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O talento leva Taxa de Melhoria provoc� c

Rosane Winter �� l�,�
I I
"' ....

P�!.�Pd�b��!!� discussão sobre legalidad�:\I.castanhos esverdeados, 1,77

A
-

r
metrose55 quilos.Umacompo- discussão sobre a: candidato a deputado esta- sobre a pavimentação a para gsição que deu certo para a

cobrança da Taxa de dualeproprietário de alguns lelepípedosjáexistente.o ser �jaraguaense Rosane Winter Melhorias, prevista em lei, imóveis emruas centrais as- viço já estaria pago. Aprefei- I
contratada pela Whyn-not, de. .

� ç: Mil�"'JlnJl 7 começaasuscitaruma polê- faltafi�s.t;�n�eI}lente, disse tura, .porém, garante,que a

tIjÍCã;Estãsé1ttãna::o�elldor 'que:não vãipagar. Al�a'<lue, "-cobrànçaélegal.
.

-GeraldoWer-nln�s(pFL), como o asfalto foi colocado Página 3

Feiras mostram'

tecnologia para
área in,dustrial'

�D1}RPE"!!A.
A GERAÇÃO
DA,MALHA

Seguro
Investir
Vida
Nacion'al.
Após 10 anos,
você recebe'
emvida tudo
o que investiu, .

_ corrigido.
E ainda tem a

maior cobertu ra
do mercado.

INVISTIa ti VIDA

.
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Entrejunhoe agosto,Blumenau
vai sediar duas importantes feiras.
A primeira delas, iiBrasilmaq, en
tre ospróximos dias 21 e 25; sobre
a terceirização industrial, .abrindo
espaços também para as micro e

pequenas empresas através do

Sebrae. O eventomostrará asmais

modernas máquinas e equipamen
tos disporiíveis no mercado mun

dial e utilizados em diversos seto

res industriais. De 16 a 20 de agos

to, acontece a FeiraBrasileirapara
a Indústria Têxtil, com previsão de
negócios em tomo de US$ 200

milhões, Mais de 400 empresas
vão estar participando.

Novembro- CR$ 15.021,00
Dezembro- CR$ 18.759,00
Janeiro - CR$ 32.882,00
Fevereiro- CR$ 42.829,00

. Mínimo fixo - 64,79 URV's ··DaJmar'"
"
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ASFALTO

Página 6 Vereador contesfil. cobrança do asfalto em ruas do centro da cidade

FO'NE (0473)78-3200

FAX (0473) 78-0304
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EDITORIAL

Cuidado com as cobras
Ledo engano d:s�ue�en�� queapolí

tica sorrateira de alguns homens públicos mu
dou. Com a campanha eleitoral já em anda

mento? alguns demonstram omesmo compor
tamento que condenam em outros, porque
estão inscritos empartidos diferentes eporque
defendem interesses pessoais diferentes. Ago
ra mesmo em Jaraguá do Sul, começa uma

guerraeleitoral debaixonível, rasteira, ricaem
acusações que, infelizmente, aindaobtérn cré
ditojunto àmaioriado eleitoradomal-informa
do, sem memória.
Há os que condenam as obras que todos

podem enxergar, emesmo que absolutamente
necessárias criticam pela simples necessidade
política de serem contra alguma coisa - Não
admitemomenor sinal de sucesso do adversá
rio, não têm a hombridade da concordância
com o que está correto. E há os que abaixam a

.cabeçae concordam com tudo, Nos dois casos,
são, na verdade, calhordas a serviço do retro
cesso.

É um.mau sinal. Uma cidade do porte de

Jaraguá do Sul,' conhecida no Brasil e no

mundo pela foiça do trabalho de seu povo não'
pode estar a reboque de gente assim. O que
falta não é uma união política, como agora se

repete, apenaspelabuscadopoder. O que falta
é uma união de forças dos homens de bem,
daqueles que vivem do trabalho e que pagam,
viaimpóstos e taxas, os salários desteshomens
públicos que, em resumo, não dignificam a

função a que foram levados pela vontade pú
blica.

Oquefaltaéexigirdesteshomeashonestidade,
de propósitos, ações que resultem no bem co

mum, trabaJhopelacomunidade comoum todo e
coerê:nciadeatitudes. Estánahoradeacabar com
estas picuinhas maledicentes, de por :fim nestes
cochichos de boteco, 'de extirpar� vida,pública
os que dela fazem um passatempobem renume
rado. Agora, mais do que nunca, é preciso ter
muito cuidado. As cobras estãodenovoarastejar
em busca de suas prêsas, destilando veneno. É
preciso que fiquemos de olhos .ebertos e de
ouvidos atentos para que, em outubro, nãe seja
mos vítimas de nossa própria omissão.

/

Competênciapara bem administrar

Emprego, saúde, educação, se
gurança e lazer sadio, eis aí os
beneficios desejados pelos habi
tantes de qualquer nação e que
uma vez implantados, farão
deles um povo ordeiro, trabalha
dor, patriota e feliz. O nosso

Brasil

que
é

um

pais-
,

conti -

nente

(8.500.
000k012)
'repleto
derique
zas na-

Nemsemp,e
ti dip/tlmtl
isintl/de

inte/igindtl
turais
quase inexploradas, possui rodo

* José Castilho Pinto

parapropiciaraos seusfilhos todo
o bem-estar, o que não acontece

devido ao pouco interesse pelo
trabalho e a honestidade, o brio e

o patriotismo e também pela falta
de competência para bem admi
nistrar e um exemplo disso é o

desleixodos congressistasquanto
a revisão constitucional. E a pro
pósito deadminístração, háquem
afirmequeo cidadãopossuidorde

'

cursouniversitário tem capacidade
para administrar commais acerto
osempreendimentos daáreapúbli
ca e privada, tese com a qual con
cordamos em parte, isto é, porque
trabalhando nos três estados desta
região sul doPaís, tivemos ocasião
de conhecerempresários e homens

. públicos sem qualificação univer
sitáriamas que inteligentes, traba
lhadores, honestos, empreendedo

.

resepatsiotasdesempenharamcom
sucesso as suafocupações.

E relevanotar,ainda,no tocante
a exigência de cidadãos formados
emcursosuperiorparaadmínístra
rem com êxito certos empreendi
mentos, esperamos que a partir de
'outubrc (eleições) tudo mude para
melhorneste nossoBrasilque des
de minha infância vem sendo ad
ministradopor homensportadores
de diploma universitário e no en

tanto. é isso que está aí... um país
, atrasado CQDlO outros do terceiro
mundo.. ,

*Jomalista

.
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Reminiscências

Esta foto do arquivo do "CP", de
lO-05�94,mostraooutroladoaoem

.

que� amansão dos Grubba. Faz

esquina da Rua 4 (Pres. Epit. Pes
soa com a Rua 23-B (Coronel
BernardoGrubba), abertoem terras
de sua propriedade, onde no passa
do, defronte ao atual prédio erguia
se um imponente engenho de arroz.

No lugar deste prédio foi
construída a primeira casa muito
modesta que servia demoradia e de

negócio, Lá tudo aconteceu nospri
meiros tempos., Depois foi
construídaaprimeiraparte,naspro
ximidades das árvores e, depois, a
esquina, que foi casa de negócios
durante longos anos e era, também
por algum tempo, agência de um

banco alemão, do Banco Nacional
do Comércio e correspondente do
Banco do Brasil até a instalação de
umaagênciapróprianaRua2 (Mal.
Deodoro) no prédio de Leopoldo
João Grubba, hoje se achando
estabelecida aLoja Arapuã.

Voltemos por instantes ao outro
lado - o damansão - e dacônstrução
de enxaimel, que abrigava a segun
da moradia do coronel Bernardo
Grubba e negócio variado. Lá nas-

, ceram todosos filhos,menosaÁlida,
o Waldemar e o Beminho, que já
nasceram na casa grande. Como
houvessem construções de um lado
e deoutro, namargem do caudaloso

Itapocu, criou-se o chainado cami
nho novo, depois Estrada Nova e,

finalmente, má Pres. Epitácio Pes
soa, Com a mudança para a casa

grande,aedificação ficoucomo casa
de comércio e depósito até que pas
sou para o outro lado da rua, que é
o prédio que hoje enfeita esta remi
niscência. Atrás dessa' construção
de enxaimel' tinha outra construção
que servia de queijaria,muito apre
ciados e que alcançaram notorieda
de em Exposições-Feiras em que
eram expostos,

DonaÁlida revela um fato curi
oso: seu pai tinha ainda outra cons
truçãonamargemdorio, endeman
tinha fábrica de extração de óleo a

partir do sassafraz, que certamente
seria de árvores que encontravam

por essas bandas, embora se saibâ

Esqu_i,!-as Famosas de Jaraguá (24)
que tal vegetal tem porhabitat regi
ões mais altas, matéria prima que
alcançava bom preço no mercado.

Uma outra construção abrigava wn
açougue, matando semanalmente
oito bem criados suínos, que resul
tavam em carne, banha e defuma
dos.

Lembra-se, neste instante, D,
Álida, que no galpão onde deposi
tavam o tabaco, trabalhavam na-

'

quela época 35 pessoas
especializadasna seleçãodoprodu-
to que dependia muito dá qualida-
de. "Papai" -diz Álida - "Jánaque-
les remotos tempos financiava du
rante o ano todo os plantadores de
tabaco, vendendo tudo que eles ne
cessitavam e s6 faziam as contas

quando se realizava a colheita.
'

"As

plantações eram feitas principal
mente por colonos deorigem italia-
na e polonesa,

"As serrarias do Papai" - infor
ma Álida - "forneciam dormentes

para a construção da estrada de
ferro que passava por aqui a partir
de 1907, em direção de Hansa

Humboldt e era Delirio Faneher

que se ocupava com esse setor".
"Em Hansa-Humboldt"- conti

nua a sra. Álida - "na Estrada Isa

bel, papai também tinha casa de

negócio e queijaria, cuidado, por
AlexandreGrubba, meu tio, um tal
de Gaulke e por Erich Sprung, que
já falei antes".

