
Fone: 71-0091
NilofechlllfU)spara

almoço

Dólar
-

Paralelo

Compra(29/01). CR$425,00

. Ve�l(ia (29/01) CR$415,OO
Comercial

Compra(29JOl) cR$448,050 '

Venda{29A:>1). CR$450,070
Túrismo

Corppra(29/0 1 ) , .. Cr$415,OO
Vendã(29/01).7 _ .. Cr$435,00
TR

241l�a 24/01 : . .38,08%
27/12á27101 : , :AJ_>.�?",{o:"
Sa/ár1õ -minima'

c,->.· -e-

JulJ;lo.;:,>:.::i.� Cr$4;639,800)Xl .'

Agosto CR$ 5.534,00

Setembro CR$9.606,00

Outubro CR$12.024,00

Novembro CR$15.021,00

Dezembro CR$18.759:oo

_
Jal1eiro/94 CR$32.882,OO

.

Fevereiro/94 : .. CR$42.229,OÖ

.Ó> As outral O.
rem.uneradas'

I

acaba.�d;e
.pedir O bone·

INVESTCONTA.
REMUNERADA
MAIS REIUIlEUDA QUE AS OUTRAS'

NACIONAL
o Banco que está a seu lado

AnoLXXV N° 3.828 Jaraguá do Sul, 29 de j 130,00

Retira"dos'1 00metros de tubo da avo Marechal Deodo

hoje com apenas
5 funcionários

o
o ..-::

SAMAEfaz melhoria ����:
.

.' tr ; .

.

.

��
Foto: Samapi" 1\).,.' ......

.

. , oSAMAEestátrabiWah ..

mensalme.ntenastubuläç�s�é�l
Jaraguá do Sul, que até�'JãoL.N
apresentavam mato�s�
problemas. Primeiram6lltel:6Qi.�.
aprincipal rua domunicípio, a
avo Marechal Deodoro,' que
retirou-se aproximadamemee'
1OümetrosdaantigatubiÍÍ�'?).i',
onde causava vazamentos

quase que mensalmente, por'
novos tubos, agora de PVC" .

Em poucos' dias toda a

comunidade jaraguaense
poderá receber a água com

maiorqualidade,poisoSAMAE
está mandando técnicos para
recolher amostras nas

nascentes e posterior
distribuição. Pági.a5

I
Problemas

INSS conta

.

'

Máquinasforam deslocadaspara o local da obra

Exclusivo
, Confira quem.

Quem acompanhou nos anos anteriores o campeonato
carioca de futebol tem boas recordações, mas nos últimos
dois anos os cartolas levaram o futebol para o fundo do

poço. Para este ano, tudo poderámudar, as equipes que
eram até o ano passado menos qualificados do que as de

São Paulo, poderão dar umareviravoltano quadro.
Página 12.

AagênciadeJaraguádo Sul
do INSS, enfrentando sérios

problemas por falta de

funcionários, pois a prefeitura
municipal recolheu os seis
funcionários que estavam

trabalhando no posto. Segundo
o chefe' interino, Osmar

Salgado, o problernanão deverá
ser. resolvido a curto prazo.

...... ---- --' . Página 3.

Futebol

FONE (0473)76-320.0

passou no
vestibulardaFerj Campeonato carioca;

voltá aos velhos tempos

-

x
...... )

FAX (0473) 76�O�04

-.

Nesta edição, o CP divulga _

.

os aprovados da Ferj.
Aproximadamente 220

jovens deverão iniciar seus
estudos no. mês de março. Os
candidatos deverão se

apresentar corn toda a

docurnentação necessária para
arnatricula Mais informações
no CP classificados páginas
2-4 e 2-5.
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Barãe de Itapocu

-,

Em 192�, continuava rendendo o

migo estampado no Jornal de
Joinvilíe que, como órgão de im

preusado distritoséde doMunicí
pio de Joinville, não poupava o

CORREIODOPOVO, semanário
do 2° distrito que tinha boa pene
tração no 3° distrito '- Hansa
Humboldt e no futuro 4° distrito,
o então Bananal, atual município
de'Guaramírím, Assiméque, além
de desfilar nomes honrados de

Confira a
história,

"A História de nossa gente
não pode ficar só na sauda
de". P passado só é impor
tante se o seu tempo foi bem,

. empregado.

Há 72 anos

pessoas que residiamna incipiente
vila deJaraguá e pela sua impor
tância que representavam no lu

gar, as autoridades do município
séde e comarcajudiciária, tinham
atividades ligadas ao Tribunal
Correcional e ao Juizado de Paz.
ArturMüller, velho guerreiro,uti
lizava de sua fluente pena para

, fustigar ao atrevido advogado que
ousava atacar os homens de

Jaraguá.

Há 70anos

- - Em 1924, realizavam-se elei- Justiça, acompanhado de enge- .'

ções gerais e Jaraguá era um óti- nheiros daEmpresa deEletricida-
'ino e .disciplinado reduto eleito- de de Blumenau, para ver se. con-.
ralo Pará Senador, nas eleições de seguia da Empresa Joinvillensé, a
Jaragilá",eram sufragados os se- encampação da lui e força- em
guintes 'uÓlÍles: General Felipe nosso município (Joinville), :lIe�'
Schmidt, 1.576 votos: para depu- ". pois de conferenciar com o geren
tado federal - AdólphÓ Konder; .,

te, retomava à Blumenau, porque
1.573, dr..Celso Bayma, 1.574, e aßmpresaJoinvillensepedlacéus

,
, âf: Ferreira Lima,'1.51t éterraspelaconeessãö.cêitameríc

·C·
_ A 'Empresa 'de Luz e Força de te com o objetivo de não se desfá-e

Jaraguáeravisitadapelodr. Victor -zer da empresa que também ser-

Konder, DD. Secr. do Interior e via à vila de Jaraguá .

l(á 57ant}$., '

- Em 1937, era prefeito Leo�do -Annando Salles deOliveiraapa
Augusto Gereut, eleito pelos recia, suraindo dasmassas conser-

, " " .,

integralistas. Embora partido do- vadoras da Nação e era tido como

minante, havia quem discordasse homem predestinado para salvar
daorientaçâoquefalavanaregene- nosso crédito no exterior. "Com
ração dos costumes com a trilogia .sua cultura invulgar saberia com

Deus-Pátria-Família.Alguémque dignidade salvar a democracia no

se identificavacom"P" escreviana Brasil tãoaviltadanosúltimos tem-
" imprensa local: "O integralismo .pos demagogos da fancaria".

tambémoombateasnegociatascöm
.

-Odr. UlysséaCosta.digno Juizde
empregos. Esta semanaum funcio- 'Direito da 18 Vara da Capital pas
nário municipal, de acordo com o . sava por Jaraguá com destino à
sr. Prefeito, vendeu seu cargo aum Florianópolis, única via terrestre

integralista.Issonemnakepúblíca entre o Sul e o Norte do Estado,
velha se dava", pelo litoral.

Há lOanos

-Em 1984, a Acat�sc com seus

técnicosdoEscritóriolocalparti
cipava com oGovemo do Estado.'
dó lançatllentQ' do Progratlla de

Recuperação' das pequenas Pro
priedädesRurais, especificamen
te àqueles que tinhatll SUßS pro
priedades atingidas por chuvas,
enchentes, gratlizo, geadas, ven
tos fortes e desJlloronatnentos.
- Jarag.uá perdià posição entre os

.

municípios mâis desenvolvidos"
do Brasil. Pêlo décimo ano con-

secutivo, aFevistaDirigente,Mu
nicipal, do Grupo Visão, publi
cava a relação dos 500municípi
os, apresentando dàdos do· al10,
notando-se--que Jaraguá' teve

" queda acentuada eßI relação a

anos atlteriores, caindo da,107" e
1982para a 2038 coloca'ção em

1983. ,ficalulo na 158 posição ell
tre as 38 unidaàes mwlicipais
catarinenses classificados eatre
os 500 mais .deSenvoÍv.idos de

.'

país.

. Alta TecnolDgia
emmatérias-primas
vara alimentos

Fone: (0473) 71-2277 - Jaraguá do Sul- SC

Eudeputo, tu dq,lftas, ele deputá...
"Individuo comissionado para tratarde

. blica emfavordeplaliosde saúdepanicula
negociosde outrem "segundo o acadêmico res são a prova de que o sucateamento do
AurélioBuarqúe deholandaFerreira, como Brasil beneficia, e beneficiara.poucos em

irá o Heputado reeleger-se? Sem a," detrimento da coletividade.

incompatibilizaçãoentre o cargoocupado e Enquanto isto acontece, Betinho é indi
opretendido.ojádeputadoterá que, tratan- � cado (politicamenter) para Nobel da Paz...

. do de negócios de outrem (o povo), cuidar Enquanto a Revisão Constitucional não
do seupróprio negocio; a reeleição. Quem vem - e devevir com a aprovação da reelei
ditá quando o delegadoda assembléia zela ção, também, deprefeitos e governadores
dos seus interesses ou dos daqueles que o ,é hora de cada cidadão procurar saber o

elegeram? que o seu candidato eleito está realmente
A lição tirada da história recente é, ao executando na vaga conquistada: será que

queparece, a de que indivíduos eleitos têm não.é ele (ou ela) oresponsâvelpelafalta de
mais chances de corromperem é de serem quôrum nas sessões? É um daqueles ele

corrompidos: o poder é o culpado? mentos que chegam ao plenário nó terçá-
Enquantoafome-grandetemaparaojim feira e somem já na quarta?

do século - grassa no país (só descobriram É, também, tempo bastantepara estudar

agora?), deputadossãofotografadossenta- o perfil de cada possível candidato: averi
das ao café damanhã - que. para qualquer guando, comparando, debatendonãoasim
outro brasileiro seria,um banquete -, às patia dopersonagem, amaneira afávelcom
custasdo eráriopúblico.Motoristas, secre-

'

que dá tapinhas nas costas e paga cerveja
tários, impressos, telefones, tarifaspostais, no barda esquina, mas sim a quantidade - e

fax, computador, todo o referencialprimei- a qualidade - dás propostas que apresen
ro mundista é dadoaos representantes de tou, a/orça com que defendeu os interesses

i um povo que não tem o que comer, onde dos seus eleitores (com um todo), a desen

morar, onde ser assistido quando na doen- voltura e Simplicidade. com que deixou de

ça: a retaliação da assistência médcia pú- dizerEUparafalarNÓS.,:
'

. �.� ;,.",.' l

r.:,. ��,J..l""

'" ;;-

'_", '

Gôvernanoa'�paTalela �,
! . .

-

Uma espéciede tutelagem
(Rel)Ublicado por ·ter saldo com incorreções)

.

. José Castilho Pinto

--i,-
,,;->

,

O assunto do momento é o da

existência, aqui dentro do nosso

País, deuma govemança paralela
contrapondo-se ao governo da

.,
União legalmente constituído.
Essa governança paralela é im-

,

posta, segundo dizem, PQr pode
rosas Empreiteiras que no afã de

conseguiremaconstruçãodeobras
públicas, colocaram em prática
um esquema de poder paralelo
abrangendo várias camadas in
fluentesda nação que facilitam a

consecução de obras .sempré
,

superfaturadas .rendendo às

Bmpreiteirás "Iberos fábulosos".
Como se já n�o bastasse as

deséobertas das ÇPls do INSS e

�tá r�ente do Orçamento, um
verdadeiroc:::arteldeassaitos, des·
viose roubosdebilhoosde dólares

�- - ' -.

.-

nos- impor condições vexatorias
de existência.

dos cofrespúblicos, temosagora o
caso das tais Empreiteiras, urna
novamodalidadede roubaroBra
sil e conseqüêntemente nós 0S

contribuintes brasileiros. E se for
descoberto mais compatriotas li
gados à essa ladroagem, sejam
eles desocupados, pertencentes à
empresas privadas ou mesmo ao

funcionalismomunícipal, estadu
alou federal, ainda assimnão é de

perdermos a esperança no futuro
40 nosso País mas, não obstante,
teremos de lutarbravamente para
evitar uma tutela. .Sim, meus le�

. tores, pois uma governança pata
,leia c()mo essa que dizemeiistir e
funcionaraqui noBrasil,jáé uma
espécie de tutelagem que amanhã
ou depois poderá contar com for
çà bastante,para apertar o cerro e

Diante das CPIs do lNSS, do
Orçamento e agora do caso das

Empreiteiras que já não são um

"mar de lama ou corrupção" mas
simdeverdadeiro "chafurdamento
numa esterqueira", temos de exi
gir dogovernoque investigue tudo
até I}S últimas conseqüências e <

aplique' aos envolvidos punição
exemplar como cassação deman
dato e direitos políticos, prisão e

seqüestrodosbens, pertençameles
a isto ou aquilo, sejam o quemais
forem, pois não podemas perder
esta Ocasião preciosa para uma

devas�e limpeza global, oBrasil ,

não ,precisa de filhos ingratos ou
ladrÖCs.

E'!gêriQ\fICtorSêhrnéiCket
.

DiretorGeràI Diretor'AêhiriiStfätiVo

FundadO em 1 E,.de maio de ,1919
.

. ..
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,
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INSS

Falta defuncionários
gera reclamações

JaraguádoSul ..Oatendimento
público no Posto de Beneficios da

agência de INSS está gerando inú
meras reclamações em função da

demora, e, de acordo com o chefe
interino do posto, Osmar Salgado,
não há previsão para solução do

problema a curto prazo. Ele explica
que o principal problema hoje é a

falta de pessoal para atendimento,
já que seis ftmcionários que traba
lhavam na agência, cedidos pela
administraçãomunicipal, foram re

colhidos à origem em função da
reformaadministrativalevadaàefei
to pela prefeitura

informa, opostosó temcinco funci
onários e os qUe estão em férias só
retomam em fevereiro.

.

O Posto de Beneficios do INSS
de Jaraguá do Sul tem cadastrados
mais de 10 mil pessoas, entre apo
sentados e pensionistas e, nos dias

demaiormovimento, otrabalho tem
se estendidomesmo após o expedi
ente normal, que é das 12 às 18

horas, "Já tivemos dias ein que tra
balhamos até depois das 19 horas,
tamanho era o movimento", revela.
A iníormetização do posto só

serácompletadaem aOOI, quandose
espera a melhoria dos serviços.
Atualmente, mesmo com toda a

documentação em ordem, uma apo
sentadoria não sai emmenos de 45

dias, enquanto queem outrosmuni

cipios do estado 9 processo não
. demoramais que três dias, em fun

ção da informatização.

Paracomplicaraindamaisasitu
ação, salienta Salgádo, a saída dos

servidores públicos municipais se

deu exatamente quando os funcio
nários do'posto estavam em pleno
programa de férias. Atualmente,

Valores alterados' .

Prefeitura ·entrega
camês do IPTU

nente, sem edificação ou acima da
cotade 100metrosdoníveldomar;
• Imóvel de órfãos de pais, do- .

ados ou herdados, enquanto me

nores e íncapazes.com rendimen
tos abaixo de três salários míni

mos;
, • imóveis da Rede Ferroviária

Federal;
• Imóvel localizado ou não no

perímetro urbano, usado para ex
tração vegetal, agrícola, pecuária
ou agroindustrial.. cujo produto

.

seja para o sustento da família re

sidente.

Jaraguá do Sul - Os novos

camês do IPTU da prefeitura de

Jaraguá do Sul serão entregues
aos contribuintes a partir de 15 de
fevereiro. O Imposto Predial e
Territorial Urbano do município

.

sofreu alterações em função do
'novo Código Tributário e da nova
Planta de Valores, aprovados pela
Câmara no ano passado.

