor da cidade. Hoje o IPPUC

possui cercade 400 funcionários e
atua em todas as áreas do serviço
público.

O instituto mantém convênios
com 50 cidades do país e algumas

no exterior, em países como oMé
xico e a Argentina. A atuação do
IPPUC em Jaraguá do Sul tem o

objetivo de assessorar a reorgani
zação do trânsito e o projeto de

urbanização da cidade.

AÇÃO SOCIAL DE JARAGUA DO SUL,
CRECHE CONSTANCIA PIAZERA E
GOSBO ARTES

pedem a sua }2resença no

LEILÃO DE NATAL

com Obras de c.:/t,rte t- Topete» Orientais,
em lotes com lances livres e condicionais,
que poderão ser adquiridos em 1 mais 2 oezes, sem acréscimo.

!Data: 01 de dezembro, quarta-feira, 20:30 h.
ifocal: t8Cc!l'l:<, - t80ciedade de t;ultura J6rtística

Jaraguá do c5ul (c5C)
expOSiÇãO: no dia 10 .i!eilão. a partir das 10:00 h
.;Eeiloeiro Oficial: Sérgio t�hereát' Schneider
eiErte ... um eslotço pata tornar (l mundo mais humano

II

Técnico diz
que trânsito

opera bem
"O trânsito de Jaraguá do Sul

operarelativamentebem". Estafoi
uma avaliação resumida dos técni
cos do IPPC - engenheiros Clever
UbiratãnTeixeiradeAlmeidaeJosé
Alvaro Twardowski. Segundoeles,
com o novoplano diretor e o plano
viário básico, o trânsito terá de ser
readequado.Elesavaliaram ascon

dições de tráfego na cidade a apon
taram alguns aspectos que preci
sam sermodificados, como a redu
ção do índice de motorização -

fluxo·de veículos trafegando - e o

melhor atendimento do sistema de

transporte coletivo.
Twardowski disse que foram

avaliadas 3 ou 4 propostas que a

secretaria dispunha e falta definir

qual será a mais adequada à reali
dadedo trârisito de Jaraguá do Sul.
"Nossa missão como técnicos de

, fora da cidade fica mais critica e

incisiva, porque é imparcial e sem
comprometimento pesoal", afir-
mouele.

,

Entre os aspectos que devem
sofrer alteração o engenheiro ci
tou a entrada e saída da cidade, o
disciplinamento do tráfego de ca

minhões e dos ônibus de
sacoleiros que chegam à cidade.
"Também é preocupante o alto
índice de motorização da cidade,
segundo os dados levantados o

número chega a 35 mil veículos

paraurnapopulaçãodepoucomais
de 80 mil habitantes", detalhou
Twardowski.
A respeito do transporte cole

tivo ele disse que o sistema não
atende bem aos usuários. De acor
do com o engenheiro Q ideal é que
haja um distanciamento de 200 a

250 metros entre os pontos de

parada; queexistam faixasexclusi
vas de trafegagem; velocidade
controlada; cobertura dos pontos
e a confiabilidade nos horários.
"A comunidade precisa dos ôni
bus comourna alternativade trans

porte", declarou ele.
Por fim, os engenheiros disse

ram que a cidade, por ser mais

"espalhada'
"

precisa estender a
rede de ciclovias, principalmente
para os bairros ondemora a classe

operária, para que haja uma maior
utilização dasbicicletas como urn

meio de transporte. "Deve ser

priorizado o transporte coletivo e

asciclovias,e não o transporte por
meio de automóveis, até para que
se reduza a rotatividade de veícu
los pelas ruas principais". afirma
ram os técnicos.

Jaraguádo8u1-ADelegadade
Policia de Jaraguá do Sul, Jurema
WtiIr,encaminhouontemaoFórum
da Comarca o inquérito policial
que apura a denúncia de estupro
ocorrido nodia 3 destemêsnaVila
Mathias, zonaleste da cidade, pró
ximo à Cohab da VilaRau. Adele

gada remeteu também o pedido de
prisão preventiva do acusado
Daniel EduardodosSantos. "Res-,

I

ta aguardar a aprovação ou não do
'

pedido pelo juiz' " disse Jurema.

