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União treme
, .

com anuncio

-de Amin à

presidente

Cotações em 11/04 CR$ l.043,65 (dia 12/4) Cadernetas de Novembro- CR$ 15_021,00
C V Alguns bancos abriram poupança com Dezembro- CR$ 18.759,00

Com. 1.023,840 1.023.850
financiamentosem rendimentos Credita-

Janeiro - CR$ 32.882,00URVapartir de ontem, dos hoje, 13/4 terão

�MPRESSOI
Tur. 938,000 956,000 com taxa de 2% ao um rendimento de Fevereiro- CR$ 4U29,00
Par. 967,500 979,000 mês antecipados. 43,2326%. Março- 64,79 URV's
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O s�cretário de Saúde, gularidades desde o ano passa- semana, 44 marrecos foram

Irineu Pasold, da prefeitura de do, quando o trabalho de fisca- apreendidos em dois supe�. ;- ..
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senador EsperidiãoAmin disse que não acredita que
cionadeatrs-doseequisítos exi- vamos partir para a punição e, feitodepois da entrega.i�'i:a._óS�

sobre sua disposição em o senador estejafalando gidos pela legislação. Segundo até, o fechamento dos estabele- comerciantes,
. »r-:

oferecer seu nome ao PPR sério. mas apontou o nome ele; o Serviço de Vigilância cimentos que não se enquadra-
�,- como candidato apresiden- do deputado Paulo Bauer Sanitária tem constatado irre- rem", garantiu ···fas.old. Nesta

te daRepública. Ent�e os como "bom ele uma"para
partidos que integram a substituir o senador na
União por Santa Catarina a chapa majoritária.
decisão provocou reações
de todo tipo. a maioria Editorial e págjna 3 ,
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As outra. ccpnta. Folclore reúne
remunerldl. 34 gruposparaacabam de

. ,.

pedir o boné manter tradlçao
A partir de sexta-feira, 15,

até domingo, acontece no Par

que daMalwee o acampamento
e a olimpíada folclórica promo
vida pelos grupos folclóricos
Rio da Luz eRegenwalde, reu
nindo 34 grupos de 19 cidades,
'entre elas Ijuí e Buenos Aires.

Página 7 Um dos abatedouros defrangos autuadospela Vigilância Sanitária em Rio Cerro IIINVESTCONTA
REMUNERADA
Ia" IE.UUADA QUE AS OUUU

NACIONAL
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EDITORIAL

As viúvas do Amin
oanúncio feito pelo senadorEsperidiãoAmin,

colocando seu nome à disposição do PPR para
disputar a presidência da República tem outro

significado. Para se compreender a estratégia,
basta olhar os números das pesquisas recentes:
Luis Inácio Lula da Silva (PT) tem 37% de

preferência contra 22% dados a Fernando

Henrique Cardoso (PSDB). Amin aparece com

3% e que podem ser ampliados com os espaços
que passou a ocupar na mídia nacional.

Assim, OPPRjoga com cartas demão forçan
do o PSDB a uma aliança e garantindo espaços
significativos, em caso de vitória nas urnas, no

próximogoverno. Anlin é um homem inteligente
o suficiente para saber que não tem cacife elei
toral no país para sustentar tal candidatura.

Seria a reedição da candidatura de Ronaldo
Caiado.
A visão deAmin vai mais longe. É preciso vê

lo como um homem que na vida pública de seu

Estado já fez de tudo. Imbatível nas urnas, teve
a melhor escola de estratégias eleitorais - a de

Jorge Konder Bornhausen, um articulador qua
se infalível. O que Amin quer, no que está certo,
é espaços, difundir suas idéias e, aí sim, se os

resultados forem. favoráveis, ousar a presidên
cia da República. Lamentável neste episódio,
que deveria servir de lição para os políticos
catarinenses, é a reação das lideranças da União
por Santa Catarina: ficam como galinhas num

terreiro sem galo, cacarejando temores gerados
por pura incompetência.

Os monopólios e a revisão

Essa conversa antiga, ultrapas
sada e rançosa, sobre
multinacionais inescrupulosas, é

igualzinha a filme em preto e bran

co, da década de 40...
Na indústria internacional de pe
tróleo não há lugar paF� essasmis

t i.f i c a
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Nempara
ingênuos
ou ama

dores.
O mono

pólio da
Petrobrás
é,naverdade, umarestriçãoeconô-
mica que o Brasil aplica a si mes
mo. Só serve para impedir a mon
tagem de uma política energética
séria.

Além disso, ninguém quer o fim
da Petrobrás. Dizer isso e espalhar
isso aos quatro ventos érná-fé. Pelo
contrário. A Petrobrás deve conti
nuar,mas semmonopólio. Ela e as
outras "brás".

Criados e implantados os ins
trumentos contratuais e fiscais cor

retos, as atuais áreas econômicas

monçpolizadas não correrão o ris-

* Sandra Cavalcanti

co de se transformarem, de novo,

emmonopóliosouderraparem para
aformaçãodeoligopóliosoucartéis.

Quem lucrará com isso? O Bra
sil. O�idadão brasileiro.

No dia emque houver competi
ção, na base da eficiência e da alta

capacidade tecnológica, o cidadão
brasileiro vai poder escolher o me
lhor telefone e vai tê-lo de imedia
to. Não vai ser como hoje,.em que
apenas 10%dademanda residencial
vem sendo atendida e, assim mes

mo, com esperas que ultrapassam
todas as paciências possíveis. O
cidadão vai ter gasolinas diferen
tes, a preços diferentes. Vai ter
óleos lubrificantes variados, a pre
çosvariados. Vai terenergiaelétri
ca regional, apreços locais. E vai'
ver o país ficar livre da importação
de mais da metade do óleo cm que
o Brasil consome!
A existência de uma companhia

estatal, em termos de competição e

sem a proteção domonopólio, será
ótima para o Brasil. O Governo
brasileiro contarásempre comuma

referência, que ajudará a estabele
cer um regime fiscal e contratual

para o setor.

.
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É preciso, pois, que fique bem

claro, para todos os que acompa
nhamesseepisódio: "Arevisãonão
é ameaça à soberania do Brasil",
como aPetrobrás, as outras "brás",
o Banco do Brasil e a CUT, com
seus aliados de sempre, tentam fa
zer crer.

Nosso patriotismo não depende
de empresas estatais. Nunca preci
sou delas para amar o Brasil.

No meu caso, que sempre fui

contraessesmonopólios, faço ques
tão de me definir, de forma clara e

inequívoca: as riquezas do BI:asil
pertencemaoBrasil e aos brasilei
ros.

Se o texto da atual Constituição
prejudica o Brasil e os brasileiros,
vamos fazer a sua revisão,

O país não pode deixar passar a
oportunidadedecorrigir, semmedo,
o erro primário que se cometeu em

1988.
O Brasil não tem motivos para

termedo, repito.
Esse medo, sim, é o monopólio

delas ... (Agência Planalto)
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Reminiscências

ClubeAtléticoBaependi (1)
Esta loto é do estimado amigo

Alfons Buhr, que a cedeu para as

reminiscênciasdomaisantigo clube
de Jaraguá do Sul e omais represen
tativo da cidade. Ela foi feita na

décadade50, quandoa vidaera franca
e risonha, na escadaria do antigo
imponente prédio construído pela
Sociedade deAtiradores Jaraguá
e, na ocasião já era denominado de
Clube Atlético Baependí, depois
depassarporalgunsmesespor uma
sociedade conhecida por Clube

Jaraguaense. Segundo Buhr, era o
finalde tun encontrobolonísticoen
tre o "Botafora", os conhecidos

quinta-feirinos, que recebiamoClu
bedeBolãodoBatel, deCuritiba-Pr,
que foi ruidosamentecomemorado e

alcançou alto índice de confraterni
zação.

Não se tem lembrança dosnomes
da equipe visitante, mas os locais
eram os seguintes: Adolfo Fiedler

(fal.),AlfredoKrause-Presidenteda
CAB (fal, ),BernardoGrubba Júnior
(fal.),WalterDoubrawa(fal.),Carlos
Hass (fal.), Erich BIosfeld (fal.),
WaldemiroMazurechen,Wolfgang
Weege (fal.), Heinz Marquardt,
AlfonsBuhreErichDoubrawa (fal.)

O intercâmbio entre as socieda
des locaiserauma constante. Para se

teruma idéia de como issoacontecia,
o diretor do CORREIO DO POVO,
Honorato Tomelin, em 31- 8- 1940,
publicavaum convitede um terçode
página, oprograma da Sociedadede
Atiradores Jaraguá, o 34"aniver
sário de fundação(em 1906),dividi
do em duas partes: dia 31-8-40 -

provade tiro real entre osassociados
e 1-9-40, disputa demedalhas entre
asequipesdeJoinville,Blwuenau, S.
Bento, Màssaranduba, Hansa e

Jaraguá; dia 1-9-40, às 21 horas,
inícioda Semana daPátria COIU uma

sessão solene, comexecuçãodoHino
Nacional,peloquintetojaraguaense,
palestra sobre a Bandeira-Pátria,
pelo dr. Manoel Lobão de Queiroz,
distribuição demedalhas e prêmios
aos vencedores ebaile social.

No rodapé, uma nota: "Para as

festividades terão ingresso além dos -

visitantes.ossóciosdoClubAymoré,

\

daSociedadeEsportiva (tambémcha.
mada de Jaraguá), Sociedade Con
córdia e do S.C. Brasil. Os que não
forem associadosdequalquerdessas
entidades esportivasdeverãomunir
sedeconvite especial perantea dire
toria da Sociedade de Atiradores
Jaraguá".