Embora os valores tenham sido

alterados, estão ainda abaixo aos

cobrados em municípios como

Joinville, Blumenau, Florianópolis,
Brusque, Itajai e Balneário
Camboriú. Outras isenções também são

incluídas na lei:Porém, o principal àspecto são

as isenções queoCódigo Contem
pla, através da 'legislação
conplementarva Lei 1753/93,

lá, observou o prefeito, apenas seis
crianças são abrigadas no periodo
noturno, sendo inadmissível man
teruma crecheabertaatéamadruga
da para cuidarde seis crianças.

Por isso; o mais fácil, segundo
Vasel, é a fórmula de alteração do
horário de trabalho, de mudança de
turno para o dia ou, então, que as

empresas arquem com as despesas
no período desejado,

.

O prefeito determinou aos técni
cesda secretariadoBemEstarSoci
al que apresentemum levantamento
detalhado da situação, creche por
creche, para definir a realidade e

tomar uma decisão.

S·indiCalistas reúnem-se com o prefeito

Vaseldecidiuhorário
.

para creches em 94
Jaraguá do Sul- Em audiência

especial, o prefeito Durval Vasel
#

recebeu presidentes de sete sindi

catos, com a finalidade de ouvi-los
sobre o funcionamento das creches

municipais de Jaraguá do Sul.
As Creches, até o ano passado, .

funcionavam durante o dia e à noite,
. até.quatro da manhã. Um levanta

mento de técnicos da secretaria do

Bem Estar Social concluiu que o

horário nottirno era ocupado ape
ruis por 20% da clientela, tomando
cara a manutenção das creches e,

principalmente a entradae saídadas
creches.

Por estas razões, o prefeito
Durval Vasel decidiudefinirohorá
rio das creches, a partir de 1994,
entre seis da manhã e 19 horas.

Posteriormente, admitiudeixarqua
tro das doze creches municipais
atendendo no período noturno, mas
somenteno cursode 1994,para que
as empresas adaptassem seus sis
temas à nova determinação.

Os sindicatos dosmetalúrgicos,
. comerciários, vesi:uaristas, empre
gadosrurais, servidoresmunicipais,
alimentação e de trabalhadores da

construçãoe domobiliário, resolve
ram apelar aoprefeito parauma s0-
lução que ampliasse o. horário de
outras creches.

Segundo' o 'sindicalistas Jair

Mucinafto,dosmetalúrgicos,oacor-
. do coletivo assinado com a classe

obriga as empresas a darcreche aos

empregados. Ele sugeriu uma solu
ção parceirizada entre as empresas,

Na reunião, apaufllfoi os horários em que as crechesfunciontlrlJo

os simJicatos e o po(Íer público
munieipal..O prefeitoDurval Vasel
aceitou discutir a hipótese, mas

antes quer buscar a possibilidade
de remanejamento dos empregados
da noite que usam creche, pára 'evi
taro rompimento do sistemacriado.

.

Hoje 80010docustodeumacrian

ça nas creches é absorvido pela
prefeitura, fato que o prefeito não

aceitaeossindicalistastambémnão,
segundo declararam no encontro

comDurval Vasel, razãodeteremse
oferecido para uma busca conjunta
de soluções que beneficiem a to

dos.
Os sindicalistas citaram o exem

plo da creche deNereuRamos,mas

Média mensal

Aplicado 38,45% na educação em 93
.

.

. I

Não pagarão ISS, dentre ou- Jaraguá do Sul - Apesar
tros, os trabalhadores avulsos, os das dificuldades vividas duran
autônomas com renda bruta men- te 1993,apiefeituradeJaraguá

Por esta lei, nãopagamo IPTU: sal inferior a dois saláriosmínimos do Sul aplicou a médiamensal
• O dono de um único imóvel, e-o prestador de serviços na quali- de 38,45% do seu orçamento

usado para residência, com renda dade de autônomo em' gozo de
global em educação, conformeda família abaixo de três salários beneficio por enfermidade junto ao .

mínimos; INSS, devidamente comprovado e afirmouoprefeitoDurvalVasel
• Oex-combatente da 2aGuerra, enquanto durar o beneficio. na entrevista coletiva desta ter-

dono de um único imóvel e �Ué lhe Além disso, as. microempresas ça-feira passada, à imprensa.
sirva de residência; I

terão direito à redução de 50%-'rto Segundo O· prefeito, os nú-
• Imóvel enquadrado como ISS e não pagarão taxa de licença as meros indicam a preocupação

enxaimel; construções de até 70 metros qua- como uma das prioridades do
• Os imóveis cedidos ao� po- drados, na hipótese de um único

seu gay.emo, confirmadas pederes públicos ou utilizados em imóvel que se destine para fins
caráter social, beneficente, residenciais em que o chefe da los números finais dos levanta

educativo, cultural e esportivo; família- não perceba salário mensal mentos de receita e despesa do
• Area de preservação perma- superior a três mínimos .ano passado.

�,tCORR�IQ;;QOpevO�.JaragJlá"&i�2�j.wiit�l!UJÜ94

Ein saúde, os investimentos.
médios mensais ultrapassam
13%, quando omínimo exigido
é 10%.

Os recursos emeducação e
.

saúde foram exigidos por causa
da grande demanda escolar de
1993 e a prevista para 1994,
forçando aampliação dos espa
ços fisicos e' a formação de
infraestrutura' técnica,
tecnológica, profissional e pe
dagógica,

Para isto, foram construídas
ou ampliadas 21 escolas muni

cipais, com 19 novas salas em

construção ou remodelação em
andamento.
A clientela escolar, compa

rando-se 1992 com 1994, pra
ticamente duplicou em Jaraguá
do Sul, considerando-se inclu
-sive amunicipalização eos cur

sos de formação de adultos de
18 a 48 e de 58 a 88 séries, de

.
caráter supletivo.
A intenção, segundo o pre

feito Durval Vasel, é prosse
guiraplicandomaciçamente na
educação e na saúde, sem des
cuidar dos setores de obras e

serviços públicos.
à. 3
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Primeira sede do clube

Jaraguá do Sul-Noúltimo dia
21, estiveram reunidos na sede da

Sociedade Esportiva e Recreativa
Menegotti, desta cidade, os atuais
e ex-integrantes do Clube Atlético
Fantmen para confraternizar os 20
anos de fundação. do clube.

A história
O clube foi fundado em 221ln4

pelos srs. AlmirMenegotti Rocha,
.

GilbertoPiccoli,MárcioMenegotti
Schünke,HumbertoGrossi, Sérgio
Emmendoerfer, César Pamplõna,
Marlon João Coelho eEdsonKoch,
todos garotos com a idade de 12 a

14, quequeriamformarumaequipe
de futebol de salão, e promover
outras atividades recreativas como

competição de pesca, jogos de
mesa e festinhas,

As reuniões eram feitas aos sá

bados a tarde na sede do clube na.

atual rua Erwino Menegotti, 199,
onde eram discutidos assuntos

relativo a disciplina, freqüência e

outros. Na época foi elaborado um

Excursão a Joinvillepara dispulllr torneio de Futebol

estatuto com as normas para reger
o clube que aindahoje continua em
vigor, dentre elas a que limita a

participação de 10 associados e

mais um sócio representativo.
Ao longo destes anos o que

sempre se destacou no clube foi o

espírito de companheirismo .e har
monia entre os associados. Muitas .

conquistas foram obtidas no es

porte, como convivência em gru
po, propiciou inclusive grande
aprendizado aos semi integrantes
de executar atividades de liderança .

e comando. Ao mesmo tempo ou

que com prática de esportes se

desenvolvia corpo e mente saudá
veis.

Atualmente a sede do clube é

junto a Sociedade Recreativa

Menegotti, gentilmentecedidapela
"famíliaMenegotti ", onde os inte

grantes reúnem-se as terças-feiras
a noite para jogar futebol, bater
papo e promover atividades de
lazercomafamília. Equipe de Futsal no infcio do cblbe

Clube fundado em 74s"obrevive até hoje cultivando raízes

CAF comemora 20 anos

Atuais e ex-integrantes presentes no 200 aniversário do CAF

�4
--

-2:'�·--.
- ---.- -1"'"-"-' ,- :#5- iiilili:i:::!::

_-- '-=---4--�----�-- ----W-iiia-

Sóciosatuais
Almir I. Menegotti Rocha
GilbertoPiccoli

Márcio Menegotti Schünke
Charles Menegotti Rocha
Rogério Ersching
SérgioEmmendoerfer
GilmarMenegotti Rocha
Renato Régis
Maurici Zanghelini
Rogério Kühn

Rinaldo Velozo

Ex-associados
VolneiTomazelli

Humberto Grossl

César Pamplona
Carlos Henschel

Lauro Cogrossi
Ivo O. Piazetini
DitmarVolkmann

Sérgio Motta

Arino Valle

VâldirVegini
Marlon João Coelho

Edson Koch

Arno Koch

Laércio Koch

Ademir da Silva

Gilmar de Souza

Getúlio Stadnichk Jr.

Presidentes doCAF
desdesuafundaclo:
Almir I. M. Rocha

Mareio Menegotti Schünke
.

GilbertoPiccoli

Gilmar R. Menegotti Rocha
Charles Menegotti Rocha
Renato Régis
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Objetivo émelhoraraindamais a qualidodeda água em 94
JaraguádoSul-Dentreasmui

tas obras que o SAMAE vem rea

Iizando em beneficio da comunida-
.

de jaraguaense, umas das priorida
des era consertar a tubulação da

avenida Marechal Deodoro, próxi
mo aMarcatto, que estava ern pés
simo estado.

Segundo Gilson dos Santos,
chefe de obras do SAMAE, os no

vos tubos irão fornecer maior qua
lidade da águajuntó aos moradores

e comerciantes que são abasteci
dos pela rede. •A obra começou às

7 horas damanhã e terminamos no

mesmo dia, pois não podemos per
der tempo, ternos mais obras há
serem realizadas, tudo em beneficio
da população", finalizou Gilson

Os 100 metros de tubos que fo

ram retirados no dia 21, eram ainda

da gestãode Victor Bauer e, porser
antigos causavam vazamentos qua
se que mensalmente no trecho cau

sando transtornos pera quem ali

transita. Os tubos de cimento foram

substituídos pelos de PVC, sendo .

maís resistentes e, diminuindo bas

tante aspossibiliades de novos va-

zamentos. Aproximadamente 1,5 melroforam escavadospara retirada dos tMbos

A SAMAE está procurando
melhorar a qualidade da água
fornecida em todo municipio. Para
isto, técnicos estão buscando no

vas nascentes de água nos bairros

para recolher amostras e fazer o

tretamentoe, posteriormenteampli
ara rede.

IIC

Para aju.dar no .

crescimento das micro e '_',

pequenas empresas.de .

Santa Catarina, o Governo
do Estado criou o Projeto

) Crescer. O Besc faz parte
.

deste projeto, com linhas
de crédito sob medida

pará o tamanho da sua
empresa. SáQ'

.

'financiamentQs- '

exclusivos, com mais
fa.cilidade e vantagens
para você. Escolha a

.

melhor opção. Maiores
informações;' converse'

com o gerente da sua
agência ßesc:'

"

.. Flnancia.m�nto de
Capital de Giro

* Financiamento de ICMS
* FINAM-E ,- Empréstimo
para aq,uisição de

equipamentos

-.,

BESC Santa Catarina
ESTADO�TRABALHO

I'
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'Os "calouros" estão chegando
Dados curiosos marcarammais umaedição do vestibular, em

Jaraguá.
'

Dos 215 candidatos aprovados para fazer seus cursos naFerj, -

apenas 19, não são de Santa Catarina ( 3 de São Paulo - 8 do
Paraná - 1 do Distrito Federal- 5 do Rio Grande do Sul- 1 do
Mato Gorsso do Sul- 1 doMato Grosso ).

Osnúmerosmostramquepoucosestão imigrandoparaJaraguá,
tomando aadministração municipalmais fácil, pois commuito
imigrantes teríamos problemas dos grandes centros, ou seja,
favelas, desemprego e fome.

Angela Maria

Claumann, 21,
passou 110 vestibu
lar para cursar a

faculdade de Le
tras lia Ferj: A
mais "01'a "calou
ra" recebeu mui
tos cumprimentos.
E que venha a

Faculdade! \ Os "calouros" es
tão invadindo as

faculdades nesta

época, e não po
deria ser dlferen
te para Diego
Djoll,es

,

Bran äen burg,
jaraguaensede17
anos que passou ,;

lia Untversidade
Federal de Santa
Maria (RS), irá

.ri cursar Medicina:

Outra quepassou em Letraspara

FerjfoiaamigaTâniaMaraHenn.
Parabéns!

I

Agito MaTinara
A noltejaraguallese está 1'01- Femando Vanucd deve estar
tando ao normal: Bares com morrendo de ciúmes. É por
músicas ao viv�e dm,ceterias que sua ex-esposa, a gloriosa
começam a movimentar as MARINARA COSTA está de .

ruas t!a city. Para cOllc/uir a beijill/ios e abraços apertados
a/egriadosjol'em,sómesnw.o eQmocm,torLéoJaillle. "Cada. MarciaAlberton passou �o vesti

Shoppillg que com certeza irá qual com oparceiro queme- bulilr e irá fazer a faculdade de

ser Omaior sucesso. rece:
"

'

Letras em Jaraguá.

Até 25 de Fevereiro
/ você tem 30% de
desconto no preço
à vista em todos
os produtos.

\

Vestindo Você de Corpo Inteiro. ,

Getúlio Vargas, 55

- Os carnês começam a ser entregues via Correios dia 15/02;
- Pagamento emparcela única até 15/03 terá 25% de desconto;
- Preferindoparcelar, pode-se fazê-lo em B vezes, sem desconto;

,

- Não recebendo o carnê via Correios, reclamar naDivisão de

Tributação da Prefeitura, na Galeria Dom Francisco.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL '

.. /

�As obras que você quer, dependem do Imposto que vocêpaga -
..

CORREIO DO POVO -Jaraguá do Sul, 29 dejaneiro de 19946'
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CP Classificados
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• agógicos..
• lo Pessoa, 435 - Centro I
I ui - Santa Catarina I,
I �e Bombeiros, ao lado do '.
• lo Abdon Batista). •
•

one: 71-1587 •
� .

1..••••·••••••••••••• ..·•.. __•

,

MÁQUINA DE TRICÔ
VendomáquinadetricôElgin,
modelo 840 eom fronteira e
trocador de cor. Com 1 mês de
uso. Valor US$ 1.100,00. Ou
trocoporOverloq. Tratarfone:
72-4389. Com Gilberto

A P A R E L H· O
DE BARBEAR
Vendo aparelh de barbear elé
trico da Phiíips.novo, ou troca
porbicicleta. Tratarpelo fone:'
71-0815

ANDMlOR USADO

Compro andador usado para
bebê, paga até CR$ 3.000,00.
Tratar fone: 73-0422., Falar
comRita

VIDEO CASSETE

Vende-se, 4 cabeças:
Panassonic. Tratar pelo-fone:
72-3633

TELEFONE

Compra-se telefone

residencial, paga-seà vista. Fa
lar com Deoglair W. Gesser,
pelo fone: 71-1766

ALUGA-SE

Galpão, 1700m2• Tratar fone:
72-1393

GAITA

Compro Gaita Todeschini, 80
baixos, em ótimo estado. Tra
tar fone: 71-8342

ALUGA-SE
Aluga-se vestidos de noiva e roupas
para testemunhas - Tratar RuaMajor'
JúlioFerreira�28Vila lalau72-1102.

•••••••••••••••••

:Farmácia:
• •

Suely
·•

•

•

.'