Segundo ela, foram ouvidas

quatro pessoas no inquérito - o

acusado, a vítima e'mais duas

pessoas. Os dois depoimentos adi
cionais pouco esclareceram, de
acordo com a delegada, pois' 'não
houve testemunhas que presenci
aramofato".Ontempelamanhãfoi
ouvida a última pessoa arroladano

inquérito, "trata-se de urna pessoa
quemorapróximo dacasada sogra
de Daniel. A outra trabalha em

uma olaria, também naquela re

gião", informou Jurema.

Amulherque foi vítimado estu

pro e que estava internada no

Hospital 'e Maternidade Jaraguá,
teve alta na terça-feira. Algumas
pessoas que conversaram com ela
no hospital disseram que no sába
do a mulher ainda parecia muito
abalada psicologicamente.

Seminário
Distrital da
FundaçãoRotária

Realiza-se sábado (20), na

Federação do Comércio de Santa
Catarina, à rua Felipe Schmidt,
nacapital doestado, às 9 horas da
manhã, o SEMINÁRIO
DISTRITAL DA FUNDAÇÃO
ROTÁRIA, para o qual são

convidados os clubes do D-4650.
O governador HELIO FREITAS

deseja a maior participação, de
companheiros dos clubes do

distrito, eis que serão tratados

interessantes matérias
relacionadas com aFUNDAÇÃO
ROTÁRIA, especialmente o

fomentoà compreensãoe relações
amistosas entre os povos de

diferentes nações, através da
promoção de projetos tangíveis e

eficientes, de caráter filantrópico,
humanitário e educacional.

Ninguém deveria perder essa
oportunidade de participar de tão
importante jornada .�umanitária.
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Empate classifica o "Moleque Travesso" para.apróxima fase da copa

Juventusjoga hoje
contraXanxerense
Jaraguá do Sul - o "Moleque

Travesso" joga hoje à noite em

Xanxerê, a partir das 20h30min
contra a Xanxerense. As duas

equipes precisam apenas de um

empate para alcançar a classifica

ção para a próxima fase da Copa
Santa Catarina. Nos jogos de

terça-feira, ambas venceram seus

jogos e lideram a classificação do

grupo B com 6 pontos ganhos. O
técnicoPicolé temproblemas para a

escalação da equipe, com três joga
dores suspensos e dois que estão

contundidos.
No jogo de terça-feira contra o

Blumenau, no Estádio João

Marcatto, o Juventus venceu pelo

placarapertadode I xO,comumgol
de Ricardo já nos descontos da

primeira etapa. Amauri, Gilvam e

Ricardo receberam o terceiro cartão
amareloe estãoforadojogo dehoje
contra a Xanxerense, Biro-Biro e

Antunes, que sentiram dores após
o jogo, farão testes com omédico da

equipe para saber se terão condi

ções de jogo para hoje. A delega
ção viajou ontem às 13 horas para
Xanxerê, onde deverá fazer um
treino tático, conforme informou o

técnico Picolé.

Se o técnico do Juventus puder
contar com Antunes e Biro-Biro, o
"Moleque Travesso", deve ter a

seguinte escalação: Mareio Ventu

ra, Luizinho, Nei, Alcir e ZéMário;
Nilson,Antunes eFábio;Biro-Biro,
Amaral e Silzinho.

A Xanxerense, que venceu.ao

Marcílio Dias em Itajaí, na terça
feira,peloplacarde 3xI, jogacom a

possibilidade de empatar e ainda

assim classificar-se emprimeiro lu- 't
gar do grupo, pelo saldo de gols.
Não se sabe qual a intensão da

equipe para apartida,pois o empate
desclassifica as duas outras equi
pes do grupo, Marcílio Dias e

Blumenau. No caso de derrota o

Juventus
.

ainda pode chegar à

classificação , caso aconteça um

empate em Blumenau.

Cincoequipesjáestão classificadas
Além da Chapecoense, mais

quatro equipes já garantiram clas

sificação para a próxima fase da

Copa Santa Catarina. Criciúma e

Avaí, na chave A; Concórdia, na
chaveD e Figueirense na chave E
- junto com o time de Chapecó. Na
rodada de terça-feira, 16, foram
marcados33 gois,médiade 3,3 por

partida e o destaque foi a goleada
de 9 x 1 do Criciúma, sobre o

Operário Mafrense.
Na terceira fase do campeona

to os jogos serão eliminatórios e

caso o Juventus fique na segunda
posição do gnipo, tem a desvanta

gemde jogar a segunda partida no

campo adversário. A classificação

no grupo do "Moleque Traves

so", até a penúltima rodada, é a

seguinte: em 10Xanxerense com 6

pontosesaldo zero; em 20Juventus
com 6 pontos e saldo - 2; em 30
Blumenau com 4 pontos e saldo de
dois gols positivos e em 40
Marcílio Dias com 4 pontos e

saldo zero.