Mas, voltemosà sociedadedeno
minada de Clube Atlético

Baependí, aos 31-3-1947, em as

sembléia geral foram alterados os

estatutos do Clube Jaraguacnse,
que passariam a ter a seguinte
redação:"Art.1-Asociedadedcno
minar-se-á "Clube Atlético

Baependí, teráporsedeacidadede
JaraguádoSul,Municípiodomesmo
nome,EstadodeSantaCatarina,des
t�lar-se-á a proporcionar aos seus

sócios quaesquer recreações lícitas
bem como a prática do atletismo,
futeból, tenis, bolão, bola ao cesto,
pingue-pongue, podendo, também,
promover, a bem dos sócios, qual
quer outro ramo de cultura tisica,
artística e recreativa, inclusive o

espórte do tiro ao alvo".
No estatuto social, composto de

67 artigos, tratava de assuntos que
tinham por fundamento a exigência
da lei das sociedadescivis, e também,
o aspecto moralizador do tipo de
sócio que viesse a ser proposto. O
art. 13 era tun deles: "Art. 13 - Não

poderão pertencer ao quadro social
todos aqueles que, tendo feito parte
de outra sociedade congênere, tenha
sidodamesmaeliminados, ficandoa
respectiva sindicância a cargodaDi
reteria".

No capítulo. "Do fundo social,
receita e despesa", o estatuto deixa
clara a transição do fundo social:
"Art. 20 - O Clube Atlético

Bucpendí responde pelo ativo e

passivo do ClubeJaraguaense, ex
Sociedade Atiradores deJaraguá,
constituindo-se o fundo social dos
bensmóveis, imóveisedentaisbem
feitorias encravadas no terreno que
este último possue nesta cidade de

JaraguádoSul, bemcomo portodos
osdemaisbensmóveise imóveisque
o clube venha a possuir".

Fritz "011 Jarag"á - 4-94.

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



<,

Jaraguá do Sul, 13 de abril de 1994

Retrar1ca
(CM)

Mais lazer
No fim de semana a prefeitura entregou mais duas áreas de

lazer para a comunidade - Vila Lenzi e rua Jorge Czemiewicz "

com campos de futebol, quadras de vôlei, espirobol e uma delas,
inclusive, com mini-pista de inotocross. Indiscutivelmente, uma
atitude importante do poder público que dá à juventude a

chance de diversão sadia, de graça nestes tempos tão diflceis e

tão discriminatórios para quem não tem dinheiro no bolso.

Tomara que projetos como estes continuem.

Nomeação
Pelo jeito, o vice-prefeito de

Blumenau, Vilson Souza, nem

vaiprecisarsair de casa para se

eleger deputado federal, tama
nha continua sendo suapopula
ridade desde os tempos da Cons
tituinte.

Mordido
Já o prefeito Renato de

Mello Vianna anda meio so

rumbático. Tinha grandes
chances para o governo do
Estado. Mas não ousou en

frentar a ira dos eleitores

que, pela segunda vez, o con

duziram à prefeitura. Vianna
prometeu, de pés juntos, fi
car até o

I

final do

mandato.

Recolhendo
Vigilância sanitária anda

fiscalizando supermercados.
E apreendendo produtos sem

prazo de validade. Na pri
meira investida foram .J./

marrecos. Um dosfornecedo
res tambémfoi notificadopor
não informar o dia do abale

das aves. Açäo visa impedir
que os consumidores passe in

por patos.

Na mesma

Jogo do bicho, apesar do

fuzuê todo, continua /lO Rio
de Janeiro. Pelo menos as

bancas daqui prosseguem
com apostas baseadas em

sorteiosfeitos lá. Ou será que
é "frta"?

Querendo
Governo federal fala em [0-

marpara si e legalizar o jogo do

bicho. Claro, é seu maior CO/l

corrente nas loterlas ...

Recuando
Luís Inácio Lula da Silvofoi

falar com d.Luciano Mendes,
presidente da CNBB. Para di
zer que retirou de seu progra
lila de governo a legalidade do

aborto e casamento entre ho-

Cartilha
Conferência Nacional dos

Bispos do Brasil prepara
cartilha para a eleição de outu
bro. COI1l 11mmilhão de exemplo
res orientando o voto para par
tidos e candidatos que conside
rem opovoprotagonista de mu

danças. Teoricamente, isso já
ocorre. Só teoricamente.

Reaçõesl
Anúncio da candidatura de

Amin para presidente provocou
reações diversas. Do senador

Nelson Wedekin: nos dias úteis

é candidato a presidente e /lOS

finais de semana a govenador.

ReaçõesII
Paulo Afonso Vieira, candi

dato a governadorpelo PMDB:

"se a candidaturaformantida, a
União fica /IG mesma situação
que a nossa ". Ex-senadorJaison

Barreto: "uma ousadia que deve

ser respeitada".

Reações/lI
EspendtãoAminsobreobafafá

provocado por ele mesmo: "em

politica tudo é possível".

Na mosca

Porisso.fez bem o ex-senador

Jaison Barreto, que já havia

aceitado a idéia de concorrer

pelo PSDB. Barreto tem razão

quando diz que os políticos só

estão preocupados em ganhar a
eleição. Se mio é assim, então

pra que tanta coligação?

Nemsempre
Poço artesiano pode não ser

a solução. Cm que foi escavado
no loteamento Santo Antonio,

alcançou 13] metros de profun
didade. f nada de água.

Nunca!
Deputado Valdir Colat to

apresentou emenda à Consti

tuição. Para obrigar politicos a
cumprir o mandato para os

quais foram eleitos. ! 'ai ficar
falando sozinho.

CAMPANHA

"Bauer é o nomemaisforte"

OdeputadoUdoWagnertambém
vê problemas com a decisão de
Amin. "Alguns partidos, como o

PTB, que fazem parte da União
não o apoiariam". Para ele, a de
cisão anterior deve ser mantida,
com Vilson Kleinübing e Paulo
Bauer como candidatos ao Sena
do.

Isso daria, também, possibili
dades para que Wagner concorra
à Câmara Federal. O deputado,
porém, diz que prefere esperar as
decisões a nível estadual, "no pri
meiro escalão", uma vez que a

eleição na região tende a ser bas
tante acirrada levando-se em con

ta os candida tosj á declarados pela
oposiçãoàUnião em Iaraguá: Ivo
Konell (PMOS) e Geraldo

Wenringhaus (PFL).
Colombo topa

O candidato Cl vice-governa-

metas que será utilizado durante a

campanha para o governo do Esta
do.

Na avaliação do senador Nelson

Wedckin, presidente do diretório

estadual do POT, os encontros

mobilizarão não so 0 :'altlJo. ma"
principalmente as comunidades
catarincnses que terão oportunida
J<: de levar suas sugestões e reivin-

CORREIODOPOVO - 3

Decisão deAmin abala os

partidos da Uniãopor SC

SEMINÁRIOS

PD_T avalia opartidopara a eleição

FlOrianÓPOliS - "OPPR tem
uma cara, não necessariamente a

minhamas tem". Com esta frase o
senador Esperidião Amin resu

miu sua decisão de levarseu nome
ao diretório nacional do partido
como candidato a presidente da

Repúbli
ca, dian
te do re

cuo do

prefeito
Pau I o
Mal uf,
de São

Paulo, e do senador Jarbas Passa
rinho, que prefere disputar O go
vemo do Pará,

Em Santa Catarina, parlamen
taresdaUniãodemonstraramsur

presa com a atitude do senador
Amin cujo nome já estava

sacramentado como candidato a

governador - pesquisa recente da
Datafolha revelou que 56% dos
eleitores o fariam governador já
no primeiro tumo. Tal decisão

começa a provocar tremores entre

os partidos que integram a União

por Santa Catarina. Em Jaraguá
do SuL o prefeito Durval Vasel
disse que não acredita na candida
tura de Amin para presidente.

"Para a União seria catastrófi

co", vaticina Vasel, acrescentan
do que Amin é o ponto central da
eleição. "Mas se isso acontecer.

vejo no ex-secretário de Educa

ção Paulo Bauer um forte candi
dato com boas perspectivas elei
torais" diz Vasel. Para o prefeito.
o nome de Bauer serviria até para
manter a União sem rachaduras.

Florianópolis - O PDT. inicou
em SãoMiguel doOeste um rotei

ro de seminários em 20 cidades

catannenses. Denominades dc

"Fala Santa Catarina". estes en

contros vão reunir lideranças
comunitarias, sindicais, empre
sariais c políticas para traçar uma
radiografia dos principais pro
blemas e elaborar um plano dc

dor na chapa deEsperidião Amin,
Raimundo Colombo, declarou

que sempre cultivou o desejo de
ser o candidato a governador.
Diante do anúncio de Esperidião
Amin, o ex-superintendente da
Celesc afirmou que se o quadro
político na União for, de fato,
refonnulado, ele está pronto para
a campanha. No PMDB,ocandi
dato Paulo Afonso Vieira disse

que se a candidatura anunciada

por Amin for mantida, "a União
fica na mesma situação que a

nossa - referindo-se ao desenten
dimento das oposições em termos

de uma ampla coligação. Nas pes
quisas, Paulo Afonso aparece em
segundo lugar na preferência do
eleitorado. O ex-senador Jaison
Barreto considerou a decisão de
Amin COIÚO "urna ousadia'que
tem de ser respeitada."

Wagner: de olho na Câmara

dicações Pela ordem, os seminári
os acontecem em São MIguel do
Oeste, Concórdia. Chapecó ,

Xanxeré, Joaçaba. Videira, Lages:
Curitibanos. Rio do Sul, Porto

Uruào, Cunumhax, Itaj ai,
nlUlli\:n,., sa.. 9..:nto do Sul,
Jouiville..'aragua doSul (7 dernaio).
Florianopohs, Ararangua, Criciúrna
e Tubarão.
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, População compraprodutos Servidoresfazemconcurso
I

d d paragarantir estabilidade
quepo emprovocar oenças JaraguádoSul-Maisde padas por professores.