: Aberto das 8 às 21 horas

: Sábado até as 18 horas
• Fone' 72-0170

: Av. Mal Deodoro, 852
•

••••••••••••••••

Compro retícula
de 85linhas
tamanho 30 x
40. Tratar fone:

72:3363

.___
INDEL Indústria Eletrônica Ltda.

�

FIAT 147/81

Vende-sé, a álcool, por CR$
450.000,00. Fone: 71-0139
comJair

CHEVETT�/8i �

Vendo, complete, ou troca-se

.por carro de menor valor. As- ,

sumirmais novepareelas, Tra-
.

tar fone: 71-5621. No portal
com Doemar durante o dia.

A última geração em Sistemas de Alarme.
II Sua segurança não está mais por um fio.

� o Alarme sem fio da Indel Indústria Eletrônica, repre
senta o que há de mais avançado em sistemas de segurança
em residências, lojas e escritérios:

-1"( Este sistema ópera com teenologia avançada, não exis-
.

tindo necessidade da fiação utilizada nos sistemas convenci
onais. Não há portanto, o incoveniente de quebrar as paredes

,

do seu imóvel.

� Acionada através dos pontos e controle remoto, por
intermédio de rádio freqüência, inclusive com discador auto
mático de telefone.

-1"( Solicite nossa vi'sita para demonstração de outras

seguras vantagens e orçamento através do telefone 71-8043.

Temos à venda Sarricas Importadas - Vinhos

Cachaças e Sebidas em Gera/.
Rua Oscar Mohr, 46 - Fone: "11-2642

Cep-89251.-570 .. Jaragu* do Sul - SC .

50 JORNAIS
':�isinÇlturas dos seguintes

,

jornais:
Folha de SãoPaulo
Estado de São Paulo

Folha Mercantil
Diário Catarinense

Jornal de Santa Catarina
Assinaturas/Anúncios

. Fone 72-0887,

: ._., Copa doMundo 94. Férias.' Passagens aéreas. Feiras de Negócio.
CaniÇaJI e'Disn.ey (15 dias por__USSl.523)... .Fale com a Hungária, e boa viageml, ..

,

Conheçá\tâiijbel1t�a"P.p. J: - PóÍipança Programada, de . Viagem - o grande lance, .�xcíitsivo,
da Hungâria Turismo parafac�litá�·sua:viagem;(pagâment�:·ein·atélQ:yeiês).;Tem(js'�'

diversosJi()téi!qs;,Ú:.iii�det(f§;�a4erá':I!:(j :,seui:lJ$lo f( 11.0- ��ÍI::/(}rç�nto. .

, .} tr.l � t;

I
.. .....,._.<>� ..."'cc,.-= -- ===='"'==-=-==--=;::-=_-=--===:;::-�====:.__...::.::.:--=-.::;..:::.::::::;.:.;::::.:::::.::.:::__��;;;:;;;;:;:;:;;;;;�;:;;:':;;�='::.::�=�-::
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Joroguá do Su I - SC

Encontram-se abertas até o dia 15 de fevereiro, no 8° Batalhão de
,

Polícia Militar em Joinville, as inscrições para seleção ao concurso
de formação de Soldados Policiais Militares Feminino.
Dos requisitos para a inscrição:
a) Possuir o 2° Grau completo;
b) Ter no mínimo 1,60m de altura;
c) Idade entre 18 e 26 anos;
d) Böa'CóIiduta'civil;

, �", . "'-Ue' ' ,'"' ",'

e) Não estar sendo processada;
"

.

f) Pagar a taxa de inscriçãô no valor de CR$ 500,00 (Quinhentos
cruzeiros reais);
g) Apresentar no ato dainscrição, 3 (três) fotos 3 x 4, recente e de
frente e carteira de identidade;
h) Teste de gravídez negativo;
i)Número de vagas existentes - 40 vagas para Joinville

Sérgio Luiz de Oliveira

Cap. PMCmt. da 3a/8° BPM.

A CWB LEVA VOCÊ DIRETO AO NORDESTE
·PORTO SEGURO

B DIAS· 7 REFEiÇÕES
INCLUI:' SAlDAS
, pa.sagem a6re. CUiUbal P. Segtxo I CUitib8 29�an
, Traslado Aeroporto I Holeli Aeroporto 05.19 e 26ff.,.,.
, 7 ,l6ria. na Pousada Chaul. c/ piscina US$

61- 9,- ,

(rec.... Inaugurada, a meJhor de P. Seguro)
Cofé e jaror "ariamente
, By n1ght com show da lambada, ,City Tour

Estado de Santa Catarina
Secretaria da Segurança Pública
-,

Polícia Militar
8°BPM
38CPM

Inscrições

BICICLETA
Vende-se, marca

Ranger-African, em
bom estado, contatos

pelo fone: 72 ...3363

com Adriano, em
horário comercial.

FUSCA/76_
Vende-se Fusca, ou troca por
carro maior. Valor CR$
600.00Õ:00. Tratar fone: 72-
1306

COMPRO

Ciclomotor, tratar pelo fone:
76-1296

FUSCA/74

Vende-se, cor bege, valorCR$
550.000,00. Tratar fone: 72-
1023

CORCELI/76
Vende-se embom estado. Tra
tar fone: 72-2850

DIVIDO ALUGUEL
Divido aluguel de

casa, perto serr. Rio
Molha. Contato pelo

fone:]1-1721
cl Camacho. Horário

comercial

NATAL J MACEIO
BOlAS

INCLUI: ,;.
, Pa.sagem atire. ctba I Natal I Maceió fCu!itib.
, Traslado Aeroporto I Hotel I Aeroporto

<,

NATAL, 4 dI'ria. no Hoiel Marina Praia &A. c/ café

: =:�n1:��-:'''.''�0 de Buggy
$.

MACEI6 ' 3 "'ria. nO Hoiel flitz. Praia c/ café
,.Tour à. praia. do Itoral sul, City Tour.

NATAL
� DIAS· 7 REFEiÇÕES

INCLUI:
.

SAlDAS
, Po.sagem II!r.. CUritIba -/ Natal'l CUritIba 29�an
, Traslado Aeroporto I Holeli AeÍ'oporto
" 7 "êria. no Hoiel Marina Praia &A,
, Café e jantar "ariamente
, Tour em Genipabu c/ pa.seio de Buggy
, Tour à Praia da Pipa, Tour ao Aquacenter
, Tour à. prall. do itoral sul, City Tour.
• Show tlplco no Mandacaru

SAlDAS
29�aQ
OS. 19 e 26ff.,.,.

US$799,
VITÓRIA

BOlAS· 7 REFEiÇÕES
SAlDASOS. 19 e 26ffev.

US$695,
INCLUI:
, pa.sagemo- c..;uba I Vitória I CUritIba 29�an
, Traslado Aeroporto I Holeli Aeroporto
, 7. "'rias no manMlhoso Holet Praia Sol
ein pJena ProIa de Nova_da
, Café da maml e jaror "ariamente ' City Tour

OS. 19 e 26ffev.

US$539,
CONSULTE SEU AGENTE DE

VIAGEM PREFERIDO

Consulte seu agente de viagens ou
PORTlCOTURISMO

RepresentanteC.W.B.
R. 9 de·Março, 485·
S. 405 • 4° Aodar

F.(0474) 22-0277 I 22-3384
Joinville • SC

Só Uma pessoa cuida
melhor do seu

patrimônio que a
LIIIP"C: .

você!

Limpezae
.

Conservação.
.

Servi�o profissional
de primeira linha.

,
LIMPAC"

. FI. José Emmendöerfer, 679
Fone(0473)72�09

�53-OOO - Jaragué do Sul· sc

MOTORD 135

Vendo, corpreta. Rua Lourival
Locatelli,67.

I
PASSAT/SI

Vende-se,emótimoestado, cor
preta. Tratar fone: 71-0222

Dourado metálico, impecável, com
22.000km

.

Apenas CR$ 3.400.000,00
Somente até 2a 'feira

Tratar fone: 71-1574 cornI. ou 72 ..0353

res., clDênis

N I FERNANDO
. ATAL DE NORONHA

BOlAS· 10 REFEiÇÕES
SAlDASINCLUI:

, Passagem atirea CUitiba I Natail Fern. de
Noronha I Natal I CUiUba.

'

, Traslado Aeroporto I Holeli Aeroporto
NATAL: 4 "êria. no Hoiel Marina Pral. &A
, Café e jantar "arilmente
,ShowTlpico noMldacaru,CityTour
,Tourern Genipabu c/pa.seio de Buggy
F.DENORONHA
, 3 diêria. ern ca'" flmllar
, Cofé, almoço e jantar "ariomente.

29�an
OS. 19 e 26ffev.
uss

1.087,
Trecho Natall F. de Noronha I Natal
operado com .....'0 Bandeirante

MACEIO
BOlAS

INCLUI: '

-- Passagem atir.. ClI1tl6a I Macei(" CIIitibe 29/jan
, Traslado Aeroporto I Holeli Aeroporto
, 7 "'ria. no Hoiel Ritz Praia
, Café damaml e 1 jantar de boa. vindas
,Tour à. praia. do itoral sul, City Tour.

SAlDAS

OS, 190 26ffev.

US$639,
r

Preços em DólarTurismo
convertidos em cruzeiros reais

no dia do fechamento.
Preços porpessoa em apto, duplo

sujeitos a alterações semprévio aviso.
Lugares limitädossujeitosacorifirmaçâo.

mui �qS:._--_.
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JAVEL
Veículos Novos
Modelo - Cor - Combo Ano

Tempra 16v. completo - cinza argento - (G) OK

Tipo 1.6 4p IE - azul dark - (G) OK

Tipo 4p I.E - vermelho schiraz - (G) 93/94

Tipo 1.62pI.E-vermelhosehiraz-(G) 93/94

Tipo 2p I.E. - vermelho racing - (0) 93/94

TipoL.64pI:E. -pretoetna-(G) OK .

PremioCS4pIE-cinzaargento-(G) OK

UnoCSL-dnzaargento-(G) OK

Uno S IE -verdeguaruja - (G) , , OK

UnoCS4pl.E. -cinzasavelha-tô) ; OK

Elba Weekend -verdeitajai - (O) ; OK

Fiorino 1.6Pick-Up"ci� argento- (O) :.: OK

Veículos Usados
Premio CS 1.6 - azul- (G) : · 90

UnoMille-vermelho-(G) ; : t:
9i

Uno'Mille -cinza - (0) :.: , .: 91

Uno S _ preta _ (0) , 90

Uno S - vermelho - (G) 89/90
UnoCS -cinza .. (0) : 89

Fiorino L5 -branco-tô)•.. : 92·

Goi CL 1.8-verde-(A).� · , 92/93
Kombi - branca - (O) 87

Uno S - verde - (0) , 0 91
ElbaWeekend - branca - (0) 92/93

Jaraguá Veículos, Peças e Serviços
Ltda.

Rua João Zapella, 214 Fone: 71-2111

r - sala I

71-641'0

CPClassificados
COMPRO
Carro ano 78 para cima, me
nosBrasília/Fusca.Tratar fone:
71-2331

MOTORDZ/89
Vende-se tratar na Rua

Henrique Marquardt, 227, ou
fone: 72-0906

BRASÍLW78
Vende-se, ern ótimo estado.
Fone: 76-6721

CAPOTA
Vendo capota para F-IOOO, de
fibra. CR$ 200.000,00. Tratar
fone: 71--4665

SOBRADO
Vendósobradocom370m, tra
tar na Rua JOão Planinscheck.
254. Aceitatroca, em frente ao
Zonta

TERRENO
Vendo Terreno de 85 morgos
de terra US$ 40:000. Tratar

pelo fone: H. Comercial:
72-0659 ou 72-0518

'(residencial) J� • �

CASA
Vendo casa com 70m2, o terre
no mede 627m2, mista, nova,
perto do Rodeio Crioulo ou

.

troco por Lanchonete, carro,
etc... Tratarpelofone: 72-0224

CASA DE. ALVENARIA
Vendo, com 120m2, com terre

no de 400m2, no Bairro João
Pessoa. Obs: Casa em constru

ção com 5 peças prontos para
morar. Valor US$ 8.000. Tra
tar com João Carlos pelo fone:
72-3310

'

1f(W[;)@@
[§;;ß�ß (ill����� [!,1f'@ßo

Divisão de concreto
(Tubos e artefatos de concreto)

Rua Joinvi/le, 1016 - Fone 72-1101
Divisão de plásticos (tubos de PVC - eletrodutos/linha.

esgoto- tubos de polietileno I mangueira preta),
Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025

Escritório Geral
Rua Cei. Proc6pio Gome., 89 - Fone 72-0066

.nnzo DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL - sc

EDITAL'DE NOTIFICAÇÃO
ODoutqrRobeI'toRamosAlvim, JuizdeDireito em exercíeiora I' Vara da Comarca deJaraguádo
Sul. Esll!do& Santa Calarina, na fonna da Lei, ete., .

.

Faz saberatedos osque" presenteEdital deNotifiaiçiovirem bU dele conhecimento tiverem, que
se processanesle Juízo e C8I'Iório. da I' Vara, os Aulos da AçIo de Protato n014.782>'93, em que
sãoReqooentesMárióRudolf.eGllbertoRudolr, eRequeridoRudo1fAdmlillatnldon deBens

.'
.

Lida.; paranotificação doRequerido napessoa deseuRepresentanteLegal,MarillMatlldeCrI.
Rudolr, cujo teordepetição inicial é oseguint.: ·Exmo. Sr.OI', luizdeDireito da I 'VaradaComarca
de laraguá dó Sul- SantaCaiarina,MárioRudolr, brasiléiro, separadojudicialmente, industriário,
residente e dorgiciliado nesta. çidade na rua Tridch Borch, 115, e GIlberto RUdcilr, engenheiro
mecânico, CPF n° 003.144555-15, casado com Anelo" Gehri.. RudoIf, enfermeira, CPF nO
019.552.509-44, brasileiros, residentes e domiciliados na rua Dep. Deomlcio Freitas n° 3.172 •

Carianos - Florianópolis, por seus procuradores abãixo assinados, 'respeitosamente vêm à presença
de V. Exa. para expor e requerer o seguinte: 1 Pietendem propoI; conlnl a empresa RudoIr
AdministradoR de.6ens Lida., pessoajurídica de direitopriwdo, estabelecida nestacidade, com
sede na rua Venâncio da SilvaPorto. 37, inscrita no CGC(MF) sob nO 84.430.644/0001-00, AIfIo
deAnulação deAlo Jurídico, relativamente à ..,. A1tet'!lçàoConlnltual (doc. junto), 2.A referida ação
terá por suporte jurídico o disposto no art. 1.132, do CódigoCivil e dirá respeito à.venda de bens,
mais precisamente de quotas sociais, levada a efeito-pelo casal Joio Baptista Rudolr. KaCbe
GertnadesPuschktltRudolf, ao seu filhoJoioGermanoRudolr, sem 8 &q\Iiescência dos deniàis

I filhosdocasal. 3. OsRequerentesvarõesesclarecem, poroportuno, quesio filhosdeE_I!'Rudolr,
o qual faleceuna data de 13 dejulhode 1984. 3.1 PorconseqOência, sionetos do C!lSBI aUenante