.
Lembra, igualmente, a filial de

.Porto União-SC, com um negócio
que tinha de tudo e variados sorti
mentos, gerenciado primeiro por.
Janssen,depoisporumtaldeKoenig
e, fmalmente pelo Ottokar e por
mim,

Novamente, dona Álida lembra
se da segunda casa de moradia e

negócio, onde sealbergouo sr. Fritz
Vogel, pai de Frítzi, futura esposa
de Max Fiedler, quando este veio
de Joinville" para trabalhar em

Jaraguá, ele que era daBaviera, em '

I.896 e fixou-se aqui, em, 1897,
definitivamente. Lembra, também,
que naquela casa de comércio anti
ga, outros também lá se hospeda-

, ram,alemães,quevinhamàJaraguá
da procura de ouro

�!tz von Jaraguá - 06/94.

. __ .. ��---��,_.,��------------�-----""'"--_........_"""'--
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POLÊMICA

Vereadordizquenão vai

pagarpelo asfaltamento
Quem temfaz

Blumenau tem liderado, em Santa Catarina, a reali
zação de eventos comerciats-de grande porte que, para
a cidade, estão trazendo resultados expressivos. Prati
camente durante todo o ano - agora mesmo acontece a

Brasilmaq e a Febratex (leia na página 6) - o complexo
da Proeb, onde se realiza anualmente a Oktoberfest,
está em atividades do gênero. Ganham, com isso, o

comércio, a rede hoteleira, os restauranies. as agências
de viagens, os taxistas, as empresas aéreas, etc., além
da divulgação da própria cidade. É uma forma, além
dos negócios fechados em ocasiões como esta, de

movimentar a economia interna da cidade. Jaraguá do
Sul ressente-se de uma estrutura adequada. Talvez seja

hara de se pensar nisso.

Pra variar
Chuva de segunda-feira

à noite, -

nem tãoforte assim,
provocou novo alagamento
na cadeia pública de

Jaraguá do Sul. Qualquer
dia aquele troço desaba na

cabeça dospoliciais. Opré
dio é, na verdadeira

acepção da palavra, um

cortiço.

Enfim
Pavimentação demais um

trecho da rua Berta Wege
está garantido, com edital
'assinado. Obras devem co

meçar num prazo de trinta
dias. Depois que o Samae
terminar o assentamento da
rede dedtsminuçõo de água.

De volta
Candidato ao governo,

Jorge Konder Bornhausen
(PFL) em roteiro de visita às
"bases ", nas cidades de
Blumenau, Joinville,
Guaramirtm e Massa
randuba: Aliás, faz um bom

tempo que o homem não apa
rece aqui na região.

Alivio
Deputado Udo Wagner

respirando de'novo. Anda
va agoniedo com "o veto ao
projeto' que liberava ver

bas para obras na área de

segurança pública de

Jaraguá. Conseguiu re

verter o quadro com depu
tados da oposição, coisa

tida como inédita na As
sembléia

. Legislativa.

Tá certo
Policia Militar dando

duro contra ciclistas que
costumam trafegar so

bre as calçadas. É isso.

Se nós, pedestres e ciclis
tas, queremos respeito das
motoristas, primeiro temos

que nos respeitar.

Tá ruço
Situação está ficando

tão diflcil que, agora, me

sada mesmo só em briga de

boteco.

Falam
Que o PMDB de Jaraguá

do Sul vai lançar o ex-prefei
to e ex-deputado Ademar
Duwe como candidate ao

senado. Desculpem, mas é
outro para ficar na estrada.

Berro
Como proprietário de

imóveis em ruas centrais

recentemente asfaltadas,
o vereadorGeraldo Wer

ninghaus (PFL) está 'chi�n
do. Diz que não vaipagar a
Taxa de Melhoria que con

sidera ilegal.

Esperando
Terminou dta 6 o prazo

dado pelo PTB de Jaraguá
para que o Estado faça as

obras prometidas. Prefeito
Vasel está aguardando a

resposta. Em caso negati
vo, garante o que já disse:

braços cruzados na campa
nha para candidatos majo
ritários.

J araguádoSul-Morado
res das ruas centrais onde a

_ prefeitura asfaltou sobre a pavi
mentação de paralelepípedos já
existentes, deverão entrar com

ummandado de segurança con

tra a cobrança da Taxa de
.

MeJIma.
A infor

mação
foi pres
tadapelo
vereador
Geraldo
Wérnin
ghaus
(PFL) na sessão de segunda-fei
radaCâmaradeVereadores. Se
gundoGeraldo, a cobrança é ile
gal e já existe precedente. "Du
rante o governo do ex-prefeito
IvoKonell, omesmo trabalho foi
feito narua Jorge Czerniewicz e,

lá, pagou quem quís", lembrou o

vereador.
Weminghaus disse que exis

tem vários abaixo-assinados na

prefeitura pedindo pavimentação
para outras ruas "e que não é

feito, nem com pedra nem com

IIslol/tJ
/lD ttM/1()

PftJytKO
díStUSSHS Co

asfalto", acrescentando que "se
o que a prefeitura fez é priorida
de, como dizem, então estamos

muitomal".
'

Na sua argumentação o vere
adoralegaqueosmoradoresnun
ca foram consultados sobre se

queriam o recapeamento dos pa
ralelepípedos com asfalte.
Werninghaus, que tem algumas
propriedades nas ruas asfalta
das, garante a ilegalidade da co
brança da Taxa de Melhoria e

diz que "isso será reconhecido
tranquilamente pela justiça" .

.

O vereador Adalberto
Frankoviack (PTB) discordou
das argumentações do colega
pefelista. "É lamentávelouvirum

. colega vereador dizer que isso'
não é umamelhoria. Acho que se

alguém não quiser pagar, o

questionamento jurídico é um di
reito.

Talvez aprefeitura tenhames
mo errado embeneficiar pessoas
que não queiram, por qualquer
razão, reconhecer isso" , afirmou
Frankoviack. EmaparteGeraldo
Werninghaus indagou se o vere-

Vasel: vereadorécontraporqueestáem campanha

ador petebista estaria disposto a

pagar pelas obras de
.

reásfaltamentoda SÇ-416 (aces-
so a· Schroeder) onde
Frankoviack possui proprieda
de. Não obteve resposta. Mas,
pela legislação vigente, não há

. este tipo de cobrança em rodovi
as, sejam federais ou estaduais.

É legal
Ontem, o prefeito Durval

Vasel disse que a cobrança é

legal, Segundo ele, ocaso da rua
Jorge Czerniewicz �lo caracte
rizava melhoria, "Naquela via

pública o asfalto foi apenas recu-
..

perado.Nestas ruas centraishou
ve o asfaltamento e, por isso, a
cobrança da Taxa deMelhoria é

legal e obrigatória por força de
lei, sob pena de a prefeitura so

frer as sanções previstas", argu
mentou, Vasel citou a limpeza e

a redução do barulho como itens
que, por si só, caracterizam a

melhoria. "A posição do verea

dor eu entendo, é puramente po
lítica, é discurso de campanha",
concluiu.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Classificadossão chamados Pro?ra':}"dosacolão temb�a
,

"

- aceuação entre a popul(lçao
para a nova etapa deprovas m.J::':�:::"S:!d�:O:S;::

sultados,' segundo levantamen
to feito pela secretaria munici

pal de Agricultura e Meio Am

biente, que trabalha em parce
ria coma-secretaria estadual de

Agricultura. No período, foram
comercializados 147.650 quilos
de legumes e verduras, vendi
dos diretamente pelos produ
tores aos consumidores que
pagam, atualmente, preço úni
co de CR$ 500,00 o quilo. O
secretário Ingo Robl acredita

que este seja um meio de bara
tear significativamente o preço
dos produtos que, no comér-

CONCURSO

JaraguádoSuI-NoProximo
sábado, 11, a prefeitura realiza a

segunda etapa do concurso

públicopara
-

Pdrovfuimento ......e nções
no quadro ",..,
de servi
dores. Os
inscritos

para os

cargos de
desenhista e desenhista projetista,
que não fizeram as provas
anteriormente por falta dematerial
de trabalho, prestam exames na

Fundação Educacional Regional
Jaraguaense a partir das 8h30.

,

QUALIDADE

Motoristas, operadores de

fotocopiadora, operadores de

máquinas, telefonistas, se

cretários, agentes comunitários,
auxiliares de turismo e de odon

tologia, monitores de museu, re

cepcionistas, supervisores de '

limpeza pública, técnicos em

turismo, auxiliares de biblioteca,
secretários de creches, auxiliares
de imprensa, de almoxarifado,
escriturários, oficiais admi

nistrativos, se-cretários de escolas
e operadores de computadores/
digitadores, classificados na

primeira etapa, prestam provas
práticas )ambém no dia 11, na
prefeitura -e na FERJ (dependendo

GERAt','

da função) num total de 799
candidatos.

Outros 1.113 classificados para
ft]nçôes que não exigem provas
práticas, submetem-se a

entrevistas pessoais nos dias 17,
18 e 19. Segundo informações da
prefeitura, o resultado final e a

I '

homologação do concurso deverá
sair até o final deste mês já que, a

partir de lOde julho entra em vigor
a legislação eleitoral.Daquela data
até 31 dedezembro, ninguémpode
ser admitido ou demitido. A

contratação dos aprovados ainda
não está definida - o concurso tem

validade para dois anos,

prorrogável por mais um.