900 servidores daprefeiturade A relocação desta mão-de

Jaraguádo Sul sem estabilida- obra, após o concurso, para
Segundo Rosá, a pedido dos de, deverão participar do con- suas atividades de origem, pro
estabelecimentos, os marrecos curso público cujas inscrições vocará a dispensa dos 60 pro
não tinham data de abate, o que estarão abertas entre os dias fessores ACTs que hoje estão
só era feito quando da 18 e 29 de abril- o concurso é ministrando aulas. Mas isso,
comercialização com os aberto também para qualquer segundo o prefeito Durval
consumidores. O prazo para pessoaque preenchaos requi- Vasel, deverá ocorrer de for
consumo, segunda lrineu sitos para cargos ma gradativa, de acordo com
Pasold, é de 10 dias apenas e, operacionais, administrativos e as disponibilidades fmanceiras

não tem números em relação a que é pior, as aves eram somente

frangos. resfriadas.
técnicos. da prefeitura. "O concurso tem

Para fiscalizá-los, existem A vigilância sanitária também Um dos setores importantes validade para dois anos, com

apenas três fiscais para o setor fechou uma distribuidora de daadministraçãopública.orna- possibilidade de prorrogação de
de abate e outres três auxiliares carnes que trazia animais gistério, não foi incluído por- mais um ano.

abatidos de Palmas (PR), sem que, segundo o prefeitoDurval Durante esse período é que
carimbo do SIF e nem mesmo Vasel, que ontem reassumiu iremoschamarosaprovadose,
notas fiscais. Pasold alerta que suas funções depois de um paralelamente, indenizando os
este comércio só pode ser feito período de férias, "há profes- que forem dispensados", disse
com autorização da inspeção ou sores sobrando fora das salas o prefeito.
através de convênio, entre um de aula", trabalhando em se- Vasel mostrou-se satisfeito
estado e outro, dos serviços de cretarias de escolas e creches, com os resultados da reforma
vigilância sanitária. "O mesmo

por exemplo. Vasel citounú- administrativa implantada na
procedimento é obrigatório

) meros: são 30 vagas para a prefeitura e que inclui o con--

em relação' a Jaraguá do Sul e
função de secretária de esco- curso. "AtéJoinvillejánosconoutros municípios", disse °

secretário. las e outras 45 para sultou sobre alguns procedi-
recreadoras, quehojesão ocu- mentos", afirmou.

CARNE

Jaraguá (�o Sul- "Se fosse
feito um trabalho corretivo

imediato, fecharíamos todos
e I es" ,

afirmou
ontem o

secret árro ni, tllli,

"sp,ílmt!f)
tl/,I

municipal
de Saúde,
Irineu

Pasold, ao

se referir as atividades dos 21

abatedouros legalmente
cadastrados no município.
Segundo Pasold, as condições
de higiene são precárias e, além

disso, muitos animais são de

procedência duvidosa.
Como exemplo, Pasold citou

um dos abatedouros que
abastecem açougues e

supermercados: "num só dia
foram recusados pela vigilância
sanitária, 48 peças de figado. De
outro, cinco pescoços por

EMPREGO

aplicaçâo errônea devacinas que
acabam criando tumores

prejudiciais a saúde humana",
conta o secretário. São 21
abatedouros que só no mês de

março último comercializaram
1.216 cabeças de gado bovino e

outras 451 de SUÚ10S - a secretaria

para a áreadeveterinária. Pasold

promete, a partir de agora, um
trabalho rigoroso mesmo com o

reduzido número de sua equipe.
"Fizemos o que foi possível em
termos educativos mas não

obtivemos resultados práticos" ..

Esta semana os primeiros
resultados apareceram:
denunciados pelo produtor
Marino Rosá, dois super
mercados foram autuados.

Divulgação/PMJS .

\__

ABASTECIMENTO,

Samae investe na melhoria

dos sistemas de tratamento
Jaraguá do Sul - Até o

próximo verão o Samae deverá
concluir as obras de constru

çãoETA3,quefuncionarácom
sistema de flotação. De custo

aindanão avaliado em sua tota

lidade - só os cloradores cus

tamhojeCR$15 milhõescada
um - o sistema é o que há de
mais moderno no mundo e o

mais avançado em construção
no Brasil de responsabilidade
de um órgão público (o outro

está em Brasília).
Nesta estação de tratamen

to, o ar sob pressão é infiltrado
na água, fazendo com que as

impurezas subamparaasuper
ficie onde são eliminadas. No.
sistema tradicional, as impure
zas são eliminadas pela decan
tação (deposição no fundo da

estação). Segundo o diretor do
_ Samae, Nelson Klitzke, a com

nova estação de tratamento,
serãomais 125litros por segun
do que, adicionados aos 170 já
existentes (incluíndo 40 que
serão ativados logo pelo reser
vatório4) serão suficientes para
abastecer umacidade com 500

mil habitantes, praticamente o
triplo de Jaraguá do Sul,
ininterruptamente.

Sobre os pedidos paraesca
vações de poços artesianos,
Klitzke disse que nem sempre
tal método é a solução. Citou,
como exemplo, umpoçoperfu
rado emTrêsRios doNorte, no
loteamentoSantoAntônio. Che

gamos a 132metros deprofun
didade e não há água. Além
disso, o custo pormetro éhoje
de CR$ 14 mil, sem contar o

preço de um�bomba, em tomo

deCR$.2milhões egastos com

energiaelétric���lGoncI�-tl\1 '

, ...

j
Fiscalização contra abatedouros começa a -ser mais rigorosa a '/)artir. de ·ugbr..u,' ,'"7,,:,/,, "

".'.h ,;., 1 ;;)1';', .
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Matutando
Eggon L Jagnow

. I
Discursos da esquerda?

Sem dúvida; a miséria, a fa/ta de oportunidade de trabalho, a
baixa remuneração da mão-de-obra, o sistema de saúde falido, a
escola que forma "bobos úteis", e por aí afora, são resultados dó
modelo político, econômico e cultural que se insta/ou no país.

O modelo político é, hoje, altamente concentrador e embuldo de

um falso nefasto paternalismo que serve como instrumento na luta

de interesses de grupos de pessoas que procuram deter o poder em
suas mãos.

O econômico, por sua vez, concentra todo o controle sobre .os

meios de produção de bens e serviços. E quem não pertence a este

restrito e privilegiado grupo é condenado a viver marginalmente.
E a cultura anda capenga, cheia de modismos que servem para

atrelar e alienar o ser humano, impedindo que este solte as "asas

de sua ttnaginação" e auto-determine o seu caminho e encontre a

sua liberdade.
É 1111/ quadro típico que favorece discursos de esquerda e o

surgimento de líderes reacionários.
E é Ó que. aparentemente, está começando a acontecer 110 Brasil.

Digo aparentemente porque tem um grande senão a considerar
nestes discursos. Pois aqueles que estão no poder, sabendo que o

povo, nesta hora, tem ouvidos para discursos que prometem
mudanças políticas, sociais e 'econômicas, elespróprios põem-se a

proferirtais discursos de "esquerda", procurando inibire confundir
a ação dos verdadeiros líderes de esquerda. Hoje não é novidade
U/1/ ultra-direitista postar-se, em seu discurso, COlIIO alguém de

.

esquerda, prometendo mudanças radicais e profundas.
Promessas de reformas e mudanças radicais, COlII certeza, serão

a tônica dos discursos na campanha política. Não importando a

corrente política. O diflcilvat sersaberque, defato, se compromete
com estas e qllem só mudou o tom do discursopara angariarvotos,
com a explícitafinalidade de manter-se nopoder e usufruir dos seus
privilégios.

Olho Clínico
Dr.Waher Falcone

·Falso atestado
Nos deparamos frequentemente �m nosso dia-o-dia, com pessoas de

nosso rol de amizade, que inadvertidamente, 1I0Spedem "umfavorzinho",
oupara "quebrarmos umgalho".Pormotivonãomédico, ouseja, nãoexiste
doença, nem incapacidade temporária para o trabalho, nos pedem 11m

atestado ",édico. Osmotivossãoosmais variados: irãofaltaraotrabalho
porestaremprocurandooutro emprego: Ollporque vãoemendaroferiado:
Oll irãofaltar/oufaltou as aulas eperdeu aprova etc...

Como agravante temos ofatodestaspessoas estarem sendo orientadas

pelaprópria chefia, Olldiretoria a "conseguirem o atestado", sabidamente
falso. Já tivemos casos de pessoas, quer de pequenas, qller de grane/es
fim/as; Oll de escolas de primeiro grau, como também defaculdade; ou
mesmodopoderpúblico. Sãoorientadaspelo chefehierárquico, a consegui
rem o atestadofraudulento.

Pede-se a estes chefes, que são os responsáveispor seus comandados.
que nãodêem omau exemplo, e lião transfiram oproblema aomédico. Aos
colegasmédicos, quedignifiquem oatomédicoe recusem-seadarúmfalso
atestadomédico, pois estaremos infringindo o código de ética e o código
penal.

Seria mais justo e honesto a pessoa faltar ao serviço, explicando os

motivosai! seu chefe. Compensaria este diaposteriormente. poispara 11m

bomempregado, acreditamos, nãoseria impedidode seausentar.Muitos tem
inclusive horas trabalhadas a mais, qlle seriam deduzidas das horas

faltadas. Em caso contrário. {lSS1I11Itiiil seus alas e recebam a falta, por
questãodehonestidade.

Ocolegamédicoqueatestafalsamenteprejudica-se e tambémprejudica
. àquele colega, queseguindoa ética, IIt70 tenha-fomecidooatestado[tio. Este
será visto como 11mmédico chato, quando fia verdade seguiu apenas a lei.
Aleiéduramas é lei. Temos queser rigorososparadignificarmos cada vez
mais a medicina. Chegam os atropelos qlle enfrentamos diariamente

-

tellta"do denegrir "OSSO imagem, como também aviltando o trabalho dos

irofissiollaisditos liberais.

AMBIENTE

incentivo à produção dos

produtos agrícolas, mas que,

por serem produtos de alto grau
de toxidez; também podem trazer

sérios prejuízos ao meio
ambiente. As embalagens,
quando atiradas a êsmo nas

águas emargens de rios e riachos,
contaminam o meio ambiente,
matando animais, pássaros,
peixes e prejudicando também o

próprio homem.
A Epagri eoDepartamento de

Agricultura de Massaranduba

passaram a construir lixeiras

para o recolhimento do lixo

tóxico, nas comunidades rurais

ra, além de uma mini-pista de
motocross.

