
Cotações em 7/04 CR$1.004,68(dia8104) Cadernetas de Novembro- CR$ 15.021,00
C V MinistroRubens

- poupança com Dezembro- CR$ 18.759,00
·Com. 985,626 985,636 Ricúpero diz que não vencimentopara hoje, Janeim- CR$ 32.882,00haverá reposiçãopor dia 9, renderão

IIMPRESSOI
Tur. 903,000 921,000 eventuaisperdas nos 43,9763% de acordo Fevereiro- CR$ 42.829,00
Par. 936,000 944,500 salários. com asprojeções. Março- 64,79URV's
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Criarpeixes nas lagoaf.lJ;f�
- .---.. ,

pode renderbom dinh�iro,
�'

'

Governo deixou
o s cortes feitos no

orçamento do Ministério da
Saúde, em função do plano
econômico idealizado pelo ex
ministro Fernando Henrique
Cardoso, .levarãe a saúde
públicaaum caos aindamaior
este ano. Para exemplificar,,

cercada 16milhõesde,cnanças
não receberão as 'vacinas
básicas e nem haverá, 'para
elas, imunização contra a

paralisia infantil, Outras sete
milhões de pessoas não terão
vagas para internações nos

hospitais e pelo menos 500
novas ambulâncias deixarãode
serentregues. Também faltarão

equipamentos para 624
,

hospitais em todo o país. -

PáginaJ

As outras contas
.

'remuneradas
acabam'de

'pedir o,boné

,

INVESTCONTA
REMUNERADA'
lAll ar.uUIADA QUE AS OUTUS

ti
o BIncDque"._1Idó
NACIONAL

Espécies como a tildpia têm excelente desenvolvimento

CENTP (J

EnfJafa�ádoSuleregião,
a:criação depeixes em lagoas é
uma atividade que está se

expandindo gradativamente,
proporcionandoaosagricultores
umarendamensalextra,jáqueo
mercadoconsumidorébastante

receptivo, ,e; além disso

reforçando a alimentação
familiar. Recentemente, a

1'-'.

'prefeíturadeJmguá 'stI,ib
cerca de três mil alevinös de. .

carpa pelada, espécie.que está
sendointroduzidanaregião,para
15 piscicultores. Em

Massaranduba, a prefeitura '.

também incentiva com várias

espécies, entre elas o paeu e o

curimbatá.

PáginaS

Schroeder quer Líder isolado,
terminar com a Juventuspega
caça à animais oBlumenau
A prefeitura de Schroeder,

com apoio deoutros segmentos
do município e da Polícia

. Ambiental, lançou estasemana
uma campanha para tentar

acabar com a caça criminosa
contraanimais e aves naregião.

Página4

Juventus, líder da Taça
Governador com 17 pontos
ganhos, e o Blumenau, sétimo
colocado, jogam amanhã no
Estádio JoãoMarcatto apartir
das 16 horas, em partida que
prometeserequilibrada.

Página 12
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EDITORIAL

I Investigar-épreciso
'I�'.
�

PauloMaluf,NiloBatista(governadordoRiode
Janeiro),CidinhaCampos, combativadeputadado
POT,especialmenteem relaçãoàcorrupção, João
Havelange (presidente daFifa), WagnerMontes,
jornalista do SBT, além de toda a polícia civil e
militar do Rio de Janeiro, incluindo juízes (do
Judiciário), promotores e desembargadores, são
nomes que aparecerãm nalista de corruptos que
recebiamdinheiro dobicheiroCastordeAndrade.
Quando, em Brasília, começaram a ser

levantadas as denúncias contra o ex-presidente
Fernando, Collor, pensamos que a corrupção
fosse localizada Os relatórios mostraram o

contrário. A confirmação veio agora, noRio de
Janeiro, incluindo o ex-presidente Fernando
Collor. Se em São Paulo forem levantadas as

denúncias que já foram feitas, o resultadónão
serádiferente: comonoRio de Janeiro, veremos

também umapencade deputados envolvidos, o
que dá bem uma idéia de quem somos

dependentes.
Tanta corrupção nos dáanítida sensação de

que estamos, também, bem perto dela.
Há casos flagrantes de patrimônios

. particulares altamente suspeitos. Temos aqui
bemperto assalariados do serviço público cujas
possesnãoprovêm do trabalho, nemdegrandes
prêmios das loterias. Certos movimentos

grevistas deveriam ser investigados além das

planilhas salariais e, também, algumas atividades
na iniciativa privada. Trabalhadores e

empresários honestos por certo ficariam de
cabelosempécomoquepode serapurado sem
muitas dificuldades. Guardadas as proporções,
com certeza veremos que por aqui nem tudo é
só trabalho.

Liberalismo eMercado
.

•Ricardo Vé/ezRodriguez

"

l
I

relaçíIo ao go�emQ e à classe políti- \ fusquinha de Itamar... "

ca, do enxugamento da maquinária As coisas nãomelhoremnoBra
estatal e do acelerado processo de sil, não porque o nosso país não

privatização de empresas estatais tenha potencialidades, mas porque
improdutivas e desnecessárias. os nossos políticos não querem. E

Mercado, no sentido da queda das não querem, porque eles, na sua

barreiras para ÍIDp<l1aÇão de produtos maioria, são alérgicos a essas duas
oetrora controlados por oligopólios, realidades: liberalismo e mercado.

centernente (tlliMIII. no caso coocreto da indústria autano- Boa resposta deu a senhora
naColômbia, bilistica, eespecíalmeotenoestímulo e Margareth Thatcher ex primeira

J......J,.f.meu país na- "tuv.,,,.. incentivo às mais diversas atividades ministrada Inglaterra, queembreve .

tal;quecomo no seta" produtivo. -,
. visitará São Paulo, Brasília eRio de

os leitores ."'1111. O que aconteceu.ao longo des-
.' Janeiro. Indagada acerca do que

sabem não é 1_ tes últimos dois anos? Em primeiro achava do monopólio estatal em

lágraadecoi- Ililltl(H lugar, a inflação caiu de 27% para assuntos estratégicos respondeu
saemmatéria aproximadamente 190/0 ao ano. Em que, embora ö seta" de alimentos
de segurança, devido aos pröble- segundo lúgar, o emprego aumen- sejamais estratégico que qualquer
mas da narooguerrilha e do terroris- .... tou, especialmente na área da cons- Outro, ninguém (salvo os petistas,
mo. Pois bem: na Colômbia, assim �civilenâindústria.Emtercd- senhota Thatcher) proporia a sua

esfacelada por anos e anos de vio- ro lugar, os colombianos de classe
. estatização.

lência, o governo do presidente média têm acesso a bens e serviços
Gavíriadecidiu,apartirdaConstitui- baratos e de qualidade. Um bom Até quando teremos de agüen
ção de 1991, aplicar dois simples carro japonês ou coreano custa, taroatrasodaclassepolítica?(Agên-
remédios: liberalismo emercado. pagando os 13% de imposto, apro- cia Planalto)

Liberalismo, no sentido da des- ximadamente 6 mil e quinhentos
regulamentação da economia, da dólares, somacomquen6s, brasilei

. independência doBancoCentral em ros, não podemos comprar nem o

Sepudéssemossinteäzaremduas
palavras o remédio de que o Brasil
carece para os seus males, eis a

resposta: ''Liberalismo e Mercado".
Por falta de um e de outro, andamos
como andamos: para trás, em queda
acelerada rumo ao quarto mundo.

Estivere-

1
I

U

*DoutoremfilO$oflaeprofes
soruniversitáriq•

� g)�lº»Q�ºYº
EditorChefe: Celso Machado MTB-DRT(SC) 153 Departamento Comerciai: Maria A. Alves

Repórteres: Peterson Izidoro, .Udo Leal e Impressão: Jornal de Santa Catarina
YvonneA S. Gonçalves MTB-DRT(SC) 219 Associado a Adjori e Abrajori
Dlagramaçlo: Jaime de Borba MTB-DRT(SC) 32 Os arfgos assinados nilo.reIfetem a oplnlilo do jorna/.
ComposlçAo: Adriano Trentini e Denilson Leite Redação, Admlnls.tração

e

PUbIiCidad�e.:Arte final: Arialves taas Av. Mal. Deodoro, 122, 1° andar - CEP

Fotolitos: Cesar JunkeS 89251-700/caixaPostaI19CEP89251-
970 - Jaraguá do Sul.Fone (0473) ADJORI

Clrcuräçio: Joêo Carlos de Borba
72-3363; Fonelfax (0473) 71-0091, ""'l:l':.':".�":.""'lIII.':=--"""

'. Eug6nioVJCtorSchmöckel
DiretorGeral

FranciscoAives

Confira a História
"A História de nossa

gente nãopodeficar
só na saudade".

.

O Passado só é impor
tante se o seu tempo
foi bem empregado

- Em 1922, o professorado da escola da geografia e hist6ria do Brasil, em
federal reclamava o baixo salário, de municípios constituídos por antigas

.

134$000 por mês. Era o governo colônias de Europeos, hoje emanei-
federal que baixava o Decreto N° padas". Estas eram as instruções do
13.014, de 04/05/191 8,: "O governo Ministério da Justiça, na execução
federal usando das atribuições do do acima aludido decreto. O profes-
Decreto Legislativo nO 3.361, de 26/ sor descontente, acrescentava: "O
10/1917, auxiliará com a quantia de constantedemencionadodecretonão
1:800$000 anuais a manutenção de foi até hoje satisfeitó, pois professor
cada escola fundada pelos governos federal algum em nossosmunicípios
dos Estados, depois dapublicação do' do norte, percebe os 150$000 men-

Decreto, e destinadas principalmen- sais".
te ao ensino da língua portuguêsa e

Há 70anos
- Em 1924, face a explorações malé- no seu calcanhar, tentando derrubá
volas, ojornal CORREIODOPOVO . lo, como, aliás, nunca deixou de ser

informava que não tinha fundamen- diferente at� os dias atuais .

.
to os boatos espalhados neste distri- - E para completar o noticiário da
to, de que tendo o seu diretor aceito o página que estampou esse desabafo
carge-de Intendente, iria suspender a por quem certamente queria o posto,
publiceção destafolha,OCORREIO o sr. Henrique Verbinnen, publicava
DO POVO continuaria a circular nota para conhecimento dos mora-

como de costume e manteria "a mes- dores do povoado, de que punha a

maatitudequeteveaté agora", Era só venda, por preço conveniente, duas
alguém subir na vida e já se pegava vacas prenhas.

fi

Há57anos

Há 10anos

- Em 1937, o Cidadão Leopoldo
Augusto Gerent, prefeito municipal
de Jaraguá, sancionava a Lei nO 48,
condicionando a criação de escolas
rurais a preferência nas localidades
onde associações ou particulares co-

'

loquem à disposição da Prefeitura,
gratuitamente, prédio escolar e de
residênciapinop�fessor, bem como

o mobiliário para a sala de aulas,
dependendo de aceitação e exame

.

prévio, por umprszo não inferior a 5
anos e compromisso de se responsa-

-Em1984, outroeditorialdecapa, no
CORREIO DO POVO (ed, 3.281/
84) tinha como titulo Jaraguá do
Sul: Ummunicipio de 50 anos, fa
lando do jubileu de ouro, mas muita
carência de infonnação do passado,
num mundo de milhões de anos,
lembrando' o prof. Augústo Sylvio
Prodõhl, quando este, pelo centená
rio de Jaraguá proclamava esta gra
ve advertência:- "Povo que não tem
mem6ria é um PO':'Omorto". lembra
va O editorial as providências da ad
ministração Mayer l[ Sclunöckel.

bilizar pelos consertos do prédio,
nesse espaço de tempo.
- Sancionava, também, o prefeito as

leis n? 50 e 51, a primeira isentando
de imposto aCarlosHardt, durante 5
anos, para fabricar tecidos e seus

artefatos, e o segundo a Hermann
Nebelung, para fabricar mosto de
doce, produto oriundo do sumo de
frutas, não fermentado, O primeiro
tinha 6 meses para se estabelecer e o
segundo, dentrode-tmeses, assinan
do tenno de compromisso.

dando corpolegal aoArquivoPúbli
coMwúcipa!, que foi "pai", masque
hojetem "padrasto", porqueapresen
tando nova lei, deselegantemente re
vogou áquela nonna Jegal, ao invés
de regulamentá-Ia, no tempo do go
verno que se encerrou em 31/12/
1992, tomandoaemendapiordoque
o soneto, eticamentefalando. O edi
torial, finalmente, anunciavaomodo
porque foi escolhido o local do Palá
cio da Prefeitura Municipal, um co

lóquio entre'Arnoldo Leonardo
Sehmitt e LeôndasCabml Herbster.'

--r,---------------------��------------��

li A comunidade cresceI,

e se transforma pelo
trabalho. De cada um

e de todos,
�'-----------------���_,

Fone (0473) 71-2277
Jaraguá do Sul- SC
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Retr'ar1ca
(CM.)

Utilidade pública.
Por oito sessões mensais, C0111 duração de duas horas cada

uma, o que dá 16 horas/mês, vereadores de.Jaraguá do Sul

recebem CR$ 743.807,00. Descontados CR$ 60.000,00 de IR,
restam liquidos CR$ 683.000,00 (valores de março).

Medo
Oposições tremem com apos

sibtlidade de Esperidião Amin
sair candidato a presidente da

República. Sabem que, mesmo

derrotado.Amin levaria umcami
nhão de votospara aAssembléia,
Câmara e Senado. Cargos para
os quais não há segundo turno.

. Positivo
Corupá e Schroeder desen

volvem campanhasparapreser
var afauna é aflora. Envolven
do todos os segmentos destas
comunidades. Tai um' exemplo
prq ser seguido por todos, en
quanto ainda há tempo.

Correto
.

"Os pequenos jornais têm

um papel decisivo na forma
ção da consciência das pes- '.
soas, levando a elas, muitas
vezes, informações que não

são encontradas nas jornais
de circulação estadual".
Nelson Wedekin, senador.

Às turras
OrestesQuércia, JoséSarney

eRoberto Requião disputam no

PMDB a vaga de candidato à

presidênciadaRepública.Como
se vê, eleitor do: partido, avali
ando a honestidade de cada U1II,

fica no mato sem cachorro.

-Sabias?
"Itamar possui um tempera

mento oiclotimtoo". A conclu
são é do senadorDirceuCamei
ro (PSDB/ Segundo o ''Auré

lio", etciotimtco quer dizer/íüpo
em geral rubincudo, de cara re

donda, joviql, displicente... ".

Ranço
Não sei JX)r que tanto barulho

sobre o empréstimo de ·uma.
retroescavadeira para Barra Ve

lha. O ato é legal Será 'que ainda
vivemos Com uma memolidade de

província? Ou será que a Câmara
não tem exercido seu verdadeiro
papel que é o de sepreocupar com
coisas realmenie importantes?

Explica-se?
Porquê os ônibuspodem sair

e che�ar com atrasos considerá
veis mas os passageiros não po
dem se atrasar? Está na horä do
Deter olhar deperto o que anda
ocorrendo com os usuários destes

monopóliosdo transporteemSan
ta Catarina:

. Jaraguá. recicla
Vai até ojinal de maio, campa

nha de coleta de lixo reciclável nas
escolas. Prefeitura vai recolhar o
material- vidros, plásticos emetais

. -, revertendo odinheiroarrecadado
diretamentepara OsAPPs.

.

ln'espomáVeis
'Mesmo com os taxões dividindo

a pista; cilguns motoristas continu
am extravasando sua ignorânCia. E
abusando na velocidade na rodo
via deacesso a Nereu Ramos, com

ultrápassagens de alto risco. Não

�lájiscaliZi1Ção dapatndharodovi
ária.