ALIMENTOS

cio tradicional, estão bem aci
ma do poder aquisitivo de mi
lhares de famílias.

Vantagem
"Como exemplo, pode-se di

zer que com CR$ 5.000,00 uma
pessoa compra 10 quilos, à sua
escolha, o que é suficiente para
uma semana", diz o secretário.

Yários bairros jámanifestaram
interesse no programa que tem

porariamente, está paralisado
por problemas de distribuição
da secretaria de Agricultura do
Estado. Os que mais partici
pam, até agora são os bairros
de Ana Paula, Ilha da Figueira
e Nereu Ramos.

Lote- de terneiras melhora rebanho
JaraguádóSul-Bstáconfírma-

. vivo - o animal demenorportepesa
do para o próximo dia 24 a entrega· 145 quilos e Omaior, 235,
de 15 temeiras para agricultores Mudas
cadastrados na secretaria munici- Jáamanhã.entre Se 17horas,na
paI deAgriculturaeMeioAmbien- ruaArthurMüller, acontece a Fei
te, totalizando 3.824 quilos de bo- _ra de Árvores frutíferas, a preço
vino a um custo de US$ 6.568mil médio de umaURV, excessão das
financiadospelaprefeitura. Os que espécies mais sofisticadas como a'

forem beneficiados nesta-primeira jaboticabaenxertada.queseráven-
. etapa do programa terão prazo de didapor 10.10URV's.
12 meses para pagar o preço equi- 'Estarão disponíveis mudas de
valente a 13 litros de leitepor quilo abacate, abio,abricó, acerola, amei-

xa, aracá, cambucá, carambola,
cajamanga, cajú, cerejapreta, coco
da Bahia, gabiroba, graviola,
grumixama, goiaba branca, goiaba
vermelha, haiti, ingá, j ambo,
jaboticaba, kiwi,manga, nona, oli
veira, pitanga, bergamota, laranja,
lima-dourada,xim-xim,limão,caqui,
pêssego, framboesa, uva niágara,
uvas rosas, itália, francesa e bordô,
figo, ameixa, pera,marmelo,maçãe
nectarina .
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I . I;)EposiTE ESTE CUpoM NAS LojAS KOERICH.Ol) NA STUDIO FM E BOA SORTEI: -

1 SUA MúsiCA PREfERidA': 1 .

I OfERECE À: ...,...._---�----------------
......

-----..._----------�=-----�----------�.....;-
.....

--------- :
1 SEU NOME E ENdEREÇO: •
1 1
I. 1
1 EXPRESSO'BRASI� - das 5:00 às 7:30 horas com apresentaçãó deOdairBerthi 1

PARTicipE do PRoqRAMA "EXPRESSO BRASIL", E CONCORRA A UMA (01) TV A CORES
NA pROMOÇÃO STUDIO FM E LOJAS KOERICH.

RESpoNdA:
QUANTAS LOjAS KOER'ICH TEM EM JARAGUÁ do Sul?

í
,

Sc::arteic::a dia 20/06 ac::a vivo pela STUDIO FM

Sempre um bom n-egÕcio.
Sempre uma 'bca -viagem.
AGORANO ,CORAÇAo

DACm.A.DE:
�. GETÚLI,O �RGASI 99

Turismo fone: 71-9943
Câmbio fone: 71-0198

jAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Horário: 09:00 horasI
ESTADO DE SANTA CATARINA

PrefeituraMunicipal'
de Jaraguá do Sul
Edital de Concurso Público

N° 01/94
Edital de publicidade dos aprovados nas provas de aptidão,
conhecimentos básicos e conhecimentos específicos; convo
cação para as provas práticas, de datilografia; e de conheci
mentos específicos para desenhista e desenhista projetista

APrefeitura Municipal de Jarag�á do Sul, através da
Secretaria deAdministração e nos termosdos itens 20, 24, 25
e 42 doEdital deConcursoPUblico n° 01/94, tornapúblico as
notas dos aprovados e onúmero de inscriçãodos reprovados
nas Provas de Aptidão, Conhecimentos Básicos e Conheci
mentos Específicos realizadas nos dias 14 e 15 de maio de

1994, em listagens por cargo, que se encontram afixadas no
mural da PrefeituraMunicipal, Galeria D. Francisco e Fun

dação Educacional Regional Jaraguaense - FERJ.
.

Convocação
Os candidatos APROVADOS nas Provas de Aptidão e

Conhecimentos Básicos estão convocados para as Provas

Práticas edeDatilografia, assim comoos candidatos inscritos

para os cargos de DESENHISTA e DESENHISTAPROJE
TlSTA estão convocados para a Prova de Conhecimentos

Específicos, segundo o esquema abaixo.
Oscandidatosdeverãocomparecerao local dasprovasnos

horários �e convocação, munidos de Cédula de Identidade,
protocolode inscrição e canetaesferográficaazuloupreta. Os
inscritos para os cargos de DESENHISTA e DESENHISTA

PROJETISTA deverão levar ainda:
. DESENHIsTA: Régua T, esquadros, escala, canetas com

penas 02, 04 e 06, normógrafo com régua 2-80 CL-Trino ou
semelhante, lápis H, HB e B, borracha e fita adesiva.
DESENHISTA PROJETISTA: Régua T, esquadros, esca
la, grafite H, HB e B, borracha e fita adesiva.

Esquema de Convocação
·Cargo: Desenhista e Desenbista Projetista
Prova: Conhecimentos Especificos
Data: 11/06/94
Local: FundaçãoEducacionalRegional Jaraguaense-FERJ
Endereço: Rua dos Imigrantes, n° 500
Horário de abertura das portas: 08:00 horas
Horário de fechamento das portas: 08:30 horas

·Cargo: Motorista I
Prova: Prática
Data: 11/06/94
!..ocal: PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul
Endereço: Praça Angelo Piazera
Horário: 08:00 horas

·Cargo: Motorista fi
Prova: Prática
Data: 11/06/94
Local: Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
Endereço: Praça Angelo Piazera
Horário: 14:00 horas

·Cargo: Operador de Fotocopiadora
Prova: Prática
Data: 11/06/94
!..ocal: PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul

Endereço: Av. Mal. :DeooOTO da Fonseca, n° 247
Horário:'09:00 horas

·Cargo: Operador de máquina I, Il em
Prova: Prática
Data: 11/06/94
Local; Pátio da Central de Veículos (Oficina Municipal)
Endereço: Rua Angelo Rubini, n° 600

'

·Cargo: Telefonista
Prova: Prática
Data: 11/06/94
Local: PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul
Endereço: Av. Mal. Deodoro da Fonseca, n" 247
Horário: 08:00 horas

·Cargõ: - Secretário,
- Agente Comunitário,
- AuxiUar de Turismo,
- Auxiliar de Odontologia,
- Monitor de museu,
• Recepcionista,

.

- Supervisor de .Limpeza Pública,
- Técnico em Turismo,
• Auxiliar de Biblioteca I,
- Secretário de Creche,
• Auxiliar de Imprensa.

Prova: Datilografia
Data: 11/06/94
!..ocal: Fundação Educacional Regional Jaraguaense - FERJ

Endereço: Rua dos Imigrantes, n° 500
Horário: 08:00 horas

·Cargo: -Eserítarário,
-Auxiliar de AImoxarifad9,
-Oficial Administrativo,
-Secretário de Escola,
-Operador de computadorlDigitador

Prova: Datilografia
J)ata: 11/06/94
Local: Fundação Educacional Regional Jaraguaense - FERJ

Endereço: Rua dos Imigrantes N° 500
Horário: 14:00 horas

Jaraguá do Sul, 06 de junho de 1994.

Durval Vasel
Prefeito Municipal

Estado de Santa Cata,rina

PrefeituraMunicipal
.de Guaramirim

. "-ei N° 1.757/94
\

R_nII_dapG". do eurcido tmúttitJr.
Victor Kleine. prefeito municipal de Guaramirim, no uso de suas

atribuições
FazsaberatodososbabitantesdestemuniclpioqueaCâmaraMunicipal
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1° - Ficam reconhecidas as despesas realizadas no exercício de

1993. pagas e Dlo processàdas no devido tempo. por falta de liquidez
Orçamentária e coofonne relação anexa a presente Lei.
Art. 2° - Fica, também o Chefe do Poder ExecutivoMunicipal, autori
zado a proceder a regularização dos documentos descritos no artigo
anterior. com registro nolitem Orçamentário próprio do Orçamento
vigente.
Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

.

Guaramirim, sé 24 de maio de 1994
VICtorKkine

PrefeitoMunicipal
JairTomeän

Secretório deAdmüústraç40

II

Estado de Santa Catarina
II PrefeituraMunicipal
II de Guaramirim

.

Relação das despesas
do exercício anterior

CREDOR VALOR CRS

WalfridodaSilveira. 12.100.00

BorrachariaRepresa. 34.700,00

Celesc l30.338,00
.Celesc ,.; ; 149.041,00
Celesc : 56.029,00
Celesc ,; .. :: 17.091.00
Celesc 261.341,00
Celesc , 65.445.00
Celesc 8:788,00
Celesc s, : : ; , ••2.186.00

='::::::::::::::::::::::::::::�:'.��.':::.�::'�:::::::::::::::�::::'.�::':::::::�::::::::�!:��!::
eattoniRenovadoradePneus. : 57.000,00
Celesc : ", " ; 19.193,00
Casan. 24.138,00
MitraDiocesanadeJoinviDe _ .. _ : 119.583,00
Telesc 435.115,00
ViaçãoCanarinboLtda l00.000,00
Laborsad ; 9.485,05
StelaMarisFerracini. 21.477,82 .