Asfalto
Até o dia 26 a prefeitura recebe

rá propostas para as obras de pa
vimentação asfáltiea de vias urba
nas centrais já calçadas com para
lelepípedos, numa área total de
l5.305m2• São trechos das ruas

Lixo tôxica é armazenado

do município. Em 10 Braço do

Norte,WDa destas lixeiras já está .

pronta. para ser utilizada pelos
agricultores, depois de
conscientizados pelos técnicos
sobre as suas reais finalidades. A

conscientização é feita nas

escolas, para os alunos e pais de
alunos, em reumoes

comunitárias promovidas pelos
órgãos envolvidos na campanha,
bem como pela secretaria

municipal de Educação. Trata
se de WD trabalho, que visa a

preservação do meio ambiente,
para queestae asgerações futuras
possam viver mais e melhor.

Epitácio Pessoa, ponte Abdon

Batista, avenida Getúlio Vargas
até o trevo do Banco do Brasil,
passando pela rua Emílio Carlos
Jourdan. A licitação anterior aca-"
bou sendo anulada diante dos pre
ços considerados absurdos apre
sentados pelas empreiteiras que
se habilitaram: praticamente o do
bro (US$ 14mil) do que havia sido
orçado pela prefeitura.

para evitar contaminação

Trabalho de conscientização começa a ser posto em prática para evitar contaminação

LAZER

Prefeitura entrega maisduas áreas

Massaranduba-üProjeto
Microbacias, do Governo do

Estado,
aplicado
nos muni

cípios de
San t a

Catarina

I/x••
lIIGIIoIn

,.,,,,1.
,""ri,através das

equipes e

escritórios da Epagri, traz, entre
outros tantos ítens, o cuidado

que o agricultor deve ter com o

lixo tóxico, ou seja, as

embalagens dos inseticidas,
herbicidas e outros produtos que
têm resultados positivos no

JaraguA do Sul - Mais duas
áreas de lazer foram entregues à
comunidade pela secretaria de

Cultura, Esportes e Lazer no final
de semana último. Uma delas está
localizada na Vila Lenzi e possui
campo de futebol, duas quadras
de vôlei e outra de espirobol, todas
com piso de areia. A outra, na rua

Jorge Czerniewicz, acima do salão
Doering, possui a mesma estrutu-
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COMÉRCIO C,USTOS

Aumenta o número depostos Candidatos deverão gastar

voltados â venda demalhas US$ 3,5 bilhões este ano

JaraguádoSuI-Umapesquisa
realizada pela secretaria de In

dústria, Comércio e Turismo da

prefei tura,
constatou S6.lll
que, em

relação ao

a n o

passado,
aumentou o

número de

"1/'1,11
0_6911'
•1111111

postos de vendas de malhas na
cidade. Segundo os dados
levantados, as ruas Joinville,
Bernardo Dornbusch, Walter

Marquardt, João Januário Ayroso e

o centro da cidade, contam

atualmente com 87 lojas , no ano

passado eram 63.
As centrais de compras também

foram responsáveis por este

acréscimo. No Portal de Jaraguá, °
número de lojas aumentou de 40

para 80. O Cepron, inaugurado
recentemente, oferece 40 lojas e a

Galeria Vasel, outras 11. Isso,
segundo a secretaria de Indústria

Comércio e Turismo, é fruto de um

trabalho de divulgação feito na

região litorâneadurante a temporada
de verão, além da rede hoteleira de

Santa Catarina e do Paraná,
O secretário Gilmar Moretti diz

que "os empresários do setor estão

São Paulo - Especialistas em

marketing e comunicaçãoj á têm os

números sobre os custos, em ter..

mos de gastos promocionais, da

campanha dos candidatos para as

eleições deste ano, que deve atin

girosUS$ 3,5 bilhões, ciíraencon
trada com base no número possí
vel de candidatos e na nova legis
lação, que permite doações por
palte de empresas em até 2% de
seus faturamentos .

"Só as 500 maiores empre
sas brasileiras tiveram um

faturamento de US$ 148 bilhões
em 1993. Se os políticos conse�
guirem 2% disso, já serão US$
2,98 bilhões", estima Eduardo

abrindo
.
os olhos para as

potencialidades da regiao e

investindo, o que já deveriam ter

feito há mais tempo". As tentativas
de união do setor demalhas é vista
com otimismo pelo secretário
Moretti.

.

"A iniciativa tem que partir dos
comerciantes, já que eles, mais do
que ninguém, são os interessados",
dizMoretti,cuja secretariajá trabalha
agora na divulgação de outros

eventos de porte, como o.

Campeonato Brasileiro de

Canaricultura, marcado para o

segundo semestre de junho, a 8·
FeiradaMalha e a VIaSchützenfest.

Arquivo/CP ENS INO

.

Em relação ao ano passado, o número de lojas no Portal de Jaraguâ passou de 40para 80

ALIMENTAÇÃO

Sesi serve 40 mil refeições ao dia
Florianópolis - A área de cozi

nhas industriais do Sesi fecha omês
de março levando o seu padrão de

qualidade para 150 empresas de
Santa Catarina, servindoum total de

42milrefeiç5espordiaentreahnoço,
lanche e jantar. Esse padrão de qua
lidade é garantido em refeições ba
lanceadas, definidas por uma equi
pe de nutricionistas para suprir as

necessidades dos trabalhadores.

Cozinhas

O Sesi/SC atua na área de cozi
nhas industriais desde 1983, ano
em que foram implantadas às uni-

dades pioneiras de Joinville e

Blumenau. Em 1987 foi criada a de
São Bento do Sul e, em 1990, a de
Jaraguá do Sul. Essas quatro uni
dades são as cozinhas centrais,
que atendem 129 empresas e onde
os alimentos são preparados e em

seguida transportados para as

empresas de seu raio de atuação.
Em breve, mais UIIi.a dessas tinida
des, será inaugurada na cidade de
Criciúma, A tendência, a médio.

prazo, é transformar estas centrais
em unidades de pré-preparo dos
afimentos - que acabarão de ser

preparados nas cozinhas das pró-

prias empresas.
A terceirização de cozinhas -

sistema pelo qual funcionários do
Sesi preparam as refeições nas co
zinhas dasprópriasempresas - teve

início em 1991.Hoje, são 21 , espa-
1hadaspor 11 cidades catarinenses.
O cardápio dessas cozinhas é de-

.

finido também por nutricionistas
do Sesi.para que as refeições aten
dam as necessidades específicas
do trabalhador de cada empresa -

mas em comum acordo com repre
sentantes dos funcionários, para

que hábitos alimentares e costu

mes sejam mantidos.

BB oferececréditopara
as escolas cooperativas

Florianópolis - OBancodoBra
sil está oferecendo uma linha de

crédito, de até US$ 200 mil, para
grupos de pais interessados em

montar escolas cooperativas. Es
tas escolas são instituições sem

fins lucrativos, sustentadas e

geridas pelos pais e, às vezes, por
professores. O pagamento pode
ser feito em até 60 meses com taxa

de juros a 12% ao ano.

As primeiras escolas cooperati
vas nasceram de funcionários do

BancodoBrasil, inconformadoscom
os altos preços das mensalidades.

Agora, o financiamento do BB vai;
contemplar cooperativas já existen-

Petit, vice-presidente da MM
Eventos. Segundo pesquisas,
os candidatos gastam em tor

no de U S$ 100 mil em campa
nhas. "Haverá cerca de 35 mil
candidatos, o que confirma,
então, e potencial de se poder
levantar US$ 3,5 bilhões em do

ações", diz Petit.
Sabendo-se até onde vai a par

ceria entre o candidato e o patroci
nador, "essa nova situação será
um exercício de democracia", ava
lia o vice-presidente da MM Even

tos, acrescentando que a nova le

gislação permite que os partidos
não fiquem só nas mãos dos gran
des oligopólios.

tes ou em constituição, cobrindo as

despesas de projetos pedagógicos
e arquitetônicos, aquisição de mate
rial didático,esportivoe laboratorial,
além da construção e reforma de
imóveis. Veículos para fins escola
res também poderão fazer parte dó

"

.

programa.

Segundo a superintendência
estadual do BB, hoje existem cerca

de 1 SO cooperativas de ensino ca

dastradas no Banco do Brasil em
todo o país. As agências do BB em

Santa Catarina são orientadas para
formalizar o crédito às cooperati
vas que apresentarem programas
detalhando os investimentos.

Banco suspende as execuções'
Brasília - Pór causa das

negociações entremembros do
CongressoNacional e o Banco
do Brasil nabuscade soluções
paranormalizar o setoragríco
la, oBB decidiuadotaralgumas
medidas: interromper, por 90
dias, qualquer notificação,
ajuizamento ou implementação
de açõesjudiciais, ressalvados
os casos de fraude ou de
interposiçãodemedidas impres
cindíveis àgarantiadedireitos;
interromper, pelomesmo perl-

odo, qualquer iniciativapará o
andamentodosprocessosjudi-

. ciaismovidos contraprodutos'
rurais que se dispuseram a en

contrar uma solução negocia
da para suas dívidas junto ao

banco; não aplicartaismedidas
aos casos em que a iniciativa
dadiscussãojudicial tenhapar
tido do devedor e, nos ajustes e
composições de dívidas, apar
tar a parcela referente ao

descasamento de taxas (mar
ço/9) por 180 dias.
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Grupo Folclórico Regenwalde-Armalwee

Jaraguá do Sul - Embora
cancelando o II Baile da

'Integração Folclórica, em fim

ção do alto cachê pedido pelas
bandas, a grande promoção do

Grupo Folclórico Rio da Luz -

Sünros Volkstanzgrupe e do

Grupo Folclórico Regenwalde
- Museu Parque Malwee, de .f5

a 17 de abril no Pavilhão de
Festas (churrasqueiras) doPar
que Malwee promete muitas

atrações: com aparticipação de
34 grupos folclóricos de 19 ci

,dades, entre elas Ijuí, RS e

Buenos Aires,Argentina, serão
realizadas apresentações de

danças folclóricas no sábado,
dia 16, às 9, 10 e 11 horas, na
parte da manhã, e às 15, 16, 17
e 18 horas, à tarde.