Emunos
Na edição de 6/4, página 3,

leia-se.' loteamento Três Rios e

não Santo Antônio, como foi
publicado. E energia fomecida
legalmente desde ontem e não

terça-feira. 5.

CORTES

CORREIOQOpovo-3

Orçamento reduzido deixa
a saúdepública num caos

.

BraSília - o corte de qua
se 40%no orçamento doMinis
tério da Saúde pare este ano,

imposto pelo plano de estabili
zação econômica, trará violen
tas sequelas ao setor. A denún-

cia é do

dep u
t a d o

Neutode
Conto
(PMPB)
p a r a

quem' a

redução deUS$ 14 bilhões para
US$ 9 bilhões vai representar
umabrupto acirramentodos pro
blemas de saúde nos próximos

MIIJHld,

t"-f
•• '.1'6.
...... �

De Conto: 13milhles de crianças sem vacina

meses .

Para exemplificar, o deputa
do catarinense citou alguns nú
meros: sete milhões de

internações não serão feitas;
.

quase três milhões de crianças
não receberão vacinas centra
tuberculose, sarampo, paralisia
infantil, difteria, tétanoe coque
luche e outras 13 milhões não
-receberão a segunda dose deva:
cina contra paralisia; dois mi
lhões de litros de leite não serão
distribuídos; 624 hospitais dei
xarão de serem equipados; 500
ambulânciasnãoserãoentregues
e285 cidadespermanecerão sem
saneamento básico.

Cita, ainda, cincomilhões de
preservativos quenão serão dis
tribuídos, "o que significa" se

gundo cálculos de especialistas,
1.600 novos casos de Aids que

. poderiam ser evitados", lamen
ta o vice-líder da bancada.do
PMDB na Câmara Federal. Se-

gundo De Conto, tudo isso fará

A O
'. com que.em 1995 as epidemias

UT, CENTER estejam revigoradas, exigindo
* Pneus importados (Semi-novos) muitornaisdinheirodoqueaque-
* Pneus novos - cämaras de ar '

Ie que o governo está economi-

* Escapamentos
* Balanceamento zando agora. "Nosúltimos cinco

*. Geometria * Serviços :de Suspensão anos, o orçamento do Ministé-

Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 86� _
rio da Saúde diminuiu 50%, dei- R. Preso Epitácio Pessoa, 383

·�omnef�on4t:3!�7L01'1_·a7·3A9rl8eLaje 4I8IíÍiJII'
."

....
xando 30 milhões de hrasilei-' Fone(0473) 71-Y331 I

r' ",' 'I rbs, os mais pobres, sem qual- Jaraguá do Sul - SC

JJaragtlá dö Sul-SC. quer tipo de assistência", con-
.

•':,{:,._. ..... ·_O:I_U_iU_._De_._�c_:o_n_(o_._.. _;;.__� ��__<�,,�.,�-'��.,;-�''"''"'.'''�,.�'"''''''�:.,� _

•

PENSE NISTO:

-QUANTO
YALE·AVIDA?

UNIÃO
SAÚDE.
Tudo O que a

medicina tem
de bom em

nossa cidade.
Emais: vida

para os _

hospitais da
'

cidade.
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CAÇA AÇÃO

Schroeder chamapopulação Corupámobi/�zaaspe�s?as
.". � .• •. com o seuprojeto tunsneo

para aproteçao uOS ammats Ha;;::�e�a�::.:!�: ;',�j�::.!';j:�:C:=a�
projetodereurbanizaçãodacidade, escoteiros e todos os demais

que inclui pavimentação de ruas, segmentos, coordenados por uma

construção de calçadas, reformas comissão que vai elaborar uma

das que não estão bem cartilhadeprocedimentos.Haverá,
conservadas,muros,inclusivecom também, um balcão de sugestões
a conscientização da população onde qualquer pessoa da cidade

para a necessidade de nova pintura ou turista, poderá expressar
nas casas e ajardinamento - neste opiniões. Uma comissão especial
último caso a prefeitura se propõe vai analisar posteriormente os

a oferecer o barro e as mudas de resultados, com premiações para

SChi'oeder- "Não queremos
conflitos com os moradores e sim

soluções pacíficas para fazer valer
a legislação .

que proíbe a (OFo/".
"61,Il'Gd.
1IIIII'.ld••1
6/twIM

caça em

San t a

Catarina",
disse o

prefeito
Hilmar

Hertel, ao lançar em Schroeder a

campanha "Troque sua arma por
umavida".Omovimentotemoapoio,
também, da Câmara de Vereadores,
SindicatodosTrabalhadoreskurais,

. EscritórioMunicipaldeAgricultura,
Polícia Ambiental e Delegacia de
Polícialocal._

A campanha, segundo o

prefeito, visa criarumamentalidade
preservacionista e ecológica, tanto
entre os hat;>itantes do município
como entrei os visitantes. A caça

ilegal de animais e aves tem sido,
nos últimos anos, o principal
problema: Com extensas matas

outrora répletas de uma rica fauna,
caçadores vindos também de
outras cidades catarinenses tem

devastado a região que está sob a

jurisdição da PolíciaAmbiental - a

fiscalização abrangeum total de 30

municípios, com�e em Joinville.

Mortal
Armadilhas extremamente

perigosas colocadas em trilhas de

pequenos animais, como opopular
"canhãozinho", artefato de

fabricaçãocaseira.jámataramdois

agricultoresda região.Acampanha
também inclui os cuidados que se

:leve teremrelação àmataeos rios,

No primeiro dia, crianças trocaram armadilhaspor ârvores

estes sofrendo uma poluição
gradual com o uso excessivo de

agrotóxicos em áreas ribeirinhas.
A legislação que proíbe a caça

prevê penas de dois a cinco anos

de prisão, segundo explicou o 20
tenente Adilson Schlickmann

Sperfield, comandante da Polícia
Ambiental. "E é crime

inafiançável", alertou, durante
palestra feita esta semana para
escolares e agricultores de

Schroeder.

Basicamente, a campanha induz
à entrega de armas e armadilhas,
sem nenhuma complicação de
ordem legal. Em troca, as pessoas
recebem mudas de eucaliptos ou

pinus. As oficinas, fundições e

metalúrgicas do município foram
alertadas para que não fabriquem
ou consertem armas de fogo sob

pena de sofrerem as sançõespenais
previstas em lei.

Jaraguá-do.Sul,.9 de.,ahril de 1994

plantas e flores.

Também haverá incentivo para a

colocação de floreiras nas janelas e

sacadas, visando dar um visual

diferente à cidade. A prefeitura
também responderá pela arborização
das ruas, da conservaçãodaspraças,
do ajardinamento da BR-280, da

melhoria do acesso da BR para a

cidade, da construção de calçadas
para os pedestres, da ciclovia. para
os ciclistas e de um pórtico a ser

construído no trevo da cidade e que
será o cartão de visitas de Corupá.

osjardins mais bonitos, as floreiras
mais omamentadas, flores rnais

exóticas e outras particularidades
'. que se destaquem no conjunto
harmônico da cidade. Segundo o

. prefeito Hauffe, estes são os

primeiros passos para transformar
a cidade em ponto de turismo de

destaque na região. "Atrativos

naturais não nos faltam" diz ele,
lembrando a já famosa Rota das

Cachoeiras, cujo potencial
turístico ainda está por ser

explorado.

Corupd tem belezas naturais únicas em Santa Catarina

� .

�ÍlJlEH/)óllFEß
A nova sensação da

Chevrolet.
Um dosmaiores

sucessos daEuropa
O·únicocom motor
1.0 dopaís com

.

Ütjeção eletrônica de
combustível que é um

dispositivo Ütteligente.Consórcio Corsa. Faça o seu agora.'

//�Oi
..

"--;:;-:_."

'. .' \ .

.

.

.. ,

,
.

.

-

EmmendörferCom.
de Veículos ltda.
ConoessionáriaChevrolet
Av.MaI.Deodor9daFonseca,667 -

.

89261-700-Jaraguádosul-se
Fone (0473)PABX71-3666

FAX(0473)71..3764
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Secretaria distribui carpa Hospitalatenderáos casos
urgentesempromo-socorro

PEIXE

pelada para piscicultores
J araguá do Sul - Dois

técnicos da secretaria estiveram
em São
Sebastião
do Paraíso,
em Minas

Gerais, de
o n d e

("'i.l.
ItJ,,_,.I.
1.'III1M••
tJII.l'IItJIIvtJtrouxeram

cerca de
trêsmil alevinos de carpa pelada
- peixe que não possui
nadadeiras laterais e dorsais.
O secretário Ingo Robl diz

que, além da carne saborosa,
esta espécie fornece o couro,
sem escamas, que é utilizado

por indústrias do vestuário,
calçados e artigos femininos. Os
alevinos serão distribuídos entre

15 piscicultores do município.

EmMassaranduba

Com aparticipaçãodaEpagri,
a prefeitura está desenvolvendo
um programa de incentivo à

criação de peixes em lagoas.
Além de uma boa opção na

alimentação, osagricultores ainda
passam a ter um acréscimo na

renda familiar, uma vez que o

peixe tem boa aceitação como

produto de consumo.

Esta semana, os produtores
receberam mais uma leva de
alevinos das espécies carpa

capim, tilápia nilótica, pacu e

curimbatá, num total de 36.500
filhotes. As encomendas são

feitas antecipadamente junto ao

Departamento deAgricultura da

prefeitura ou na Epagri, com

transportegratuito até as lagoas.
Estas espécies são de rápido

A comercialização de peixes tem bom mercado na região

crescimento e em poucos meses

já estarão com tamanho e peso
apropriados para a

comercialização ou consumo

doméstico.

representar uma alternativa
econômica para o produtor rural.
As mudas, que são
comercializadas a preços
módicos, foram adquiridas
pela secretaria no município
de Terra de Areia, no Rio
Grande do Sul, onde o abacaxi
é a principal cultura. Lá
também se planta em larga
escala o maracujá, fruta que,

por enquanto, não será
introduzida em Jaraguá do
Sul por questões climáticas
adversas.

Abacaxi.

Mais de quatro mil mudas de
abacaxi estão sendo distribuídas

pela secretaria municipal de

Agricultura eMeio Ambiente aos

agricultores do município.
Segundo o secretário Ingo RobI,
o abacaxi já foi unta cultura de

destaque na região e pode

VOCÊ PODE ANDAR POR AÍ,
PESQUISANDO. ,

OU PODE IR DIRETO, NO
ZONTA.

Cursos reciclam e atualizam serviços

�AÚDE

Massaranduba - Já estão em

andamento as negociações entre
a prefeitura e oHospital Sagrado
Coração de Jesus, para a

implantação de um pronto
socorro destinado ao

atendimento dos casos de

urgência. OprefeitoOdenirDeretti
coordena pessoalmente as

negociações com a diretoria do

hospital,já que considera este tipo
de atendimento no município
como indispensável. Para isso,
está disposto, inclusive, a

colaborar com recursos públicos.

Frota
Nos próximos 15 dias a

. prefeitura deverá publicar edital
de concorrência pública para a

compra de três novos caminhões

basculantes, necessários para a

manutenção de estradas vicinais
em bom estado. Parte delas, em
função do recente período
prolongado de chuvas, já foram

recuperadas. Porém, com a atual

frota, a prefeitura não terá

condições demantertodaamalha
viária de estradas com leito de
terra em boas condições.

Jaraguá do Sul - A secretaria de Indústria, Comércio e

Turismo, com apoio do Sebrae, promove entre os dias 25 e

30 destemês um curso paramaitre, garçom e commis,
cujas inscrições, ao preço de 22 URV's (individual) estarão
abertas a partir do dia 18 próximo. Recentemente, curso na
mesma área reuniu proprietários, gerentes e supervisores do
setor de serviços em hotelaria, restaurantes e similares. A
metaé reciclaramão-de-obradisponível visandomelhorar
aindamais o atendimento prestado aos usuários destes
serviços.

I
!

Ubjetn'O écorrigirdeficib.cias deatelldilllelltoelllhotelll,iIIeresl.urllllles

Ninguém faz mais por Você.
Materiais de Construção'e Utilidades
com os melhores preços Você encontra DO

�NTA
:;:�""'''MIAIII'''''''''IIAIIIAI�*AI''''..a_.....�������...

_ ,.-:-fJ1m�j�\\VmR2ijB9� :Y�?!�;lg;;ie;j�...
:
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Bamerindus implanta caixa FormuláriosdoIRdeverão

• ser retirados até o dia 29
com atendimento 24 horas for!�:�-��::;=� ;:::,n;:,n:o,,::,áQ!,':;

declaraçãodo ImpostodeRenda, rendimentode salários até 13mil

F�: jaime de Borba/Cp incluindoomanualdemstruções, Ufirs está dispensado da
estão à disposição em agências declaração.

.

do Banco do Brasil, Caixa Este ano, foi ampliado o

Econômica Federal, bancos leque de despesas que os

oficiais e credenciados, contribuintes poderãodeduzirdo
delegacias da Receita Federal. IR, inclusive as contribuições
Alegando não ter recursos, a feitas para a campanha do
Receita Federal este ano não plebiscito. O recibo de depósito
enviará os formulários pelo bancário valerá como

Correio. O documento pode ser comprovante para pessoa fisica.
comprado em papelarias, e só Emrelaçãoadeclaraçãodebens,
poderáserentregue devidamente só devem constar as alterações
preenchido em bancos oficiais. no ano-base de 1993, mas as

O prazo fmal estipulado é de
.

. aplicações fmanceiras deverão
29 de abril e nesse dia, se for o ser declaradas. Gastos cOÍ1t

caso, o contribuinte. terá que colégios, cursos e material

pagar Q IR -rem cota única ou didático poderão ser deduzidos
parcelada em até seis vezes, da renda bruta, até 65OUfirs por
desde que cada cota não seja dependente ou com gastos
inferior a 50 Ufirs. A Receita pessoais. O abatimento anual
Federal alertaque,paraimpostos por dependente será de 480
a pagar inferior a 100 Ufirs, o Ufirs.

MODERNIDADE

Jaraguádosul-comodidade
para os clientes. Esta foi a linha de
raciocínio que levou o Banco
Bamerindus
a implantar Skltl.ol4
em Jaraguá
do Sul o

primeiro
sistema de
C a i x a

ElelrÔnico24

11.'014.

'''''"11,.
ti.JO'OIIlIÍhoras, na

agência centro, que pode, também,
ser utilizado pelos clientes dos
outros sete postos que o banco
mantém nasprincipais indústrias.da
cidade. Desde que o cliente possua
o cartão magnético, com números
da conta e código. Isso permite,
ainda, operações bancárias em

qualquer ponto do país.
São cinco os primeiros serviços

oferecidos em Jaraguá do Sul pelo
Caixa Eletrônico 24 horas que
funciona também aos sábados,
domingos e feriados:' saques,
extratos, transferências de contas,
aplicações em fundos (FAF) e

depósitos. Futuramente, segundo
o gerente do Bamerindus,Alni José

I .� Paim de Campos, o sistema
1,('0 será completado com aplicações
'� em poupança (depósitos),

I lã transferências de valores da

r
poupança para conta, correntes e

,

�

Paim de Campos: sistema não tem nenhum custo adicional

vice-versa e outras aplicações.
CamposexplicaqueosistemaZa

horas tem por fmalidade principal,
evitar que os clientes, em horários'

.

de grandemovimento,percammuito

tempo em filas. "Além disso, com o

Caixa Eletrônico, o atendimento é

ininterrupto durante as 24 horas do
dia sem nenhum custo adicional",
concluiu.