GráficaGuaramirim. 36.700,00
LibeluIaPublicidade 46.800,00
ANotícia. .. 26.600,00
RudnickAutoPeças. � 21.800,00
RudnickAutoPeças 18.080,00
RudnickAutoPeças l.600,00
AirtonloséGobi.. 2.000,00
AnlenOl' Zdonek. 21.550,0o
Celesc 855.873,48
RefrigeraçãoSPLtda-ME 26.000,00
FannáciaAvaíCemerLtda. : 17.600,00
AutoPost028 Ltda. 355.680.00
AutoPQSto28 Ltda �" 9 .400,00

-

Auto'Post028 Ltda , 6.300,00
AutoPosto 28 Ltda 30.600,00
AutoPost028llda. r 12.600,00
AutoPost028 Ltda : 4.900,00
RomeuBu1schardt. I, 18.760,00
WalfridodaSilveira. 1.500,00
AutoPosto 28 Ltda 15.l00,00
SODAG ,.: : 12.848.00
TerezinhaPadilha. : 23.330,00
HospitalMunicipalSantoAntonio r 62.809,00
MartaMeriRigon l01.916,00

Frederico G. SchoeoC 47.221,35
MartaMeri Rigon. , 18.852.00
Marli Dias Vieira. 18.876.00
TOtaI 3.404.784,70

Estado de Santa Catarina

PrefeituraMunicipal'
de Guaramirim

Decreto N° 012/94
FIXII opreço dapavimentação comparaleleplpedopara
o trecho de especificação
VictorKleine, prefeitomunicipal deGuaramirim, no uso
de suas atribuições que lhe são conferidas pelo itemmdo

artigo 2° da LeiComplementar N� 1.733 de22 de dezem
bro de 19�3 e de confermidade com O disposto na Lei
Municipal N° 1.735 de 31 de dezembro de 1994.
Decreta:

Art. 1 ° - Fica estabelecidoqueopreçopormetro quadrado
referente a pavimentação, com paralelepípedo da rua

Agostinho Valentim do Rosário, trecho discriminado no
Edital de Custos N° 001194, de 06 de abril de 1994, será
deCR$ 9.260,84 (Novemil, duzentos e sessenta cruzeiros
reais e oitenta e quatro centavos) equivalente a 9.58
URV's.
Art. 2° - Opreçofixadonoartigoanteriorserápagoãvista,

. Art. 3°. - Este Decreto entrará em vigor na data da sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.
Guaramirim, 15 de abril de 1994 .

Vu:tor Kleine
PrefeitoMunicipal
Jair Tomelin

Secretário de Finanças

It

li

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



A terceirização industrig/ vai
..

mostrar gigantes da economia

CORREIODOPOVO - 6

-SRASILMAQ

B.umenau - Micros e pe
quenas empresas de todo o Brasil
terão espaço privilegiado para
expor seusprodutos durantea ter
ceira edição da Brasilmaq, que
acontece de 21 a 25 de junho nos

pavilhõesBeCdaProeb.O Sebrae

adquiriu
junto a leitO d6Fc e m-

imptJltO/l1eFeiras,
Congres
sos Em

preendi
mentos -

promo-
tora da feira - toda área do pavi
lhão B, cerca de 2 mil metros

quadrados, que será negociado
com este segmento apreços subsi
diados. Segundá o promotor da
feira, Hélvio Pompêo Madeira,
praticamente, todos os. estandes,
estãovendideseexisteumagran
de possibilidade de também se

ocupar o pavilhão A.
Além do espaço destacado, as

micro e pequenas empresas rece

berão tõdo apoio logístico nas-

espoftJ DOS
. ptJ911B110S

negociações com grandes clien

tes, no evento denominado

"Brasilmaq Terceirização Indus
trial". "Será uma oportunidade
única para colocar frente a frente
o pequeno empresário com os gí- _

gantes da economia brasileira.
Todoprocesso de negociação terá
o acompanhamento do Sebrae",
destacou Pompêo.

Aproveitando sua visita a

Blumenau durante a realização
da Coninfo, o diretor da Fcem

agendou encontros com diversas
prefeituras e entidades represen
tativasde SantaCatarina. Pompêo
se demonstrou surpreso com o

fatodasprópriascidades, sejaatra
vés de prefeituras ou associações,
garantirem espaços na feira.

Joaçaba deverá estar representa
da por 12 a 15 empresas e.

Curitibanospor 4 a 5. Lages tam
bém sstá se mobilizando.

Restam poucos estandes, se

gundo revelou Pompêo. Sua pre
visão é superar o número previsto
de e"..positores, passando de 110

.

para200.Nosprôximosdias,mais

ECONOMIA�

23 empresaspaulistasdevem con

firmarpresença. Em vista disto, a
Brasilmaq 1994 também deverá

ocupar as dependências do pavi
lhão A.
A Brasilmaq conta com apoio

institucional da Abimaq,
Sindimaq, Abióeem, Abiquim,
Asiplast,Fiese,Acib,Senai,ABS
e Sebrae. Durante os cinco dias
de feiraserãoapresentadasasmais
avançadasmáquinaseequipamen
tos disponíveis no mercadomun
dial eutilizados emdiversos seto
res industriais. Destaque para

automação, informatização, má
quinas injetoras e operatrizes,
transformação de plásticos e sin

téticos, caldeiras, componentes
hidráulicos, .pneumáticos e ele

trônicos, além do tratamento do
,

ar, ventilação e poluição.
Entre as.empresasconfirmadas

na feira destacam-se: Bermo,
Eberle, Festo, Kohlbach, Petro
brás Distribuidora, Schrader,
Sclmermann, SpiraxSarco,Fiedler,
FomosJung,WalterSchimidt,Wap
eWetzel Tecnomecância.

FEIRA

: ,Febratexdevemovimenta,mais de US$200milhões
Blumenau - A Febratex-Feira

'Brasileira pará Indústria Têxtil -

que acontece de 16 a 20 de agosto
nos pavilhões A, B e C da Proeb,
em Blumenau, deverá movimen
tar mais de US$ 200 milhões de

negócios, devendoservisitadapor
mais de 70 mil empresários do
setor.

Mais de 400 empresas do Bra
sil e exterior já garantiram parti
cipação no evento - um dos maio
res da América Latina.

O promotorda feira diretor da

Fcem-Feiras, Congresso e Em

preendimentos Ltda, Hélvio

Pompêo Madeira, está otimista

quanto a repetição do sucesso da

Febratex, a exemplo do que ocor
re desde 1990 - "É a grande opor
tunidade para que as empresas
nacionais se modernizem com o

que existe de mais avançado no

mercado".
O evento tem apoio do Sin

dicato das Indústrias de Fia

ção, Tecelagem e do Vestuá
rio de Blumenau, prefeitura

Municipal, Fiese, Acib, Abit -

Associação Brasileira da In
dústria Têxtil, Abrafas-Asso
ciação Brasileira de Produto
res de FibrasArtificiais e Sin-

.

téticas, Abimaq-Associação
Brasileira deMáquinas e Equi
pamentos, Sindimaq-Sindica
to Nacional da Indústria de

Máquinas, DNMAT - Depar
tamento Nacional .de Máqui
nas Têxteis, Abit - Associação
Brasileira das-Técnicas Têx
teis.

JaraguádoSul,8 dejunho de 1994 i.!
.

MODA

. Criativa lança sua coleção
. .

de invernopara asmulheres
Jaraguá do Sul - Com os .

esquecidos, dando ênfase aos ga-
olhos voltados exclusivamente Iões bordados ebotõespersonali-
para opúblico feminino, amarca zados.

Criativa já colocou nomercado a Na grade de tamanho as con-

Coleção Invemo/94., Preparada sumidoras terão uma surpresa.
paraateaderossegmentosjuvenil Agora 10 modelos entre conjun-
e adulto; a Criativa está apostan- tos, blusões, blusa nianga longa,
do nos seus modelos, que foram camisetamangalongaecardigan,
inspirados em tendências inter- porapresentaremestilo emodela- .

nacionais. gern básica, passaram a atender

Detalhes osdois segmentos -juvenil eadul-
As novidades ficam por conta

.

to. Na linha juvenil, especifica
das cores sobrias como o mari-

-

mente, as consumidoras encon

nho.eoscoloridoscomoo laranja
:

trarão 4 modelos, e na coleção
e o lilás. Os detalhes não foram adulto 7 modelos.

h

__---------------------------------------------------------------------------------.11

I�AÇA-N()S tIllA '�ISIrl'A
POS1'O BE VENDAS JUN1'O A FÁlUUCA,

lUJA .JOINVILLE 134..

LOJAS nALMAIl- AV. GE'I'ÚLIO VAIU.AS, 128

.JAllA(.tIÂ I)() StIl.. - S(�

l4'f)NI� 7 I - I' (;(;(;

.
'

"am a pronta antrega: Meia malha,
moletinho,moleton liso e camurçado
totalmente mercerizado, fabricados
com a melhor tecnologia

II
.

MalhasDalmar-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Gente.& Informações
Garota CEE

Garota Heleodoro
Nomesmo dia também será esco

lhida, aGarotaHeleodoroBorges!
94.Opalco seráo salãoVieirense,
e a festa começa às 23 horas. Dez

.

"beldades" estarão concorrendo
ao título. Os ingressospoderão ser
comprados na secretaria do colé
gio.

Na próxima semana, dia 15, o
gatinhoKelvynRobertEger,'com
pletará2 aninho$. OspaisE�r
so'; e Kátia Eger recepclonarêo
os amiguinhos em sua residên

CÚl. Eles desejam-lhemuitasfe
licidades ao garotinho.