.

Às 21 :30 horas de sábado, o .

Lanternansug (Desfile de Lan

ternas) deverá congregar apro
ximadamente 850 pessoas, que
desfilarão pelas ruas Reinoldo

Rau, João Marcatto e Mare
chal Deodoro, onde deposita
rão as lanternas Das escadarias
da Igreja Matriz.
As demais cidades partici

pantes do acampamento são;
Benedito Novo, Bluinenau,

Campo Bom (RS), Corupá,
Curitiba (PR), Ibirama, Indaial,
Itapiranga, Jaraguá do Sul,
Joinville,RioNegrinho, RioNe
gro (PR), Rolândia, São Bento
do Sul, São J. do Hortêncio

(RS), Schroeder e Timbó.
O grupomais numeroso virá'

.

de Curitiba, PR: G1'I.1pO Folcló
rico'Grünewald, com 51 com

ponentes, e o menos numeroso
será o Grupo Folclórico de Rio

Negro, PR, com 8 participan
tes.

Colaboradores

.
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SOLUÇÃO

Comuniâadese unepara ter

energia elétrica nas casas
J araguá do Sul- Desde a\ sexta-feira última, cerca de 25

famílias passaram ausufruir
< l e ga 1-

hlJllIIJ.
1,11.,,,,
ptJ/'tl"
dIlIlI'"

mento

Três Rios do Norte - até então
utilizavam-sede "rabichos"num
trabalho de parceria entre a

Celesc, prefeitura e a própria
comunidade, com a

interveniência do vereador
Pedro Garcia (PMDB). Na

obra, a Celesc participou com

50% dos custos, tendo a prefei
tura auxiliado com um trans

formador e o restante, CR$
625.000,00 (valores de janei
ro) financiados às famílias pelo
vere�dor qu�a�r�it� s�r este o
caminhomaisfácil e rápidopara
se resolverumãsérie de peque
nos problemas que "empacam"

na burocracia.

Protesto
.

Uma festa de confraterniza
ção, regada a chope, aconteceu
no domingo, incluindo um al
moço que teve também a parti
cipação da diretoria da Celesc
de Jaraguá do Sul. A manifes
tação dosmoradores foi um ato

de protesto contra a prefeitura
que, na inauguração de sexta

feira, não relacionou o verea

dor entre es convidados.

Os organizadores do evento

agradecem, de público, opatro
cínio de Malwee Malhas, In
dústria Duas' Rodas,' Safari
Caça e Pesca e Secretaria de

Indústria, Comércio e Turismo
da PMJS e o apoio da Polícia.
Militar, Corpo de Bombeiros
Voluntários,

.

Imprensa Escrita
e Falada, Unimed, Celesc, Clu
be de Canoagem Kentaky e APRENDIZAGEM
Comércio de Caça e Pesca C' Ap ,I , •

t t I � ·

Wi��i��l��s sobre ..

Í1. üü apOlO o a·pftra as Crlanças
o IV Acampamento Folclõri
co e a I"Ólimpíada Felclôrica
Alemã podem ser obtidas pelo
fone 76-1682

•

.. mente

TRADIÇAO .dos ser-

Folclore tem olimpíada e . �:f!:
, '\ . nolotea-

acampamento na 6afeira

Faça 'um bom negócio.
Anuncie no

CP Classificados
ir

72-3633

Moradoresjizeram afest« depois da inaugu/:ação oficial de sexta-feira' 'tima
.

/

'---------
Jaraguã do Sul - Com o obje-

tivo de acompanltar crianças com
dificuldades deaprendizagem nas

fases pré-escolar e de primeira a

,

terceira Séries, a secretaria muni
cipal de Educação mantém desde

1991, com sucesso, o Centro de

Apoio Pedagógico (CAP) usando
.

técnicas especializadas e treinan-
do professores e orientadores das
unidades escolares. <,

Em 1993, das 101 crianças
atendidas pelo projeto, 67 conse

guiram ser aprovadas, tendo sido
atendidas nodecorrer de cada ano

letivo nos programas de apoio, damenta-se no desenvolvimento
afetividade e dislexia. Participam

'

da psicomotriçidade para crian
do CAP as escolas municipais ças que apresentam defasagem
Antônio Ayroso, �nna rowe cognitiva (deficientesmentais le
Nagel. Rodolpho Dornbusch. ves ou limítrofes). O projeto de
Albano Kanzler, Alberto BàtJcr_e Dislexia, que atendecriànças com
Marcos Verbinern.

'

'
.

" distúrbios de escrita, busca atra

vés de técnicas pedagógicas e,

lúdicas odesenvolvimento da edu
cação, do ritmo e das percepções
viso-auditivas, respeasáveis pe
las trocas de fonemas semelhan
tes quanto à forma e aosom e pela
omissão ou acréscimé'de sílabas

-.

Atendimento
i

O CAP atua em três áreas de
deficiência de aprendizagem. O
projetode afetividadeutilizacomo
recurso auvidades da arte-educa-

.

ção e fundamenta-se na educação
corporal. O projeto deApoio fun- nas frases.
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- TV
Weg

LIVRO.. ELEITA. i' .

,
. JoSlleneNlcolatee aGarota REDEGLOBO

'06:30 - Telecurso
07:00 - Bom Dia Brasil

, 07:30 - Bom Dia Santa Catarina

08:00 - TV Colosso
11 :45 - Jornal do Almoço
12:30 - Globo Esporte
12:45 - Rede Regional de Noticias

13:15 - Jornal Hoje
13:40 - Video Show

14:10 - Vale a Pena Ver de Novo -

"Rainha da Sucata"

15:00 - Sessão da Tarde - "Um

morto muito louco"

16:55 - Os Trapalhões
17:30 - Escolinha do Professor

Raimundo

18:00 - Sonho Meu
18:50 - A Viagem
19:45 - �BS Noticias

20:00 - Jomal Nacional

20:30 : Fera Ferida

21 :30 - Série Americana - "Cobra"

22:30 - Minissérie - "Catharine, A
Grande"

23:30 - Jornal da Globo
00:00 - Jornal da RBS
01 :35 - Filme - "Peggy Sue -, Seu

passado a espera"

J osileneNicolate, l7anos,'
1,76 m, praticante de voleibol,
foi eleita a GatoraWeg 1994. O

concurso, que reuniu cerca de
250 pessoas foi de alto nível de
beleza apresentado pelas
canditadas. Angela Koppmann
f i c o u

Divulgaç�oIFlâviO Ueta

como 18 '0"/016',
prrnce- fll"I"II/'s a

Janetede t."Ú'tI
Souza
28 prin- t/'III,t/,/,

os amantes de históri
as policiais devem ir correndo
às livrarias. A Editora Record
está lançando uma das melho
res histórias do gênero, Priva
ção deSentidos, quefoi recebi
da pela The New York Times
Book Review como

"irresistível" epela Publishers
Weekly como "fascinante".
Edward Stewart, seu autor,
mescla dinheiro, sexo e um

brutal assassinato para pro
duzir um romance impossível
de largar após tnictada a lei-

cesa e

Cleide do Carmo, garota simpa
tia. Segundo Josilene, o título
não era esperado, mas devido a

consagração, pretende seguir a

carreira. "Apesar de surpresa,
fiquei bastante feliz, e pretendo
seguir carreira de modelo", dis
se.

REDEBANDEIRANTES

06:45 - Mistérios da Fé

07:00 - Realidade Rural

07:30 - Despertar da Fé

08:00 - Dia a Dia

10:30 - Cozinha Maravilhosa da

Ofélia

10:56 - Vamos falar com Deus

11 :00 - Flash - Edição da Manhã
12:00 - Acontece

12:30 - Esporte Total

13:30 - Livre -

•A idade do Lobo"

15:15 - Programa Silvia Poppovic
17:15 - Supermarket
17:45 - Faixa Especial do Esporte
18:30 - Jornal Barriga Verde

19:15 - Jornal Bandeirantes
20:00 - National Geografie
20:30 - NBA - Nova Jersey x Chica

go (VT)
22:30 - Filme - "Oenquísta Sangren-

ta"

23:30 - Jornal da Noite
00:00 - Flash
01:00 - Information
01 :30 - Vamos falar com Deus

A vencedora do concurso ga
nhou vários prêmios, entre eles
uma poupaâça de CR$ 100 mil,
jóias e uma viagem com acom

panhante para o Rio de Janeiro. Josilene Nicolate conquista título de Garota Weg/94

tura. SAINDO DOAR

Bandeirantes dispensa 'Bolinha'
Depois de passarsete anos

ein estado de coma, a socialite
Babe Devens acorda milagro
samente em seu quarto de hos

pital. Junto com ela despertam
perguntas sem respostas, COIIIO
as circuntâncias suspeitas de
levar a experimentar aquela
quasemorte. Ao mesmo tempo,
no outro lado da cidade, o

cadáverde um homem é encon
trado horrivelmente mutiladó.
Haveria ligação entre umfato
e outro?,(A venda na Livra
ria e Papelaria Graf(ípel -
Jaraguá do Sul).

Esporte
No lugar do "Clube" entram o

noticiário "Acontece" e o "Espor
te Total". A emissora, que é a pri
meira na programação de 'esporte,
conhecida nacionalmente como

"O Canal do Esporte", pretende
apresentar nas tardes de sábado

noticiários esportivos, e até mes

mo eventos ao vivo, como aconte-

Será neste dia 30, o último pro
grama "Clube doBolinha" exibido

pela Rede Bandeirantes. A emis

sora não renovou contrato com o

apresentador e deve demitir toda a

produção do programa. Os boatos
sobre o desfecho entre as partes,
revelam que o programa vinha
tendo audiência e faturamento

baixos.

ce aos domingos, no "Show do

Esporte".
Conhecido pelas suas camisas

espalhafatosas,Bolinhafez seupri
meiro programa na Bandeirantes

em 1973, indo até 80, dando uma

. pausa, retomando em 82, com au

ditório clássico - com calouros,
dançarinas e números promo
cionais de artistas populares.