. e sobrinhos.do adquirente, sendo que a transação impugnada realizou-se; na data de 27 de junlio de
1988, ou seja, depois do decesso do genitor dos Requerentes. 3,2 Por esta razio, os Reqeerentes
comparecem perante V. Bxa. na qualidade de herdeiros, o que lhes dá legitimidade para a presente
medida. 4. Como se vê do Contrato Social ao tempo em que a empresa girava sob a denominação
social de indústriadeMadell'll!lRudolrLtda., o seu objetosocial eraoda 'Indústrla, Comércio,
Benendamento, Transporte de Madeiras em Geral...·(art. 3"). S. Alravés da 9" Alteração
Contratual, passou ÍI girar sob a atual denominação - RudolrAdministradora de Bens Ltda. -,
restandoalterado.também,oobjetosocial,quepassou,desdeenlioase;r·AAdmlnlstraçiode�
e Negócios, Participações em outras Sociedades e Esploraçilo de Elllptftndimentos ti
Patrimônios' (Cláusula 3"). 5.1 Desconhecem os Requerentes a totalidade e a qualidade dos bens
que compõeo Ativo da empresaRequerida, além daqueles demonstrados nas certidões inclusas, por
isto, a eventual alienação dos mesmos, põe em fisco o sucesso que certamente será alcançado no
âmbito da ação principal. 6. Nestes casos, aplica-se o disposto no art. 867, do Código de Processo
Civil, ln verbis: "Todo aquele que desejar prover a Conservação deDireito, poderá razer por
escrito o seu Protesio, em Petição dirigida ao juiz e requerer que do mesmo se Intime a quem
de 01"110." Assim sendo, como medida preventiva destinada a resguardar seus direitos e por
conseqüência dos demais herdeiros, e também para evitar que, futuramente. qualquer adquirente
venha a alegarboa fê, vêm protestar, como de fato protestam, nós termos do art. 867 do C.P.C., a sua
disposição de promoverasnulação de possível venda que venha a ser feita, dos imóveis descritos nas
certidões junto, assim como de outros pertencentes à Requerida, salvo se o adquirente, na fonna da
lei, se dispuser a responsabilizar-se pelo valor que por direito cabe aos Requerentes e demais
herdeiros. Requerem; assim, seja intimada RRequerida, na pessoa de soo representante legal, a Sra
MariaMatildeGrimmRu!lolr, brasileira, casada,CPF704.793.999-72, dos termos deste protesto,
e que, cõnsoante dispõe o inciso I do artigo. 870 do CPC, se expeça o competenie edital, para que
a medida seja do conhecimento público. Finalmente, requerem que, cumprida 8 medida, contados
e preparados, o processo lhes seja entregue, independentemente de traslado. Valor da causa: CRS

sO.000,00.JarnguâdoSul,6dedeumbrode 1993. pp. ValdirG. WollT-OAB/SC n05.8s6-A;lrineu
Bianchi - OABISC n° 8.240-À E, para que c.hegue ao conhecimento de-todos e em especial da
empresa notificada. RudolrAdministradora de nen. Ltda.. , através de sua Representanté Legal,
Maria Matild.Grimm Rudolf.mandou oMM. Juiz de Direito expedir o presente Edital, que será
publicado na forma da lei e afixado no átrio do Fórum. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do
Sul, aos 18 dias do mês de janeiro de 1994, Eu, (Escrivã Designada), o subscrevi.

RobCI10 Ramos AJvbn
juiz déDireito Subst. e. e na ra Vara

ESTABILIZADORES, NO
BREAKS, DISQUETES, FITAS,
FORMULÁRIOS, MESAS DE
VIDEOS E IMPRESSORAS,
REBOBINAMENTO DE FITAS,
ETIQUETAS, ENVELOPES,
ETC... , PARA SEU COMPUTA
DOR.

MÁQUINAS DE ESCREVER NOVAS � USA

DAS, CALCULADORAS, FAX, RELÓGIO DE

PONTO, ESCRIVANINHAS, CADEIRAS, ARMÁ
RIOS, COFRES, ARQUIVOS, FICHÁRIOS, ES
TANTESDEAÇO, LIXEIROS, BANpEJAS, VEN
TILADORES, \BALCÕES, BANCOS, POLTRO

NAS, BANQU�TAS, CARTEIRASESCOLARES,
CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS E ACESSÓRIOS
EM GERAL.

VENÂNCIODA
SILVA PORTO,

353
FONE/FAX

(0473)· 72·1492
IARAGUÁ DO SUL • SC

TONER, REVELADOR, CI
LINDRO PARA EQUIPAMEN
TOS DE XEROX 2600/3100/
3107-1035-1045-7000-5012/
14 CARTUCHO - 5012/14
REFIL 5050-5009 REFIL-2510

�EFIL-1065 .

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
MÁQUINAS DE ESCREVER E
CALCULADORAS EM GERAL,

.

RELÓGIOS DE PONTO, FAX,
ARQUIVOS DEAÇO, CADEIRAS
GIRATÓRIAS.

.

GORREIO::blJ,povOr,;,'§.�«g� dQ·Sd,;2-�:(Ie .bt..��r994
���'--�==-;�-����==�'�����c=======�'=='==��'=��====�::::==::�==�-���-�E-E-E-�-�-E--�-E�-�-E;;:·�-E-�·���������··��-�-�-E�-:�.������������������
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Relação dos classfflcaddS"
i,>

.
. -

� --,0'. 30; Gilmai:a Júlia Muller 64 Valdir Esteves ..... :(-,-

Curso 10:5· .

t',.,' .. 31 Gil�n Ro��o M�lIer .
65 W!,!llington Lo�1 Borges

.

'.Administração ;'FERJ 32_ Gina'Carmen orellafia Lemus,. Curso-106' .. , .'.+�

33 Giovana CriStine. SilVeira
.

.
Ciln'bias Contábeis - FERJNome do cândidato 34 . Guielinae GuilOw

1 Adilson Borgonl1a '-
.;

Ha';e L�uise �, P. Beblillg35
. Nome do cand.idato2 Agnaldo Ruediger ': 36 Jaime Manoel da Costa

.

3 ,A;lessandro Augusto Macanhan 37 Jaison ,de Medeiros 1 AdémirMóiseS Raulino
4 Alfredo ROeder Junior 38 Jaques SChroeder :2 Adn8n�Rud�
5 Andel'SOn Borck 39 Jean CristhianWensersky 3 Alexandl'll Luchlni
6 Andre Ricardo Kretzer 40 Jooas Duar.le da SilVa 4 AleXandro,Machado Cabreira

.. '1,H'''ci7 Carlton Barros Coelho 41 Jose Paulo Kneipp Junior 5 Andrea Regina Veiga
8 Catia Regina Soares 42 Kelly Mahnke 6 Angie M�ri Souza Maurissens
9 Charles Cristiano Schunke 43 Luciana Aparecida Fardoski 7 r Aurélio Bemardo Maenchen
10 'Klaus Norman K1ems 44 Marcelo Fagundes 8 Claudim!i Nichelatti
11 'Cristina Meurer 45 Marcelo Marchiori 9 Cristiano Nurinberg
12 bagmar Schulze 46 Marcio Hiendlmayer 10 Dalcio lvanir Spézia
13 Daniel· Fernandes 47 Marcio Antonio Leitholdt 11 Dalva Luzia Tissi
14 Darcy Arnaldo Buchmann 48 Margareth uecker 12 Dalvino Coelho
15 Denner Raupp Cipriano 49 Maristela Hertel Luchtenberg 13 Danielly Marçarini

'1 16 Dilnaldo Schafer 50 Milton Fernando Fischer 14 Dilvane Kuhl K1abunde
17 Dionisio KOl:lkol 51 Nadia Maria Mezadri 15 Dirce Janete Schreiber
18 Circeu Felix Henn 52 OdairVieira 16 Diuvani Tecilla
19 Edson Luiz Gonçalves 53 Paulo Henrique T. Oening 17 Eliete Petry
20 Eduardo Raboch Rubini 54 Pedro Decker 18 Elisete Gusawa

21 Eduardo Vieira Ferrari 55 Roberto Cesar Emmerich 19 Emerson Egon Mohr

22 Ermes Nissen 56 Roberto Luis Lazzarotti 20 Enio Arnaldo Fruhauf
\ 23 Fabiana Correa 57 Rodney Roberto Dal Bello 21 Evanice Mara Nicoluzzi Gomes

24 Fabiane Kanzler 58 Rogéno Demarchi 22 Iracema MOlier Gomes da Cruz
25 Fabricio Thomaz Beber 59 Rosane Enke 23 Isabel Mana Dell'Agnelo
26 Faustino Antonio Floriani 60 Rosiana C. Petris Fischer 24 Jairo Ervino Wendorff

- 27 Flavio José Marcatto Filho 61 Rubian Hafemami 25 Leno Alessandro Nagel
28 Fredo-Marques K1ernz 62 Sérgio Luiz Silveira 26 Lucimeri Dias
29 Gilmar Felix Henn 63 Simone Marlize Schwarz .27 Marcelo Bartel

'.. .. "ll _�...

.
,�

.

I .

·28 . MarciaO!'!Oestereich.
i 29, Marcio Luis Scheeren Koch
.

30 .Maria 'Cristiane SchmitZ
31 . MarieneWasch Gurdorí
'32 -MarlicSehun.ke Maestri,
33 : Maurö Curto Richter
34 -Morgapa P��iri1 dos Samos
35 Nancy Nara_ Bortolini
36 Onice Kuhn
37 Roberto Kutert.
38 Roniclei Poglia
39 Roselene Pereira dos Santos"
40 Sergio Paulo Stephani.
41 Valdecio Emidio Soares
42 Valdicir ,Dematte
43 Valnei Jose Berns
44 Wanderlei Vieira
45 Vendelino Leo Engel
Curso 109

Pedagogia-Magistério - FIiRJ

Nome do candidato
Adelita Teresinha Risso
Adilson Espindola
Adriana Deretti
Alberto Alves Gomes
Alessandra Beatriz Krieger
Anacleto Peruzzo
Andféia Ranghetti
Carla C. Gonçalves Silva
Catia Maria Borgmann
Cristiane Torres
Debora Aparecida Tomelin

1
2
3
4
5
6

7.
8
9
10
11

Fa FOTOGRAFIAS LTDA.
FOTOS PARA CASAMENTO - FILMAGENS - XEROX - REVENDA DEMATERIAL FOTOGRÁFICO E VíDEO

,Rua Marechal Deodora da Fonseca, 141 - Loja 3 - Fone (0473) 72-0'8\1; - 89.251-700 - Jaraguá do Sul - SC
.

.

.

GOLLS
Ve�do Gol LS� ano·86,

i
lodo modíäcadopara 88,
cem rodas de líga leve,

.<
.• sopr, �.anpe com controle

� .; ',,.. -; i��to; ém·6yÓló,es.ad()...
.

. ValorlJSS �.300 ":: 7 N
, CR$ H5.OQj};Óo. Tratar'

; ,- cfõne: .71-30li c/Chaves
.... .

_.

.

....

- .

',._�. _.� � �

> Alugo Casa' ein Barra Velha,
preço muito bom. Tratar fone:
72-0597: -Ó,

•

TERRENO
Vendo terreno em Piçarras 12

x30porCR$400.000,00� Tra
tar pelo fone: 72-3384

CASA DE ALVENARIA
Vendo c�sa em Barra Velha

próximo ao lago, fica a 600m
domar, porUS$ 4.500, T�taF
fone: 72-2295

CAsA
Veßdôcasaeom terreno naBR
280.·km n.Oll- troco: Tratar
após o morro do ·Motel, indo

. para Córupá, com Luiza.
. , .�'.-

TERaENO
Vendo terreno tratar-na BR
280 ao lado da ,enttada de.

Guamiranga, oupelo fone: 73-
0302

, Jaragwl do Sul. 18 de janeiro dé 1994.
Patrida 1iavar� da CURJi. Melo Gomes

Tabelil

-

..

_.
_l

". . EDITAL _ "

o'

Pa_ T...... daClIilh. MJIoCom... TaboIiI, .Oficia( deTflulpode�deJ"""do SUl,�o lIe
SinIa.C81ari!ui. na ferma da Lei; e(C; .

,_

. -
.

Faz sobor._ quanto_ ediIaI YiJem·qúê 1O",,1uim _,cartório ponlPr_Oll T_ul.,. contra:·
. C_árrl!�.dbVesLLTDA-RuaW"'er�uardI,=.NEStA " .-.

CIII_r,r,,,, ilo VOlL LT!>A. Rua W1I1!er "!_1Ilj......=-NESTA
. C�"r lad. do V LTOA·�W"er fdá'quardl,=. NESTA
·CJtug.rlalLdoV LTI}A.Rua_erMarquarclC.=·NESTA ' -

C_r lad..do V !;TOA:-Ru.'WailerMirqlllnll;= - NESTA ',
C_rlatLdoV..LLTOA'R..W_Mlq....... =,NESTA
C_•• lad. dó V.... LtoA' RUaW_MOnjUänll,= - NESTA

C_pu'" BIlL _doo LWA - Raa Jerorilmo c. Fomiro, 68 NESTA
Cad Môve1s .t lIqI LTDA < Rua CeI. Proc:. Qomoo, 14'· NESTA
Cóm·MILCIeCoDÍIr. Narlocb· RuaJoIo P1aniIuclieék,.94.NESTA
00_Mder· NESTA c

.

- -_
-

OecoraçGes Barabar d. Antonio Bar • Rtp Joio ·PicoÍ1i. 44· NESTA
E....u1 Com. a Toe. LTDA - Rua Pro. EpiIácio Peaoa, 607 NESTA
]Iilemlr LOII PeIlAI. RuaJoIo Pico1Il, 104· flEsTA '\.J
10_ Booko...ki • Rua Oemtano.Mank.. 395 • Coruptl
Ja.:kson DIrceu Tedla • Rua Rodolto Hufen...1er. 62 - NESTA

- Mercado AcAlmar LTDA -_. Coniceira - Guaranririrn
Mai1na Sc:hmldl- NESTA
Muko Confec. LTOA· Rua He.iJirich Augusl Lessmann, 95· NESTA
Melalm 1nd. d. Mqs. !>TOA _ Rua Ma!< Willtelm; 786· NESTA
Melallm Ind. d. MqL LTOA • Rua Ma!< Willteim, 786. NESTA
M.taí1m lad. de Mqs. LTDA· RuaMaxWillt.im, 786- NESTA
Otokar O.waldo Frdbc!,..r • Rua1lllrada Nova. sin° • VILA RAU - NESTA
Paulo RIcardo �mos • Rua Reinaldo Rau. 170 • NESTA
Paulo RIcardo bem.. - Rua Av. Mal. Beodoro. 1228 - NESTA
Vete. Alacadbla d. Paraf••os LTDA· Rua Eduardo Winnond. 129· NESTA
Vk:enle Raul.o. EsIr. Garibald� 761S· NESTA

.

E. comi) os ditos devedores riIo rorim enContrados ou se recusaram a aceitara devi4a intima.;lIo. fazporinlennMiQ
do presenIe edital. para que osmewot compm:eçam nate'Cart�rio na Rua ArthurMOUer, 78. no prazo daLe� a fim de
liquidar o seu détlito. 6u eldlo dar razIO porquenlo I,) faz. lOb a penade serem os reforid\Js ptolestados na fonnada Leio
etc.
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�

12 Denise Schiochet 2 .:Angela Maria Claumªnn
13 Edenir Jurema MezadFi - '-' ·3 " 'Bernadete Kaüva , :,.;..

14 Elaine Bentinha da Luz 4" Cassandi'a KruEigêr da Mqtá
15 Eliane Fiedler

�.

'l
I-

5 Charles Piero Siemeintcoski
Hi Eliane Luzia Cattoni 6 'Consuelo' 8arbos&Reeck
17 Evanilda Antunes Lourenço . , 7 Dal"a Floriani
18

'

i=agnerMaury Pereira .8 Elaine Dirce Kissmann
19 FI!ivia Cristina Lorerizl .

,. , 9 Everaldo "Jose' Voss �.
. 20 . ßeane Samatl� SQYZ8" ,�:o Geraldó ELlgêniQ da Silva
21

".
Gláucia Rllboctl.·· "

. '..'
".'