Todo mundo

aproveitando
a grande
promoção
de outono

Parabéns ao sr. Edmundo

Fiedler, que aniversaria nopró- .

ximodia18.SuafilhaFlorentina
e esposa Alinda, comemoram a

data com muito carinho.

Festa Junina
Dia 10 também é dia de Festa
Junina na Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais
(l\PÀE), a partir das 18 horas.
Haverá barraca -de pinhão,
quentão, espetinho, jogos e ou-

.

tros. Compareça e ajude a entida
de.

VFSllNDOVOCÊDECORPOlNmRo
GeTÚLIO VARGAS, 55

Ruivadepele branca, olhos
castanhos esverdeados, 1,77
metros, 5.5 quilos, 90 de busto,
62 de cintúra e 92 de quadril,
alémdeuma semelhança acen
tuada com aatriz JúliaRoberts.
Assim é a modelo jaraguaense
RosàneWinterque,emsuapró
príacidademmca tevequálquer
chance nesta sua já vitoriosa
carreira Depois de um ano em

São Paulo, Rosane está indo

para Roma, contratada pela
Whyn-not, onde cumpre tem

porada de destiles emMilão.
Aos 16 anos de idade, iniciou
seu trabalho em Jaraguá do Sul
deonde saiupara ter seutalento
reconhecido. Completa, agora,
nove anos de trabalho em posi
ção invejável: vai mostrar sua
beleza em uma das grandes vi
trines internacionais da moda.

• Restam poucos
estandes

-

para a 811
Feira daMalha, que;
acontece entre os dias
-15 a 25 de julho em

Jaraguá do Sul. Além
das exposições,
haverá grondes
atrações como o show
de Renato Borghetti,
SulaMiranda e

Ultraje a Rigor.
Maiores informações .

pelo telefone 72-1 j 77.

• Parabéns àMaria
Odete Leite, mãe do
nosso amigoDenilson
Leite, digitador do
Cp, que aniversariou
segunda-feira última.
• Garota Divina
Providência, hoje na

-

Marrakech, juntamen
te com a noite dos
namorados. Não

perca!
• A segunda edição
da Festa da Tainha,
que acontece nos dias

10, 11 e 1.2próximos,
em Barra do Sul,

.

prometemuita alegri;a ,

e diversão. Não
,\

fa1Jará comida tlpica,
dançasfoldôricas e

shows. Prestigie!
• Atenção "bonna

gente". Dia 16 de

julho está previsto a

411noite italiana. O
musicalRagazzi Dei
Monti do Rio Grande
do Sul e o musical
Cruzeiro de Jaraguá
animarão o baile.

o Centro EducacionalEvangélico escolhe nesta sexta

feira, sua garota estudantil. Dez lindas gatas fazem a

festa na boateMarrakech, apartir das 23 horas.

Prestigie apromoção e torçapara sua candidata:
Ingressos à venda na secretaria do colégio ou com as

próprias candidatas.

Box Blindex
Divisórias
Forros
ToldosDecorativosLtda.

Pisos
Revestimentos

Carpetes e Forrações
Residenciais e.Comerciais

DECORAÇÖES JARAGUÁ Sinônimo de Estilo e BomGosto para seu Lar ou Escritório

Revendedor Exclusivo: Pisos de Madeira TREVO �ISO
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 382 - FonelFax (0473) 71-0055 - CEP 89251-200 - Jaraguá do Sul- SC
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LIVRO.

I'

Após reciclar algumas
cartas escritas por uma jovem
chinesa, a escritora Eileen

Goudge - autora de-Jardim das

Mentiras, acaba de lançarLíri
os Dourados, que é um retrato

da China do século passado,
onde uma nobre chinesa, ao

expressarseussentimentospes
soais, convida-nos a refletir
sobre as coisas boas da vida, o
amorafelictâade, seusfilhos, o
lugar da mulher no mundo e o

papel da esposa.
O livro divide-se em duas

parles. Na primeira, estão as

cartas de Kwei-lt, dirigindo-se
ao marido que se encontrava-

-------.."

seemumaviagemdislante.Aqui
estõo as 'angústiaseesperanças
pe uma mulher recém-casada
adaptando-se a um lar estra
nho, a alegria de-uma jovem
mãe ao dar à luz o primeiro
filho. Seus conflitos, emoções,
alegrias e tristeza não diferem
se as cartas dirigidas à sogra,
25 anos depois. (Ã lIenda na

Papelaria eLillraria Grafipel
'Fones: 72-0137 e 72-0972).

,

, "J
..

·····"'vE 'l·vange lCO "___-RE-DE-GL-OB-O---

FESTA

Centro' Educacional
O Centro Educacional

Evangélico promove no próximo,
dia 17, a tradicional íesta junina,
Ao decorrer da festa será servido
churrasco e amplo serviço de bar
ecozinha, Tambémhaverábingão
no locali" r

.

De 'acordo c;m a diretoria da

escola, o objetivo maior é a aqui
sição de informática para o labo
ratório da escola, facilitando o

ensinodosalunos e incentivando
os para a profissionalização.

.

Toda a comunidade está con
vidadapara prestigiar a festa, que
é uma das maiores festas juninas

de escola, e ajudar os alunos a

adquirirem todo o equipamento
necessário para o seumelhor co
nheciInento.

Os cartões de churrasco já
. estão à venda' na diretoria da
"escola; Também será vendido
comida típica alemã.

06:30· Telecurso- 2· Grau

07:00· Bom Dia BrasIl

07:30· Bom Dia Santa eat.ina

08:00· TV Colosso

11:45 ., Jomal do Ah1oço
12:30· Globo Esporte
12:45· Rede Regional de

Notlc::ias
13:15· JomaJ Hoje
13:30· Video Show

14:00· Rainha da Sucata

15:15· Filme- ·Crianças de Valor"
17:00· Os Trapalhões
17:30· Escolinha do Profes-

sor Raimundo

18:00 - Tropicaliente
18:50 - A Viagem
19:45· RBS Noticias

2Ö:00 - Jomal Nacional

20:30 - Fera Ferida

22:00· ·Amistoso - Brasil x

Honduras·

00:00 - Jornal da Globo

00:30 � Jornal da RBS

01 :00- Filme - ·0 'homem que
Sabia Demais·

css:espera gr�de número depessoas nafestajunina

REVIRAVOLTA
, '

"Erumos Seis" supera expectativas
A novela do SBT, "Éramos

Seis", está superando todas as ex
pectativas dos diretores globais,
Boni é umdosmais preocupados,
poís pensara que a novela teria
boaaudiênciasomentenumhorá
rio, ou 19:45 ou 2 I :45 horas, mas
diariamente, registra 15 pontos
emambos.
Bonijá encomendouuma pes

quisa para quem vê a novela em

cada horário. Mas não é somente

no novo trabalho daemissora que
está assustando os "globais". "A
Praça éNossa", atinge 20 pontos,
o "Sabadão Sertanejo", 14 e o

"Documento Especial", 11.
Novidade

P&aespantare�efàntasmado
rival, em horário nobre, a Globo
lançarámaisumaminissérie bra- '

sileira. "Incidente em Antares",
que já está em sua penúltima se-
-

mana degravações.Agrande sur
presa no elenco é a ex-apresenta
dora do. Fantástico, Valéria
Monteiro, que agora ataca como

atriz, depois do belo ensaio foto

gráfico emjaneiro, na Playboy.
Aminissérieestáprevistapara

entrar no ar, no segundo semestre
do ano, quando a emissora apre
sentará mais algumas novidades
em sua programação.

REDE BANDEIRANTES

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

11:00· Flash· Ediçlo da manha

12:00 - Acontece

12:30· Esporte Total
13:15· Filme· ·Homens da

Montanha-

15:15· Programa Silvia Poppovic
17:15· Supermarket
17:45-� Faixa Especial do Esporte
18:30· Jomal da Barriga Verde .

19:15· Jomal Bandeirantes

20:00· Faixa Nobre do Esporte
22:00· ·Amlstoso- BrasIl x

Honduras·

00:00· Jornal da Noite

00:30· Flash

.� nIooomunlo'" eIodl

rNponubilida. da. eni••or...

,

ÁRlES - 21/3 • 2014 - Sente-se TOURO - 21/4 a 2015 - Não G�MEOS - 21/5 a 20/6 - As éANCER-21/6 a 2117 - Todas LEÃO-2217 a 2218 - Em silên- VIRGEM - 2318 a 2219 - Já
bem? Está disposto a con- perca a oportunidade de en- ooisasnãoacontecemàtoa. Você as perspectivas obscuras e cio-você quer o melhor para que os astros e ödestino
quístaro pedaço que é do seu tender-se com as pessoas. A andou ambicionando oonquis- dificeis se tomam pó e nada as pessoas com quem se conseguem tornaras oca-

merecimento? Pois bem, o comunicação é um dom hu- tarum pedaço do munck>mate- ante a boa disposição. São as relaciona. Elas nãosãocons- siões próprias para o en-
dia é hoje e o lugar é aqui manoútíl. Deixeosaborreci- rial, e as�rtwúdades de fazê- próprias atitudes que podem cientes, e você é alvo de cri- tender mútuo, não seja
mesmo. mentos de lado. lo chegaram até você. dificultar ou não o caminho. ticas. Não importa. você com sua liberdade.