•Alterações não comunlcàdas são
de responsabilidade das emisso

ras.

ÁRlES-21/3a20I4-NãoédtlCi TOURO -21/4a 20/5 -Otciode G�MEOS - 21/5 a 20/6 - Acada CÂNCER - 21/6 a 21/7 - Ficar LEÄO - 2217 a 22/8 - A dúvida VIRGEM -23/8 a 22/9 -Abeleza
você fazer uso da espoI dilleida- não ter conseguidoo que preten- momento, corre perigo de ser obstinadamente ligado às suas que corrói e impede de prosse- não será conseguida com a

de,mas ficaCXlI1llIicadocanalizá- dia não deve fazer com que fique , inadequado e de falar demais. opiniões pessoais tem seus efei- guir só pode estar baseada na maquiagem, mas trazerdo à su-

Ja na direção que ache adeqUa- se lamentando e per1SéI1do que Mas, este é o seu destino, falar tos colaterais. P4ravés deste ato, ilusória sensação de seguran- perfide de seus atos osmelhores
da. Às vezes é melhor deixar de nãotemcapli!Cidadedelewros demais. Se você não o fizesse, você pode sentir-se mais seguro, ça que o mundo conhecido lhe, sentimentos que aninha no seu

lado o impulso da esponIaleida- seus planos em frente. A inferia- nãohaverianinguémque lhesus- masosconflttoSseacirramjá que dá. lembre-se que, o que hoje coração. Ame-se e trate-se com
de para observar um pouco me- ridade está dentro da sua cabeça citasse a sensação de que há , as outras pessoas têm o mesmo o deixa seguro, um dia já foi carinho e omundo fará omesmo
Ilor o panorama. enadamais. 'algo errado acontecendo. direito que -..d. motiVo de preocupaçao. com'Você.

-
-

LIBRA - 23/9 a 22/10 - Podem ESCORPIÃO -23/10a 21/11- SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12 - CAPRICÓRNIO -22/12a 20/1- AQUÁRIO -21M a 19/2 - M�nter PBXES - 20tZ a 2013 - Hoje
ter acontecido fatos desagra- Na inedida em que perdoar Evite passar todo o seu tempo Talvez esteja errando ao a sua integridade nada tem a você é livre para encarar al-
dáveis mas, se ficar se sentin- as faltas cometidas contra expficando racionalmente como tentar encarar os fatos do ver com a obstinação. Pode,ser gum assunto que o venha pra-
do uma vítima, acabará perpe- você, sua alma se verá livre é que a vida é ou deixa de ser. modo como sempre faz. AI- que você tenha que modificar ocupando e tomá-lo mais sim-
tuando coisas que já 'deixaram do pesar e poderá abrir o permitaqueossentimentostam- guns dos seus truques já um pouco as suas opiniões, e pies. Näo espere que tais as-
de acontecer. Hoje é um dia coraçãc a coisas bem maís bém joguem um papel na sua deviam ter sido banidos, pois mesmo assim pode manter-se suntos venham até você pela
novo e amanha também,o será. interessantes que estão vida. Estes não do explicá- começaram a perder seu íntegro. A inflexibilidade não é a via fatal do destino, tome a

É possivel renascer em todos acontecendo. O amor não veis, apenas há que senti-los. efeito e podem voltar-se garantia de integridade. dianteira e resolva já os seus

eles. está tão longe assim ... contra seus interesses. problemas.
-
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BALCÃO DE LANCHO
NETE
Vende-se ou troca-se, por um
assadorde galinha. Contato rua
lrineu Vilela Veiga, 103, ao

lado da Delegacia de
Guaramirim

BALANÇA ELETRÔNICA
Vende-se, contato na mercea

ria e verdureira Ortiz, ao lado
da Delegacia de Guaramirim

FORNINHO ELÉTRICO
Vende-se, contato na mercea

ria e verdureira Ortiz,' ao lado
da Delegacia de Guaramirim

FILHOTES DE CACHOR
ROS

Vende-se, raças, coker spaniel,
machos e fêmeas,
desverminados. Contato fone:
72-1498

PARABRISA E VIDROS
Vende-se novos e usados, para
automóveis. Tratar em Nereu

Ramos, próx. ao campo Estre

la, contato fone: 72-2218

IFI
TERRENO
Vende-se situado em Campo
Alegre, com 23,5 alqueires
(570.000m2) à 3 km do centro
e distante 1 km da SC-30l.
Valor 80.000 URV's. Contato
fone: 72-0173, cl Carlos
Alberto

TERRENO

Compra-se, paga-se até CR$
2.500.000,00, ou aceita carro

no valer, Urgente. Contatos
fone 72-1023

.

o
CORREIO DO POVO

.MOTOROlA

.NOKIA
• TECHNOPHONE
• MITSUBISHI

.FUJITSU

.UNIDEM

.NEC

.OKI

CASA DE ALVENARIA
Troca-se. toda murada, cerca
de alumínio, por casa na Vila
Lalau. Endereço rua Antonio
B. Schmidt, 218. Fone para
contato' 71-562&; após às
19:00hs, cl sr. Ademar

TERRENO (BARBADA)
Vende-se com 1285m2, com

casa mista, na rua Guíllierme

Kopmann, 198. Valor 15.000

URV's, cl 50% de entrada,
ruais 250 URV'smensais. Con
tato fone: 73-0106, cl Gilberto

FUSCA69

Vende-se, cor verde, motor

l.600, 1 carburador, motor a

toda prova, alarme, aros de

Brasília, impecável. Contato
fone: 72-0173 cT Carlos

Alberto, aceita-se contra-pro
posta
CHEVETTE/79
Vende-se, cor marrom, motor
cl 6.000 km, impecável. Con
tato fone: 72-1023

.... . .... . ... ':11'

1
!
,

Todo mundo

p•••__••••
I Móveis Usados I
I Buzzi I
I I
I Compra-se I
I Vende-se I

: ir 73-0063:
I Guaramirim - Centro I
L 16 •• rmUllUI!!! !mil _ .I

aproveitando
a grande

I
VFSI1NOOVOCÊDECORPOlNrEIRO 1

1
GETÚLIO VARGAS, 55 j

promoção
de outono

Anuncie agora
anuncie CP Classificados.

if72-3363

Preços a partir de US$410,OO

Tel.jfax (0473) 71·6111

Drn�
Creci0914�

Fone' (0473) 71.2117
Rua João_Picolli, n° 104

, Jaragua do Sul - SC

PARA MORAR-E TRABALHAR
Vende-se prédio comercial e residencial, contendo área total de 210m2, (com 2

salas comerciais e 1 apartamento), em ótima localização:
Rua: Rio de Janeirotpróximo a ponte do Grubba),

f OB8: Fácil negociação.
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LAIR RIBEIRO: PREÇO REF, JOSEPH MURPHY PREÇO REF, OUTROS AUTORES PREÇO-

100 - O SUCESSO NÃO OCORRE POR ACASO URV 10,63 150- O PODER DO SUBCONSCIENTE URV 15,00 l- A FONTE DA JUVENTUDE - PETER KELDER URV: 09,69
101- COMUNICAÇÃO GLOBAL URV: 10,63 151- O MILAGRE DA DINÃMICA DA MENTE URV 12,50 2- A MÁGICA 00 SUCESSO - DAVID SCHWARTZ URV: 10,63

102- PROSPERIDADE URV 10,63
152- 1001 MANEIRAS DE ENRIQUECER URV: 10,63 3- ALEGRIA E TRIUNFO - LOURENÇO PRADO
153- O PODER MILAGROSO DE ALe. RIQ INF. URV 15,00

URV:05,OO

103- EMAGREÇA COMENDO URV10,63 154- PARA UMA VIDA MELHOR
4- AMANDO UNS AOS OUTROS - LEO BUSCAGLIA URV: 12,50

URV: 11,25
104- DE PÉS NO CHÃO - CAB!:ÇA NAS ESTRELAS URV 09.75 5- COMO APRES. IDÉIAS EM 30 SEG. - MILO O. URV: 10,00

105- A MAGIA DA COMUNICAÇÃO URV: 09,75 LOUISEHAY 6- COMO FAZER DINHEIRO - DR. TAG POWELL URV: 12,50

160- VOCÊ PODE CURAR SUA VIDA URV 16,61 7- COMO NADAR COM OS TUBARÕES - HARVEY B. MAC. URV: 17,19

NAPOLEON HILL 161- O PODER ElENTRO DE VOCÉ URV: 16,61 8- DR. DEMING - O AMERICANO QUE ENS. A QUALID.