Caixapermite acesso dos clientes em quahJuerponto !lopaís

Jaraguá do Sul, 9 de�bril de 1994

IMPOSTO

�=�=:=�
m tAssalariadoscomrendimentos ::::itt *Gastoscommédicos,dentistas, :

:ii superiores a 13 mil Ufirs em :i:Ii::ii:i psicólogose pianos de saúde i:
iii �993 . . :Iiiiii:::: *Deduçiode480Ufirsnoano por ii
i:i Rend!mentosMo· a.ssal�nados j:::j:::j::::: dependente i:

i:: superiores a 12 mil Uflrs em i:::::i:::i::: *Ooaçõesparapartidospoliticqs
':: 1993 r',':':r no lebiscito
? tEstá livreda declaraçio: renda i:::iiii@i t p

.

:i' exclusiva de atividade rural rmr Doaçõesparacreches,entldades
ij: inferior a 60 mil Ufirs em 1993 j:j:j'j:jr filantr6picas e Unicef
���:: .i�j�i�l�j�j�j�: ;:

NEGÓCIOS

Encontro de Subcontratação
movimentameio empresarial

.

JaraguádoSul�Comapoiodo
Sebrae e Prefeitura Municipal, a

Bolsa de Negócios de .Santa
Catarina prepara o 22° Encontro
de Subcontratação de Exposição
Industrial, marcado para Jaraguá
doSul entreosdias20e23 deabril,
no Parque Municipal de Eventos.
Cerca de 60% dos estandes já
foram comercializados. Por outro

lado, o Sebrae já tem à disposição
dosmicro e pequenos empresários
de Santa Catarina, uma coleção de
manuais e informações
fundamentais para quem quer
entrar ou já está 'enfrentando o

mercado e quer alternativas de

competitividade. Na sene

"Oportunidades de Negócio" já
foram editados mais de 40 títulos.
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-
PRECISA-SE
De rapazes e moças pl traba
lhar de vendedores internos.
Contatos na S.M.S. Com. de

, }
Purificadores deArUlfer. R\l8
João Planincheque, 827, cl
Sudan.

ARMÁRIo AMERICANO
Vende-se, madeira com 2

paneleiras, balcão de pia com

tampão de inox. Valor a com
binar. Contato fone: 72-3017,
cl Clausia.

AULAS DE INGLÊS' E
TRADUÇÕES
Contato fone: 72-1784 clRuth

FILMADORA
PANASONIC
Vende-se (M5), com maleta,
completa. ValorURV's 1.000..

Contato fone: 72-2873, ligar
somente a noite

PRECISA-SE
Vendedores externos, conta

tos fone: 72-1997

CENTRÍFUGA
-

Vende-se, valor CR$
80.000,00. Contato fone: 72-
2707

PRECISA-SE
Pessoa que trabalhe durante o

dia, e que possa pernoitar em
residência, para cuidarde pes
soa idosa. Contato na rua

Epitácio Pessoa, 263, próx.
supermercadoSesi, falarc/Leni

BICICLETA
Vende-se, valor CR$
80.000,00. Contato fone: 72-
3154

CARROCERIA DE F-l.000

Compra-sebomestado de con

servação. Contato fone: 73-

0063

CICLOMORTOR/83

Vende-se, cor azul, valor CR$
550.000,00. Contato fone:
72-0280

BAÚ F-4000

Vende-se, reformado pela
Carrocerias Argi, 4,10 x 2,20,
1 porta lateral e 2 traseiras.
Tratar fone: 73-0063

MÁQUINA DE LAVAR
MÜLLER
Vende-se e troca-se secadora

por forno elétrico. Contato
fone: 72-2066

CARRINHO DE CA-
CHORRO QUENTE
Vende-se, tratar verdureira
Ana, rua Reinoldo Rau, cl
Joares

COMPRESSOR DE AR

Compra-se, contato fone: 72-
2442

CARRINHO DE BEBÊ, E
CHIQUEIRINHO
Vende-se, os dois CR$
60.000,00, contato fone: 72-

0563

VENDE-SE
100m de tábua de caixaria,
150m sarrafos. Contato fone:
71-0088

. MERCEARIA

Vende-se, contato pelo fone:
71..:()405

BICICLETA18MARCHAS
Valor CR$ 80.000,00, contato
fone: 72-0757

BETONEIRA - 120 LT

Vende-se, valor CR$
150.000,00, comvolante, con
tato fone: 72-0757

BICICLETA MOUTAIN
BIKE

VEnde-se, 18 marchas, conta
to fone: 71-5811, cl Judite

TV PHILLIPS - 14" P&B
Vende-se tratar rua Francisco

Huska,1086

ENCERADEIRA
WALLITA
Vende-se tratar rua Francisco

Huska,1086

GRAVADOR.BÁDIO AMI
FM

Vende-se, mais 2 caixas de

alto-falantes, tratar rua Fran

cisco Huska, 1086

CORREIO DO POVO

Chá deMaracujá é Ótillwpara quemprecisa de calma: ..

agora, Sorvete deMaracujá igualao do sorvetão..• só no
Sorvetão, com a mais completa variedade de sorvetes,

doces e salgados da cidade, além do ótillW atendimento e

do ambieme super aconchegante:

••••••••••
• Móyeis Usados.
• Buzzi •
• •
• Compra-se •
• Vende-se •

; ir 73-0063;
• Guaramirim - Centro •
...........
TERRENO
Vende-se ou troca-se, área de
4.000m2, llkm do centro todo

plaino. Interessados tratar rua
.

João Planincheque, 827, falar
. c/Susan

.

APARTAMENTO EM
BLUMENAU
Vende-se com 3 quartos, de
pendência lavação, portãoele
trôníco, garagem etc. Prôx. a
FURE. Valor US$ 22.500.
Contato pelo fone: 72-0552

CHÁCARA
Área 6.000m2, cl casa de alve
naria280m2, piscina semi aca
bada, rua Berta Weege, 1652,
1 km ap6s Weeg, fone: 76-
1315 cl Leonel Stein

TERRENO - 15 x 50

Vende-se, contato fone: 73-
0317

Auto Escola
Guaramirim

Carteiras de Motoristas

Aenovasóes de Carteiras
Aulas Práticas e Te.óricas

Fone: 73-0106
End.: Rua IrineuVilélaVeiga, 106

.

Junto ao DespachanteGunther

.

---�-�. _. -----�---.---

IMMIS'

.JI, COMÉRCIO E IND.

�:I BREITHAUPT S.A.
.

Está selecionando:

Programador (a)
Os interessados deverão dirigir-se à Av.

Getúlio VaFCJas,268 - Jaroguá do_Sul- SC,
ou enviar CUl"l"iculum Vitae, com pl"etensão
salarial, papo caixa postal3, aos cuidÇldos do

Recul"sos Humanos.

LINDO SOBRADO

(Champäghat) alto padrão
(nova), área total de 255m2•

Informações pelo fone:71-

7931, cl Miro
-

CASA SOBRADO

Vende-se, com 4 dormitórios,
sendo uma suite, 4 banheiros,
lavabo em ouro velho, acaba
mento em gesso, madeira a

vista, 3 ar Condicionados, pa
rabólica, aquecimento solar,
hidromassagem, murada,
ajardinada, calçadas com pe
dras itaú, 10 x 10, churrasquei
ra etc. Terreno de 487m2, área
construída 300m2• Contatos
pelo fone: 72-2873. Valor
URV's 130.000 local próx. ao
.hospital do morro, ligar so-.

mente a noite"

LINDO TERRENO
Vende-se, área 1.525m2, com
casaemàlvenariade 132,73m2,
localizada na rua Leopoldo
Janssen, 56 - centro. Aceito
imóvel demenos valor, telefo
ne ou automóvel, no negócio.
ValorJJR.V's80.000.Fonecon
tato: 71-6376
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2-2 Jaraguá do Sul,9 de abril de 1994
LOTE-370mz
LoteamentoBartei, lado recre
ativaMarisol, valerUS$ 9.000
a combinar. Contato Av. Mal.
Deodoro da Fonseca, 141, loja
Fotocenter cl Daniel

TERRENO BARRA DO
SUL
Vende-se ou troca-se pl máq.
overlock, contato fone: 71-
6621

TERRENO NO LOT.
ALBATROZ
Vende-se valor US$ 550, cf
escritura, fonecontato 72-3139

CASA _

.

Vende-se, ou troca-se por casa
perto do centro, eontato fone:
72-3707

• COMPRA • VENDE
• TROCA • FINANCIA

Verona 1.8GLX, (Gjcompleto -douradomet 91
� .

.

Kadett SL 1.8 (Gj-branco ,:
90

Escort I.6GL(A)-branco : : " , 88

ChevetteSLE1.6S(A)-azulmet... ,� : ..

�
88

.

UnoCS(A)-verm-elho ;.: .•.. ": :.·88 .

Fusca 1300 L (G) - branco
:

81
I

FiatEspazio(A)-bege.....•...................................................83·
UnoMille (G) - cinzametálico :" 9t'
GolCL 1.8 (A) - branco -...................•

·
.. 92

RuaÂngeloRubin;' 951- San do Rio CetrO Fone
8926lHXXJ JARAGuAooSUL-SanlaCatarlna .(0473) 76-7014

BUZMAQ
Comércio -

I
de peças de

Máquinas de Costura Ltda.

Q:> Vendo dtlMáquina dtl Costuro,novol ti .

usados eom oss/st.ne/o "téen/eb

tlsptle/ol/mdo.
� 'tifOS, oportl/hos, 6/tlo ti ogu/hos.
� Inst%fÕO de oportl/hos HIIi-ti/p.

.

� IIt1WN1dedor dosm6qu/nos dtllltlpGSSGr.
Rua' .A..a.e�o R........, 980
"arra do �o Cêrro

: Foae,/Faz €0473:1 7,,;Z79�
3a.raguá do Su� - �C

CASAMIST.A
Vende-se, 60m2, terreno

795m2, valor CR$
6.500.000-,00. Contato fone:
72-1930

'.
LIMPAC

.

.-
I. Pe...... ,. Hk.... 129
... (M71) 72·'IM

CI,.19252-211 - ......, ..... -SC

r� ,,,�,�'·i' Pröduto$deLitn�Ltda:
.

:-,"_
,� ,,': ,.. .: _. J . '., , =- .,:' ::;:1

"

Cera para assoalhe., desínfetantes, pinho, eucalipto, alanalac,
querosenér-ôleo para .assoalho, soda cáustica, cloro, álcool,

,

vela, á�fdd-múrtätíco, amacíante, água sanitária. detergente,
sabão líquido. sabonete líquido, shampoopara automóveis,

desinfetantes para chassí.límpa alumínío para baú.
Rua 5 de Julho, 665 • Bano VOa Nova

FoneJFax:(0413) 15·0511
Jaraguá do Sul· Santa,catarlna

SCRII CRE"
.

Fábricade Cal��$
Industriais

eResid�nciais

l�f)NI! «)L&73)
,').I)'),=-,• t) , .l_.)
RUa Athanãsio Rosa, 1645 - Guaramirim - SantaCatarina

Comércio de Máquinas de Costura

SUPER PROMOÇÃO

.

CREVETTE SL/89
Vende-se, cor cinza metálico,
valor US$ 5.600 negociável
Contato fone: 72-3882 cl
Eliana

COMPRA-SE JEEP
Fone para contato 72-1997

CREVETTE/80

"':, , Vetide-se, corverde metálico.
' •. Fone contato: 71-0835

.

"ESCORT/88
Vende-se, fone para contato

72-1362

ESCORTL/88

Vende-se, ótimo estado, ou tro
ca-se carro menor valor. Con
tatofone: 72-1362

FIAT ANO ATÉ 83

Compro, contatofone: 71-8165

'FUSCA FAFÁMODf68

Vende-se, bom estado, contato
fone: 71-9431

FUSCA 1.300/74

Vende-se, contato fone: 71.-

6776, cl lsolete

TemososMelhoresPreços eaMaior

VariedadeemMáquinasdeCostura

NÃOCOMPREANTESDENOSCONSULTAR

Entregamos suaMáquinaemJoinvilleouRegião
Rita Joinvillc. ]fíS5 - J I/tl l.ulau - Fon" (fJ473) i2-3522 - 7/-0H3] - Jaraguá l/O Sul- SC
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\

Estadode Santa Catarina

PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul
Edital de Concurso Público

N° 01/9-1
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, abre inscrições e baixa normas para o concurso para
provimento de cargos no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal. .

Tomamospúblico, para o conhecimento dos interressadosque, estão abertas as. inscrições para
o Concurso Público, de acordo com as normas do Concurso e a Constituição Federal. .

.

1- Dos cargos
1 - O Concurso destina-sé ao provimento dos cargos relacionados no Anexo I deste Edital.

.

II - Das inscrições
2 - As incrições estarãoabertas no período de 18 a 29 de abril de 1994, das 09:00 às 15:00 horas,
na Galeria D. Francisco, Av. Mal. Deodoro da Fonseca, s/n°.

.

3 - Comparecer com aCédula de Identidade (RG) ou documento de fé pública. .

..

4 - Possuir, por ocasião da inscrição, escolaridade e formação compatível com as exigidas pelo
cargo, assim como os demais documentos.

lU - Da taxa de inscrição
5 - Será cobrada uma taxa de inscrição como segue:
a) Para os cargos operacionais, no valor'de CR$ 500,00 (Quinhentos crnzeiros reais).
b) Para os cargos administrativos, no valor de CR$ 3.000,00 (Trêsmil cruzeiros reais).
c}Para os cargos técnicos, no valor de CR$ 5.000,00 (Cincomil cruzeiros reais).

.

IV - Do concuno
6 - Os candidatos, de acordo com o cargo, serão submetidos às provas escritas, práticas,
entrevistas e de titulo.

. , -

.

6.1 - 'Será considerado como título, para efeito deste Concurso, o tempo de serviço prestado no
.

Município por atuais servidores, sob qualquer regime.
7 - Serão publicadas em Jornallocal ou regional as convocações para as provas, assim como

as listagens de classificação final e especial.
8 - O Edital completo está à disposição do interessado no local das inscrições.

Jaraguá do Sul, 06 de abril de 1994
Alfredo Gllellther
Prefeito A-Itmicipal

em Exerdcio
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t1
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IADVOGAOO
I AlIlOXARIFE
IARiUITETO
lASSISTENTE SOCIAL
1 AUXILIAR DE ENFERIlAGEII
lAUXILIAR ESTATtStICA,
1CARTdGRAFO
1 DESENHISTA
lDESENHISTA PROJETISTA
1 ENFERIIEIRO
IEHFERIIEIRO DO TRABALHO
1 ENGENHEIRO CIVIL
IENGENHEIRO SANITARISTA
I ESTATISTICO
1 FARIIAC!UTICO
IFISIOTERAPMA
IFONOAUOIGL060
I.ioaNAlISTA
1I1ASSAGISTA
:trDICO
ItrDICO DO TRABALHO
ItrDICO SANn�ISTA
lHUSEOLOOO
IODONTOLOGO
IORIENrAOOR EDUCACIONAL
IORIENTÁDOR PEDA6GGICO

IUniversiUrio inscrito no Orgia da Claswl 428.17
12!! Grau IncOipleto 264.65
IUniYl!rsiUrio inscrito no Orgão da Cluwl 428.'7
·IUniversiUrio inscrito no Orgão da Classel 428.17'
.ICurso AIJKi I iar de EnferugH c IRegistro 1 217.74

.