.. ", t1 Gervasio. P�rel.p ,,:.
.

22 ,!liane·Maria Ant. löurenço ,'> ., 12. 'GiliTlar I.u� deMarço' ,

23 lvonete Guetts' , 13 .

Gras��,l?i.rne�et Streit r .

24 Jael Eloisa Menkes Gesing t4 ldá Rachel H. �a Silva
25 ' Jany RoseCha� Schaffer 15 .. Ivone Maria Càmpreg!lêr
26 Joel Hermenegildo Péritõ

'

16 Jacl Zanella'
27 J� Lourival'Gonscoorovski, 17 Jelsor:l'Zimmermann
28, Josiane Pa�riciã E. Vendrê'lrnin 18 MarcefQ Amadeu Derelti
29 Lenir Krueger 19 MarcosWolf
30' Leonete 'Bauer 20 Maria de F-átima Santanél
31 Luciana Medeiros Correa 21 Mariane A. Adami Telck
32 Ma[elei A. de BarrosVelasque 22 Mariane Franzner
33 Marlete Feder 23 Marise Vedám P. de Paula
34 Marlete Maria Scoz Mondini 24 Mirtis Marllu Ferreira
35 Nadir Michelmann FOOi 25 Rafael Cristiano Kretzer
36 Nllva Salete Koch 26 Rosllea Krawulski
37 Regina Maria do Nascimento

- "'I'", 27 Sandra êorgonovo
38 ReniVoss 28 Simone Ktueger da Mota
39 Rasane Vieira ,29 Sortia Sirlene Zoz Oliveira
40

'

Sanny Elcy Dias de Souza 30 Zigllaine Macedo
41 Sinara Regina Weber
42 Selange Fatima Betti
43 Tatiane Apafecida Stolf Curso 108
44 Vamessa Fuchs
45 Vera Maria Henning Letras .. Portllnglês -FERJ

Nome do candidato

Curso 107 1
.

Alair Gilmara Francener
2 Carla Adriana Caye

Letras-Lit. Portllnglês -FERJ 3 Cleucia Arendt
4 Dianne Kalie Kenell Chiodini

Nome do candidato 5 Doraci Persike

Angela Bittencourt 6 Doris Niehues

, '. ,EII�fldra'F,,�IlZE!-m '."
"

Franeimara loufenZetti'
Francisco Laufe'Kuhn
Gilberto Kaszubowski
'Gisele Francener
Isabel Cristina Decker Kinas
lvanilde Mélder '

l�e;P«ei'" dQs;SantóS
" �Q$Hne:'Cristióa Gareia
J_ne'Mirela pedrl

'

L.a�,CIarigeG.', :
l.aUl;eana da Silva. .

Maréi8�rtÓn
'.

�ar.ia CarotinIl .J-,< stern
Macia Cristina ClIrvalho
Marl� Zietllsclorff Ba.c�er
Monica Heorleta ProdOhl

R�iane'Towe
Sandra CristinitGrabner
SlIrnarMaria de Souza
Silvana Ap. Marques da Costa
Tania Mara Henn
Thaisa Pinho lamin
Vanessà ChiOOir:li

",.7
8r
9
10
11
12
'13
14

-, 15, ..

16
17'
.18
1.9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

"0,,",

'.'

.� .:lot�R!a.íJ)� .,

... b) Certidão de Identidade (duas- fotocópias _.�

frente e verso);
.

c) Título de Eleitor (uma fotocópia - frente ê

verso);
d) CertificadoMilitar (uma fotocópia -� e

verso);
e) Histórico EscllI;M.' de:�°Qrau'(eI\lr�'i.ias,

.

uma originale� f.O!.oc4)pil! ·:tmll�J:�)Í'
t}Dipl�ou�cä((o dê"cO�� dO 2·

. Grà'u,(düaS iotôÇôpiJlS" fhlnt&le.verSp); :.
g).CPF (prÓprió; do p�i ou' do responsivêlY·

uma fotocópia fretitee\'�," -:

h) DeclaraÇã� •.Rotárió' de Trab<r!.ho�
dispensa da disciplitiA.® EduÇação Físi'1l!);

,.

i) Três fotoS 3x4Çigpais.eretentes).
,

08S.: Nas I�.b,ç, de g, no que� refere a

fotocöpía, a frente e (;) verso do docullieniedéveHo
estar no mesmQ·laoo .. da folha e S'OIRe!1te serão
aceitos fotocópias legíveis.

2 - Os candidatoS que Já possuem eurso

superior, apn-sentario! (Alémdos doeumentos
citados acima)

a) Diploma de Nível Superior (duas fotocópias
• frente e verse);

b)Diploma Eseolarde Nível Superior(em duas
vias, uma original eumafotocápia - frente e versp);

c) Programas das disciplinas cursadas em outra
faculdade, devidamentecarlmbadaspela instituição;

d) Quadro de Equivalência Curricular nO 5 I SI

79;
e)Uma(otocópia dapaFtedoRegimentoEscolar

.

que trata da verificação Escolar e Freqüência;
t) Uma fotocópia do Diário Oficial da lJni30,

que trata da Autorização de 'Funcionamento ou do
Reconhecimento do curso;

IMPORTANTE: Os candidatos deverão fazer
sua matrícula nos dias e horários previstos acima,
caso não o façam, perderão automaticamente sua

vaga, sendo chamado o seguinte na classificação.
INICIO DAS AUl!.AS: 28 DE FEVEREIRO BE 1994.

JARAGUÁ DO SUL, JANEIRO DE 1994..

Fundação Educacional .

Regional Jaraguaense - FERJ
Centro de Ensino Superior
Matrícula para álunos
calouros da FERJ

Cursos: AdminisJração , Ciênêias Contábeis -

Pedagogia - Letras.
Data: 7 a 11 de fevereiro de 1994:
Horário: das 14 às 19 horas
Local: Campus da FERJ
Valor da matrícula: Será fornecido pela tesouraria
da,FERJ, ã partir do dia 3 de fevereiro de 1994.

1-Documentesnecessáriosparaallllitricula:
a) Certidão deNascimento ou casamento �duas

..

,

Av. Mal.,Deodoro da :Fonceca, 135
.

',L:\Jaragu.á .do Sul � sc 11(0473) 72-2214
.... Proelamas.dê Casamento

é EditalN? 1'§.2fg:de f4/f/f99i(' '.

:'''"',
, .- .... . VALMIR SCHVEPPERE IRMA.CAMARGO DE SOfJ�·

.

,.: .�

MargotAôélia LChmann"OficialdoRegistro Civil do I <1·0istrito da Comarca de Jaraguá.' . .
.

, 'Ele, .brasileiro, solteiro, Indus.triái;i_e, 'fiaturaL d� Varged<!l - Nova Trento,.1).este ßstado,ôo Sul,Estado de Sahtq.Cl;ltarina, tàz saber que cômpar.eceram nesteCartórioexibindo seus domiciliado e residente na R:ua J\guas Claras,. em Il� Figueira, nesfá cidad-e, filho de:"
docurtiento.s pela leí,afim:dé se habilitaJem, pafll se casar os .s.eguintes: -

.

.
.

.

,

Kurt Valter Schvepper.e Verqn(ca.:Herard! Schvepper.. .

.

.

.

.
.

' ," EdiúlJ N? 19.213 ge 19lÜl994" Ei 'b '1'
'

I
.

,e,.l 1-
"

. 'I den
.

"'c.. •.�.,.. p
.. ';1: c.'· ':1"'\ .l'-c, ,�

,,'., '�, .' ':,._, ÇEtS!l.Ltil$VA_�'V<>s.$ÉN�,�E:Lt,ZI-A�I����TTl., <a".. " ...
e

_{�"
• a:: r!l��. e:lr�,_ ,so tel!,\!:ll? íI�, ,ma��ra .. , ..

e D�I11_1,a�, �.�utt5a.��ara -'"a�nll�_ u���U,CI !a��_"
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Edital N° 19.216 de 19/111994
Schweltzer.

'. GUlDOJACKSON lJRETZKE'J:ELISABETEELunO, El�;,bl'��i.lei(a.,.sQlteii'â, dq lar,,.,?a,ttiral de:f\le�a, �i,o 9ra�c!_e.,dQ .. Stll, domicíli�àa .. e
. '

.

.

Ele, brasileiro, solteiro, administrador, naturàl de Juraguádo'Stll, domiciliado e residen.�e' rt;sidente na Rua Sarila Catarina; 142,
.

nestH 'cidade, !'ilha de Emili? Adamski é- An�
Rithowen Adamski.

na Rua Fritz Bartel, 157, nesta cidade, tilhl) de Eriberto Bretzke c Lydia Meier Bretzke.
Ela, brasileira, solteira, técnica- eletronica, natural de Criciúnia, neste Estado, domiciliada
e residente na Rua Frcderico Curt Alherto Vasel, 287, em Vila Nova, nesta cidade., filha de
Válmor Elibio c Maria Zuleide Vitorio Elibio,

EditalW 19.217 de 20/1/994
CANIZIO MARCOS ZIMMERMANN E JOELMA FUZÃO

Edital N° 19,220 de 24/111994
CARLOS RO'HERTO SARTORIQ LOUREiRO E GEN'IF:E'R

FAB'lAl'lE CARDOSO

Ele, bras'íleiro, SQltciro, conu:n;iante� natural de São Paulo, São Paulo, :iomiciliado e

residente na Ru... RudqHi.) Hulenuessler, 144, nesta cidade, IilhodeCarlos Alberto Noronha

J>asold·Cu-rdHso.
E para quc chegue an cÜI�bceimcntó dc"tpdos, mm�tlei passar o presente Edital que será

'rtd)hcado pela imprensa e em -Cattúrio�··(lnde scfÍl alhado por 15 (qHinzc) dias,

Louwiro e Iracema Sartorio Loureiro,
.

. Ele, brasileiro, sHlleiro, pwjetista, natural de Corupá, neste Estado, domicilüido e residente
Eh, brasileira, solteira, cOI1l�rCÜm1e, Ilaturul., de Canoinha�, neste; Estado, domiciliada e

na Rua Paulo KFaenlcr, 265, em 'Água Verde, nesta cidade, lilho de Antonio .Iosé_-·
te;sidcI1te<naRua RudoH<i IlulenuesslcL IH, ne�ta éidade, filha deDhioCardoso é Roscmu

.Zimmennann e Maria Schiochet ZimI1l�nnann,
.

Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de JaraguÍI do Sul, domiciliada e residente na Rua
Paulo Kraeluér, 265, en� Água Verde, nestu cidade, mhaJ�NiJ.ton Fuzão.e Aliira-'J(3ert(')ld�
Fuzão

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,
. ; I: " _',' i .... "à (!� .

. .

, :

-

DO J�M��ftO Q�f voei PRfCl��,
�o WG�R Q�f voef Df�fJ�.

o ,Portões Eletrônicos .

'

F1NANCIAt:tENTO O Totàlmente residencial,

[� =t � O TodoS os apan&mentos com garagem

!----� PlEq::�::��,larlal, O Três dormlt6rlos (uma suíte)
ENTREGA O Dois elevadores aW na garagem

,.]#J!FJ O Água quente
"

Je
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Edifício Isabella ali na Procópio
Gomes deOliveira
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O Apenas 4 apartämentos pOr andar
O Vista panorâmica' ",

:0 Plsclria

Vendas:

�
lmobiharia

.

CHALÉ
IMOBILIÁRIA
R. Relnoldo Rau, 61
Fone (0473) 71-1500
Jaragu6 do Sul - SC

O' PlaYground '

•

O·,Churrasquelr••
"O Salão de Jogos.

'

O salão de,Festas

O Antena Parabólica
'

Construção' �

e Vendas:
•

(J
CONSTRUTORA E INCORPORADORA

JARAGuÁ
R. Cei Bernardo Grubba, 246

Fones (0473) 72-0014 e 71-0347
. Jaragu6 do Sul - se
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Para sua Segurança e Privacidade
- ° Bina identifica o número do telefone chamadorantes que a ligaçao seja atendida,

evitando interrupções ou' interferências ihdesej;adas na sua intimidade e permitindo'
maior segurança rio manuseio do seu aparelho;
'- Identifica a categoria do telefone chamador: residencial, comeréial ou público;
J Em caso de empresas que prestam serviços pelo telefone, o Bina elimina a

chamada de contlrrnaçäo do número, oferecendo segurança e reduzindo o tempo de
oeupaçaä de linhas, , . '.

-Registra as ligações feitas nà ausêQci�, com número, data e horário, permiffndo a

rêchamada automática ao simples toquede um botão de qualquer um dos números da

memória.

CP Classiücados

Outras Utilidades
- Memoriza as últimas 30 chamadas recebidas;
- Memor-iza as últimas 30 chamdas efetuadas;
- Ofer-ece um novo conceito 'de secretária eletrônica: em vez da mensa-

, gem, o Bina registra o número de quem ligou, com data ehorá�io;
•

- Registra o horário de todas as ligações r.ecebidas, com data e tempo de

,conversaçao;

8
�.

Rua Cei. Proc. Gomes de Oliveira, '285
. �
:n

� �

FO

__n_e_:_�_�_73_9_7_,2-,-2_6_�_a_!_7_2_�_1_3_9_/_72_-_2.8_3_3_-_n_a_x_:_(�__�_�_7_2_�_6_7:_9 1

,FONETEC - Bolsa -de Telefones..

PARA MAIORES INFORMA�OES, liGUE:

os trotes .. : e a maior pärte delas feita através do seu

telefone.
Pana evitar tais problemas e lhe proporcionar diversas l

outras atternatívas
'

.para uma utlllzaçãc mais c

inteligente . do seu telefone che'ga ao mercado o Il'

BINA 87S Plus', na súa3�igeraçao.
�.

.
. ·,...·i

�
'.

�

- Re,gistra o horário de todas asJlqações efetuadas,
com dãta e tempo de conversaçao;

- Acompanhamento, digito a ligito, no display, do nú
mero que está sendo discado, facilitando as chamadas;

.

- Possui relógio digitCilI no display, com calendário
,

completo;
. '

- Se ocorrer algum defeito na linha do seu Telefone,
aparecerá AO disRlay do Bina a indicaçäo "Defeito".

A vida pública traz compensações das mais variadas.
Porém, existe uma parte minima dos acontecimen

tos que insiste em se insinuar de forma negativa na sua

vida Particular. sao as ameaças, as agressões verbais,

• IMÓVEL É UM EXCELENTE INVESTIMENTO, 'VOCÊ 'NÃO ACHA?

• ESTÁ DIFíCILCOMPRAR A SUA CASA PRÓPRIA?

• E AQUELA CASA NA PRAIA?

• JÁ PENSOU ONDE VÃO MORAR SEUS FILHOS?

ARESPOS
MAS VOC'-'

VAN1'AGENS NA HORA DE COMPRAR distribuicaniinhõeséõnibusMERCEDES-BENZ,eprodutos
Ouandofor contempl8do, você terá à sua disposição dasmarcasVALMET, TOYOTA, MARCOPOLO, KRONEe

um crédito imediato para a compra do seu imóvel CASEMA. Ele pertence ao GRUPO VERDI, que também
à vista e, por isso, tem grandes vantagens deRegOCiação contwlaoubas 43 empresas em todo o Brasil.
na hora da compra. SORTEIOS PELA TV.

ATÉ SO,E 100 MESES PARA PAGAR. A ROOOBENS investiú na mais avançada teCnologia.
Você pode pagar em até 50 e 100 meses. para dar maior transpa�ncia a tudo que faz, além de total
° índice de reajuste das parcelas é o INCe ,COfnodidade ao consorciado. Veja bem: oS sorteios você

. (FGV). assiste· de sua casa pela REDE BANOEIRANT-ES DE
.• . O IMÓVEL QUE VOCÊ QUISER.