:.,í

ESCORPI�O - 23110 a 21/11 - SAGITÁRIO - 22111 a 21/12 - CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01,- AQUÁRIO - 21101 a 19102 • As PEliXES 20/02 a 20/03 - AsLlBM :. 23/9 a 22110 - Aos

poueos, você foi construin- Por mais duras e frias que se Abrirpassagem não significa As suas próprias palavras e a dificuldadesnão sãotão gran- atitudes amorosas tem I,

do uma vida nova. Aos pou- tomem as suas próprias ati- entrar em conflito com Deus maneira com que se comuni- des para que você não possa muito mais poder do que
cos, e com esforço, está tudes, você é feito de água, o e o mundo. Abrir passagem ca o conduziram até aqui, uhrapassã-las. O poder do frieza e odistanciamento.
abrindo caminho no meio que significa que no seu inte- depende de atitudes carinho- onde estão as pessoas que pensamento consistetambém Você não precisa ser duro
das dificuldades. Continue rior se aninha uma intensa sas e atenciosas.Talvez tenha podem ajudá-lo. Agora pro- em recusar-se a ver além das e friopara fazer-se respei-
em freme, porque as facili- vontade de sentir-sebem ede exigido coisas que as pessoas cure observá-las, deixando aparências. Organize bem o tar. Além do que, há pes-
dades estão chezando. compartilhar esta sensação. não nodiam oferecer-lhe. que sejam elas as condutoras. seu temno. soasmolestasna sua vida.

-,
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CORREIO DO POVO
TÍTULODOBEIRARIO
CLUBEDECAMPO

Vende-se, entrar em contato

pelofone; 72-2922.

APAREUlODESOLDA

Vende-se, tratar pelo fone: 72-
0410. Super300.

FUSeA/81

Vende-se, ótimo estado, valor
CR$ 5.300;00, ou troco porou
trocarromaiorvalor. Tratarcom
Valdir na Mercearia Jaraguá,
bairro llha da Figueira.

�I·'
VlDEOGAMEATARI

Vende-se, com 14 jogos. Valor
CR$ 80.000,00, contato fone:
7l-6842,comGilmar

FREEZER-VERTICAL
CONSUL

Vende-se de 180 litros, valor
350URV's. Contato fone:
71-6842comGilmar.

VENDESE
2 peças, forno Ix I ,20m - 1 peça
balcão frio 2,2Om - Polar I peça
estufa 6 bandejas - I peça ba

lança fililoza 20Kg. - 2 peças
mesa80x80defórmica -6peças
banquetas - I peças baleiro 8
bocas - I peça porta canudinho
- I peça pegador de pães - 2

peçasportadurex - 2peçasporta
guardanapos - 1 peça prateleira
com 6 repartições - I peçaporta
bobinas-I peçamesa90xI20de
fórmica-I peçafogãoaltapres
são 2 bocas - 20 peças forma
cuca - 20 peças formas de pão -

10 peças forma de pão - 10

peças bacias de plástico - 1

peça cilindro de pão. Tudo pelo
valorde 2.200URV's,
TratarruaBernardoDornbusch
- em frente Oficina Elétrica

Jaraguá,

AUlASDEMATEMÁTICAE
QuiMIcA

Necessito, entrar em contato

pelofone: 72-0434 -Fabricio.

VENDESE
Um baú de F-4000 reformado,
tel. para contato 73-0063

POUCORTE

Vende-se, tratar pelo fone:
72-0410

2LJXADEIRAS

Vende-se, tratar pelo fone:
72-0410.MarcaBosch.

2FURADEIRAS

Vende-se, marcaMarchal, tra

tarpelo fone: 72-0410.

BICICLETA21MARCHAS

Vende-se, em alumínio, valor
US$400.Contatofone:72-2467.

GELADEIRACONSUL

Vende-se, 300 litros,valorCR$
280.000,00. Contatofone:
72-1028.

JOGODESOFÁ
Vende-se, 6 peças, mais um

berço de neném, valor CR$
70.000,00.Contatofooe:72-1937.

FAcçÃO
MáquinaOverlock,máquinade
faca. Tratar pelo fone 72-0632,
ou na rua Brusque, 129 - Vila
Nova.

ESTOJODEACORDEON

Compra-se 80 baixos. Contatos
fone: 72-2780.

TOLDOS - 3,60
Vende-se, entrar em contato

pelofone: 72-2160.

CASAS
rr Casa de alvenaria cl 140m2, terreno
cl 390m2. Situada na rua 442 - Waldemar

Rebelo, lateral da rua 25 �� Julho - Vila
Nova.

/
rr Casamista e/2 pisos cl 120m2, terreno'
cl 480m2• Situada na rua João Doubrawa
- em frente da Central da Celese - Tifa da
Pólvora.
rr Casa mista e/1�2, terreno c/462m2
(14x33). Situada na rua Campo Alegre,
próximo ao BardoMano -Ilha da Figueira.

FIAT147n9

Vende-se, ótimo estado, valor
1.400 URV's. Contato fone:
73-0088.

GOLCIJ89

Vende-se,inteiro, 65.000kmro
dados, valor7.500URV's.Con
tatofone: 72-3665.

SANTANA/86

Vende-se, ótimo estado, valor
US$ 6.000, contato fone:
72-22(Ji1,.

VOYAGECIJ88

Vende-se, cor verde-metálico,
som, antena elétrica, Contato
fone: 72-2922.

CORCELI1/83

Vende-se, valor 2.700 URV's.
Contato fone: 72-2850.

TERRENOEM
IrAfOCU.lJNHOTERRENOC/ÁREADE5A

10.000W

Troco, por prédio com ponto
comercial emoradia, e boa casa
na praia, próximo ao centro,
contato fone: 72-1784.

2TERRENOS
Vende-se, entrar em contato

pelofone: 72-2931.

Karatê de Contato - Kick-Boxing -

Capoeira - Defesa Pessoal

Musculação - Condicionamento físico -

ambos os sexos.

Vende-se, c/261m2, junto casa
dealvenariacl 53.20m2,nocoa- .

junto residencial Jaraguá, pró
ximoSalãoVieirense. ValorUS$
3.000 mais 1/2 salário minimo
mensais,naruaSantosDumont,
45 VilaLalau.

r--------------�-----.

..A.cademia
�o:n."ta"to I.....,ivre

Oferece aulas de:

-.
Aulas de 28 a 68 - Vários horários
Aulas extriJS sábados e domingos.

•• Apresentando este recorte voc.:
terá a 18semana deaulasgrátIS.

.------------------}E.
\

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

(' rmn c�Jj\lljl(;(fjí �trl;'I)j\. i$f&;� ,

.,"; I>.- .... _ •••

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

Nào
fechamos

para
almoço

Fone' (0473) 71.2117 Rua João
...

Picolli. nO 104
,

- Jaragua do Sul - SC

er Casa mista com terreno contendo
450m2 (15x30). Situada na rua LufsAlves
-Ilha da Figueira._:_-
er Casa de alvenaria c/ 115,50m2,
terreno;CI 510m2• Situada na rua Max

Eugênio R. Ziermann - Bairro Amizade.

APARTAMENTOS
er Apartamento cl 134m2, com 3 dormitórios
- Ed. P-rgos - na rua Jorge Lacerda - Cenro.
er Apartamento cl 250m2 - Ed. Athenas
- Centro.

TERRENOS
rr Terreno com 450m2, situado na rua

José Pavanello - próximo ao Supermer
cado Junkes - Ilha da Figueira.
rr Terreno cl450m2 (15x30), situado na
rua 681 - lote n° 15 - no Loteamento
Versalles.
er Terreno c/406m2, no Loteamento San
Rafael- Vila Nova.
er Terreno c/450m2 (15x30), na rua

Jaraguá 84 - próximo a Escola 84 -

Garibaldi.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASSIFtCÂDOS
FAÇA DE SEU ANÚNCIO

UM MEIO DE MULTIP�I'CAR
,

,

SEUS NEGOCIOS.

SU1°fl{RdJ�ROMOçAO
Temos �s Melhores Preços e a Maior
Variedade em Máquinas de Costura

NÃOCOMWREANTESDENOSCONSULTAR
Entregamos suaMáquina em Joinville ou Região

Rua Joinville, 2655 - Vila Lalau - Fone (()473) 72-3522 - 71-mB2 - Jaraguá do Sul- SC

JOINVILLEICEN
TRO - Apto. C/202m'
- Ed Presidente, frente
ao Colégio Santos An
jos - Ao lado da Cate
dral (possibilidade de
troea com imóvel em

GUARAMIRIM - CENTRO - Rua 28 de
Agosto/no prédio do BESe. Aptos/novos -

156m2 (suíte, 2 qtos, 2 salas conjugadas,
cozinha, área de serviço e garagem)
Preço: Entràda de 30%, mais finan. 20

meses direto com a Construtora.

VILA LENZ! - Fundos
daWes 1- RuaPe.Alberto
Jacobi, nO SSI8S, esq. cl
RuaProCAntonioAyroso
- Prédio c/aprox. 6SOm',
ecIilicadoem ter. claprox.
700m'. Preço 60.000

FIGUEIRA·
Loteamento City Figuei·
ra (Br\ms) • ótima casa

em alvenaria, cl aprox.
130m', edificada em ter

reno Cle esquina, toda
murada. Preço: 23.000

reno (esquina) cl
frente de 29,S
ÍÍtetros para a rua

José Teodoro. Ri
beiro - Preço:
10.000 URV's.

c/22m2, toda dec0-

rada/mobiliada, em
ótima posição no

Portal - 10.000

CENTRO - Próximo ao Ed.
lsabela e ao Restaurante Capilé na

rua Procópio Gomes, n" 1453,
terreno cl 900m2, cl casa mista de
90m2• Preço: 110.000 URV's (em

condições).