H!! Grau ou EqUivalfllte 217.74
12!! Grau ou Equivalrri.te, 1 264.65
:2!! Grau ou EquivaleÍlte 217,74
12!! Gru ou Equivalfllte 251.42
IUniversitário in·;cI ito �o Orgia da Claswl 369.31
IUniversitário COI Registro � 1 415.65
IUn·iversit;iri.o inscrito no Orgão da Classel 428••r
IUniversifário inscrito n.o Orgão da Classel 428.'7
IUn.iYl!rsitiÚ"io· 369.31
IUniversitário 369,31
IUniYl!rsiUrio 428.'7
I.Un i vers i t;ir i o I nser I to no Orgia oa Classr � . 428,'7

369.31
251.42
«7.st
«7.st
447.st
369,31
428.'7
415,65
415.65
369.31
251,42
428,17
264,65
264,65
264,65
264,65
264,b5
264.65
369,31
428,07

41
41
41·
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4.
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41
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41
4t
48
.1
41
41
4t
35
4_
2_
2.
21
4t

J .2'
41
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4'
4.
4.
4.
4.
40
40

IUni'v!f'sitário
ICurso Especifico
IUniversiUrio inscrito no Orgio da Classel
:IJl\iV,ersiUrio. in.�rit� ng O,.�o d.a Cli,��

'IUn·iYérs'it�ríci injitr.j.tó no Or;ii!, la-Clasw.:
IUniversitário.. .

IÚlliversiUrio .rnscrito no Orgici da Classe,l
IUniYl!rsit�rio

'
.

".
'

-I

IUniversit�rio
lllniversi tilr io
12º Grau IncOipleto
IUniversitário inscrito no Orgão da Classel

Illagistllrio
f12º Grau
12º Grau ou Equivale·nte

IPEDAGÓGO
1 PROGRAltAOOR JR
tPSICGL060
1 REC.READOR
I SUPERVISOR SEG. ·lRABALHO I
l'1!CNICO AGROPECUIIRIO
lT(CNICO DE CONTABILIDADE I
mCNICO DE ENFERIIAGEII 4.
I T(CNICO Eil HIGIENE BUCAL I 40
I T(CNICO Eil LAZER 40
I TERAPI!UTA OCUPACIONAL ,A 40
1 TOPÓGRAFO
IVmRINAAIO

A N E X O I

CAR{jO$ OPERACIONAIS
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(URV)

12º Grau
ICIJrso Iécn ico COI Réglstró
:2� Grau OIJ EqlJivalente ,-

'- � •

IU�iversitár'io - Prof. EdlJcaäo Ffs ica
_____ .; .. __ : _� .. _;�,_�_,_ c

�- :. �---- ...------�-: _ IUniversitário

:AUXILIAR DE SERVICOS . 40
: AUXILIAR DE TOf!OGRAFIA 40
:CARPINTEIRO I 40

:CONT1NUO 40
lCONTROLADOR DE EMBARQUE 40
:COPEIRO 40

lELETRECISTA I 40
:ELETRECISTA DE AUTO 40
:ENCANADOR 40

ICIJfSO Técnico O'J Agriaenssura I 251,42
IUniversitário inscrito M Orgão da Classel 428,07

40
20

.. 102
03
20
01
04
01
03
02
03
01

15
02
04
08
04
15
20
37
03
05
23
03

19
06
08
01

60
03

02
03
02
01

33

.: AH'abet i zado
':1Q Grau Incompleto:
lA lfabet i zado
:1Q GralJ InCOMPleto:
:1Q-Grau InCOMpleto:
lAlfabet izado
: A lfabet,izado
:Alfabetizado
lAU'abet i zado
lAlt'abetizado
lAlfabetizado

lAlfabet izado
lA lfabet i zado
lAlfabetizado

lAlfabetizado
lAlfabetizada

125,68
158,00
158,00
140,77
217,74
140,77
188,87
188,87
188,87
188,87
140,77
188,87
140,77

158,0�
217,74
158,00
188,S7
217,74
158,00
18S,87
217,74
251,42
158.00
í88,87
158,00
188,87-
1�:'5,68
i88,87
217,74
158,OO
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CARGOS ADMINISTRATIVOS

lFERRAMENTEIRO

lJAROINEIRO
:LATOEIRO
:lUBRIFICAOOR/LAVADOR
:MECANICO I
:MECANICO II
:MERENOEIRA
:HOTORISTA I
lMOTORISTA II
:OPERADOR DE FOTOCOPIADORA: 40
:OPERADOR DE HÄQUINA I 40
lOPERADOR DE MÁQUINA II
lOPERADOR DE MÁGUINA III
lPEDREIRO I
1 PEDREIRO II
:PINTOR
:PINTOR .LETRISTA
:SERVENTE
:SOLOAOOR
lSUPERVISOR DE VIGILANCIA
:TELEFONISTA
:rORNEIRO MECANICO
:VIVEIRISTA

40
--------:-------------------------:-------:-------�--------------:-----------

40
40
40
40
40

.: 40

:AGENTE COMUNITÂRIO
lATENDENTE DE BERCÁRI9
:AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
lAUXILIAR DE BIBLIOTECA I
lAUXIlIAR DE IMPRENSA

:AUXILIAR DE TURISMO

lAUXILIAR DE ODONTOLOGIA
:ESCRITURÁRIO
:FISCAL AMBIENTAL
1 Fr seAL DE POSTURAS

lFISCAL SANITARISTA

lFISCAl TRIBUTARISTA
lFOT6GRAFO
iMONITOR DE MUSEU

lOFICIAL ADMINISTRATIVO

:OPERADOR COMP./DIGITADOR
lOPERADOR DE SOM
lRECEPCIONISTA
lSECRETÁRIA
lSECRETÃRIA DE CRECHE

lSECRETÁRIA DE ESCOLA
:SUPERVISOR DE LIMP. rUBl.l
lT�CNICO EM TURISMO

40 :1Q Grau
40 l1Q Grau Inco.pleto
40 liQ Grau InCOMPleto
40 l1Q Grau
40 : 1Q Grau
40 llQ Grau
40 llQ Grau InCOMPleto
40 l2f! Grau Incompleto
40 l2Q Grau Incompleto
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02
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05
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188,87
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217,74
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251,42
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251,42
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264,65
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40
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40
40
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l2Q Grau Incompleto
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40
40
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1 is Grau
l1Q Grau InCOMPlEto
l2Q Grau Oll Equivalentel
l1Q Grau Incompleto

40
40
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40 :1Q Grau
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40 l1Q Grau Incompleto
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: A lfabet i zado 264,65
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lAlfabetizado
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,
PEDRAS: SÃO TOMÉ - ARDÓSIA

( PEDRAS PARA REVESTIMENTOS EM GERAI.
Rua Silveira Júnior, s/n9. (próx Ginásio de Esportes)
Guaramirim - SC 1�'lNI�: 7:1-()()27 �

@'cooperativaMistaAgrícola Juri�i Ltda.
Arroz Parboidzado .

"PRIMO" e "JURITI"

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

MAs,SARANDUBA-

...........................
= Livraria e P e

.

a :-
i laragu i
• •
I •
• •
• I
I •
• •
• •
I agógicos..
I cio Pessoa, 435 - Centro' •
I ui - Santa Catarina I
I e Bombeiros, ao .Iado do I
I lo Abdon Batista). I

: one: 71-1587 :
•........� �--�.

UNO MILLE191
Cor cinza metálico

Roauto
Veículos
Rua Joinville, 3573
Fone: 71-9822

OPALAJ80
Corvinho
•••••••••

CREVETTE RATCH/83
Cor verde metálico
•••••••••

CREVETTE/83
Corbege
•••••••••

CHEVETTE/79
Cor marrom metálico
•••••••••

GOL/88
Cor branco
•••••••••

•••••••••

MONZA SLE/89
Completo, cor cinza metá

.

lico
....

'

.....

CORCEU78
Corbranca
.......

,

..

VOYAGE/83
Cor azul
. ' .

GOL/84
Branco
•••••••••

CREVETTE/8I
Corcreme

BELINA 1I/83
Cor verde metálica _

...........
BELINA 1I/86
Cor verde musgo metálico
•••••••••

CORCEL/77
Corbranca

•••••••••

CORCEL 1I/83
Cer Bege

Venha conferir nossos
ótimospreços

:�:�:::�:�:�:�.�:�:�:�:�:::�:;:::;::::::.::::::::::::::::::.

o AROMA E O SABOR DOS BONS TEMPOS VOLTARAM

PANIFICADORA E CONFEITARIA

PÃOUVINBO
Aberto diariamente das 06:00 às 21 :OOhs,

inclusive domingos e feriados I
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 9'15 I Centro
Rua Venâncio da Silva Porto, 225 Vila Lenzi

(Próxilno Weg I)

Fone: 72-1243

Vale-transporte
AViaçãoCanarilihoLtda.,lembra aosusuáriosdovale-transporte ,

que de acordo como art. 60, parágrafo único;da InstruçãoNormativa
n" 05/87 do Departamento de Transportes e Terminais - Deter, o
beneficiário do vale-transporte terá assegurado o seu valer de uso

até 30 (trinta) dias contados da data de vigência dos novos preços,
pelo que solicita aos usuários do referido vale, observarem o prazo
de validade dos mesmos.

ViãçãoCanarinhol1da.
Déciõ Bogo - Gerente Administrativo

Joalheriaôimara Ltda.
Jóias· Relógios

Artigos para presentes • Óculos de sol
T OJl.dl. <O> cc <O> Jl1r1l. o § Jl1r1l. <eI16 «j) lI"<es JP> lI" <eçoS

CREDIÁRIOFACHXrADO
Fone(0473) 72-3630

Rua Barão do Rio Branco, 170 - Jaraguá do Sul- SC'

)flW�@@
f§yß�ß OO�f!,��& f!,W©ßo

Divisão de concreto
(Tubos e arlefatos de concreto)

Rua Joinville, 1016 - Fone 72-1101
Divisão de plásticos (tubos de PVC - eletrodutos/linhas

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

Rua e.l. Procópio Gom••, 89
Fone 71-0066

Pessoas bem informadas são pessoas bem sucedidas
CORREIODOPOVO, informação com
credibilidade .

.A.s'sinatllras e anúricios.
Fone: 72-3363 Fone-Fax: 71-0091

Jornal ,

CORREJODO POVO

Fj{ANOS'
JQJ)U�1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Agradecimento e convite

para Missá deSétimo Dia
A família de EdIa S. Krutzsch, vem, por estemeio,manifes

tar seumais profundo e perene agradecimento, pelo conforto e

solidariedade de parentes, amigos e conhecidos de:
Sidnei.César Krutzsch
Agradece em especial à empresa Duas Rodas Indl. pelo

apoio e dedicação voltades à nossa família nestemomento tão
difícil.

E convida todos, para missa de sétimo dia à realizar-se em

10/04/94, domingo, às 9:30 horas, na Igreja Evangélica -

Centro.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Guaramirim

LeiN° 1.752/94
Autoriza concessão de auxílio financeiro aoHospital Municipal Santo Antonio, desta cidade.
Victor Kleine, prefeito Municipal de Guaramirim, no uso de suas atribuiçOes,
Faz ·saber a todos OS' habitantes deste Municlpio, que a Gamara Municipal aprovou e ele

. sanciona a seg!,liríte Lei:
Art. 1 ° . Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder Auxilio Financeiro
para o Hospital Municipal Santo Antonio, desta Cidade, no valor de CR$ 5.200.000,00 (Cinco
milhOes e duzentos mil Cruzeiros Reais). .

Art. 2° • O Auxilio Financeiro,. objeto da presente Lei, será destinado exclusivamente para
cobertura da Folha de Pagamento do mês de março de 1994, dos servidores do citado
Hospital. .

-

Art. 3° • As despesas decorrentes. da execuçao da presente Lei, correräo por conta de

ootaçäo Orçamentária seguinte:
Subv.nçOes ao Hospital Municipal 'Santo AntOnio
15750312-04-3
0700 • SubvençOes Sociais
3.2.3.1 • SubvençOes Sociais
Art. 4° • Esta Lei entra em vigor na data da sua publlcaçäo, revogadas .as disposições em

contrário.
-,

Guaramirim, SC 05 de abril de 1994
Victor Kleine

Prefeito Municipal
Jair Tomell.n

Secretário de Finanças

EDITAL
, Patricl!t Tavares daCunhaMeDoGomes,Tabeliã, eOficial deTítulos daComarca

de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital virem que se achamnesteCartório para Protestos

os Títulos contra:
Com. e Repres. SehautzerME- Estr. Santa Luzia, km 16 - NESTA

Cepron Ce.ntral de Pronta Entrega - BR 280 km 63 nO S249 - NESTA

Empr. JomaUstlca Kadosch Ltda.- Rua Epitáeio Pessoa. SIO - NESTA

Met. Rico Ind. e Com. Ltda - Rua Erich Sprung - NESTA

Tlngitex Dener. Te:rtels Ltda - Rua 603, nO 16S - NESTA

Transportes Thelmar LT - Rua Estr. Garibaldi - NESTA
E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida

intimação, faz por intermédio do presente edital, para que os mesmos compareçarn neste
Cartório na RuaArthurMOUeF; 78, noprazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então
dar razão porque não o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei,
etc.

KE/Jaraguá do Sul, OS de abril de·1994.
Patricia Tavares da Cunha MeDo Gomes

Tabeliã

Metalúrgica
Leoai Lida.

Serviços de solda Míg e Eletrodo -

Serviços de manutenção em geral -

Montagem de máquinas e aparelhos
industriais - Manutenção de

equipamentos de pré-moldados -

construção civil e terceírízaçäo.

Rua Tufie Mahfud, 210
(ao lado doGinásio deEsportesArthurMüller)
Fone: (0473) 71-8821

Jaraguá do Sul - sc
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Proclamas de Casamento
.MargotAdeliaGrubba Lelunann, Oficial doRegistroCivil do 10Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado
de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, afim de se

habilitarem para se casar os seguintes:
Edital N° 19311 de 30/03/1994

ALffilO GLATZ E ELIANE STAHL

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Estrada Garibaldi,
nesta cidade, filho de Berta Glatz Baechtold.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente emEstradaGaribaldi, nesta
cidade, filha de Marinho Stahl e Iraci Stahl.

"Edital N° 19.312 de 30/03/1994
. EVANDRO LUÍS SILVA E JANE CORREIA

Ele, brasileiro, solteiro, músico, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Avenida Marechal

Deodoro, 1.452, nesta cidade, filho de Moacyr Silva e Terezinha Chiodini Silva.
Ela, brasileira, solteira, educadora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua Irmão Leandro,
346, em Vila Lenzi, nesta cidade, filha de Antonio Correia e Lurdes da Silva Correia.

Edital N° 19.313 de 04/04/1994
JERRY ADRIANO MIRANDA TONIOTE E CLÉRIA CARVALHO

Ele, brasileiro, solteiro, policial militar, natural de Joinville, neste Éstado, domiciliado e residente na rua

Brusque, 159, fundos, emVilaNova.nesta cidade, filho de GenesioNascimento Toniote eMaria Izabel Toniote.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua Brusque, 159, fundos,
em Vila Nova, nesta cidade, filha de Pedro Carvalho e Nilza Ersching Carvalho .

Edital N° 19.314 de 04/04/1994
HORACIO JOSÉ PAULI E MARLEI APARECIDA BERTOLDI

Ele, brasileiro, solteiro, empresário; natural de Massaranduba, neste Estado, domiciliado e residente na rua

Avelino Francisco de Borba, em Ilha da Figueira, nesta cidade, filho de José Pauli e Lucia Petry Pauli.
Ela, brasileira, solteira, técnica de encefalo, natural de Rio dos Cedros, neste Estado, domiciliada e residente
na rua Clemente Báratto, 45, nesta cidade, filha de misses Bertoldi e Elice Bertoldi.

.

