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AGERAÇÃO
DAMALHA

Seguroo
Investir
Vida

,

Nacional�
Após 10 anos,
você recebe
emvidatudo
o que investiu,
corrigido.
E ainda tem a

maior cobertura
do mercado.

o INVESTtI" VIDA
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CR$ 2.196,55 (dia 14/5) ÁS cadernetas de
Naprimeira �. poupança com
quadrissemana de ' aniversáriopara hoje,
junho, inflaçãomedida 15, terão um

pela Fipe é de 45,66% rendimento de
(
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88010-300 FLORIANOPOLIS

Abertura 14/05
C V

Com. 2.157,}6 2.157,18
Tur. o 2.105,00 2.145,OÓ
Ontem-regional
Par. 2.200,00 2.300,00
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AngelaAmin diz.

que Bornhausen

não é adversário
A deputada Ângela Amin,

candidatadoPPRaogovernodo

Estado, não considera o ex-se

nadorJorgeKõnderBornhausen,
candidato do PFL, como seu

adversário. Segundo a deputa
da,mesmo que seumarido este
ja ausente na maior parte do

tempo por causa da campanha à

presidência da República, acre-
;

. dita em seu prestígio político
"porque ninguém desconhece

que sou esposa dele". �a sua
.

plataforma de proposta,Angela
Amin nãodiferemuitode outros
candidatos e centra a campanha
na família, habitação, saúde,
empregos e educação. Página 3

Novembro- CR$ 15.021,00
Dezembro- CRS 18.759,00
Janeiro - CRS 32.882,00
Fevereiro- CR$ 42.829,00
Mínimo fixo - 64,79 URV'g

APREENSÃO

Vigilânciaproíbe vends. �'
.âepurificaâores de ág�.
o' • � ._�,

HUlIWO
.._.

o s��etário de Saúde de
.

Jaraguá do Sul, lrineu Pasold,
divulgou ontem um oficio em

.j resposta a'uma cerisulta fêita
em janeiro sobre o uso de

purifícadoresdeágua Segundo

Pasold, a Diretoria de Vigilân- rão a ser recolhidas do merca

eia Sanitária da secretaria esta- do. Disse o secretário que estes
dual de Saúde, após análises, puiifi��ores, alémdeji '.
-solicitou' a preibtção da

:

rem cclore e outros-agerr es-
, ,.

comercialização de dezmarcas químicos quedãopurezaàágua,
que, a partir de agora, começa- sãofocos debactérias. Página4

Juventusrecebe
709 UPMsptià�---=
assistir atfétas

\

A Câmara de Vereadores,
com três votos contrários de

representantes daUniãoN�va
Jaraguá, aprovou emprimeira
votação na segunda-feira, 13,
convênio entre a Fundação
Municipal deEsportes e oGrê
mioEsportivo Juventus. que
passa a: receber mensalmente
urna contribuição de 709

, UPMs. Em troca, o Juventus
se compromete a dar total as
sistência a atletas amadores

.....
viriculados à FME. A matéria -

gerou discussões e foi aprova
da com votos da oposição.
Página 3Candidata do PPRfaz campanha no Itap_ocu

FONE (0473)78-3200

FAX -(0473) 78-0304
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EDITORIAL

Reminiscências
Não há critérios

Esquinas famosas de Jaraguâ (25)
politica de alguns? Se uns eram contra por
acharem que a diretoria do clube é incompe
tente, por quê votaram a favor? E os que
eram a favor, por quê mudaram de opinião?
Afinal se o futebol, representado pelo
Juventus, é tão importante para Jaraguá do
Sul, não se pode tratar deste assunto com

tanta falta de critérios.
É preciso acabar com esta polificalha

sorrateira, cheia de interesses pessoais e

politicos e gastar o tempo no Legislativo
discutindo seriamente a questão. A Câmara

sequer mostrou preocupação sobre a fisca

lização da aplicação do dinheiro que vai ser

repassado mensalmente até dezembro. Es

pecialmente a oposição - porque é um ano

eleitoral- sempretão sisudanestas questões.
Enfim, a maioria agiu como sempre.

Toda esta discussão travada em tomo da
verba destinada pela prefeitura ao Grêmio

Esportivo Juventus foi, no mínimo, superfi
cial. Até porque está agora disfarçada via
convênio com a, Fundação Municipal de

Esportes já que, de qualquer maneira, o

dinheiro sai direto dos cofres da prefeitura.
Ninguém, em momento algum, demonstou
preocupação se, de fato, as 709UPMsmen
sais que o Juventus receberá, com a aprova
ção do Legislativo, serão mesmo aplicadas
em assistência aos atletas vinculados àFun

dação. Ou se parte do dinheiro será usado

pelo clube para pagar dívidas feitas com a

'manutenção do elenco de futebol profissio
nal.