. �ELEVISÃO.

"p',..�"'.. g··b·�'·na.
Você·temtotalliberdade�raescolherseuimóvel:na INfoRMAÇÕESÀDlSPOSIÇÀO. .

cidade, no campo ou na praia.
"

Através cio 5e!J telefone, você pode'dar ràn�e obter
TOTAL SEGURANÇA informações sobre sua cota. éasta discar diretamente parao

CONSÓRCIO DE· \W\(J��� o

...

·

C_O_N_S_ÓR_C_IO_R_O_OO__BE_N_S,_h_á_m_aiS_de_o_2_5...
anos

.....

,

··

.......com_..."pUtacIor__cent_ra_1R_O_OO_B_E_Ns_,_at_rav_é...
s d

...:O_TE...L_EB...E...NS...........-t
ENGETEC -IDlobiliáriá

,)f ,. ;F

- - -

;':oi".
,

. CRE.cI·934..J". .

.,

,

o.':· !!ua� Ce/�. F!roc,_. Gt}mes cJe Oliveira, 285. é. �
" -:c"" l=cJi7e; (OI"[3) .,2.,..�6707 72,..3t39f72-283� - Fax: (Q473) :{2..261l9
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CP Imobiliário

VENDAS

LOCAÇOES

o 1 apartamento cl 253,001il' na roa Joinville,
Casa de alvenaria cl terreno de 15 x 30 na roa Barão doRio Branco.

Terreno rua Max Nicolau Sclnnidt cl 500,00m'.
Um terreno cl ,I9.000,00m' na roa Frieda Knieger sino.
Apto cl 160,00m'no Edificio Miner na Mal. Deodoro, todo mobiliado.
Terreno cl 2 safas comerciais e 2 casas de alvenaria na ma Bernardo

.Dornbusch.
.

Terreno de 7.000,00m' na rua João Januário Ayroso.
TerrenocláreI.Ide441.00m�naruaPastorLorer..zHahn nO 51. Guaramirim.
Um terreno clcasa de alvenaria ruaFriedaKrueger slQo áreade 562,00m'.
Um terreno cl 720,00m', BR 280 COm sala comercial.
Casa mista cl 9O,00m' na ma Manoel da Costa, Bairro João Pessoa.

Casa de alvenaria cl lOO,OOM' na rua Santa Catarina 368.
Casa mista na ma Dona Lidia nO 115. CI IOO,OOm' cl terreno de 450m',
todo murado.

, Sala comercial cl 163.00m'.

.
Locaçio

Apartamentona Av. Mal. Deodoro n° 88.
Apartamento na ma Fritz Hasse n° 96.
2 apartamentos em Corupá.

Salas comerciais
Sala comercial Av. Getúlio Vargas 49.
Sala comercial na Bernardo Dornbusch.
Sala comercial roa João Januário A)TOso .

.---------------.

i _ i
I I
I Ba....a Sul I
• IIDóveis I

; Fone: «()473) 72 ...2734' ;
I I
I V�DE ._1I Terrenos I

.

Terreno em Piçarras a beira rio cl 4.1851ll' (Ancoradouro)

I Chácara c/SO.DOOm2, Barra Rio Cerro, próx. Botafogo. Preço I TerrenonaRull-Antazonas cl 1.720n1',próx.ParafilSOSEwald.,

I
US$14000 • Teb-eno Rua-Joaquim Francisco de Paula, e/2.500ní'. Prôx, '

I
Terreno' c/420m2, fundos campo Botafo9o. Barra Rio Cerro.

I I trevo do Posto Marcolla
Preço US$ 2.580 Terreno Rua 478 (lateral Rua Lourenço Kanzler) cl 450m'

I Terrenoc/4.500m2, Rio Cerro II, próx. Choco leite. Preço US$ I Tem:noo'535,8On1'LoteametáoJúlioROOi�es,Lote nOO9
12.000 CASAS
I Terreno cf 29.000m", Barra RioCerro, fundos do Botafogo. Preço I

I
Casa de alv., (em construção),Rua Rudolfo Lessmann, cl

I US$ 28.000
.

I '

480Jn2 d terreno de 900m'Terreno cf 368m", loteam. PAP, Barra Rio Cerro. Preço US$
I 8.000' I Casa de alvenaria cl 60 m' - Loteamento Liodoro Rodrigues.

IT/ 376" F'd p' k B R' 'C P US$ I Casadea1venariacl235nrclterrenode L20011-r. RuaWaldomiro

'1
6�noc m+rua rt a IS e, arra 10 erro. reço

= I'
Schnid,no222-(JaragtláEsquerd<.».

Terreno eI 814rn", rua Pe. Aluisio, Barra Rio Cerro. Preço US$ Casade alvenaria e/120m' - Bairro Vila Nova.

1-14.000 Casadealvenariac/ 100m'- RuaAdolfoZiemann, 284. Próx,

I Terreno c/878m", rua Pe. Aluisio, Barra do Rio Cerro. Preço US$ I
Escola Alberto Bauer.

14.000' Casa de alvenaria c/100m' • No Loteam. Jardim Pinheiros II

I Terreno c/396m", lateral ruaWalterMarquardt. Preço US$ 5.300

I: II Terreno cf1.48Sm', lateral roa PastorSchneider, Barra Rio Cerro.
preço US$ 7.000

• Temimo cf 840m2, roaWalter Marquardt. Aceita terreno na praia
I dé Armação. Preço US$ 16.000-50% entrada + 6 prestações I
I Terreno c/167.000m", Garibal,di distante 20k,," do centro, com I Iuma casa-de alvenaria de 60m", lagoas, pastagem emais 27.000
I pés dá banana. Aceita: carro, terreno e casa. Preço US$ 15.000 I
• Terreno c/1.600m2 ,RiQCerro II, frente p/ o asfalto, próx. Choco 'I

'

leite. Preço lJS$ 8,500
.

.

II Terreno c/ 10,450m2, edificado com uma casa de madeira de
. I

160m2 e de um galpão com 90m2, tem água p/lagoas, Rio Cerro I
I

II, próximo Recreativa da Choco leite. Preço US$18.500- Aceita Icarro até CR$ 700.000,00 '

II Terreno cf 36.000m2, rua Horácio RUbini, distante 500ms, da

II IMalwee, Barra Rio Cerro. Preço US$ 150.000 em 1'5 prestações
Terrenos cl 844,90m2 cada, Barra Rio Cerro, próx. campo

I Botafogo. Aceita carro, Preço US$ 4,300 - Negociável I
I Terreno cl 3871T!2, Rio Molha próximo Gruta. Preço IJS$ 1.600 I '

Terreno cl 11,427m", rua Pastor Schneider, distante 400ms da III MalINee, Preço US$ 45.000 II
'

Terrenocl 40.000mz, Estrada Garibaldi,distante 3km da Malwee.

I Preço lJS$ 28.200. Aceita carro e vende também por mórgo a

I'US$ 1.760 cada um.
.

II Terrenoc/391,50mz,l:.oteameritoÁguaVerde. PreçoUS$8.000 I
.1 (financiado) , I.' Arborizado, c/érea de 14.700m'. a 5km do Centro cl boa

T c/SOO" (20 25) 'A t
.

C I F' el' dl t t água, uma casa excelente estado e casa de caseiro.'

I u�:e;�adra damMare�hal ;::�:ro,ná�;�°'ce��r�� d:�id��e.I��:ç� I
-

.
"'- '" .

TERRENO COMERCIAL

:�. US$ 45.�ÓOO I 'I
",\,� M,d. Deodoro da Fonseca d 3.HO()m'

."
c' Aluga "

,

Av. Màl. Deodoro da Fonseca ci 1.3"82 m'
. I_., t,(um) terreno com 4,.oqOm2,na;rua Bertha:lNe?Qe.Bar�iI Rio I ,Av. !l.lal. Deodoro da Fonseca �/ 9$()ni'.'
I Cfilrro,

,
;. ,

'

. -.

,

'.'
,.

.

.

; I'
• 1 (uma) s�l� C0Í11200,O.Om2, própria p/indústria de çànfe�ções 'I .

I" �u pr'deposlto;de �atertalS " : .:
c I

"I'
.�.

I·
I '

Tratar naR.�geloRubini, 122� - sala 9, • Barra,doRip Cêrro I
I Fone (0473) 72-2734 Protocolo n" 010893/ 7-6 I
�------------_._�

.

CORRtlÖÖÖ POVO -iJ�r1.guá d�'S'I�I: t9"de'jaWeirõ+�de 1994

�"�'������#�"'������==������ ,.�

qr Barbada: Chácara com

54.500,OOm2, toda plaina, com
água nascente, casa de madei
ra, situada no rnuniclpio de
Schroeder.
r:r Mini-Chácara: com

11.000,OOm2 com casa de ma

deira com 120,OOm2, toda cer

cada, com lagoa, etc., sito em

Schroeder. C'

F 1 Apto. com 120,OOm2 - 3°
andar - Ed. Joverlli - próximo à I

APAE.
r:r Casa de alvenaria (Nova
Brasília) com 130m2 terreno com
765m2Rua José Emmendoerfer.
qr Terreno com 450m2 (18 x 25)
João Pessoa Loteamento São
Francisco. Próx. ao trevo de
Schroeder.
r:JF Terreno com 886m2 (Bairro
Água Verde) rua 217.
qr .Terreno com 42Óm2 rua

Eleto St[nghen, próximo ao Pos
to Km7 - Barra do Rio Cerro.

. cir Casa de madeira com-90m2
- terreno com 450m2 :- ruaAr-gen
tina - próximo à INDS. Reuni-
das. (Centro)

'.

Clr.Casa de alvenaria com 40m�

(,m,eia+,água), terreno ,; com

570m2., ( 15 x�8). No loteàrnente
, $predmqh,:i�

,

:::,'i'
-

_" ':.� .:) :i'h t�

2-8 ".

TERRENOS I
I�
I
I
I
I,
I
I,
I
I:
I"

Casa mista cl 9001' - Rua 591 - Sem nome, 70, terreno de
450nr

• Casamista eI 120m' - Rua WalterMarquardt, 2.732, terreno
450Jn2

APARTAMENTOS
Edifício Caetano Chiodini cl 147m' + Garagem
Apto. cl I07,95m', cl dois quartos (I

° andar),
•

Apto-.Edificio Jaraguá cl 70m2 c/2 qtos., (1° andar).
Apto. Edificio Karine cl 116m' cl 3 quartos
'Apto. Edificio Florença c/l16n1' 2 quartos (4° andar).
Apto. eI 250m" 3 quartos, uma suíte - Rua Joinville.

Apto. Edif. Carvalho cl i 60m'

Apto. eI 95m' Terreo - Bloco A + garagem e churrasqueira.
Edif. Magile
Apto. cl 116m'. 2 quartos, dependo empregada, 2 banheiros,
sala e garagem, Edifício Hass 4" andar.

LOTES FINANCIADOS
Loteamento Ana Paula IV.

-Loteamepto São Cristóvão II.

COND01vrÍNIO AZALÉIAS (empreendimento Classe A)
Loteamento Acapulco na Praia de Piçarras,
Loteamento Liodoro Rodrigues (Vila Rau).

-

LINDO TERRENO
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derão serobtidas diretamen

te no Banestado Curitiba, à

ruaMarechalDeodoro,333,

oupelofone(041) 322-4010
ramal319.

se aproxima da perfei-
-

ção é o maior artista.

Afinal, o que é a arte

sem afundação segura
e a estrutura de uma

vida nobre?"

G
a

•

I

N o dia 30 de janei- é elétrico. Apalma ime
ro de 1948, murmuran- diatameme.Irfeltzmen
do "He Rama!" (Oh! te, ... a música tem sido

Deus!), Mahatma prerrogativadepoucos.
Gandhi, nascido .. · Se eu tivesse alguma
MohandasKaramchand influência com escotei

Gandhi, caiu vitimado ras e (outraslorganiza-
por três tiros de pistola. ções voluntárias, eufa-
São dele os pensamen- ria um programa com

tos abaixo, transcritos pu/sório de canto das

do livro "As Palavras de músicas nacionais. E

Gandhi " , de Richard promoveria a presença

Attenborough, Editora de grandes músicas em
Record: cada congresso ou con

ferência, ensinando ao

povo".
''A vida é maior do

que toda a arte. fuu

"Para um verdadeiro

artista, só é bonito o

rosto que, independen-

\

te do exterior, brilha além e declaro que o

com a verdade interior homem cuja vida mais

da alma".

"Umgrande obstácu
lo é o fala de estarmos

-

negligenciando amúsi
ca. A música significa
ritmo, ordem. Seu efeito

XISalão Banestado de
artistas inéditos

Curitiba - Até 18 de fe

vereiro serão aceitas inscri

ções para o salão, que abri
rá suas portas dia 9.demar

ço na Galeria de Arte do

"De manhã escureço
De dia tardo
De tarde anoiteço
De noite ardo.

A oeste a morte
Contra quem vivo
Do sul cativo
O este é meu norte.

Outros que contem
_

Passo por passo:
Eu morro ontem

Nasço amanhã
Ando onde há espaço:
- Meu tempo équando,"

Banestado, em Curitiba.
O objetivo da promoção

é despertar o potencial cria
dor dos artistas iniciantes,
estimulando novos valores.
Maiores informações po-

Brasileiros dançam a

pintura de Bacon
Ismael Ivo e Mara Borba, bra

sileiros, dançaram em Frankfurt
as pinturas de Francis Bacon (Ir
landa, 1909, Londres, 1992), con
seguindo uma rara unanimidade
de critica da Alemanha. Segundo
Ismael Ivo, a Arte de Bacon pra
ticamente pede uma interpreta
ção gestual. Mara Borba comple
ta: Em Francis Bacon, como nas

pinturasdele, há poucas sutilezas.
Nós tentamos retratar o caos exis-

tencial e a voracidade humana de
olho na realidade.É como se colo
cássemos a realidade numa lente
de aumento.

Além de Ismael Ivo e Mara

Borba, a companhia de dança do
diretor austriaco Johann Kresnik
temmais seis brasileiros, e a par
tir demaio recomeça a turnê'pela
Suíça, novamente Alemanha,
Áustria, Inglaterra, França, Di
namarca e Finlândia .

---------------------------------------------

30 de janeiro
Completá mais um aniversário a querida Andréa Cristina Galastri,
agora como caloura da Universidade Federal do Paraná. Parabéns!

Luluzinhas
Dia 8 demarço será, novamen

te, oDia InternacionaldaMulher.
Aqui fica a sugestão, à Associa

ção Jaragúaense de Artistas Plás
ticos, juntamente com outras en

tidades, da promoção de palestras
e debates sobre a situação femini
na em nossa comunidade. da in
fância à terceira idade, passando
pelo maior número possível de
tópicos, para livrar o sexo femini
no do feminismo separatista e da
subserviência humilhante.
Liberté, Égalité, Fraternité.

_

Luluzinhas?

Objecto Quase
Publicado em 1978 - I a edição

-, só agora foi lançado no Brasil,
pela Companhia das Letras, o li
vro de José Saramago, escritor
português eautor deOEvangelho
Segundo Jesus Cristo, Manual de
Pintura e Caligrafia, Memorial
do Convento e A Jangada de Pe
dras. entre outros.