CENTRO - Apto.
grandeIEd. Jaraguá

. - suíte, 2 qtos,
Bwe,salas,demais
dependências e ga

- 45 mil

'"A LALAUIPROX.
. .fARISOL - Casaem al
venaria cl 2SOm', 4 qtos,
demais dep. toda murada
clcercaemaIuminio·RiJa
GermanoM8IQII8Idt.170
·49.000URVs. (Em COR'

diç(les)

RUA JOINVILLE/
ADÉLIA FISCHER -

Apto. cl aprox. 220,OOm',
".tIAmais garagem, ao lado
'�daRecreatiYaMariso�em

cima do 'Walter Veícu·
los'. Preço�SO.OOOURVs.

Loteamento Boroa -

Ter.c/aprax. 900m', c/
casa em alvenaria de

aprox. 1-1Om2, sitoa rua
Avelino Floriano de
Borba, nO 172. Preço:
I S.OOO URV's.

reno c/ aprox.
3.60Om2, próximo
aoColégioHólando
Gonçalves - Preço:
16.900 utw's.

sendo wna em alvena
ria de 2 pavimentos,
semi-acabada - próxi
mo a Faculdáde • Pre

ço: 60.000 DRV's.

VIEIRAS - Rua 601
(JarapáISclIroeder), ter
"reno de S4Om' esquina
. cõm lUIl 470, .dificado

. com pIédio em olvenaria
i (2 pavimentos), cl3 salas

1
comerciais e 3 aptos; Pre-

ço: 144mi1URVs.

FIGUEIRA - Es

quina fazendo fren
.. te em 31,SOm para
rua José Teodoro

Ribeiro - Área cl
579m2 - 15.000

PIÇARRASI TANQUES DE CAMA
RÃo _ ..Projeto pronto c/6 lagoas, de água
salgada ou doce; em 17 hectares de terra

plana, próx. ao mar, c/ frente pl BR-I 01.
Benfeitorias em alvenaria, plantações de
mâracujä, etc. Preço: 200.000 URV's.

ARMAÇÃO/PRAIA
GRANDE-Frenteplmar
- 600 metros após Res
taurante do Baino; exce
lente casa em alvenaria cl

8PJl1X. 240m', em ter. cl
_

aprox. 900m'. Preço;
lSO.OOOURVs.

em .alvenaria c/
130m2 (faltando
acabamento) terre
noe/360m2-PreçO:
18.000 URV's

(aceita proposta).

com'

390m2, rua Santos
Dumont. Preçot
8.000 URV's.

CENTRO • Rua José
Emmeadoerfer- Excden
te lotO cl 4SOm' (IS x 30),
próximoaoAtelierdaln!l.
de Quadros 3 Américas .

Preço: 8.000 URVs.

CENTRO • Frente pl 2
ruas:losé Emmendoerfer
e José Menegotti, terreno
cl aprox. 1.200m',
edificado com.... em al
venaria.com l4Sm'· Pre-

.

-ço: 90.000 URVs. (A

reno c/350m2, pró
[ximo Colégio

.. IHolandoGonçalves
'no Lot Waldemar

- Rua

Felipe Sclunidl nO 49

(próxima a Assoe. Co

merciai) terreno cl

688m3, com casa em

alvenaria de I sOm' -

Preço: 60.000 URV's.

CENtRO-Êd.�
• Rua Batio do Rio Bran
co. Apartamento c/ 4

quartosN suíte), 3banhei·
ros, 2 salas, sacada, área

. desetviçoegaragem. Pre
ço: 30.000 URVs.

Excelente prédio �esquina), cl 2 pisos,
300m2, na rua João Planinschek cl a
rua Venâncio da Silva. Porto (próximo
a Weg I, ao lado do Floriani). Preço/

barbada: 52.000 URV's

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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UdoLeßl Aumentam os roubosna
Marcelo queria ser "sôcio" do Breithaupt
478/94 - Tentativa de Arrombamento. - Horst

Berndt, que é gerente da Loja e Supermercado
Breithaupt, da ruaAngeloRubini, naBarra do Rio
Cerro, conseguiupegar em flagrante oMarcelo de

Oliveira, na segunda-feira às 9 horas da noite,

quando o mesmo tentava arrombar o estabeleci
mento, quebrando a vitrtne frontal.
Solicitada a presença da PM, a guarnição ehe-

,

gou minutos depois e levou oMarcelo de Oliveira

para aDPCJque, visivelmente drogado, confessou
suas intenções sem pestanejar.

Adriana: "Cadê, tch2, o meu carrão?"
479/94 - Roubo de veículo. - SeuAdolfo Umbelino da

Costa, registrou no comissariado daDPC-J, queixa na
qualfoi vítima suafilhaAdriana Carla da Costa.
Adriana trafegavapela rua WalterMarquardt, às 11

'horas da noite da última segunda-feira, quando, na
altura do acessopara o JaraguáEsquerdo, proximida
desdaARGJ, se.u veículofoiabordadona traseiraporum
segundo veículo. Parando, Adriana saiu do carropara
ver os estragos, omesmofazendo os ocupantesdo outro
veículo. Nesse momento um deles sacou uma arma,

ameaçando aAdriana, fazendo com que ela deixasse o
veículo quefoi ocupadopor um deles e assim saíram os

dois carros, detxandoAdrianaapé, plantada emplena
rodovia. OveiculodaAdrianaéumChevroletCadet, ano
93, cor vertk, com[JiäcasJz-0888. Nocarroficaram os

documentos daAdriana, documentos do carro, material
escolar e umajaquetajeans.
poraíse vê que está um verdadeiroperigo transitar à

noite, mesmono interiorde um automóvel, pelas ruasde
Jaraguá. Os ladrões não estão dando folga, especial
mente sefor veículo novo.

Chico, O terrivel, continuaperturbando
480194-Ameaçaseperturbapo. -Ocasal;HenriqueeOntb

Ostereich, de Esrada Jaragua:zinJKJ, cOntinuam sofrendo os

borbonsmo» ClllISt'k:hs pelo aJI1Iah e irmão Francisco

Otmgruv, vizinho, numa velha ti?.sme� causada entre eles ,

devidoaproblemasde teras
Nohningo,m 19:30heras, oFrlÍncisrorokx:ou touçasde

capim elefante bem defronteCDportãode entradadagaragem
tbsOstem!ich, comofonnadeprovoa:í-Ias. O cosa/conseguiu
contatarcomaPM, a/ícompciIr!centhàs21horasumaguami
pio,comumcaboeumso/dabfbPo/íciaMiIitar.Detidope/�
policiais, seuFranciscoaiJrJaameaçousua irmãe seucunIrtdo
ti? TI'J(Tte, nem se importan1o com o teste11lUlÚKJ dos :ddados.

-

Dona OndaOrongosoOste17f!ichcontaemdetalhesoque
vempassando com ' seu irmãJ, itrlusive com umfilbo deste,
queaprovocam e aameaçam cmslantemente.

AspeS!XXlS deveriam se ClJ1'I.rientizar de que, se nós sonos

OpenasJXI.Nlgeirosporeste 1111J1Itbeque, sendoa terraeterna;
agellte nãoé chnoda terra, mas, ela é que é a I'KJS!XJ cbna,

porque aintbnosrecebeemseuseioqucolfbpartimosdessapara
outrakrim, brigarporierras.éomaiorpeca:beamaiorburrice
quese comete, pois, na rea/itbJeelaé umacoisaquenãonos

pertence. Cacbpessoa, calafamOia deveria limitar-se-a viver

bemeempat,paque iS!D éomais;mportcD1�pcraçaiaumde
- "Iris:

Ihões de cruzeiros reais. De acordo
com o investigador Augusto
Wasserberz-. Os roubos acontecem
nas madrugadas, quando os ele
mentos acampam nomatoe come-

, çamaretimdadospaJmitos. "Sóna
semana passada, tivemos três de
núncias de agricultores que têm

pJantaçõesdepaJmito,equeencon
traram barracas em suas terras".
A polícia acredita que os ele

mentos que vêm agindo são de

Itgai e JoinvilIe. "Apolíciamilitar

até já capturou um deles, mas ele
conseguiufugir",disseo investiga-'
dor. Para a pelícia há uma-pessoa
queestá comandando os furtos. As
cabeçasdepalmito, de acordocom
Augusto, são comercializadas nas
cidades citadasou atémesmo leva

elas para fora do Estado.
_
Comaajudadapolíciamilitar,

os policiais civis estão acampados
nas regiões onde estão as planta
ções, para evitar novos.furtos e

tentar prender os ladrões.

regiãodeMassaranduba

Duplaquebra GOLPE.
'

_

.d ',1 ,

MalS duaspessoas caem no
VI raças uas . ,I" ,I.' • "

'd/" manjaao conto uO vtguno
_.- ,eSI enClas -

Massaranduba _ Elementos "'déCR$ 30 milhões.
Compá - Mais de 15 pessoas aíndanão ídentíficadospelapolí- Segundo o investigador

ja foram a delegacia de Corupá cia estão agindo no município e Augusto Wasserberg, as vítimas
registrar queixa contra os meno- região aplicando o "conto do vi- afirmam que o grupo é formado
res P. A. S., 14 e V. C., 12. De gário" e já conseguiram, nos porcincoelementos(duasmulhe
acordo com o comissário últimos dias, roubar CRS 6,5mi- res) que costumam abordar as,
Vanderlei Zocatelli, a dupla vem lhões. Omaiorgolpe, totalizando pessoas dizendo-sevendedoresde
aprontando há mais de três anos, f li d li

'

b do vidraças ídê CR$ 5 milhões, oi ap ca o con-, vros.
que ran o VI nas resi en-

tra um homem e outro, de CRS A única pista, por enquanto, écias e na iluminação pública e

ameaçando ás pessoas. 1,5 milhão e1\1 uma mulher que o carro que utilizam, um Santana

A última vitima foi Emma acreditou tersido premíadacom cuja cor e placas as vitimas oã()

Adam. 70, que teve asjanelas de uma' ap6licedeseguro novalor- souberam informar.

sua casa, todas apedrejadas.
"Comoavisamosmaisdemvez

os responsáveis das crianças, e
nenhuma providência foi toma
da, encaminharemos agora o pro
blemaparaoConselhoTutelarda

Criança e Adolescente, onde será
tomada atitudes mais drásticas",
comenta Zocatelli.