Afinal, quemera contra o quê? e quem era

a favor do quê? Ou era, meramente, birra

que se realizavam no segundo do
mingo de cadamês (Primeiro Livro
do Jaraguá, de FreiAurélioStutzer,
p. 219) começando o atendimento
religioso católico com a primeira
missa celebrada pelos padres do

Coração de Jesus, na residência do
sr. José Emmendoerfer, emjaneiro
de 1913.

Lembra ainda a sra. Álida que o

pai também tinha uma oficina de
latoaria, fabricando latas para enla
-terbanha,com capacidadede20kg.,
doce de.laranja, que era abundante
aqui, que era feito primeiramente
porBenzdepoisporum taldeBosse,
afilhado de Bernardo, que mudou

seposteriormenteparaCanoinhas e
finalmente por Freygang, pai de

Olga, casada com o fotógrafo João
FlorêncioLoss, que soldava as latas
com estanho, num serviço de gran
de perfeição e segurança.

Atrás do prédio da reminiscên
cia (24) existia ainda um grande
prédio que se destinava para depó
sito de grandes estoques de cal e
cimento.

Finalmente, entre outras ativi
dades de menor importância, mas
que faziam crescer o todo, adquiria
uma fábrica para a produção de
charutos e cigarrilhas, com amarca

"Centenário", que teve grande acei
tação e que até o seu final foi admi
nistrada por Bernardo Grubba
Júnior.

As lembranças não acabam por
aí: lembra-se dona Álida que onde
se construiu o Engenho de Arroz,
nos fundos, extremava com a pro
priedadedeLeopoldo Janssen (onde
hoje estão o palácio do esporte e a

academia) que lá tinha a sua olaria
e a Intendência ficava num prédio
de arcos, vizinhodeBrunoMahnke,
onde Janssen despachava o seu ex
pediente, que depois vendeu para
Ballock.

A primeira casa comercial e
moradia do coronel honorário
da Guarda Nacional, da Era

Republicana - Bernardo
Grubba -, está reproduzida no

livro domestre Emílio da Silva,
à pág. 248.
Fritz von Jaraguá - 06/94

Para completar o' quadro da re
miniscência (24),muitoextensapela
prodigiosamemória da filha do co
ronel Bernardo Grubba, cumpre
aditar, ainda, que outros hóspedes
eram albergados, também, nos al
tos da mansão, que da margem do

ltapocu só tinha esta para acomodar
os forasteiros e um outro prédio que
ficava na margem esquerda do vo
lumosorio, depropriedadedeGeorg
Czerniewicz, que identicamente

procediacom relação aos viajantes,
políticos e administradores públi
cos, assimcomo personalldades vin
das do estrangeiro. .

Os primeiros tempos foram de
derrubada de árvores e preparo do
terreno para uso de plantação; con
tudo.no terreno comprado donegro
Migueljá havia muitas árvores fru
tíferas, tais como laranjas e muitos
pés de goiaba, sinal de quejámora
ra antes da entrada do novo século,
indo elemesmomais para cima, em
direção de Retorcida, afim de lá se

estabelecer com sua família. Inte
ressante é observar que a região
abrangida pela "Colônia Jaraguá'',
nas esferas administrativas públi
cas do Desterro, capital da Provín
cia de Santa Catarina, nos despa
chos oficiais, sempre se menciona
va como sendo a região do alto

Itapocu.
, As comunicações não eram as

melhores e as estradas, nem se fale.
Todaa região era cortada de riachos
e ribeirões, que ainda hoje servem

de esgoto que desembocam no

Itapocu e Jaraguá, com risco para a

saúde dos habitantes.

Quanto aos caminhos - do que é

hoje o centro da cidade - com

pouquíssimas casas - eles eram
. amenizados por molejos de confor
táveis carros de mola - os troleys -

de quatro rodas, duas maiores atrás
e duasmenores, na frente, puxados
por vistosos cavalos. O coronel
Bernardo Grubba mandara fazer

pelas hábeis - mãos de Hermann
Puschkeit lU11 desses troleys, que
levava toda a família para a missa,
rezadapelosPadresPedro Francken
e Brandt, numa casa alugada pelo
sr. HenriqueMarauardt, nasmissas

Infertilidade, Cãncer eAgrotóxicos
*WalterFalconi

o Infopan (PestícídesAction
Network), de março e abriV94,
nos relata observações feitas na

Flórida, onde jacarés do lago
Apopka, encontra-se em um es

tranho regime de redução. Cons
-tatou-se redução nos níveis de
testoste-

eletrônicos; pesticidas como- o

endosulfan e a atrazida; plásticos
encontrados em muitas mama

deiras e vasilhames; compostos
clorados na indústria de papel,
entre outros, assemelham-se ao

hormônio' sexual estrogênio
(feminilizante). Porter sua estru
tura química semelhante a do

estrogênio, se encaixá nos recep
totes estrogênicos das células,
causando os rumos citados acima.