EmboraCelsoMasson. daequi
pe Veja. escreva que "Objecto
Quase não é a obra máxima de

Saramago. mas é uma boa indica
ção para quem aprecia narrativas
curtas e para os fãs do autor. que
tomarão contato com o embrião

de suas idéias" o livro foi citado
pelo critico Frederico Moraes no
curso o objeto na arte contem
porânea.que aconteceu em 1990

noMASC.
Léo Saballa
Joinville - O artista plástico

Léo Saballa está expondo no

Parapluie Bar Jazz, 21 obras iné
ditas. Autodidata, Léo foi selecio
nado para o II Salão de Artes
Cidade de Itajaf, em 1993, sendo
a exposição do Parapluie a sua

primeira individual. O Parapluie
Bar Jazz está localizado à rua'

Visconde de Taunay.
Decoração natalina
Dom Cabral e Ruth

Borgmann foram os artistasplás
ticos que colaboraram na decora
ção natalina 1993, em Jaraguá do
Sul. As árvores estilizadas que
ficaram naMarechalDeodoro em
frente ao BB e Confecções Suely
estavam assinadas por eles, que
representaram � e bem - a Associ

ação Jaraguaense deArtistasPlás
ticos.

Man:on e a arte
AMarLon - RuaReinoldoRau.

787 -, especializada em Design e

Decorações. aiflda está expondo
os trabalhos dos associados da
AJAP. Visite es trabalhos, elogie.
critique. Participe do movimento
artístico jaraguaense.

-

bém amiga e poetisa Selma de

CORREIO DO POVO - Ja·raguá do Sul, 29 de janeiro de 1994
g � � 1, P' ;' ,! � ."" /.". ..._ �

:t H
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Du Jahnke Ayala. A família, penhorada,.
Maria do Carmo L. Jahnke agradece ...

Vinicius de Moraes -

tem seu nome na lista de aprova
dos do concurso vestibular para o
curso de Educação Artística, na
FURB, divulgada em 26 de janei
ro. Parabéns! Com a especializa
çãoemArtesPlásticas, ajá artista
plástica DU vai longe ...

Marcos Lemke
O Coral Evangélico Jaraguá

desejapronto restabelecimento ao
tenorMarcosLemke, recentemen
te acidentado. Embora com algu
mas costelas fora do lugar. o bom
humor do nosso caro Marcos não
foi afetado ...
Arte Postal
Joinville - OMuseu deArtede

Joinville está preparando, para
novembro em 1994, a 18 Mostra
Internacional de Arte Postal de
Joinville, Alexandrina e Charles,
entusiasmados com as possibili
dades do evento. procuram patro
cinadores. Contatos com o fone:

(O�7�) 22-5626.
Feliz ano novo

Agradecemos os diversos \'0-
-

tos de Boas Festas recebidos. sali
entando os que vieram (geografi
camente) de ruais perto, de nossa

amiga e artista plástica Ruth

Borgmann e. de mais longe. des
de Cochabamba. Bolívia. da tam-
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Começo a co/una
desta semana, com
um pequenopensa-

,

mento, mas com um

profundo significa
do:
"Pense globalmen
te, aja localmente".

Começam apartir de 7 de

fevereiro, as 'matrículas do
curso demanequim da

CKAT, com aulas inclusive
aos sábados. Informações '

pelo fone: 7I-7647com a

Irma.

Algumas modelos que '

concluíram o curso (ao lado)

Vaneide de Prâ, Tatiane Danna e Fernanda Gross Klags

D Daquí e,dalí ...
- O Hollywood Rockjá passou, e pudemos ver (ao vivo ou naTV),

um dos maiores eventos do rock no ano. Entre os nacionais, a

destacada performance do "salve simpatia" Jorge Benjor, trouxe a

certeza que este carnaval que se aproxima será muito, mas muito

agitado!
- No cenário da música mundial, segundo informações, faleceu a

vocalista Linda Perry do Grupo "4 Non Blonds". Vitimada por
overdose, amorte ocorreu dia 25, nos J;:UA, dias depois de tervoltado
de sua turnê no Brasil, onde fez muito sucesso com músicas que
chegavam a arrepiar como - What's Up? (Você lembra? lê, lê, lêêê)
- Dear Mr. President.

'

Agitaram o verão nas FM's. Deixará saudade, com-certeza, o som-,
da batida do violão e a voz rouca e aguda, que erammarca registrada
de suas músicas.

Foi Uno.
'LO..l.I.l sucesso hClif[emBaJn "

o s ow de Jinun
d eano Carnb .

, y
o reggae, teve que fé

onu, Omestre
Contentar a gal

8Zer três bis, ptaera que c: -, ,

c�m as dua h '

' dCOU "a mil"
J'aro .'

rs . oras de sh ." ,

.

- 8Jcano goss .
ow O Cantor

SlJ 1 ' amwto de t.t, ngar que con 'd
-, OcarnoBra- ,

al d
Sl erao" 1

'

c omundo". '

ce elTOmusi_ '

Inauguração
Acontece no dia 512, no

próximo sábado a abertura de
mais um barzinho na cídadé .

,

OBig House Bar do amigo
MineI, abre as portas no anti
go Canal. A festa começa às
8:30hs da noite. Sucesso para
a casa.

"Bodas"
Comemoraramdia25, "bo

das de prata" o casal Nasci
mento (Mercedes)Valler. Seus
filhosMauricio,Maira e Rosa
lhes desejam muitas felicida
des.

,O Agenda
- Nossa cidade está mesmo- com uma falta de opção de

entretenimento generalizada. Durante a semana, ainda dá pra
encarar um barzinho, points que estão sempre lotados, 'Já 'no
fmal de semana...

O Neste sábado e domingo, pelomenos haverá algum agito
nas "discos" da cidade. A Vizzage abre sábado com boite
normal e domingo com a bandaFlerteCom ceIt���, será uma
noite pra lembrardos velhos temposdo d01nÍIig()�à noite: Q.(j'
Botafogo.

'

,',.
;:".' ,. ,'" 'o_}", .:: :;���";> ' ;

O' Q,ipiiêomovimento, fa1ariq_d�jrt boi��:fía çid(},de, é-no, ,;-
.

LíderClub. Â câS'áabfe:de,se� iidömi_tigo� ê-Jili,lto-c�m aboite
'

Sunshine, lota em todos os finais de;�&émáiía, A diversão
'

noturna sempre será um ótimo investimento, desde que, admi
nistrado conforme o "gesto" do público.

• Financiamento • Leasing .Consórcio

Vocêjápensou em comprar o seu carro.Ok, com o preço-bem abaixo.da tabela"! <

. ,'.;... Consulte nossos preços. Você ficará impressionado!
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

_-: AUTOlNOVOFone:71-1574/72-0353 :
• •

............ � ......................•............
..
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Voltaatrãs

Magalhães exclui3 deputados dê apurações
MesadaCâmaraendossapedidopara queJesus Tajra,Jorge Tadeu�udalen ePedro Irujosejam inocentados

o deputadoRobertoMagalhães (PFL-PE) ab
solveuporcontaprópria três deputadosqueaCPI
do Orçamento determinou que continuassem a

ser investigados. Magalhães deu aos deputados
Jesus Tajra (PFL-PI), Jorge Tadeu Mudalen

(pMDB-SP) ePedro lrujo (sem-partido-Bá) car
tas pessoais onde diz que se enganou aoproporno
relatório final da CPI que eles continuassem sob

investigação.
Ele teve apoio do vice-presidente da CPI,

OdacirKlein (pMDB-RS), que no início da tarde
de anteontem mandou cartas semelhantes à
Mesa daCâmara. Amesa decidiu absolveros três

parlamentares. Foram gastas pouco maisde duas
horas para examinar toda a documentaçãodaCPI
sobre eles.
A proposta de continuidade das investigações

foi aprovada pela CPI. O que está sendo questio
nado pelosparlamentares éopoderdeMagalhães
de desautorizar um relatório depois de votado.

"Isso não épossível.Esse relatório nãoperten
ce mais a ele", questionou o deputado Sérgio
Miranda (pCdoB-MO). "Por causa de alterações

r d�i'''Gi1le e Press"? Então mande a sua correspondência. com o recorte e a fonte original. COll1 nome e endereço que nós publicaremos. Qualquer
.,.,m.II!,; curioso. etc ... Escreva assim: Aos cuidados do Laus. Caixa Postal. 19. Jaraguá-do Sul SC. "'.

, ESCREVA.

RUDOLFO LAGO
Da Sucursal de Brasília
EMANUEL NERI
Da Reportagem Local

As relações a res
peito das adulte-

"

rações no relató
rio da CP/se
avolumam a cada
dia e nada sefaz

É simplesmente espantoso o

comportamento da Mesa da Câ
mara e daMesa do Senado ante as

revelações que se vêm acumulan
do arespeitodoque sepassou com
o relatório sobre os trabalh

.

numa lei depois de votada é que o deputado
Ricardo Fiuza (PFL-PE) será cassado. Isso não é

possível", protestou o líder do PDT na Câmara,
deputadoLuís Salomão (RJ), que deverá recorrer
da absolvição.

O presidente da CPI do Orçamento, senador
Jarbas Passarinho (PPR-PA) saiu em defesa de

Magalhães. "Basta ler o relatório e verificar que
houve o erro. Não devemos alterar o relatório,
mas a Mesa, ao recebê-lo, pode não acatar a

determinação de investigar os três. E é o que está
se fazendo", disse Passarinho.

Magalhães também está sendo acusadó de
omitir em seu relatório denúncias importantes
sobre o deputado Daniel Silva (PPR�MA) e o

suplenteFeresNader (PTB-RJ), que tiveram suas

cassações propostas lo relatório final. Isso po
derábeneficiá- são de Constituição e

Justiça.
No

Omissão que desprest·
Quando o relator faz uma res

salva .no relatório; quando escre

ve carta a um deputado dizendo

que. não pretendeu aplicar-lhe a

penalidade (continuação das in

vestigações) que consta do relató
rio aprovado, pode perguntar
queéqueestávalendopa
legais? Aquilo quefoi apro
confessadamente

itiram q
lpa maior é, sem dúvi

ator, que na leitura pú
o texto adulterado não sou-

a notar a diferença entre o que
.

havia escrito e o que lia ou ouvia
Ia -issosemcontarquedeveria, mas

não pôde, talvez, ter lido o texto

impresso, antes de levá-lo à CPI.
Permitir que passasse em branco
o fato de ter sido necessária uma

ressalva; escreverque o textoapro
vado não correspondia ao que fora
entregue aoProdasen e não recla
mar providência de espécie algu
ma é, simplesmen!e," omitir-se
diante de fato criminoso ..Da mes
mamaneira como o presidente da
CPI tardou em pedir a apuração
dos fatos, e até a solicitação de
Passarinho houve. omissão dos

presidentes do Congresso e da

Câmara, que aceitaram comobom
um documento de cuja validade
duvida o autor. Será que ninguém
está sendo capaz de sentir.que
esse fato compromete a. imagem.
do Corigresso Nacional e fornece
argumentos aos corruptos e aos

adyersários da democracia?
Fonte: Estado de São Paulo

m documento que
- sena r seu autor logo em

guidá, estamos diante de uma

anização e não de um ato isola
do. Desgraçadamente para o pres
"lígio do Congresso, nenhuma pro

"

vidência foi tomada.

Agora. o que será feito?

Que será feito. sim. porque as

evidências de que estamos diante
de uma organização criminosa (afi-

ções,
quecompro
ável, osq am suas cassações
reco end as, seja pela exclusão

m estava na lista dos que
riam ser investigados. É de

uca serventia dizer que. da lista
de cassações constam os nomes

dos "grandes" do Legislativo, o
que afasta a hipótese daquilo que
se chama vulgarmente de "pizza".
Concordar com essa afirmação é
tornar o caso ainda mais grave:
não honvéclemêncía com osgran- "

des, mas se cuidou, de uma ma

neira ou de outra, de proteger os
métodos e os pequenos, além de
descaracterizar-se os pecados de
muitos dos importantes.
: Não será, agora, fácil aos gran
des provar que tudo o que houve

. na CP! foi uma farsa?
Pior que tudo, por inércia ou

�"

9
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Árles - 21/3 8 10/4
Seu planeta Märte hoje está em conjun
çilo comUrano, que pode aguçar seu lado
mais impulsivo. Dica: Mais do que nunca
será importante quevocê. canalize objeti
vamente . este tremendo potencial
energético ao seu dispor, e dê vazão ao

seu lado mais "inventivo.
Touro 1114 8 lOIS

O aglomerado deastros concentrados em
Capricórnio envia ótimas vibrações ao

seu signo, fazendo com que você se sinta
com muita garra para impu1sionar seus
projetos. Dica: O ritmo continua sendo
de crescimento, portanto trate de apro
veitar esta ótima maré.
Gimeos 1115 a 10/6

AconjWlção�çMarte comurª"QJla casa

dos processos íntimos, pode: inclinar a
encuc8ÇÕeS,quedevemserevitadas.Dica:
Não aja de forma desconfiada e acautele
se para n�o provocar rupturas, proeuren
dopreservaro quehé de bom em suavida.
Câncer 21/6 '8 2117
Não se envolva em confrontos e procure
se aliar aos outrosao invés de competir.
Dica: Com bom humor e flexíbilidade
você poderá tirar de letra esta fase tensa,
mas será essencial que reserve sempre um

tempinho para relaxar e refletir.
Leio 2217 a 11/8

Faça tudo com tranquilidade e atenção,
para evitar contratempos, que só servem

para quebrar seu" ritmo. Dica: SI!)lCfC
certa tendência para implicar com' os
outros e perceba o quanto um estado de
espírito tenso se refleteno seu corpo e até
no seu organismo.
Virgem 13/8 a 11/9
OfatodeMarte eUrano estarem conjun
tos ..inala uma fase em que você deverá

agireommuito tatoehabilidadeno terre
no sentimental, evitando atitudes autori
tárias. Diga: Não se deixe levar demais

pelos repentes pani evitar futuros arre

pendimentos.
Libra 13/9 a 11/10
Convém você agir com a máxima habili
dade emcasa, onde a conjunçilodeMarte
comUrano pode elevarmuito a tempera
tura. Diga: A você, que tem natureza

diplomática, cabe preservar, um astral

equilibrado, portanto ajude a contornar

tensões.

EscorpIão 23/10 a 11/11
Evite a dispersão das suas idéias e faça de
"concentração" a palavra-de-ordem nes

te período, Dica: Marte e Urano tentam

provocarcerta inquietudeexagerada, que
vocêpodeevitarmanteitdoa tranquilidade
íntima e dedicando-se à meditação.
Sagitário 22/11 a 21/12

Seja prudente nas questões relativas às

finanças e avalie bem os investimentos

repentinos, para não sofrer perdas nem

prejuízos. Dica: Nilo 8!lia comprando a

torto e a direito e faça o fruto do seu

trabalho render omáximo, parajustificar
seu esforço.
Capricórnio 11/12 a 10/1
A poderosa conjWlçilo de Marte com
Uranoéexatahoje,emseusigno,fazendo·
com que você capte as forças celestiais

commaior intensidade. Dica: Sua vonta

de, anda mais forte e concentrada, por
isso, você poderá atingir mais rapida
mente suas metas,

Aluárlo 11/1 a 1911
Pense melhor IIDtes dejomardecisões ou
iniciativas, pois os astros' ,tentam fazer
você entrar em situações pouco claras.

Dica: Trate demanter a cabeça no lugar,
não se ,iluda e sobretude não se deixe

·Ievar exCessivamente Pel� 'illlPiusos.
Peixes 1012 á 10/3
Atitudes rudes não combinam com seu

signo e afetam negativamente seu

psiquismo, portanto procure confiar na
harmonia inerente à natureza. Dica: Pro
cure olhar para a frente e alie-se aos

outros no sentido de construir um futuro
melhor.
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Jovensyaloressãodestäqüe
Jam e lJfarcel.·

•

amais nova

duplasertaneja
Mais uma dupla sertaneja entra

no mundo artístico para estourar

, nas rádios.
James Planinscheck (Jarn),

jaraguaense, 23, e Jucelino Luis
da Silva (Marcel), paranaense de

21, deMar-echal CândidoRondon ..