Edital N° 19.315 de 05/04/1994
REINALDO MARUTI1 E LAURlTA ZICK

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na ruaUrbanö Rosa,
115, em Vila Lenzi, nesta cidade, filho de GregórioMarutti e Natalia Floriano Marutti.
Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Jaraguá doSul, domiciliada e residentena ruaUrbanoRosa, 115;
em Vila Lenzi, nesta cidade, filha de Alberto Zick e Laura ButtendorffZick.

Edital N° 19.316 de 05/04/1994
AUGUSTO CÉSAR GUERRA MENDES E SANDRA ADRIANE DE CARVALHO

Ele, brasileiro, solteiro, atleta, natural de Osasco, São Paulo, domiciliado e residente na ruaMarina Fructuoso,
829, nesta cidade, filho de Walter Guilherme Mendese Ideli.Aparecida Guerra Mendes.

Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua-Marina Fructuoso,
829, nesta cidade, filha de Wanio de Carvalho é Maria de Lourdes Carvalho.

Edital N° 19.317 de 05/04/1994

JOSEMIR VOLTOLlNI E MARIA ELISABETE FEILER

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Passo Manso - Taió, neste Estado, domiciliado e residente na

rua Maria Antonia Mascarenhas da Silva, 249, em Ilha da Figueiranesta cidade, filho de Lino Voltolini e
Marlene Voltolini.
Ela, brasileira, solteira, comerciária, natural de Maripá, Paraná, domiciliada e residente na rua Leopoldo João

Grubba, nesta cidade, filha de Antonio Feiler eInna Sardanha Feiler..
Edital N° 19.318 de 05/04/1994

.

LAERCIO LUIZ BERTOLDI E MARIA APARECIDA DUTRA

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Rio dos Cedros, neste Estado, domiciliado e residente na rua

Clemente Baratto, 45, nesta Cidade, filho de UlissesBertoldi e Elice Bertoldi.

Ela, brasileira; solteira, industriária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na ma Jaime Gadotti,
em Vila Lenzi, nesta cidade, filha de Raimundo Dutra e Maria Danna Dutra.

Edital N° 19.319 de 05/04/1994
VALDECIR JUNGTON E LENIR KONELL

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Rio da Luz IT, nesta
cidade, filho de Amo Jungton e Ruvita Winkler Jungton.
Ela,brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá doSul, domiciliada e residente emRioCêrro I, nesta cidade,
filha de Wiegando Konell e Gerda Roepke Konell.

.

Edital N° 19.320 de 06/04/1994
JOSÉ ADAIR PEREIRA DE SOUZA E IOLANDA SBARDELLATI

Ele,"rasileiro, solteiro, operário, natural de São José do Cerrito, neste Estado, domiciliado e residente na rua

Joaquim Francisco de Paula, nesta cidade, filho de Osvaldo Pereira Dias e Ivandina Ribeiro de Souza.

Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente nama Joaquim Francisco
de Paula, 4.9�1, nesta cidade, filha de Albano Paulo Sbardellati e Leonida KleÍ11 Sbardellati.

Edital N° 19.321 de 06/04/1994
ALVARO JOSÉ MEYER E MÁRCIA REGINA ODELLI

Ele, brasileiro, solteiro, estampador, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Ribeirão Molha,
nesta cidade, fi1ho de Adalberto Meyer e Maria de Lourdes Meyer.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Apiúna, neste Estado, domiciliada e residente em RibeirãoMolha,
nesta cidade, filha de Pedro Odelli e Esteffânea Odelli.

Edital N° 19.322 de 06104/1994

JOSÉ CARLOS CLEMENTINO E ROSIMERE APARECIDA CmSTE

Ele,brasileiro, solteiro, comerciário, natural deCuritiba, Paraná, domiciliado e residente na rua Joinville, nesta
cidade, filho de José Camilo Clementino e Seli Krause Homburg.
Ela, brasileira, solteira.professora, natural deAgrolândia, neste Estado, domiciliada e residente na ruaAntonio

Stanislau Ayroso, nesta cidade, filha de Carmelo Chiste e Ivanir Chiste.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital que será publicado pela imprensa
e em Cartório, onde será afixado por IS (quinze) dias.
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CENTRO - Apto.
grandelEd. Jaraguá
- Suíte, 2 qtos,
BWC,salas,demais
dependências e ga
ragem-Preço4Smil
URV's

CENTRO - apto. cl
I93.00m'lEd. Carva

lho - Suite, 2 qtos .•
EWC. 3 salas. lavabo,
demaisdependencias e
garagem. Preço 65mil
URV·s.

AMIZADE - Ter
reno/área com

19.000,00m' - Pre

ço 35 mil URV's

'VIEIRAS - Rua 601

(JaraguálScrroeder), ter
reno de 54Om' esquina
com rua 470. edificado

comprédioemalvenaria
(2 pavimentos). c/3 sa

las comerciais e 3 aptos.
Preço: 144milURV·s.

VILA LALAU -

Terreno com

645,00m', - Preço
8.5 mil URV's

CLASSlACAOOS/PuBUCAÇÖEsLEGAIS
' .... .,_t
..f' _�

, .

C.ORREIO

DO

POVO

Assinaturas

72-3363

Compra - Vende

Aluga - Administra
Cr.eci.4760 - Tel.: 71-8009
Rua Leopoldo Janssen 62

(Final da rua Caixa Econ6mica)-

Terrenos
.

Terreno 15x30 - Ilha da Figueira
Terreno 980m2 - Centro
Terreno 25x50 - Próx. Escola Alberto Bauer
Terreno 3.000m2.:. Centro
Terreno esquina c/630m2 - Ilha da Figueira
Terreno 450m2 - Próx. Posto Behling
Terreno esquina 970m2 - Rua Max Wiehelm
Terreno 564m2 - Rua José Ernmendorfer
Terreno - Próximo ao Juventus
2 terrenos 14x28 - Próx. Condomínio Amizade
2 terrenos - Loteamento Dico
Casas
Casa alvenaria c! 220m2, terreno 640m2

Casa alvenaria c! 104m2 - Próx. Ponte Grubba
Casa alvenaria c! 180m2 - Ilha da Figueira
Casá madeira - Rua Otto Schneider'
Casa alvenaria-c/ 237m2, c/ terreno 27001112
Sobrado alvenaria - Barra Velha
Sobrado alvenaria 2WOl2 - Praia de Armação
Casá mista -Praia de Piçarras (centro)
Apartamentos
Apto 2 quartos - Edifieio Florença
Apto 3'quartos - Edifieio Carvalho

Apto 2 quartos - Edifieio Jaraguá

GUARAMIRIM - CENTRO - Rua 28 de

AgostolNo Prédio do Besc. Apartamento cl
156m' (suíte, 2 qtos, 2 salas conjugadas,

cozinha, área de serviço e garagem) - Preço:
Entrada de 30%,mäis fmanciamento 20

meses direto com a construtora.

CENTRO/ RUA PROCÓPIO GOMES -

Terreno de esquina, (15 X 70), com
1,050,00m' (em frente ao Ed, lsabela) - Preço:

80 mil URV's aceita carro ou· imóvel de
menor valor cömo parte de pagamento.

�araguá do Sul,9 de abril de 19941

Imobiliária HABITAT LTDA.

AMIZADE

Apto. cl 3 e 2

'quartos - Entra
da e assumir
financ. junto, a
CEF.

Terreno comárea
de aprox.:
600.,00m2 próxi
mo a (Indumak)
- Preço 6.000
URV's.

no na rua Jorge
Lacerda (Próximo
ao Ed. Argos e ao

SESI), medindo

448,00m' - Preço
55 mil URV's.

CEN'EI� FI'IO
Assist. e Cons. de Geladeiras,
FPeeZ8I', Máq. Brestemp, AI'
CQ.p.,dioionado, Bebedouros,
Ziitra-Louças e Refrigeração em Geral.

�t'
.

R_ E",lIIo Plazera. 86/ Bairro Baependl
,,:i+ Fone: (0473) 72-1928 .

",

JClrClgudt do sul/se

��: Estado de Santa Catarina

:�i-;r Prefeitura Municipal de Guaramirim
.,

.

�}}:" .

Decreto N° 009/94
�Crédito Súplementar no valor de CRS 120.000.006,00.
V"

.. v

Kleine, PrefeitoMunicipal,deGuaramirim, no uso de suas atribuições, e de
idade com a Lei nO 1.7S0/94 de 29 de marqo de 1994.

- Fica aberto um crédito suplementar no -valor de CRS 120.000.000,00
e Vinte Milhões de Cruzeiros Reais) para nos ítens· abaixo descritos,
doOrçamentoMunicipal aprovadopelaLei n° 1.738 dé31 dedezembro

3:
." .; Secretaria da Educação, Cultura, Esporte, Turismo e LaZer

06()2'- Setor de Turismo e Lazer
11:6,'S.363.2023 - Promoçio do turismo doMunicípio.
3í36;�ServiçodeTerceirOSeEncarg06. CRSI2.000.000,oo
3120--MaterialdeConsumi> , •. : ,., , CRS 8.000.000,00
4110-ObraseInstalaçõe& : , CRSloo.000.000.00· .

Art. 2° � Os recursos para' cobertura do presente .Crédito Suplementar provém dA
an�laçãodo ft� abaixo:
99?9 • Reserva de Contingêncía .

�9 - Reserva de Contingência
�92999 • Reserva de Contingência
999��ReservadeContingência ;�;._ ; " .: , CR$ 120.000.000,00
Art:·jo - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as

disposições em contrário..
.

Guaramirim, SC 29 de março de 1994
VICtorKleine

PrefoiloMfuúc_ip/fl
Jair-T-onulin

Secretário de FUUlnços

I .,f\ ,ft; ! ,� "-� J�
"

esquina, na rua

Procópio Gomes (em
frente ao Ed. Isabela),
medindo 1.050.0Om'.
Preço: 80mil URV·s·
(Aceita-se carro ou ou'
tro imóvel).

Casa emalv .• cl aprox.
200m' em terreno cl

600.00m' (Em frente
aoAçougue Bylaardt e
Ind. Textil Sta.

VILA LALAU - Casa de alvenari� medindo

aprox. 250,0001', toda murada, com cerca de

ferro batido, localizada bem próximo a

Marisol, na Rua Germano Marquardt �o 170 -

Preço: SO.OOO URV's

I • VILA LALAb -

Próximo aMarisol

Apto. c/ 3 quartos
(1 suíte) -; com

11 S,OOm' (prédio
novo) - Preço 22.S
mil URV's.

reno c/aproximada
mente 3.600m',
próximo aoColégio
HolandoGonçalves
- Preço 16.000
URV's.

VILA LALAU - Terreno
cl 456.75m'. edificado cl

. prédio em alvenaria(2 pa-.
vimenlos) medindo
140,OOrn2 e urna .càsa de

madeira, sítoarúaEmésto
Lessmann nO 130. Preço:

.

46.000 URv«

alvenaria, cl aprox,
160,00m·,4·quartos,
situada na ma Exp.
Antônio Carlos

Ferreira, 745. Preço
USS35miL

no na rua José
Emmendoerfer es

quina ao lado da
Ind. de Quadros 3
Américas - Preço 15
milURV's.

CENTRO - Apto. no Ed. Dennis, em
transversal a rua José Emmendoerfer,
próximo Ind. Quadros 3 Américas, cl
2 qtos. Preço 13 mil URV's s/entrada

mais fmac. CEF.

TRO - Apto. cl

202.00m' • Ed. Presi

dente. frente ao'Colé

gio Santos Anjos - ao

lado da Catedral (pos
sibilidededetrocacom
imóvel em Jaraguá).

cENTJio - Rua .Jose

Emmenddeffer - Exce

leni!loteci450.00m'(15
. x30).]XÓxnnoaoAtelier
da Ind. de Quadros 3

Américas). Preços 10.5
milURVs.

NORTE - Lote cl

800,00m', situado a
. 40,00metrosdarua
Roberto Ziemann -

Preço6.000URV's.

- Terreno cl 450.00m'.
edificado com casa em

alvenariamedindoaprox.
140m'. sito rua João
Franzner 11° 666 - Preço
25milURVs.

Residencial maguilu •

ruaProcópioGomes de
- apto. cl 2 quartos 2°
andar ' Preço' 8.500
URV'S. e assumir fi-

SI.. - Casa em alvena
ria com aprox. 77.00
m'. mobiliada.
edificadaemterrenode
312.00m'. Preço20mil
URV's.

� Casa em alvenaria
semi-acabada (pro
jeto-160 fi')em ter
reno cl 461m', situ
ado na rua Paraná.

Preç023milURV's.

FIGUEIRA - Lo

tes de tamanhos e

preços diversos.
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o Churrasqueiras
.

O' Sálão de Jogas
O Salão de Festas

� ., ",,�j ..... �:" .

DO I�M��MO Q�f voer PRf(l�n,
no l�GnR aUf voei Df�tJ��

.�

• C·

o APenas 4 apartamentos,por andar
.m-����m·!!I- ._,_�_:, O'VI�,panorãmlca
;���. _\"J'�-._, "",.,"

'&G
'\'.

O Piscina

O . Playgro'�nci,

','

O Antena Parabólica

O Portões Eletrônicos

IMEDIATA
VENDAS: Construção

e Vendas:
.'

i

(J"';':.

, �
Ediflcio Isaballa ali na Procópio

Gomes deOliveira

�
lrnobiliuriatt", "_..i .• �

f

CHAI,.É
IMOBILIARIA
R. Reinaldo Rau, 61
Fone (0473) 71-1500
Jaragu6 "o Sul, - SC

CONSTRUTORA. INCOIIPOIIADOIIA

JARAGUÁ
R. Cei Bernardo Grubba, 246

Fones (0473) 72-0014 e 71-0347
Jaragu6 do Sul - SConDe MORflR' f UM DRflZtR!

( ,1',1 d,' ,Ih cu.uia

I�II I 1,11 I,h \1\..'1, '2il

\ ,,1\ I \.. I 'ii 1111111

lei j-<) III1I11

CRECI643-J Sobrado l'JII aIH'II;,
ria

Rua Julius v'crch 11°

5l1. cl 2,11.1111111 . ler

,1)'). I II )111'

u.: IIt:l' O III l

\ !I;I \0\;1. -: ;Il<:;) dc
-

'III ).1)1)111

Loteamento Juventus
Lotes com enfréKia + financiamento

Vendas: Chalé Imobiliária
Fone (0473) 71-1500

RUA REINOLDO RAU, 61 - JARAGU� 00 SUL, SC

Tl'ITl'Il0

Terreno
RlI;1 Bernardo

Kassncr pIO' (\\1

cl ;IlC.1 dc I ':;S(l IlIlm

E N D E
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LOCAÇOES

LOTF I\MENTOS

Fábrica de embalagem descartáveis de alumínio tipomarmitex com todo o

equipamento: na rua Bernardo Dornbusch, aceita carro e telefone.
1 apartamento e!253,00m" na rua Joinville.
Terreno na rua Max Nicolau Schmidt e! 500,00m".
Apto e!160,00m2 no Edificio Miner na Mal. Deodoro, todomobiliado.
Terreno e!2 salas e 2 casas de alvenaria na rua Bemàrdo Dornbusch.
Terrenoe! áreade 441.00m2na ruaPastor LorenzHalm nO 51. Guaramirim.
Casa mista c/90,00m2 na ruaManoel da Costa, bairro João Pessoa.
Casa de alvenaria c/l00,00m2 na rua Santa Catarina, 368,
Casa de alvenaria e! 350,00m2 com terreno, na rua João Planinscheck

esquina para a rua Venâncio da Silva Porto.

Úm terreno com760,00m', com sala comercial naBR 280 km 70, comuma

entrada de 1.000,00 dólaresmais 9 parcelas de 1.000,00 dólares mensais.
Terreno com 4.700,00m' e casa de alvenaria commuitas frutas e palmitos.
Terreno com área de 350,00m". No loteamento Jardim Francisco.
Casa de alvenaria c/300,00m2, na rua Richardt Piske, com 3 ar condicio-
nados, hidro massagem, aquecimento solar, alarme.