110- A CHAVE MESTRA DAS RIQUEZAS URV: 11,25 162- AME-SE E CURE SUA VIDA URV: 13,50 TOTALAOSJAPONESES-RAFAELAGUAYO URV: 19,38

111- A LEI DO TRIUNFO URV: 43,75 163- EU AMO MEU CORPO - PENS.DIÁRIOS URV: 07,49 9- EU CHEGO LÁ - ZIG ZIGLAR URV: 20,00

112- PENSE E ENRIQUEÇA URV: 17,50 ROBERT ANTONY
10- LEIS DINÂMICAS DA PROSPERIDADE - CATHERINE URV: 26,03

113- VOCÊ PODE FAZER SEUS MILAGRES URV: 08,75 170- 50 IDÉIAS QUE PODEM MUDAR SUA VIDAURV: 12,50
11- MANUAL COMPLETO DO VENDEDOR PROFIS. URV: 17,50

114- PAZ DE EspíRITO, RIQUIEA E FELICIDADE URV: 15,00 171- AL�M DO PENSAMENTO POSITIVO URV: 15,25
12- MEGA TENDÊNC. PI AS MULHERES - ABURDENE URV: 24,38

115- SUCESSO E RIQUEZA PELA PERSUASÃO URV 11,25 172- AS CHAVES DA AUTOCONFIANÇA URV 16,75 13- O PODER INFINTO DA SUA MENT. -LAURO TREV. URV: 12,13

173- O PODER MÂGICO DA PERSUASÃO URV: 15,25 14- OS 7 HÂBITOS DAS PESSOAS MUITO EFICAZES URV: 23,45

OG MANDINO 15- OS 7 PASSOS PIO PODER INTERIOR - TAE YUN. URV: 12,63

120- A ESCOLHA CERTA URV: 11,25 NORMAN VINCENT PEALE 16- OTIMISMO EM GOTAS - R. O. DANTAS URV: 09,61

121- A MELHOR MANEIRA DE VIVER URV: 10,63
180- O PODER DO PENSAMENTO POSITIVO URV: 09,50 17- SE VOCÊ NÃO TEM TEMPO PARA FAZER DIREITO

122 - O MAIOR MILAGRE DO MUNDO URV: 10,63
181- AUMENTANDO SEU POT. POSITIVO URV: 08,75 QUANDO ACHARÁ TEMPO PI FAZER DE NOVO? - J. MAY URV: 10,00

123- O MAIOR MILAGRE DO Ml)NDO - 2' PARTE
182- A NOVA ART!: DE VIVER URV: 08,75 18- SEM MEDO DE VENCER - ROBERTO SHINYASHIKI URV: 14,13URV: 11,25 183- O PODER DA VIDA POSITIVA URV: 12,50

124- O MAIOR PRESENTE DO MUNDO URV: 11,25 184- O PODER DO FATOR EXTRA URV: 10,00
19- VENC. A PRÓPRIA CRISE - CARLOS WIZARD M. URV: 10,00

125- O MAIOR SEGREDO DO MUNDO URV: 11,25 185- PORQUE ALGUNS PENSADORES POSIT. CONSE-
20- VOCÊ QUER, VOCÊ PODE - JOE BATTEN URV: 19,05

12()- O MAIOR VENDEDOR DO MUNDO URV: 10,00 GUEM ALGUNS RESULT. SENSACIONAIS? URV:08,13 21- ILUSÕES - RICHARD BACH URV: 11,25

127- O MAIOR VENDEDOR DO MUNDO - 2' PARTE URV: 11,25 186- TENHA UM DIA PERFEITO URV: 08,75 22- A IMAGEM DE SI MESMO - MAXWELL MALTZ URV: 10,00

128- O MAIOR SUCESSO Ob MUNDO URV:"11,25 187- UM TESOURO DE ALEGRIA E ENTUS. URV: 10,00 23- PODER E INFLUÊNCIA - ROBERT 1-. DILENSCHNEIDER URV: 12,50

129- SUCESSO: A MAIOR MISSÃO URV' 11,25
188- AVERDADEIRAALEGRIA DAVIDA POSIT. URV: 15,00 24- SEU PASSAPORTE PARA O SUCESSO - F. ARTHUR CLARK URV: 12,50

130- SUCESSO SEM LIMITES URV: 11,25
189- A SOLUÇÃO ESTÁ NA FÉ URV: 10,00 STEPHAN SCHIFFMAN

131- UNIVERSIDADE DO SUCESSO URV: 26,25
25- OS 25 ERROS MAIS COM. EM VENDAS URV:08,13

ANTHONY ROBBINS
26- OS 25 HÁBITOS EM VENDAS URV:08,13

DALE CARNEGIE 190- PODER SEM LIMITES URV: 24,03
TADJAMES

140- COMO FAZER AMIGOS E INF. PESSOAS URV: 26,25 191- DESPERTE O GIGANTE INTERIOR URV: 28,75
27- CRIANDO SEU FUTURO COM SUCESSO URV: 11,88

141- COMO FALAR EM PÚBLICO E INFL. PES. NEG. URV: 11,25
142- COMO EVITAR PREOCUPo E COM. A VIVER URV: 30,00

- PEDIDOS ACIMA DE 30 URV's - 10% DE DESCONTO. - E MAIS, PREÇOS EM CRUZEIROS REAIS PELA URV DE SEGUNDA-FEIRA.

143- COMO DEsFRUTAR SUA VIDA E SEU TRAB.
- ACIMA DE 50 URV's MAIS 5% DE DESCONTO -l.IGUE JÁ, PROMOÇÃO VÁLIDA ENQUANTO DURAR O ESTOQUE

Leia só .uanta riqueza! Ligue para 71-8043 e receba em casa

CENTRO - apto. Cl

I 93,00m'fEd. CaIVa
lho - Suite, 2 qtos,
BWC, 3 salas, lavabo,
demais dependencias e
garagem. Preço 65 mil
URV's.

CENTRO - Apto.
grande/Ed. Jaraguá
- Suíte, 2 qtos,
BWC, salas, demais
dependências e ga
ragem - Preço45mil
URV's

(JaraguálSchroeder), ter
reno. de 540m' esquina
com rua 470, ediiicado
com prédioem alvenaria

(2 pavimentos), c/3 sa-

GUARAMIRIM - CENTRO - Rua 28 de

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

cozinha, área de serviço e garagem) - Preço:
Entrada de 30%, mais financiamento 20

meses direto com a construtora.

JOINVfLLE/CEN
TRO - Apto. cl

202,OOm' - Ed. Presi

dente, frente ao Colé-

Próximo aMarisol

Apto. cl 3 quartos
(l suíte) - com

115,00m' (prédio
novo) - Preço 22.5

mil URV's.

AMIZADE
e 2

quartos - Entra
da e assumir

finane. junto a

CEF.

AMIZADE - Ter
renolárea com

19.000,00m' - Pre

ço 35 mil URV's

CERRO - Casa em
alvenaria semi-aca

bada, com aprox,
300,00m' (Próxi
mo ao Noviciado).

VILA LALAU -

CENTROI RUA PROCÓPIO GOMES -

Terreno de esquina, (15 X 70), com
L050,00m' (em frente ao Ed. Isabela) - Preço:

80 mil URV's aceita carro ou imóvel de
menor valor como pane de pagamento.

NORTE - Lote cl

800,00m',situadoa
40,00metros darua
Roberto Ziemann -

Preç06.000URV's.

SÃO LUIZGONZAGA
- Terreno cl 450,OOm?,
edificado com casa em

alvenaria medindo aprox.
140102, sito rua João
Franzner nO'666 - Preço
25milURV's.

aprox.

600,00m' próxi
mo a (Indumak)
- Preço 6.000
URV's.

com

645,00m' - Preço
8.5 mil URV's

esquina, na rua

Procópio G�mes (em
frente ao Ed, Isabela),
medindo L050,OOm'.
Preço: 80mil URV's -

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

SESI), medindo

448,00m' - Preço
55 mil URV's.

VILA LALAU - Casa de alvenaria, medindo
aprox. 250,00m', toda murada, com cerca de

ferro batido, localizada bem próximo a

Marisol. na Rua Gennano Marqnardt n? 170 -

Preço: 50.000 URV's

Residencial maguilu -

rua ProcópioGomes ue
- apto. cl 2 quartos 2°

andar - Preço 8.500

URV· S_ e assumir fi-

SL. - Casa em alvena-"
ria com aprox, 77,00
m2 mobiliada,
edificadaemterrenode

312,OOm'. Preço20mil
URV's.

renoclaproximada
mente 3.600m2,
próximo ao Colégio
HolandoGonçal ves
- Preço 16.000
lJRV's.

V1LA LALAU - Terreno
cl 456.75m', edificado cl

prédio em alvenaria"(2 pa
vimentos) medindo
140,OOm2 e urna casa de

.

madeira, sito a ruaErnesto
Lessrnann nO 130. Preço:
46.000 URVOs.

alvenaria, cl aprox.
160,OOm2, 4 quartos,
situada na ma Exp,
Antônio Carlos

Ferreira, 745. Preço
US$ 35 mil.

no na rua José
Enunendoerfer es

quina ao lado da
Ind. de Quadros 3

Américas - Preço 15
mil URV's.

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

mais finac, CEF.

� Casa ern alvenaria
semi-acabada (pro
jeto-l

ôö

m-) em ter

reno cl 4G 1 m', situ
ado na I11a Paraná.

Preç023mil I.,RV's.

FIGUEIR... - Lo
tes de tamanhos e

preços diversos.

CENTRO - Rua José

Emmendoefer - Exce

lente lotecl450.('Jm'( I 5
x 30), próximo aoAtelier
da Jnd. de riuadros 3

Américas), Preços lu.5

miJURVs.
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Casos de Polícia
UdoLeal

E o outro lado? Como é que é!
o Francisco Sérgio Jacomini, da rua Domingos Rosa, s/n",

compareceu a DPC de Jaraguá para, na condição de vítima,
denunciar o LuizAntonio Santos daRosa, que 11101'0 na mesma rua.

A/ega que o mesmo está ameaçando-o, difamando-o, caluniando
o.

. Suas declaraçõesfazem uma confusão sobre aluguel, inquilino,
que não dá para entender.

O idealseria sepudéssemos ouvir o LuizAntonioSantos daRosa
para saber se realmente o que é que há no outro lado da história.

A hora do espanto, do Adelar
Adelar Wuerges, rua Olívio Chiudtni Pradi, 126. é comerciante,

dono da lojaDikasstus, no Portal. Ali ele alugou um imóvel, diz que
tem o contrato e ainda pagou pelo ponto.

Mas, qual foi o seu espanto (1), quando ao se dirigir ao

estabelecimento, dia l l, segunda-feira, pelamanhã, com sua chave

não conseguiu abrir a porta. Foi então que notou que o miolo da

fechadura havia sido trocado e daí, ele não pôde entrar em sua

própria loja.
Mas tarde, aconteceu para Adelar o espanto (2): o luminoso de

sua loja havia sido retirado e a fachada do estabelecimento

inteiramente repintada.
O espanto (3), do Adelar, foi de que, olhando pelá vttrine, viu

'que do interior da loja, havia desaparecido cerca de 20 peças de

roupas que ali estavam anteriormente.