A dupla iniciou sua caminhada
a dois anos atrás, quando num

festival da canção realizado em

Jaraguá, se conheceram e, come

çaram a cantar juntos.
Os dois cantores se mudaram

para São Paulo e começaram a se

apresentar nas casas noturnas

cantando country, MPB e serta

neJo ..

Após esforço próprio a dupla
conheceu Lucimara Parizzi, pro
dutora do Faustão, que lhes abriu
as portas para o sucesso. "Ela foi
e é nossa .madrinha, pois lançou
nossos nomes nacionalmente, fa
zendo nosso' trabalho ser reco

nhecido por muitas pessoas", dis
se Jam.

Os jovens cantores preferiram
começarnum campo maior de tra

balho, como é a capital paulista,
pois pelo pouco tempo da dupla, a

intençãomaior agora é a mídia na
cional para expandir-se no.merca

do.

Nestes dois anos, a dupla lan

çou seu primeiro disco com can

ções próprias e variando os estilos
das músicas como sertanejo,
bolero em castelhano e country.
Aproximadamente 2 mil discos
foram lançado oficialmente em

Jaraguá, dia 25 e os exemplares já
estão nas lojas.
A dupla conta ainda com mais

quatro pessoas, mas pretendem
montar sua própria estrutura for
mando um conjunto.

Jam começou sua carreira de
cantor aos 9 anos na banda do Sesi
tocando instrumento de sopro e,
aos II, ganhou seu primeiro vio
lão. Marcel tambémcomeçoucedo.
Aos 15 anos participou de seu

primeiro festíval.
Mas as fãs jaraguaenses da

nova dupla terão que esperar para
ver o show ao vivo, de acordo com
Jam, este ano, somente o interior
de São Paulo e a capital estão no
calendário.

@
Cooperativa Mista

Agrícola Juriti Ltda.
Arroz Parboilizado

"PRIMO" e "JURITI"
��mMOOW'��9rm>UW�m"'OO'�9"moommwmmood

Rua 11 deNovembro,666
.Fone(0473)79-1130-Telex(0474)223-JURI

MASSARANDUBA-SC

Qualidade e profissionalismo
Agora você conta com mais um serviço CP.
Jornais Standar
Jornais Tablóide
'Informativos
Livros·
,Revistas
Gibis

Criação e prOdução
Redação e fotografia
Diagramação e past-up
Fotolito, pmt, impressão e circulação.
Equipe treinada e qu-alificada a sua disposição.

Soliciteum trabalho demonstrativopeloDeportamen
to Comerciatjone:(0473j 71'- 5924 c/Maria.

!W•.
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Jaraguá �o, �q, --A Delegacia
Circunscriciónal dEfJaraguá do Sul in
forma para aqueles que possuem ba
res, lanchonetes, pensões, armazens,
hotéis, restaurantes, postos de gasO:
lina e demais empresas que obrigatori

.

amente terão que possuir o alvará po-'
licial, e queo prazo para renovação do

mesmo para o corrente mês terminará
AO dia 28 d(! fevereiro.

Após esta data, quem não renovar,
pagará uma muita ge 50% sobre o valar
de cada taxa. e mais 1% ao mês, além
da$ sançõeS. privistas ett\ lei. .,

Maiores lnform'aç(Jes"1uMo a

DeIêgec1a ClrCunscqclonal de ('0-
IIcIa de Jaragull pelÓ- fone 71 - '15

_
46.

" CORRI3JO'.t;>(); l?O�O...JM88uá.do SuI�.l9 deJanejro:d(}!894' .

Tem valente na parada
Dona Sueli de Fátima Beilke, de profissão diarista, contou

para o comissário de-plantão da DPC."que foi agredida e

ameaçada de mortepelo Aguinaldo (Neno) Alves e Roseli. O
filho de dona Sueli, ClasielSoares da Silva, menor, tambémfoi
agredidopelo casalvalentão. Assim além de estarem enquadra
dos nas leispenais normais, os valentões também infringiram

-

as leis que protegem o menor.

Canapra eles, minha gente! O Aguinaldo e a Roseli estão

precisando de um bom periodo de descanso no xilindró!

Olhopor olho, dentepor dente
OAnibal Vargas, doMorro da Boa Vista, depois de sorver

umas e outras, vaipara casa e vira valente, surrando amulher.
Esta situaçãojá estava quase virando rotina, se a esposa, dona

MariaBernadete, não resolvesse revertero quadro. Destafeita
oAnibal veio com tudo e de enxada namão, investindo contra
dona Bernadete. Mas, como estava muito bêbado, a mulher

tirou a enxada de suamão, devolvendo-lhe a agressão.
Agora, além de apanhar, oAnibal vai terque seexplicar com

CIjusta. E vai ter que se cuidar de agora em diante, porque sua

mulher não está mais disposta a aturar as suas cachaçadas e

promete que vai encher a cara do Anibal deporrada!

João e Joel: a dupla "pão com mel"
Disse o Edson Rischowiski, de Grota Funda, que o João

PedroBaldini e oJoelCarlosdeAlmeida, costuman atacá-lo na
êstrada, fazendo isto também com outras pessoas. No dia 25,
recente, o João atacou e agrediu seu filho. Aí, então, o Edson

_ reagiu é acabou entrando em luta corporal com o atacante.

Agora, os homens da lei estão no encalço-da dupla/João e

Joel, cujos nomes até que combinariam bem para urna dupla
sertaneja.Mas, o que eles querem é confusão e assim ... vão ter!

Claro que vão!

Lidio ameaça e eperigoso
Disse o Ércio Buzzi, da COHAB - Vila Rau, .que ele e sua

famllia vêm sendo ameaçadospelo Lídio Lopes, o mesmo que
matou o Abílio Buzzi.

Disse ele que desde que o Lidio saiu da cadeia, vem

dtstribuindo ameaçaspara todaafamília, acrescentando ainda
que, segundo declaraçõesde terceiros, oLidiopretende destruir
a casa de Lindemir Buzzi, sua ex-amásia.
É bom que os homens da let voltem a trancafiar o

Lídia, pois, está provado que é um elemento perigoso,
uma vez quejá cumpriu penapor assassinato. Cana nêle!

Buracos ,!apistaprejudica o tráfego na rodovia

Moradoresda localidadepedemmelhorias -,

Alta velocidade na.BR 280

fazmais uma vítimafatal
Jar�gu:á ,:.tö"Sul - Morador�

próximos aoR�êio Crioulo estão

revoltados com-as. condições da
BR- 280,queli�S1toFranciscodo
Sul a São Bento' do Sul.

O trecho mais precário é

Jaraguá/Corupá; onde oasfalto está
todo esburacado e seni acosta
mento, sendo que quem transita

por ali corre grande risco de vida,
Mas o perigo não é somente para
quemguiaoautomóvele sim, aque
les que usam a bicicleta comomeio
de transporte 01;1 até mesmo a pé,

O último caso grave que acon-
- teceu na localidade, foi no último
dia 21 ,.às 16 horas, onde uma me

nina com apenas 6 anos, Idalina de
Oliveira foi atropelada,

Ela passava suas férias na casa
dotio, ClairBorges, no km 72, quan
do ao passar pelo "acostamento"

juntamente com seus irmãos foi

pegá por um automóvel Saveiro, a cinco anos e já presencieiaproxi
que segundo testemunhas, vinha madamente uns 20 acidentes entre
em alta velocidade e bateu Com o. os. kms 70 a 75, e a maioria com

retrovisor na cabeça da menina, vítima fatal", disse ele.
c

matando a menor na hora. Sábado,22,porvoltadas9:30h,
.'

De'" acordo Edemar Baumgart, moradores da localidade interdita
dono de uma oficina mecânica ram a estrada num ato de protesto
próximo a BR, a velocidade neste e não deixaram nenhum veículo
trecho, apesar dos buracos nunca passar, e o tráfego foi desviado'
é inferioraos 100 kmIh". Moro aqui .para uma lateral.

Comunicado

.

.

o SEBRAE FAZ A
FEIRA COM VOCÊ"
o SEIRAE-SC vai apoiar expositores
catarlnenses na lahla, partlcl".:

- FEIRA BAIANA DE NEG6CIOS "

- FEIRA DO EMPREENDEDOR
- FEIRA DA PEQUENA FRANQUIA
- SALAo DO INVENTOR

LOCAL: CENTRO DE CONVENÇÕES DA BAHIA/SALVADOR
DATA: 15 A_20 DE [VIARÇO DE 1994

INFORMAÇOES ATE 21/2/94 PELOS FONES:
(0482) 24-9022 OU FAX (0482) 22-9805 OU NA UNIDADE
DO BALCÃO SEBRAE DE SUA CIDADE OU REGIÃO.

Téléfones do CORREIO DO POVO

Classificados: 71-5924 '

II

Redação e Comercial: 72-3363

li
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Plano Conselheiro
O Juventus nesta temporada está com o Plano Conselheiro, onde

dará. para aquele que se associar nó clube mais três caneinnhaspara
dependentes. IIIOS somente o sócio lerá direito de estacionar o ca_rro .

110 pátio do João Alarc�tto.
.. ':

. ,

Conselho Deilberativo
Ildo Vargaspresidente do conselho. em reunião realizada dia 26.

na sede social'do Juventus, levantou a hipótese de quem se associar-

"se ao clube pagando apenas'meio sálario, mas terá direito somente a

uma cartetrinha. Menos mal. pois segundo. Ildo, será 111110 honra o

-Juve" chegar no começo do campeonato estadual com aproximada-
mente ·100 conselheiros 'pagantes ".

.

,

JPlacas
OpublicitárioPeninha iráfazerorevisão visual doJoãoMarcauo

em relação as placas publicitárias. A idéia é fazer todas do mesmo

padrão. sendo que as príncipai� deverão ser colocadas onde a

televisão possa visualizar.
-

\.�.

- Rápidas
* o São Paulo começou o campeonato paulista arrasando seus

adversários. Nas duas rodadas que disputou marcou sete gols (quatro
SantoAndrée três Ituano), será quevai terparaoutro time? É cedo,mas...

1\ O Corlnthians com certeza não é o mesmo time do começo do

pauDstão comoera odo campeonatoBrasileiro. MárioSérgiopassou
comoumcometa,masbrilhou e, agoraAfrânioRlulassumiucomum

pouco demedo da "fiel", quepoder{j.afetar a campanha do "timão"
no paulista.

* E o São Paulo na Copa de Juniores, chegou na final como "bicho

papão" e acabou sendo papado pelo Guarani. Zebraça!

CWIZARD

RÃPIDO,E EFICIENTE
I�tlês - EspanhQl'·ltaliano - Alemão - Francês

,\ ". ,

',':( -.

Solic�e já uma aula
demon,�rativa gratuita.

�."
.

Mais def'200 escolas no
. �0 '

Bra�tl e Exterior.
Rua Ep(i.acio Pessoa, 820 .

Fone 72-3407
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Realizado, conselho técnico
'v

dosJogosAbertosBrasileiros
Chal)CCÓ - Aconteceu no últi

modia 4, em Chapecó, oCongres
so Técnico e Lançamento dos

.

JAB's - Jogos AbertosBrasileiros
- com a participação dos estados
do Paraná, Rio Grande do Sul,

.

MatoGrosso do Sul, Rio de Janei
ro, São Paula, Santa Catarina e

Chapecó, como cidade sede. .

Na pauta, o principal assunto
foi da parte 'técnica do evento,
envolvendo a ordem dos jogos e

tabela das partidas, sendo trata

dos ainda, assuntos pertinentes
dos Jogos Abertos Brasileiros.

A expectativa do município
sede, éque seja realizadoumgran-

Estrelas

de evento,já que os estados parti-
cipantes vem com o que há de
melhorem seusjogos abertos, tra
zendo para Chapecó,. a elite do

esporteamadordoBrasil.Os JAB's
são considerados um dosmaiores
eventos poliesportivos do país,
reunindo 1.300 técnicos, atletas,
dirigentes e árbitros para a dispu
ta das modalidades de atletismo
masculino e feminino, bolão 23
masculino e feminino, basquete
bol masculino e feminino, volei
bol masculino e feminino,
handebol masculino e feminino,
bochamasculina efutebol de saIão.

O evento, quando chamado de

-.

JogosBrasil Sul, em sua primeira
edição no ano passado, na cidade
paranaense de Pato Branco, reu
niu os três estados do Sul, Paraná.
Rio Grande do Sul e Santa

Catarina, estado Campeão Geral,
seráreeditado a cada ano, em uma

das federações participantes.

O município de Chapecó tem

estrutura e know-how para sediar
os JAB's,. como provou em 1991,
com os Jogos Abertos de Santa

Catarina, que reuniu 7.000 atle

tas, técnicos e dirigentes e exigi
ram uma estrutura muito maior e
mais complexaque os JogosAber
tos Brasileiros.

Campeonato
...

canoca promete
no "Galo. JúniorBaiano foi para
o São Paulo e Marcelinhopara o

.

Corinthians, Mas o Flamengo
buscou na europa o centroavante
Charles e Carlos Alberto Dias

que jogou pelo Vasco ano

passado .

O "Tricolor das Laranjeiras",
será um páreo difícil para os

demais times,pois trouxeBranco,
da seleção brasileira e renovou

com os principais jogadores no

caso do meia Lira e o golerio
Ricardo Cruz.

Mas os cariocas não poderão
assistir na-primeria rodada
nenhum jogo naquele que é o

maior estádio do mundo,.
Maracanã, pois os "times

grandes" irão jogar na primeria
rodada fora de casa ou com

times "menores". É o casodo
Vasco que jogará sua primeira
partida em 94 valendo pelo
carioca em São Januário contra

o Volta Redonda no domingo. O
Flamengo vai enfrentar.o Bangu
em Moça Bonita na segunda
feira, com transmissão ao vivo
da Rede Bandeirantes, às 20:40
horas e, o Fluminense pegará o
AmericanonaLaranjeiras quarta
feira também com transmissão
da Bandeirantes às 20:30 horas.

O Rio está em clima de festa,
esperando somente o início do

campeonato, uma vez que, os

clubes investiram muito. O que
não se via desde o ano retrasado,
onde o campeonato mostrou seu

lado suiorevelando queno futebol
também existem interesses

políticos, fazendo que os clubes
tirassem dinbeiro do caixa "Para
cobrir as despesas da federação.
Abomba estourou e,muita gente
foi desmascarada, até mesmo

juízes de futebol que recebiam

dinheiropara 'Jogar sujo" nahora
de apitar.

Rio de Janeiro' - Coineça
amanhã o campeonato carioca
de futebol, com a participação
dos quatros maiores clubes do

estado, Vasco, Flamengo,
Botafogo e Fluminense.

. Os times grandes gastaram
muitos dólares: para esta

temporada, sendo que o clube

qua mais investiu
c

foi o Vasco,
trazendo Dener da Portuguesa
por empréstimo, Ricardo Rocba
do Santos e aqueles que
renovaram contratos, Giovane,
Valdir, e outras estrelas.

O time da Gávea, Flamengo,
manteve o ex-jogador do clube
no comando técnico, Júnior,
masvendeu suasmaiores estrelas
caso do ponta direita Renato

,

Gaúcho que foi vendido para o

Atlético, Mineiro, de Minas,
Gaúcbo, centroavante não
abandonou seu amigo Renato e

também jogará esta temporada
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