Massaranduba - Apolícía
de Massaranduba está investigan
do uma suposta quadrilha que já
roubou
mais de
três mil

ca1;>eças
depalmi
to na re

gião do

municí-

Maisde /tis

mi/tabs[as
j6IDram
"'dados

RÁPIDO E EFICIENTE

pio, cau-
sando prejuízo calculado em 8mi-

Veja o que você ,

poderiacomprar
com.l t de coca

As 7 toneladas de cocaína que
a polícia federal apreendeu do

mingo passado em Brasília, é o

equivalente à US$ 70 milhões.
,

Valorquepoderiacomprar 10mil
Carros populares (Corsa ou Uno

Mille), o dobro do valor recebido
por Michael Jordan em 93, e o

suficiente para .despoluir duas
.

vezes o rio Pinheiro.

Inglês - EspanhOl -Itali.no - Alemão - Francês

Solicite já uma aula
demonstràtiva gratuita.
Mais de 200 escol-as no

Brasil e Exterior.
Rua Epitácio Pessoa, 820

Fone 72�3407
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Jaraguádo Sul;,8 de junho de 1994

Goleiro contratado chegahoje "Fio",�mamaravilhacomo�
d.·

,
,

·
"

'

"

" .: desnortista e como homem
e lretonapenm emmas um �.O�"Rodri_' gar.à vereança por onde podena.

enfrentou muitas partidas corno atender melhor "o meu péve",
desportístaecomo goleiro, se tor- comentava. Infelizmente sempre

-

Ctiico Atws/CP ,
'

nou famoso. Tinha dias em que permaneceu na suplência.
ele, com seu corpo atlético, não Masoseupovo��mesmonos
deixava penetrar os atacantesna campos de futebol. -Debaixo da
sua área e dizia-se que chegava a trave era ummonstro sagrado. Lá
pegar a sua própria alma, e-le recebia as glórias

Natural de Joinville, pertinho consagradoras.
,

da estação férrea, filho deOsmar Como todo atleta de escol ioi ...

Rodrigues, sua mãe faleceu três eiou-se no Caxias, de Joinville,
mesesdepoisdo seu nascimentoe serviu o Acaraí de tantas glórias,
acabou se juntando aos filhos de jogoueeraaplaudídoncßaependí,

- seu tio Oscar. prestou sua colaboração ao "João,
Para explicar que era filho de Pessoa", do tempo de João Lúcio

Osmar mas estava com os filhos da Costa, aca,bou integrande 0t'
-

de Oscar, de tanto�explicar ser' Atlético, de São Francisco do Stil
, filho de ummas que vivia como e por alguns meses integrou o

filho (de criação) de outro, aea- "Juventude", de Novo Hamburgo]
bouofilhoem "Fio" quelheacom- - RS..

panhou a vida inteira. Pela Arsepum defendia as co-

No futeból tinhaestilo e técni�'
,

res da associação dos funeíonâri-
T

ca inconfundíveis e, para variar osdâPrefeituradeJaraguádoSul
"descansava jogando como quehojechoramoseudesapar�-
céntroavante", comenta Toríbio mento.

_ ,

Elísee.
�

Leocádio Osmar Rodrigues, o
Como atleta -de- ififêriór''i:ião- "Fiö", deOsmar que se eriou com

pode viver sem trabalhar; acabou 'os "fios" do tio Oscar, enfrentou
. na prefeitura municipal de urna partida da qual-ingressou

no deoart«m'e'n_to ,m,édico Jaraguá do Sul, nas administra-
-

para a vida eterna que todos nós

r ções de Artur Müller, em 1956,. um díá vamos enfrentar, como

_ seguindo-se \Valdemar Grubba, pobres mortais que ainda temos
, O jogador George, que ope- 'Roland H. Dornbusch, Victor que cumprir nossa missão nesta

rou o joelho no mês passado, e Bauer, Hans GerhardMayer-Eu- vidaterrena.

está.pratíeamente fora do cam- gênio Victor Schmöckel, Eugê- Deixa a coitada da "nega"
"

peonato deste ano. Já começou
nio Strebe-João Lúcio da Costa, Matilde, a boníssima negra que

osexercícios dentro da piscina. Victor Bauer-Sigolf Schünke, tivemos' a ventura de conhecer, a
Durval Vasel-Décio Piàzera, Ivo Cacilda, demais familiares, e

, "Sua recuperação está sendo Konell-Ademar F. Duwe � nova- unia legião de admiradores.
rápida, inas é certo que não jo- mente Durval Vasel-Alfredo Desportistas de Guaramirim, por
gará antes de quatro meses", Guenther. intermédio do ex-jogador Romeu
afirmouGonzaga.

-

Comofuncionáriosobressaiu- Butschardt, do "SeietoE. C.", do
A possibilidade do jogador se na área da veterinária onde se vizinho município, encaminha-

ser dispensado foi descartada especializou como vacinador dos ram a foto que ilustra esteregistro
pelo vice-presidente do time, mais competentes, deixando não, de saudade, onde posa antes de

Alcir Pradi, "o passe dele é nos- poucas vezes o.' seu lazer para uma partida de futebol, o esporte
so, e vamos prepará-lo para o atender nos últimos cantes do preferido dó grande atleta _ que

campeonato, do ano que vem, e município um animal carente de, sempre foi.
- 'assistênCia. Deus o tenha em bom Iugar!s_e possível para a copa Santa

C tarin II' t
Também experimentou ehe- (E. V. S.),a

.

a ,comen a.

boas in- Dil'tlltJfio
dicações,
"Sabe

mosqueé
bom go
leiro, e

tem

1.8Omde
altura", disse, Neste ano, Rigotte
defendia o time doCoronel Vivida,
doParaná. Elechegaestamanhãno
João Marcatto.

Mas a diretoria pretende, ainda
esta semana,-contratarmais um jo- LESIONADOS

gador, de preferência que atue no

TUV,entus com �OI'S Q#letas" meio-campo. "Estamos com ape- J � Uj IIInastrêsjogadores àdisposiçãopara
esta temporada, uma vez que
George está fora do estadual. Além
do mais, Agnelo teve contusão no

joelho, restando assim para o trei-
nador apenas Carlos Alberto e

Osjogadores JúnioreAgneloAmauri de profissionais", conien-' estão entregues ao departamen-tou Pradi.:
'di d JSdDepoisquefoimassacradopelo tome � o uv�n�s. egun o

Figueirense na Capital, por 5 a O, o> 0m,assagtsta emedico do clube,
Juventus enfrenta neste sábado o LuizGonzaga l.eandro.osjoga
Blumenau, no Aderbal Ramos da doresestãoemfasederecupera
Silva, às 15 :30 horas. Para, este ção e até poderão estar a dispo
jogo, o' técnico Abel de Souza po- siçãódo técnicoAbel de Souza,
derácontarcornavoltadozagueiro RO' jogo de sábado, contra o

geDtral Nei, que cumpriu suspen-
. t..Blumenau, em Blumenau. !'O

são e docentroavante Alaor, tam- Júnior levou unia pàncada na
bém por suspensão. O provável 'I ..I�_ it Nt'

.

. .

ádi t d BI
. cane a uner a, e nao es a mais

tnnequeJogar , la_n e o umenau.
.

será Leonetti' Lin Jair Nei e Gil-' sentindo dores. O Agnelo. teve
bert�' Amauri éarlo; Alberto e uma fraturano joelho esquerdo,
Silwilio; .Ric�do, Alaor e índio. e tem 50% de chances de jogar

O' jogo da TV é Inter X sábado. Seu problemã é mais
Figueirense, às �6 horas. delicado", disse.

NOVIDADES

J araguá do Su� - A direto
ria do Juveiltus contratou, na ma
nhã de' ontem, o goleiro Rigotte,
25, que jogou no ano passado na

Xanxerense, time da segundadivi
são. De acordo com o vice-presi
dente do clube,AlcirPradi, o jogá
dor tem

bustomeitJ

tompistoem
SÓO/OU/O

SAUDADES _

SUvinho(16),entranomei()o.CamposábadoemBlumenau

os dias 25 e 31 de agosto.
Performance

Os jaraguaenses venceram na

primeira partida por dois sets a

zero. O mesmo placar repetiu-se
nos dois' últimos-jogos, contra

Araquari e São Francisco do Sul.
Aoutracidadequeconseguiuvaga
para osRegíenaís na modalidade

- ,

JOGOS MICRORREGIONAIS

Jumguàconsegueaprimeira colocação
,

..

Guaramirim - Com três vitó
riàs consecutivas, o voleibolmas
eulino de Jaraguá do Sul, obteve
no final de semana que passou, a

'primeira colocação nos Jogos
Abertos Mierorregionaís, conse
guindo a classificação para os Jo

gos Abertos Regionais, queacon
tecem.em SãoBento do Stl.1, entre

foi Guaramirim.

,
Na. outra modalidade que foi

disputada, nos rnicrorregionais
leste/nortêé a do futebol de salão,
queapresentouGuaramirime São
Francisco do Sul comcprimeiro e

segundo respectivamente, ambos
tambémclassificados para aoutra
fase.

"

"Fio", exemplo de vida que deixa saudadesAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