Ade/ar!Procure entender-se com a administração do Portal. Ela

por certo. saberá expkcar tudo o que aconteceu. antes' que-ocorra=
" .

o espanto (4). Ou este espanto será a explicação daAdministração?
Procon deveria saber disto'

Segunda-feira. dia 11. às l8:30horas, oDomingos Sávio Bardt,
ruaFranciscoKlosowski, 55, RioMolha, dirigiu-se aoBardoNena,
alipelas redondezas. para comprar um bujão de gás. Entretanto. a

proprietária do estabelecimento lhe negou a venda do gás. sob a

alegação de que não tinha mais o produto e que o mesmo subiria

de preço aquela noite. Entretamo, o comunicante observou que

havia bastante gás no depósito!
Esta situação. meucaro Domingos. não é um caso apenas de

polícia. mas principalmente doProcon, que é o órgão que defende
os direitos do consumidor. Procure orientação efaça a sua queixa,
Procon na Nena, para ela aprender a não ser tão desônesta!

Cena de rua de uma cidade que cresce

O garoto estaciona a sua bicicleta all na Getúlio Vargas, nas

proximidades da Loja "Mil e Um". Entra numa loja e em menos de

3 minutos regressá ao encontro de sua "bike ":Ela alijá não estava,

mas, deupara observar que um sujeito de tez clara, .mal-ajeitado,
fllgi� com ela. O garoto gritou, chamando a atenção dos transeun

tes. Um jovem de moto fez o contorno das quadras pela paralela
Epitácio Pessoa e segurou o malandro ames que e/e chegasse à

praça doExpedtcienário. Aí a PMchegou e bolou a mão no ladrão.'

E foi assim qlle o garoto, com renovada alegria, conseguiu
,

reaver a sua bicicleta. O registro foi/eito pelo prezado amigo e

colega Castilho Pinto, qlle presencionou a cena,

- A onda de roubos está cada vez maior em Jaraguá do Sul. Nó

centenas de casos de roubos 'em imeriores de veículos; muitos

roubos de cheques avulsos e talonários completos; documentos'

pessoais e de veículos; arrombamentos de residência e estabeleci

mentos industriais e comerciais; roubos de automoveis, de motos,

de bictcletas, de motonetas; assaltos a mijo armada.

Diante 'de tal situação, cremos que a prevenção, o cuidado,
ainda se constituem no melhor ,:emédio.

SOFRIMENTO

CORREIODOPOvo-ll

Mulherapanha durante 21
anos e só agora denuncia

.

J araguá do Sul - Luzia
Veloso Camargo, de idade nãore
velada, cansou de apanhar do
marido durante 21 anos de
casamente com Emídio Luís

Camargo,42, e resolveuprocurar a
polícia. Para a delegada Jurema

Wulf,Lu-
. Cansol/.'dezia con-

tou que o

marido,
durante
todo este

tempo,
'costuma

va surrá-la por qualquer motivo.
Sábado passado, quando chegou
do trabalhono fmal da tarde,Emílio
iniciou urna nova discussão que
terminou em pancadaria.
A filha do casal, Maria

Bcmadete Camargo, na tentativa
de socorrer amãe, acabou ferida na ,

ca�e.2� com lJ!ll: go!p�e desferido,'
pelo 'pai com urn copo. A briga
chamou a atenção dos vizinhos

que viram Luzia com o nariz san

grando, depois de um soco desfe
rido por Emídio. A políciamilitar"
que.atendeu a ocorrência, amulher
confessou que o marido � espan
cava constantemente. Segundo a

delegada' Jurema, a filha do casal
confirmou as denúncias. O

'agressor está na cadeia-pública à

disposição da justiça.

apanhare
dal/nãol/
"marido

1:111!1111111::::IIIIII!lll

Emldio Luis Camargo encontra-se recolhido na Cadeia púbUca

,RÁPIDO E EFICIENTE
Inglês - Espanhol -Italiano - Alemão - Francês

Solicite já urna aula
demonstrativa gratuita.
Mais de 200 escolas no

Brasil e Exterior.
Rua Epitácio Pessoa, 820
'Fone 72-3407
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DivulgaçãolFME

�'
Ba/duinoRauUno confirmou Jean napresidência daeco

JOGUINHOS ABERTOS

Jean Leutprecht é o

presidente da CCO
Jaraguá daSul- Na última

sexta-feira, Jean Leutprecht e

Eduardo Horn, tomaram posse
da presidência e 'vice da Comis
sãoCentralOrganizadora dos 7°
Joguinhos Abertos de Santa

Catarina, que serão realizados
em Jaraguá do Sul de 23 de
setembro a lOde outubro.

Segundo Jean, a escollia deu
se em virtude dos trabalhos de
senvolvidos nos Jogos Escola

res do ano passado, quando ele
também fazia parte da comissão
organizadora.

"Aceitamos o desafio de co-

TÊNIS DE MESA

mandar a CCO pela experiência
adquirida por Jaraguá do Sul,
que sediou no ano passado os

Jogos Escolares, cujo trabalho
foi elogiado por todas as delega
ções visitastes. E como muitos
dos membros da CCO já res

ponderam pelos mesmos cargos
em 1993, acredito 'que Jaraguá
confirmara mais uma vez sua

organização em eventos desta

natureza", disse.
O presidente confirmou, ain

da, que serão mais de 3 mil

jovens envolvidos em competi
ções, sendo 50 pessoas na CCO

Jaraguá do Sul sediará

etapa do Estadual/94
r

I

I' Jaraguá do Sul - Confirma

do para os dias 29, 30 de abril e

lOdemaio, em Jaraguá, uma das
,etapas' do Campeonato
Catarinense de Tênis de Mesa

Adulto masculino e feminino.

Equipe
Pela primeira vez, o treinador

EIner das Neves poderá mostrar
ao público os novos contratados

que integramaequipe de Jaraguá..'

Miriam Takano e ..Suely Otake

Soares no feminino; eWashing
ton Spolidori, Fábio Lopes e

Edegar Tomboly, campeões

paranaenses, paulistas � brasilei

ros, com estágio na Suécia, Ja
pão, Espanha e Estados Unidos.

Toda a equipe está treinando

.
intensamenteparaatingir os seus
melhores pontenciais, e conquis
tar resultados expressivos nesta

etapa.
A ADJ/Jangada tem amplas

I possibilidades de conquistar o

título do campeonato nesta cate-

- - -::...

Jaraguá do Sul, lJ de abril de 1994

BASQUETE

Feminino não começa bem:
masculino é campeão da fase
J araguá do Sul - A equipe

Infanto-Juvenil, FME/Jangada,
estreiou 110 final de semana passa
do com duas derrotas, Dia 8, em

RiodoSul, ----

contra a 6tIs,"11111
FME da- '11.111111.
quelacída-
de, o pla- /tII'tIIIIIIIIIISIIcar foi de
71a14.No /.,11•11/
sábado

emßlurnenau,amargououtroelás
tico placar de 93 a 9.

Segundo o treinador Cláudio

Tubbs, além dos dois resultados

negativos, a equipe demonstrou

força de vontade. "Pegamos na

estréia, duas equipes de tradição
e potencial", disse
A equipe busca a sua reabilita

ção frente a Concórdia,
.

29 _ e

Chapecó, dia 30 deste' mês, no
Ginásio ArthurMüller.

cidade de Rio Negrinho.
Os. resultados desta primeira

faseforam:ColégioSãoLuisiFME
105 x 70 Continental (RN). CSLI
FME 105 x 75 Ipiranga (Blumenau)
e contra o Bom Jesus (Joinville),
foi o resultadomaisapertado, onde
os atletas conseguiram a, vitória
nos últimos segundos, CSL 74 x

73.
O técnico Milton Mateus des

tacou o empenho dos atletas, e

disse que a conquista desta fase,
.serviu como incentivo para seguir·
às outras etapas.

BasqueteMasculino
Também nacategoria Infanto

Juvenil, Jaraguá do Sul se deu

bem, sendo campeão da primeira,
fase do estadual, disputada na

Nofeminino, segundo o treinador, as atletas estão sem entrosamento

ATLETISMO

Jaraguaenses ganham medalhas
e nos revezamentos 4xwo e 4x400

e 3a nos 400 m rasos .

Bárbara Salvador 2a nos

revezamentos4xIOOe4x400,3"100
m com barreiras e 5" no salto em
altura.

Saskia Luetke - 2a nos 5 km de
marcha atlética.

Mariane Klug - 2", nos

revezamentos 4x 1 00 e 4x400 e 9"

nos 5 km de marcha atlética.
Fabrícia Vailatti -3"nos 5 km de

marcha atlética.

Kátia Kreyssig - 4a no lança-

mento de dardo e 8a no 8lTemeSSO

de peso.
Masculino

EduardoWitkowski - 5° no ar

remesso de peso e 5° no lança
mento de-martelo.

Marcelo Lucht - 5° no salto em

altura.

_ Gean Rabello - 5° nos 10 km de
marcha atlética.

César Ziemann - 6° nos 100 m

rasos e 7° nos 200 m rasos.

Dieze de Andrade - 8° nos 200

m rasos e 8° nos 400 m rasos.

Jaraguá do Sul - A equipe
jaraguaense de atletismo, catego
ria juvenil conquistou medalhas

na primeira etapa realizada em

Criciúma no final de semanapassa
do.

Confira os resultados:

Feminino

goria. O mesmo acontece nos Martiane do Carmo _ 1 ° lugar
Jogos Abertos, onde os atletas

.

400 m com barreira e 2a nos

jaraguaenses também tem gran- revezamentos 4x100e4x400.

des chances de medalha. Deizel-lasse-Z=nos Süümrasos
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