'

Apto na rua Roberto Seidel (Corupá), com 3 dormitórios e demais depen
dências, com garagem.
Apto na ruaAlbertoSchneidern? 1187 (Barra), com3 dormitórios e demais
dependências, com garagem. \ '

Casa de alvenaria no loteamento Vicenzi e Gadotti, (Santo Antonio), com
2 dormitórios e demais dependências.

Sala comercial
Sala na Av. Getúlio Vargas nO 49, com 68m2•

" Casa de amadelra com 90m2, terreno
com 652,SOm2, (15 x 43,50) - Na rua:

Brusque lateral da rua: 25 de Julho - Vila
Nova.
"·Casa de alvenaria 420m2, (sem aca

bamento}, e terreno, na rua: 338 -

Gustavo Bruch - lateral da rua João
Doubrawa - Tifa da Pólvora. "

-Casa alvenaria (tnãcabada), com

106m2, terreno com 319m2, (16,30 x

19,50), na rua: 588- próximo aoVierense
- Vila Lalau.
er Casa mista com 120m2, terreno com
462m2, (14x33), na rua Campo Alegre
próximo ao Bar do Mano -Ilha da Figuei
ra.

"Casa mista com 120m2, terreno com

350m2, na rua: FriederichW. Sonnenhold
- Vila Lalau.
- Apartamento com 85m2, com 2

quartos (com parte financiada) - Ed.
Eldorado.

-Apartamento com 134m2, no 10 andar
- Ed. Argos.
erTerreno com 726m2, na rua: José
Pavanello (esquina), no Loteamento

utpadel - Ilha da Figueira.
erTerreno com 420m2, (14 x 30), na rua:

'396 no Loteamento Romana - Vila Nova.
-Terreno com 450m2, na rua Alberto
Bortolini - São Luiz.
-Terreno com 495m2, no loteamento
José Pavanello, lote n° 03 - Ilha da

Figueira.
"Prédio de alvenaria com 210m2 (con
tendo 2 salas comerciais e 1 apartamen
to), na rua: Rio de Janeiro (próximo a

Ponte do Grubba) na Jorge
Czemiewiczs.

TERRENOS
Terreno em Piçarras a beira rio e!4.185m" (Ancoradouro)
Terreno na Rua Amazonas e! I.720m", próx. Parafusos
Ewald.
Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula.' e!2.500m1. Próx.
trevo do Posto Marcolla

Terrenoc/535,80m"LoteamentoJúlioRodrigues,Lote n009

Terreno c/420m2 Rua Luiz Kienen
'

Lote nO77LoteantentoAnaPauiall - RuaVictorRosemberger;
154
Lote nO 014 - Loteamento Julio Rodrigues
Terreno esquina na Rua Reinoldo Rau e! casa de alvenaria

CASAS
Casa de alv., (em construção), Rua Rudolfo Lessmann, e!

480m" c/ terreno de 900m2

Casa de alvenaria c/60 m" - Loteamento Liodoro Rodrigues
Casa de alvenaria e! 235m" e! terreno de I.200m1. Rua

, Waldomiro Schmidt, n" 222 �(JaragÚá Esquerdo).
Casa mista c/90m2 - Rua 591 - Sem nome, 70, terreno de

450m" - Jaraguá Esquerdo
Casamista cl 120m2 - RuaWaherMarquardt, 2.732, terreno
450m'
Casa alvenaria em construção ,e! 144m: (aceita carro) Rua
312 - Angelo Menel
CasaCOHAB
Casa mista - Loteamento Ana Paula 11

APARTAMENTOS

Apto. Edificio Jaraguá e!70m" e!2 qtos., (l° andar), apto 3.

Apto. c/250m2, 3 quartos, urna suite - Rua Joinville.

Apto. Edifício Carvalho c/160m2
Apto. c/116m2, 2 quartos, dependo empregada, 2 banheiros,
sala e garagem. Edificio Hass 4° andar.

LOTES FINANCIADOS
Loteamento Ana Paula IV.

Loteamento São Cristóvão 11.

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

CHÁCARA NA CIDADE

Arborizado, c/ área de 14.70Om', a 5km do centro, c/ boa

água, uma casa em excelente estado e casa de caseiro.

TERRENO coMERCIAL
Av. Mal. Deodoro da Fonseca c/ 3.000m'

Av. Mal. Deodoro da Fonseca c/1.382 m'

Av. Mal. rkodoro da Fonseca c/950m'.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

p••••••••_._••_••
: �<§ =
I I
I I
I Ba....a Sul I

: I...õveis :
I Fone: (0473) 72-2734 I
• I
I VENDE I II Chácaras I
I

Terreno cl 6O.000m", cl casa de madeira de 6Om" e mais um

Igalpão cl 8Om", Barra do Rio Cerro, próx. Botafogo. Preço US$
I 14.000 I

II Terreno cl 1 0.45Om" cl casa de madeira de 6Om" e de um galpão I
I c/90m", tem água p/lagoas, no Rio Cerro II, próx. Reqreativa IChoco leite. Preço US$ 18.500
I Terreno cl 8O.000m" cl casa de madeira de 100m" e rancho, 2 I
I lagoas, pastagem, 3.000 pés de banana, 5.000 pés de palmito e I Iárvores frutlferas. Preço 21.000 URVs localizado próximo Ceval
I (Rio da luz). Aceita carro. I
I Terrenos I
I Terreno cl 29.000m", na Barra,lateral da BerthaWegge. Aceita I I10% de entrada, carro e saldo parelecado. Preço 28.000 URVs.
I Terreno cl 376m", (14 x 27) na Barra, rua Frida Piske Kruger. I
I Preço US$ 6.000 I
I Terreno cl 396m", (16 x 25) lateral rua Waiter Marquardt. Preço •

US$5,3OO II Terrenocl840m", (21 x4O) ruaWalterMarquardt. Aceita terreno •
I na praia. Preço US$ 16.000 - 50% entrada + 6 prestações •
I mensais I .

•
Terreno cl 36.000m2 (81 x 444), rua Horácio Rubini, distante. I'SOOmts da Malwee. Preço US$150.000 - pagos em 15 presta-

I çóes mensais •
I Terreno cl 840m" (21 x 40), na Barra, próximo ao Campo •Botafogo. Preço US$ 4.300 em 2 vezes.

I• Terreno cl 387m", Rio Molha próximo à Gruta. Preço US$1.600 •
I Terreno cl 11.427m", com casa demadeira e galpão, na Barra rua •
'I

PastorSchneider, distante400ms da Malwee. PreçoUS$45.000 I
- 50% + 2 vezes

I Terreno cl 4O.000m", Estrada Garibaidi, distante 3.00óms. da I

I• Malwee. Preço US$.28.2OO. Aceita carro e vende também por '.
I mórgo a US$ 2.760 cada. ITerreno cl 391m" (14,50x 27), loteamento Água Verde, lote n°

I 27. Preço US$ 8.000 com 50% de entrada e mais 6 prestações.

I• Terreno cl750m" (15x50), naBarra, rua PastorSchneider. Preço •
I US$ 9.000 - Parcelado até 3 vezes. •
I

Terrenocl 72Om" (15x48), na Barra, rua PastorSchneider. Preço
•US$ 15.000 - Aceita carro até 50% do valor do terreno.

I Terreno cl 434m" (14 x 31) Rua João Planichek. Preço US$. II
11.000

ITerreno cl 69.000m" (105 x 660), Rio Cerro II, próprio para

I pastagem, lagoas, sitio, distante 300 metros do asfalto. Preço •
I US$ 17.000 • II

Terreno cl 525m" (15x35), na Barra RioCerro, + material p/1 casa

Ide madeira de 30m". Preço 1.190 URVs - Aceita carro.

I Aluga •
•

'

- Terrenocom4.000m" narua BerthaWeege- Barr�do RioCe�r� •
I

- Duas lojas com 65,oom2 cada uma, na Barra - RuaAngelo Rublm •
• •
• Tratar na R. Ângelo Rubini, 1223· Sala 9 • Ba"a do Rio Ce"o •
I

Fone (0473) 72-2734 CREC/1589 • J
•

•._.....__ ._.._.�-

EmprecIldtn1l.:ntos írnobrhanos Marcatto

Av 1,1al. Decooro 1179

Compra eVende
,...
...

71-1136
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Gente & Informações

A Sociedade Esportiva e Recreativa Vieirense completou no último dia 6, 51 anos. Para isto, a

diretoria está promovendo festividades:
*Hoje será a abertura das comemorações com o baile de aniversário, (conjuntoHannover), apartir
das 22:30 horas. A entrada é franca através de convite.
* No dia 12, será a inauguração da cancha de Vôlei e o stand de Tiro.
* Nos dias 12 à 17 torneios de Bolão e Vôlei.
*Dias 1 l'e 17, torneio de Tiro ao Alvo.
* Nos dias 15, 16 e 1 !torneio de Bocha modalidade 48
* No dia 17, encerramento com tarde dançante e entrega de prêmios às sociedades vencedoras

Notas
o Hospital São José realizou
no último domingo, Páscoa,
uma bonita festa para seus

funcionários e pacientes,
dlstribuindo amendoim e

balas, e é claro, não poderia
faltar o "coelhinho".

•••

o pequeno
Marco Aurélio

Cipriant,
completou seu

10 aninho no

último dia 6.
Recebe hoje
amiguinhos
em sua

"

residência.

Foi reeleita no dia 20 do mês
. passado, a diretoriada Socieda

de deDesportosAcaral, para dar
continuidade ao trabalho até

1996:

Presidente - Olímpio Fagundes
Vice-Presidente - Alberto

Vtzentainer

10 Tesoureiro - Irineu Kamchem

10 Secretário Alfredo
Sclickmann
Diretor Esportivo - Neri Spézia
Diretor Social- Valmor Vieira

***

Aniversariantes

Completou no último dia 2, seus
41 anos, a "mamãe coruja"

Odete, seus filhos, Carla, Larissa,
Geferson, Carolina e Natan

desejam felicidades.

A gatinha Francine Tainâ

Ribeiro, completou neste meio

de semana, 6 aninhas. Ospais,
Júlio Cézar (Suzete) Ribeiro

comemoram a data.

A gatinha
Mayenne

Silva comple
tou J3 anos

dia 8 passado.
Os pais, Alire

e Fátima, e

trmãos, Altre
Jr e Cleide

desejam-lhe
fetictdades.

Ir.!---------.

:[ÉPOCAJ:• modas.
•o melhor prá você •
.ligada do seujeito •
•HAllECDAJ., 4!) I, nl�FllON1'1�•
IiiCOLÉGIO sAo LIJIZ

•--------

Confira todas as quintas-feiras
naBandeirantes.Made inBrazil.

**********

A Semana
Atenção...gravando

Esta fraseMaria Paula ouviu nesta semana que passou, quando
gravou seu primeiro programa ao lado do Casseta & Planeta. A

matéria, que ainda não tem data para ir ao ar, se chamará
"Coisinhas de Mulher", onde a personagem de Maria Paula
deixa o tradicional tanque e sabão, para lavar as roupas do

maridinho, e vai a farra. jogando basquete ao lado de Beto Silva
e Cláudio Manuel.

Outros programas gravados até agora foram, "Quando Cabril
Descobriu Brasal", ''Aqui e Outrora". "Momentos da Copa" e a
"Semana Tartaruga do Presidente", onde Reinaldo continua no

papel de sósia de Itamar Franco.

* Finalmente acabou a "nove

la" SBT e Globopara conquis
tar a "Rainha dos Baixinhos".

Muito sefalavaqueXuxa tinha
brigado com o diretor da Rede

Globo, Roberto Marinho, que
não concorda emfazer umpro
grama diário. A "loirinha" as

sinou o contrato de dois anos
- ,',

* O diretor 'global Paulo
UbiratiJ, deul4mas 'bandas' até
SãoPaulo nos estúdios doSBT.

Será o que SPvIo Santos, está
querendo?

••••••••• *

* O "Rei" Pelé disse sim para a

Socialite Assíria em Las Vegas.
Eles comemoraram ocasamento
bem amodo brasileiro. Com uma

feijoada íntima.
**********

com a Globo, onde terá umpro
grama todos ossábadosdas8 às

11 horas. Por enquanto.
***.******* Uma tremenda baixariafoi ar

mada numa boate emSãoPau

lo. Luiza Thomée GiseleBraga
caíram no tapa por causa do
namorado deLuiza;Acredite se

quiser?

* A Escolinha do Professor
Raimundo ganhou alguns refor
ços para este ano. Emiliano

Queiroz (Dirceu Borboleta),
Pedro Bismark (Nerso da

Capitinga) e João Neto (Zé
Modesto). estão dandomais bri
lho nas aulas.

**********

*******.**

Todo mundo

aproveitando
a grande
promoção
de outono

VFSI1NDOVOCÊDECORPOlNrEmo
GeTÚLIO VARGAS, 55
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�Jogo
do bicho
-E a caçada

cO�Jra >

a'

corrupção che
ga a mais um

segmento. Des
ta vez a briga é
com os ban

queiros do bí-:

cho, que a

exemplo de
Castor de

Andrade,já es
tão sendo acu

sados e procu
rados pl julga
mento. Em
San t a

Catarina, fo
ram fechadas 3
bancas de

.

Florianóplis, e
aoperação pro:,.,
mete seguir ao
interior do es

tado. Naverda

de, no "Brasil
da impunida
de", vãomexer
e reviraromon

te, e rio final

ninguém vai

preso. Ou al

guémviuosde

putados ladrões
do orçamento
na cadeia?!

©Juventus
Eomoleque

.estámesmo ar

repiando! Com
uma 'ótima

campanha, o

tim ã o

jaraguaense
chega a líder
isoladodocam

peonato.
Parabéns,e
contiuem as

sim!

Jeca

Jaraguá do Sul,9 de abril de 1994

HOTLINE
Denis Wo· Hohl

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro é PrestaçãodeServiços
SEGUROS GARCIA

Rua Expedicionário Gumercindo da Silva nO 90,
1° andar, sala 2 - FonelFax: 71-1788
Jaraguá do Sul - SC

Lançamento
A principal banda do gênero, ein Santa Catarina, o "Vlad V", lança

seu primeiro disco. O vinil com 9 faixas inéditas, tem a tiragem de

apenas 1000 exemplares, que, com certeza, esgotaráem semanas, dado
a ótima qualídade do trabalho. A banda, que já se apresentou várias
vezes em Jaraguá do Sul, toca covers irretocáveis de Led e Rush, com
Jean simplesmente inacreditável no vocal. Para amantes da música,
imperdível!

© E. por fa/ar. ..
Em apoio, se você tem uma

pequena banda, e gosta Qe fazer
um Soozißbo com os amigos, en
tre em contato com esta coluna.
Vamos organizar um evento para
reunir esta moçada e fazer um
grande barulho. Ligue para 72-
3363 ou mande uma carta para:

Coluna Hot Line
Caixa Postal 315

Jaraguá do Sul - SC

© Skank
Está praticamente confirmado

o show da banda, "sensação" do
último Hollywood Rock, em

Jaraguá. Sem dúvida imperdível.
Aguardem naspróximas semanas
mais destalhes...

e Agenda
Nós dias 11 a 16 deabril, acon

tece em Sampa e Rio o Heineken
Concerts. Bem ao estilo do Free
jazz, este evento reunirá grandes
atraçõesmundiais dojazz eWord
musico

Parabéns aequipedaAABB de

Jaraguá pela conquista do �o lu
garna classificaçãogeral da com
Petição: Além da ótima represen
tação, parabéns principalmente
pela organização do evento, elo
giado por todas delegações.
� Cinema
Com o fechamento do único

cinema dä cidade (uma cidade
com 100.000 habitantes e sem ci
nema chega a ser ridículo), é fre
:quente encontrar algum

jaraguaense nos cinemas de cida
des vizinhas. E o pior é saber que
nenhum empresáriovai se mexer.
As vezes desanima...

seus instrumentos e subam nos

palcos. Lugar e espaço sempre
haverál

Humor
Vocé descobre que é um c/,ato

qutlllt/o...
... está na praia e seu namorado se

enterra na areia até desaparecer!
... você está no confessionário e o

padre lhe interrompe epergunta: "Pás
saro brasileiro com cinco letras?"