Jogos Abertos

Jaraguá do Sul conquista
dez medalhas. em Tubarão
Tubarão - A delegação de

Jaraguá do Sul, que participou dos
330 Jogos Abertos de Santa

Catarina, começou a voltar para
casa ontem. Na bagagem pelome
nos 10medalhas e uma 158 coloca

ção na classificação geral da com
petição. Segundo o presidente da

Fundação Municipal de Esportes
(PME). Jean CarIo Leutprech, "o
municipio acabacomuma boapar-

<, ticípeção nos jogos.. apesar de

que este foi um ano atípico e foram
vários os problemas enfrentados".

Das quatro medalhas de ouro

conquistadas, três foram no atle
tismo euma no judô. Entre as qua
tro de prata uma foi no judô e três
nas competições de tiro. E mais

duas.medalhas de bronze, ambas
tambémno tiro. Não foi conquista
do nenhum troféu - apenas um 20 e
um 30 lugares em competições de
tiro, por equipe.

Ontem ainda haviam atletas de

Jaraguá do Sul que participaram

das competições de Karatê, "mas a
dificuldade é muito grande, pois o
nível é elevado e a seqüência de
lutas é desgastante", disse ontem

à tarde o presidente da FME.

Hoje deverão chegar à Jaraguá
do Sul as jogadoras do vôlei femi
nino, que acabaram ficando com a

quarta colocação, depois de uma

ótima campanha nas fases
classificatórias. "Nas semi-finais

perdemos para Joinville, que tem

uma grande equipe e na decisão do
terceiro lugar as nossas meninas
não conseguiram vencer as atletas
de Chapecó", relatou Jean.

Emrelaçãoaovoleibol,eleacres
centou que a equipe foi além do

esperado, pelo fato de que se trata

de um grupo renovado e com uma

média de idade muito baixa, "são
todas jogadoras dos joguinhos,
com excessão de uma ou outra

jogadora".

Pontuação demonstra queda
Em relação ao ano passado,

Jean disse que houve uma queda
de produção. "Em 1992 conquista
mos a sétima posição no quadro de
medalhas, contra um oitavo ou

nono deste ano, mas além das

mudanças tivemos que enfrentar
muitas dificuldades, além de vári
os atletas nossos terem sofrido
contusões que prejudicaram o de-

sempenho de todo o grupo, a nível
de medalhas e pontos", justificou
Jean Leutprecht.

Mas o número de medalhas,
que ficou menor em quantidade,
foi melhor em qualidade, segundo
o presidente da FME. "Conquista
mos mais medalhas de ouro neste

ano", finalizou.

,

Ricardo é um dos desfalquespara ojogo de logo mais emXanxerê

VENDO
CASA DE ALVENARIA

Toda de tijolos a vista, aquecimento solar na casa toda, suite com

hidromassagem, 3 ar condicionados, 6 quartos com armário
embutido, mais cozinha e sala, garagem para 5 carros, terreno 30 x
26 = 780m2• Acompanha mais uma casa de alvenaria com área de
8 x 11 que possui 3 quartos e um banheiro mais sala e cozinha cl
garagem, anexo 1 escritório e uma cobertura de 8 x 11 como sala de

jogos, totalmente murada, área nobre próx. ao Agropecuário. As
construçOes tem um montante de área coberta de 600m2• Aceito
proposta. Horário comercial72-2659 fora deste horário 72-2749.

r------------------�
• TRIVIUM •
• •

: TECIDOS LTDA. :
• Malhas em rolo e em quilo pl confeccionistas.•
• Temos também retalhos, cotton, e microfibra •
• Vendemos no Atacado e Varejo a preços de II
• Fábrica •
• Rua Joinville, 4368, em frente ao ,Trevo de Sehreeuer •
.. Fone: 72-0237 ..------------------

Loja Baumgarten
Relojoaria - Conf"çfies

- Fotos

Rel'eluçüo na hor« de

fotospura documentos
Rua 11 de Novembro,

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