... até mesmo vendedores de li
vros evitam a sua casa.

... seu amigo hospitalizado inter
rompe a visita dizendo que tem "mi
lhares de coisas pra fazer".

... a velhinhaque você estavaaju
dando atravessar a rua, resolve atra

vessar sozinha.
... sua professora agradece sua

resposta àurnaquestão, antesde você
terminar de respondê-la.

... seu dentista lhe obriga a ficar
com a boca cheia de algodão até sair
do constultório.

... o barbeiro te cobre o rosto e a

"boca" com uma toalha quente, mes
mo quando você vai "só cortar cabe
lo".

... em toda festa que você vai, as
pessoas começam a agir como se es

tivessem hipnotizadas.
... acerta todas as respostas nos

programas que exibem concurso so

bre conhecimentos de programas de
TV!

Se você já passou ou passa fre

quentemente por alguma situação
acima, parabéns! Você é urn forte
candidato ao troféu "MALA 00
ANO"

© Camiseta
molhada
Hoje tem show dacamisetamo

lhada na Marrakech. Algumas
"gatas" desfilarão para delírio da
galera presente. Ô loco meu!

e Baile
Hoje, 09/04, tem baile de ani

versário na S.E.R. Vieirense com
animação do conjunto Hannover.

Na/oto,
Elizabeth

Floriani, de

Lages, destaque
destasemana

© Bandasdo

passado
Muito obrigado aos agradeci

mentos e ao reconhecimento do
valor de uma época quemarcou a .

vida noturna de Jaraguá, nas fotos
na coluna da semana passada. É
gratificante saber quemuitas pes
sQa.s�c9mpartilh.imJ�mesmasau
dade .. Vamos lá moçada! Juntem

: '
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MOSTRA

"

, .

llArtenasFábricasduranteestemês

Joinyille - "Manchester
Catarinense, Cidade das

Bicicletas, dos Príncipes, das
Flores, da

Dança, dos
Artistas:
Joinville
inteira

IlitltJlWIl
,..liD
1"11l1l'I'

respira e

transpira "',.V.arte! Aqui,
somos todos milhares de artistas

que, incansáveis, pintamos o

nosso dia a dia com as Cores do
desenvolvimento e os pincéis do
trabalho. É o modo. de vida

joinvilense que já faz parte da
nossa cultura. A AAPLAJ -

Associaçãode Artistas Plásticos
de Joinville e oMAJ - Museu de
Arte de Joinville, buscando a

integração entre as diferentes

possibilidades detrabalho, levam
para dentro de nossas fábricas

uma 'linha demontagem' onde o
'produto. final' são as obras de
nossos artistas plásticos. Assim,
a 'IIMostradeArte nasFábricas'
tenta se consolidar como uma

dasprincipais iniciativas de artes
plásticasdeSantaCatarina,numa
demonstração de união entre

artistas, operários, instituições
públicas e iniciativa privada".

Com o texto acima Charles

Narloch, coordenadordaMostra,
assina o convite da exposição
que ocorre na Consul até 13 de

abril, na Embraco de 15 a 26 de

abril, na Metalúrgica Duque de
28de abrila6demaioenaCiser
de 10 a 18 de maio.
Iniciativa pioneira no estado,

esta mostra reúne trabalhos de
Armando de Liz, Carlos
Alberto Franzói, Carolina
Larsen, Célia Ceschin,
Crisantos,CristinaGutmann,
Ed Stadelhofer, Edemilson
Langhammer, Emília Hulda

MerkIe,EugênioColin, Fulvio
CoUn, Gelésio Limas,
Gertrudes Klahr, Gina

Brunken, James Clarkson,
Jones Thomaz daSilva, Leony
Gutmann, Leovercine' de
Freitas, Linda Suzana Poil,
Lucíane Schwarz, Manoel
InaeioCarteira,MárioTimm,
Marli Swarowsky,Noka,Osni
de Souza,Vera Lúci.a Valença
e Wilson Lamberto Doin.

ConsuI�
05 a 13 de abril

�(,Embraco
15 a 26 de abril

• METIlWRGII:A DUque

28 de abril a Ö6 de maio 10 a 18 de maio

MUSEU

Artistas se únemparamelhorar oMA!
A Associação dosArtistas

Plásticos de Joinville -

AAPLAJ «tem recebido muitos

.

- e sérios - elogiospelo
engajamento na lutapró
reforma doMuseu deArte de

Joinville - MAJ, único no
interior do estado de Santa

Catarina.

OMAJé um órgão sob a
tutela da Fundação Cultural
de Joinville, que na adminis

tração anterior era comanda
dapor um secretário munici

pal, coincidentemente também

diretor dejornallocal. A
formula não dava bons �esul
todos, tendo o secretário a

faca e o queijo nasmãos.

Hoje, naquela Joinville.
sente-se maior diálogo e

coesão entre os diversos

organismos culturais. embora

rusgas às vezes aconteçam. em.
pról do crescimento individual

e coletivo.
.

E em Jaraguá do Sul? A

velhaformula repete-se.
atualmente. só que em propor-
ções escandalosamente
maiores.

Criadapelo atualprefeito
municipal em gestão passada
(Lei 1.016/85) para, entre
outros itens:

* incentivar, difundir,
promover aprática e o desen

volvimento da atividade

cultural e artística;
* manter escolas de arte e

de música epromover cursos

nos diversos ramos da arte e

da cultura, em todos os graus;
*
promover epatrocinar

pesquisas;
* receber e conceder bolsas

de estudo;
* instituir o regulamento e

tombamento artístico, cultural.
,

histórico epaisagístico no
'muntcipto de Jaraguá do Sul.

A Fundação Cultural de
Jaraguá do Sul não tem

atuação.junto à comunidade.
não oferece cursos. não

promove espetáculos. não
aparece a não ser nos trâmites

Iegais daprópria administra

ção.
Desgraçadamente para nós.

artistas. a nossa Fundação
também tem. como presidente.

. um secretário municipal. Não
tem localpróprio - o qual
poderia ser até a SCAR, em

convênio com a PMJS -, não

tem programação, é quase
uma instituição-fantasma.
O TeatroMunicipal de

Jaraguá do Sul, obrafaraôni
ca, empacou em três ou quatro
maxi-colunas, monumento à
inutilidade, à arrogância e ao

narcisismo: não precisamos de
um teatro, precisamos de

público. Epúblico só será

formado dentro de um traba

lho laborioso. constante,
dirigido.

Espaço é qualquer um:
além dosjá existentes. há os

das escolas. comunidades

religiosas, praças públicas,
etc...

Aguardamos respostas do
senhorprefeito municipal. do
senhor secretário e presidente
da Fundação Cultural, de
Jaraguá do Sul. do presidente
daAJAP - Associação
Jaraguaense de Artistas

Plásticos.
Vamos trabalhar?

:�
'("�{'.

Art-Ia"UBge-Grupode
artistas ingleses e norte-ame
ricanos�desdemeadosdos
anos sessejta,praticamaAi1e

Conceituêâapartir da inv'C$ti
gação daS�'analogias entre a

arte ea'" valendo-se in
clusivede-.étodosde lingills
tica. Em 't969 é latiçàdO o

primeiro iíúmero da revista

Art-Langâage, fundada por
At kin s on, B a I dwi n,
Baindridge e Hurrel, tendo

. como editor norte-americano

JosephKosuth.Umadasobras
representativas da Art
Languageconstituina simples
apresentaçãodedefinições re
tiradas de dicionários. Ou en
tão confrontar o verbete do
dicionário com o próprio ob
jeto e com sua presença visu
al.
Francisco Fatia - Mora

na Alemanha, em Colônia,
desde 1987. Nasceuem 1962
no Rio de Janeiro, onde fez
sua última individual noBra
sil, em 1991,noCentroCultu
ral SérgioPorto. Seu trabalho
mostra influência da arte do
alemão Joseph Beuys (1921-
1986), um dos papas da cha
mada Arte Conceitual. Sele
cionado para a 22& Bienal In
ternacional de São Paulo, que
acontecerá em outubro de
1994.

Happening - Ação im

provisadaouplanejada eexe
cutada por um artista, onde o
espaço e os espectadores po
dem ser incluídos. O acaso é
W11 fator determinante no de
senrolar de um Happening.
Instalação - Reunião de

objetos (que podem ser qua
dros,objetos quaisquerousim
pies signos) em uma relação
sintática definida, propondo

-

uma tese, ilustrando oumate
rializandoumaidéia.Normal
mente a instalação é vincula-
da indissoluvelmente com o

seu espaço e, portanto,
intransferível e não
comerciável.

M,aterismo - .Pintura que
ressaltá ª textura material da
tinta, eonferindo a esta W11

caráter tridimensional e indi- -

.

cando o gesto produtor como
componente da obra.

Fontes: RevistaGaleria nOs
16 e 26, Minidicionário de
Arte de Norval Baitello Jr. e .

jornal Folha de São Paulo de
1°/2/1994.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ä peça de David Henry
HwangM Butterfly, roteirizada
por ele pára o cinema, também
virou romance. Quem assina a

romantizaçãoéoijomalistaeeriti
codearteSergeGrl1l1berg.Oftlme
M.Butterfly, estreladoporJereniy
Irons, John Lone e Barbara
Sukowa, é dirigido por David

Cronenberg, O romance M.

Butterfly. está sendo lançado esta
semanapelaEditoraRecord.

AhistóriasepassaemPequim,
nos anos 60. A França acaba de
restabelecer t:elafQes :diplomáti
cas com a China. Rene, contador,
da embaixada, deve a' seu entusi-

.

asmo e rigör u1_1I(l 'lisonjeirapro
moção, nomomentoemque encon
traSong.fascinantedivada6pera
dePequim:Oparoxismolirica, ás
intrigaspalacianas e a espiona
gem entre naçõesformam opano
defundode uma ligaçãoperigosa
neste Império doMeio que hesita
entresuas tradiçõesmilenareseos
guardasvermelhos.M.Butteiflyé
o romance de uma ilusãofatal, e
também a pintura das pequenas
patifariasdomeiodiplomàtico.
Mo B.utterjly-Adilptaçllodapeça
deDaiidHenryHWangquevirou
jiblled.eDavidCroIlelJberg-Serge
GrWerg. '..... .

.

TraduçllotleJtislAugustoCorva
u'o .:208págs., '. :.,.".

(A venda na UVrarlä' e Papela
da Grattlpel - Jaraguá 40 .Sul) ..

BELEZA

Lindas ·gatas

Será hoje no salão nobre da
. Associação Recreativa-Weg, às
21 horas, a escolha da Garota

Weg, versão 1994. Nove gatas
concorrem ao título. Desde 91,
a empresa não realizava o con

C\lfSO; que até então, tem como

garota, Cristiane Puttkamer, 1.8.

Naquele ano, as garotas desfila
ram com traje social e esporte,
mas para este concurso, a em-

•

presa resolveumodificar, fazen
do as modelos desfilarem com
malha e maiô.

Confira �llomeS das garo
tas: Neide do Carmo, Angela
Koppmann, Janete dos Santos,
Janete de Souza, 'Adriana
Rüdiger, Josiléne Nicolate,
DanielaRetvla:ff, LucianaRosa e
Cleuza Bernardes.

As mesas estão a venda pelo
preço de CR$12 mil, CristitmePuttlumae;. NodetaU,e,At/ritll,aRndigerconcorren@esteano

TV
REDEGLOBO

Ho).
08:00 - TV Colosso
11 :45 - Jornal do Almoço
12:30 - GIo.bo Esporte
12:40 - Rede Regional de Notfcias
13:00 - Jomal Hoje
13 :25 - Esporte Espetacular
15:00 -VIdeoShow
16:00 - Sessêo de Sábado ".:Jorna

da nas Estrelas 5 - A Última
Fronteira"

18:00 - Sonho Meu·
18:50- OIhonoOlho
19:45 - RBS Notfcias
20:00 - Jomal Nacional
20:30 - Fera Ferida
21 :30 - Escolinha do Professor

Raimundo
22:30 - Supercine
00:30 - SesSao de Gala - "a LÍmite

da'Traiçao"
03:00 - Corujão - "O Bagunceiro

Arrumadinho"
Amanh'

06:30 - campo e Lavoura
07:45 - Globo Ciéncia
08:10 - Globo Ecologia
08:30 - pequenas Empresas Gran-

des NegóciOs
09:00 - Globo Rural
10:00 - RBS Comurnicl.ade
10:30 - Modelo Empresarial

catarinense
t1:00 - Especiais Locais
12:15 - Barrados no Baile (Série)
13:15 -'l'emperaturaMáxima - "As

Tartarugas Ninja II - a

Segredo de Coze'"
15:00 - Doming30 do Faustao
20:00 - Fantástico
22:00 - Domingo Maior. - ''Todos os

.

hornens do Presidimte"
00:30 ' Placar Eletrónico

REDEBANDEIRANTES
HoJ.,

07:15 - Palavra da Fé
.

00:00 - Flash - reapresentaçao
. 10:00 - Imagens do,Japao'
10:56 - Vamos falar com Deus
11:00 - Pergunte ao Prefeito "A!

12:00 - Clube do Bolinha I
14:00 - Clube dp Bolinha II"

.

16:0ß - campeonáto Paulista - Pon�
te Preta xCorinthians

1,8:00 - GilleteWorld Cup 94
19:00 ' Jomal Barriga Verde
19:30 - Jomal Bandeirantes
20:00 - Faixa Nobre do Esporte
21 :30 - Meto Action
21 :34 - Documentár.io -"A terra e e

sonho americano - parte II"
22:30 - eine élube Banco do Brasil

"Os amantes de Maria"
01 :30 - Vale Tudo

Amanh'
0.9:00 - Oueréncia Gaúcha
09:30 - Tele Agricultura
10:00 - Clube Irmaó Camioneiro
10:30 - Showdo Esporte
21 :45 - Jomal de domingo 1" ediçäo
22:00 - Especial
23:15 - Cara a Cara com Marllia.

Grabriela
00:30 - Critica e auto Critica
• AlteraçlJes n'o comunicadas
s'o de responsabilidade das

emissoras.

concorrem ao

Garota Weg/94

SÉRIES BRASILEIRAS,

"Madona de Cedro" estréia dia 26
A primeira

.

minissérie que a

Rede Globo irá .lançar este ano é
"Madona de Cedro", que tem es

tréiaprevistaparaopróximo dia 26.
No elenco grandes nomes como
Andréia Beltrão ti Eduardo
Moscovis nos papéis principais,
Humberto Martins, Paulo José,
Cárlos Vereza, Isadora Ribeiro,

. AndréaRichaeHenrique Taxman.
Aminissérie é baseada no roman
ce .de Antônio.Callade, e terá oito

.
.-".' .

capítulos dirigidos por Walter

Negrão.
A história mostra as difieulda

des deumescultormineiroDelfmo
Motiel (Moscovis), apaixonado
pela carioea Marta (Beltrão), mas
sem nenhum requisito para con

vencer o pai damoça em deixar os
dois "pombinhos". casarem-se.
Delfino,para conseguir dinheiro e

comprar uma casa, foi obrigado a

roubar uma imagem valiosa que se

encontrava numa das igrejas mi
neiras.

A equipe de produção passou
várias semanas nas cidades histó
ricas de Minas Gerais e noRio .

Outraminissérie está em grava
ção, e será apresentada pela Globo
dia 17 de maio. Marcos Palmeira,
Glória Pires, Jackson Antunes e

Cristiana Oliveira formam a linha
de frente de "Memorial de Marta
Moura"

-

HORtlM:DPD·
.'

-

ARIES.2113a2014 -Nawrda-
.-

CÃNCER - 211& a 2117 - As .TOURO - 21'14 a 2015 - Permita- , G�MEOS - 21/5a 2016 -Prestar L6ÃO - 2m a 2218 -f\os pou- . VIRGEM - 2318 a 2219 "�e
de lião há mu�o plánejämento. a' se�grandioso nás atifÚcIesque serviÇo não pode ser humilhante. suasesperançasguiamosseus cos, vai descobrindoque, quan- que as

. pessoas partam, deixe
fazer ou deixar de fazer, porque tomar. A grandiosidade pode ser Prestar seMço é dispor-se a uti- passos. '='ermita que estas atin- to mais altos os riscos que que as coisas se percam.Permi-
�umrnomertonoqual� medida pelo númerode pessQas lizaroseu,tempo em benefICio de jam as nuvens mais altas do assume,mais altastambém são ta-sé ficar completamente
ria permitir-se confiar plenamen- que são beneficiadas com as olitrem. Se istoo humilha, o mes- céu, para que a sua visão seja as recompensas, e mais fortes desapregado dos resultados que
te no aspecto divino dá '�n- atitudes tomadas. NãO pense SÓ mo deveria pensar que âcontece amais amplapossível. Ao invés são os laços que o unem a. tantaansiedade.lhe causam. Pre-

.

cia. � entregar-se completamen- em simesmo, penségrand.e, pen.; com es demais pessoàS quando. de tirar pessoas de sua vida, certas pessoas. Este reconhe- cisa� a andar pelo cami-
te ao destino. ,'" senomundo. lhes presta favores. inclua mais algumaS. cimento traz muita energia. nhO'e desfrutar apenas disto.

1 �

LIBRA - 23/9 a 22110 - Pensar ESCORPIÃO � 23110 à 21/11 - SAGITARIO�22/11 a 21/12 - CAPRICÓRNIO-22112à 20/1- AQUÁRIO - 21/1 a 19/2 -A ex- PEIXES - 20/2 a 20/3 - Acohte-

apenas em .si mesmo e nas Para demoristrar que o seu co- Não faça com que as pessoas Disponha-se ao amor, por- pectativa .

de re.sl:Jltado -de ál- . cem certos milagres com a sua

recompensas que pode obter ração já perdoou' as ofensas se sintam inferiores com a sua que este não acontece com gems fatos não deve fazê-lo vida material. Milagre mesmo é

de cada atitude tomada restrin- que lhe foram infli�idas, proeu- presença, porque desta forma um milagre. O amor é o pro- ultrapassar os limites da situa- vscê.cómeçer a achar que re-

ge fabulosamente o q,* pode- re dispor-se a fazer alguma você abre uma brecha para a duto do esforço de ver. Iivre ção atual. Esperar por algo álmente tem talento para algo.
ria lhe acontece,_f,agora. Procu-, co.isa pelas pessoas que estão construção de �entimentos das amarras .que o fãzem melhor não deve fazê-lo ver a E:m geral; a sua vida material
re dispor-se a prestar serviçç ao seu redor. Torne a convi- rnegativos. Se você sabe n:íais., . preocQpar-se 'continuam�n- atualidade como algo frustran- , nãoandamuitobem porque não
às pessoas com que se relacic . vência mais ag�ad�vel "e comporte-se � ,altura.

.'

". ,te com' cois.as que nunca te. A esperança podejá estar valoriza a sua posição.
substanciosa. poderão. ser atingidas. acontecendo ...

,. , 'C - '. <...:., - .... ,..,. ... _. ,"-' � 0-' '_"" ,,,,_..:::. _.c . ..�
.. o'C �", ... ..""_e.,,,, � - _" .,..- -
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Jaraguá do Sul,9 de abril de 1994

Casos de Polícia
UdoLeal

Briga doméstica também dá prisão
Atendendo a chamado, uma guarnição da P.M compareceu à

rua João Januário Ayroso, no Jaraguá Esquerdo, aonde AIMio
"

Scheuer e seu filho Onilson, depois de beberem umas e outras, se

engalfinharam numa briga corporal e se uniram contra apolícia,
resistindo a prisão. Mas, acontece que os homens da P.M, muito
bem treinados, não estavam para brincadetras.,Seguraram os "

valentões e OS levaram à delagacia, para as devidas providências.
Com certeza osScheuer briguentos achavam que briga entrepai

efilho não daria cadeia. Mas a lei é clara e não faz segredo disso:
briga, agressão, tudo isto resulta em cana, mesmo que sejam simples
desentendimentos domésticos, ou, entre parentes.

Quem bate em quem?
Aconteceu em plenaMarechal Floriano, ao meio-dia, a colisão

traseira envolvendo os seguintes veículos: O Fusca placas QS-
158J, de Jaraguá, conduzido por Sérgio L. V. Faria, e a Kombi

placas EY-2841, Joinville, conduzida por Baltazar W. Gonçalves.
O resultadofoi apenas danosmateriais e atédepoucamonta. O que
não se sabe é quem bateu e quem foi o "batido", coisa comum e

normal numa colisão traseira.

Gol X F-IOOO
Na rua 25 de Julho, no bairro Vila Nova, aconteceu às 6 horas

da tarde do dia 6, mais um acidente de trânsito, destafeita do tipo
abalroamento longitudinal, ou seja, ao longo das laterais dos
veículos envolvidos, ocasionando danos materiais relativamente
elevados. os veículos envolvidos são: O Gol placas HX-0640,
conduzido por Elnon Reinke e o Ford F-1000, placas JK-33:21,
conduzido por José Morais, ambos de Jaraguá do Sul.

A batidas entre veloulos, em JaraguádoSul, são em número cada
vez maior e com mais frequência. Observa-se assim, que vem

aumentando o número dê pessoas desqualiftcadas '00 võlanté que,
�

escondendo-se por trás da pressa, que em nada justifica, vão

repetindo suas barbeiragens com consequências bastante

desagradáveis.
Ali no semáforo da Epltácio Pessoa, proximidades do Grubba,

a mania de furar sinal já virou rotina. Com isto o/sinal, cuja
finalidade é ordenar o trânsito e protegeros direitos dos usuários
das vias públicas, acaba-se tomando um instrumento perigoso. E
tudoporculpa de umameia dúzia de ignorantes, cabeçudos que não
entendem que o respeito mútuo deve prevalecer, para o bem-estar
de todos e até de st mesmos.

,

Porre coleüvoperturba mesmo
.

E/a, a doméstica Loreni Caetano da Rosa, natural (Je Chapecá;
eles: José Benedito Souza, de Antonio Olinto, Paraná, tratorista;
Paulo Cé��r Fabel, desocupado, natural de Jaraguá;'José Carlos
da Silva, d_e Renascença, P01Yl11á, operador de máquinas, além do

menor deidade Lid.K, 1� (11I0S, natural de VidalRamos, SC. Esta
turm« resolveu tomar um porre coletivo, enchendo suas caras

deslavadas de pinga, 'paro com isto perturbar o sossego das

moradores da 17,1a JoséPieolle. no Bairro 'Estrada Nova. Eis que

chega a PM, prendendo os bagunceiros e transportando-os para a
DPC de Jqragitá do Sul.

'

Ali, numacelaampla, bem arejada, bem limpinha e cheirosa, eles
, passaram um bom par de horas até curar a carraspana, contar o
queaconteceuparajustificarafestinha e levar U11l bom sermãopela
cara, com recomendação de cuidados, pois, à partir de agora eles

estão'na mira dos homens da lei.

SAÚDE

CORREIODO·POVQ-ll .,

Confirmados dois casos
-

�

s:�,,��:

âeAidsna Cadeia públiea�
,

��; ��:�;>.. :��,

Guaramirim - A Policia

Civil deGuaramirimestáatrás
deumaprovávelquadrilha, que

. estáfurtandobicicletas nomu

nicípio. Segundo oinvestiga
dor, JurandirNascimento, eles
vem de Joinville para assaltar

aqui. A.�édia .é de 8 a 10
>("

bicicletas, roubadas por,mês,
sendoque, somentenestes dois

últimosdoisdias, foram rouba
das 5 bicicletas.

Os policiais estão fazendo

rondas diariamente, para ten
. tar recuperar as bicicletas.

discriminados pelos cole' ,', ,sen� Ir
do que dividem a cela ��'mais .

presos. "Apesar de ser umã�doen- !.�
ça incurável, eles não são�Qentes

'

ao ponto de serem'

discriminados" .disse,

Exames

Segundo infomações da Dele

gacia, o Posto de Saúde realizou

exames em todos os detentos, e até

agora foram registrados dois Ca-
'

sos, mas com suspeitas d€ conta

minação em mais dois. liA Segu
rança Pública veio fazer estes exa

mes há aproximadamente ummês,
e até agora não obtivemos ?enhu-

senta sintomas, e nem mesmo são' Ivo Ro"chi: ,,110 há iliscri"ünaçllo
.

ma resposta'vfinaliza.Ivo.

,

.

J araguá do Sul - Entre os

vinte presos que se encontram na

Cadeia Pública de Jaraguá do Sul,
dois estão com o vírus da Aids. A

confirmação é do Posto de Saúde

da prefeitura. Segundo lvoRonchi,
responsável pela cadeia, os pré-
sos]'L . .13, ,,.'lIs/628elL.C,
25 são,II"IIVIIIIIII
portado- VÍI'IIS III1II1Stlil
res, por , •

causa deSII,II111 tllllitltlS
drogas injetáveis, e já estavam

.

contaminados antes da prisão. De

acordocomlvo.nenhum'delesapre-

"Policià está atrás

de quadrilha que
rouba bicicletas

'WIZARD
"'IZ::I:I::'4C::>,,'_:!i:::: ..

RÁPIDO E EFICIEN·TE,
rnglês - Espanhol .. Italiano - Alemão - Franc"

Solicite já'uma aula
demonstrativa gratui�.
Mais de 200 escolas no

Brasil e Exterior.
'

-

Rua Epitácio Pessoa, 820
Fone 72-3407

\

TRANSPORTE
COMCARlNHOVI_çlo Canarinho Ltda.
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JOGOS lÍDER ISOLADO

Campeonatosmovimentam Time pretendesurpreender
_

.

s
.

o amadorismo na região BEC
J araguá do Sul- o técnico

Abel de Souza tem só uma dúvida

para o jogo de amanhã à, tarde

centra o Blumenau, no João
Marcatto. Silvinho que pela tercei
ra vez cumpriu suspensão, e

George, 'lutam'para verquementra
jogando., '

Segun- ·jW6.'.slci
do o pró- ... ,.fiJ.J,.f,A!P TIO .,.. ".,r/.,...
A b C I, '11..f....AAtiSilvinho III,',Ii"", "',

tem mai- tI••rfJ.1
or possi- 11

bilidade'de entrarjogando. Nei sai,
Cristiano,César,Eduardo, Fá- e entra Jair no seu lugar. "Acredito,

que a dupla de zaga para este jogo;
Jair eAlcir, não terão nenhum pro

-

blema em relação a entrosamento,

JaraguádoSul-Começa
neste sábado o Campeonato
Estadual de basquete Femini
no. A ADJ/Jangada enfrenta
naprimeira rodadaRio doSul,
emRiodoSul, edomingopega
oBlumenau, emBlumenau. Os

jogos de volta serão no final
destemês, mas ainda não tem
datadefinida.

OtécniroCláudioTubbsron
tará com as atletasMiozete,
S-imone, Viviane, Lais,
Maristela, Simone, Raquel,
Gisele, Sibele,Lorreine, Josiane,

, Sandra,Kátia,Ane eVanessa,
Será campea a equipe que so
mar maior número de pontos

ao final da competição.

Atletismo

OAtletismoparteembusca
do título doCampeonatoEsta
dual no sul do Estado, em

Criciúma, onde nas categorias
juvenil, masculino e feminino,
nossos atletas irão atrás de im

portantes resultados.
Aequipe étreinadapor José

Caglione.No feminino, compe
tem:Deize,Fabrícia, Luciana,
Margarete,Matiane,Mariane,
Milene,Roberta, Saskia eBár
bara, No masculino Charles,

bio,Marcelo e Gean.

Taça Governador do Estaçto
EauiDe .'_ PG J V E D GP Ge SG
1 ° J'lventus - 17 11 7 3 1 16 3 13
2° MarcílioDias. IS 11 7 1 3 16 10 6
3° Fizueirense 14 11 6 1 .4 19 13 6
4° Criciúma ,14 11 5 2 4 14 13 1
S° 'Joinville 14 11 -4 6 1 16 9 7

6°
"

Tubarão 13 11 5 3 3 IS 8 7

7° Blumenau 13 11 5 3 3 12 12 O

8° Atlético 12 11 5 2 4 16 16 O
9° Joaçaba 10 11 4 2 5 13 17 -4

10° Concórdia 9 11 4 1 6 14 18 -4
II ° Chapecoense 9 II 4- I 6 13 � -2

12° Caçadorense 8 II 2 4 5 6 12 -6

13° Araranguá 6 II 2 2 7' II 15 -4
14° Inter 3 II O 3 8 7 22 -IS

OS critérios de desempate são: 1G) número de vitória,
2°) saldo de gols, 3°) gols a favor e 4°) confronto direto

,�
, ,

Próximos jogos
Hoje: Atlético x Araranguá (TV) - Amanhã: Tubarão x

Chapecoense; Figueirense x Inter; Juventus x Blumenau;
Marcílio Diasx Joinville;CriciúmaxCaçadorense eConcór-
diax Joaçaba

r

nos contra-ataques
'pois jogaram ano passado juntos
nos juniores", disse Abel. Amauri
retoma.

Rebatendo as críticas feitas aos

zagueiros juventinos, Abel fala

que, "todo o grupo forma um con

junto para que a zaga não tome

muitos gols. Podemos obsel'Va� na

tabela, só tomamos três gols, e o

mesmo acontece no ataque, onde
Ricardo, Alaor e índio são apoia-

,

dos pelos companheiros nas

finalizações", argumenta.
Abel pretende surpreender Q

BEC nos contra-ataques, e tem

como arma a velocidade de seus trá

nenhuma novidade. "Começamos
o campeonato bem, e mantivemos
este padrão de jogo, perdendo
somente Uma partida;', acrescenta,
A diretoria do "Moleque Tra

vesso" espera um grande público _

para o jogo de amanhã.

Ficha Técnica
..

Juventus: Leonetti; Lin , Alcir,
Jair e Júnior; Amauri, George
(Silvinho) e Carlos Alberto;
Ricardo, Alaor e Índio - Técnico:
Abel de Souza ;

Blumenau: Moreira; Marcelo,
Rogéri, Leonardo e Dago�Celso,
i.UenV\oeTadeu�S�o,PassUa
eSilva (provável escalação) - Téc
nico:AgenorPiccinin.

atacantes.
Líder

Para o técnicoAbel de Souza, a
primeira colocação na tabela, não é

Arq'uivo/CP

� Abel reuniu grupopara formar esquema tático

�TEMPORADA DE OFERTAS�
I:] ;lH iH!!I) � i

ENTREGAMOS NAS PRAIAS,
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