Observa-se queda de 50% em �

média, do n" de espermatozóides
(sptz) nos homens, comparado há
50 anos atrás. "Somos hoje emdia
metade do homem que nosso avô
foi". É grave. Os cientistas estão

relacionando também a

endometriose e câncer de mama

nos seres humanos; peixes comi.
dos por gaivotas, onde estas tor

naram-se hermafroditase seguin
do a cadeia alimentar panteras da
Flórida com maior n" de fêmeas
estéreis.

Os legisladores americanos

nãoesperarampelaconclusão das
pesquisas, e em fevereiro a admi
nistração Clinton começou a ela
borarestudos, por 18meses, sobre
os efeitos dos clorados (um com

ponente existente em muitos
estrogênios químicos semelhan
tes) nos seres humanos.

Estamos aguardando resposta
. do Sec. Munic. de Saúde, Di.
Pasold, sobre o n" médio de exa
mes/mês que seria efetuado pelo
"nosso" laboratório
bromatológico e do Sec; Munic.
de Agricultura, Dr. Robl, O início
das hortas comunitárias, sem o

uso de agrotóxicos. Como obser
va-se os malefícios existem, in
clusive temos observado na práti
ca clínica diária o aumento de
homens oligoespérmieos (dimi
nuição do n? de sptz) em nossa

cidade.

ronaedi
m i nu i

ção do

pê n is
des te s

animais.
- Observa-

PtDd"tDS
,.

ptJs-guerro
prejlldilom
DhDmem

ções se-

melhantes ocorrem em ratos sub
metidos ao DOE, um resultante
da decomposição do Dor

(agrotóxico). Não acidentalmen
te, milhares de galões contendo
DDT foram despejados dentro do
lago Apopka em 1980.

Centenas de produtos quími
cosdo pós-guerra - PCBs - usades
na manufatura de componentes *Médico

EugênioVictorSchmöckel
DiretorGeralCORREIO DO POVO FranciscoAJves

DlfêtorAdri1lnistrãt.voFundado ,enl 10 de Inaio de 1919
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Retranca
(C.M)

Novo alento
A Unidade de Ensino Descentralizada da Escola Técnica

Federal de Santa Catarinafoi instalada oficialmente ontem em

Jaraguá do Sul. A escola é resultado de umaparceria entre a

Associação Comercial e Industrial e aPrefeitura, que vai dar
aosjovens do municípiouma oportunidade extraordinária de

formação técnica que lhes garantirá, de imediato, colocação no

mercado de trabalho com reaisperspectivas de uma vida

melhor. É disso que opaís tombem precisa: mão-de-obra
especializada, com formação de alto nivel, transferindo e

desenvolvendo tecnologias essencial para as áreas de produ
ção.

Naboca
Ado/ar Paulo Maul, profes

sor do Sigma há 16 anos, é um

dos dois únicos candidatos a

deputado estadual pelo PSD.

Foi candidato avice-prefeitona
chapa de Paulo Bauer quando
da eleição de Ivo Kone//. Em

campanha, distrtbui batompara
as mulheres.

Salada
Ultimamente, discussões na

CâmaradeJaraguá em torno do

asfalto no centro começam com

a legalidade da cobrança da

Taxa de Melhorias e terminam

com a espessura dapavimenta
ção. O que é que uma coisa tem

a ver com a outra, afinal?

Desconhecem
Fa/ando nisso, amaioria dá

mostra de que desconhece as

leis. Porexemplo, todosdiscuti
ram o orçamento municipal.
Onde muitas obras, com a co

brança de emolumentos esta

vam definidas. E agora ficam
discutindo se é legal ou não.

Aproveitam-se da cegueira do

'eleitorado

Silêncio
Bancada da oposição fala

muito nanecessidade de se apli
car bemo dinheiropúblico.Mas
ninguém perguntou se o

Juventus, no convênio que aju
daram a aprovar com a PAlE,
vai gastar mesmo 709 UPMs

mensais (8mildólaresemmaio),
dandoassistência aatletasama

dores.

Muitagrana
Salário-educação, contribui

ção obrigatória das empresas
sobre a folha' de salários dos

funcionários, passou a reverter.
desde ontem, para aprefeitura,
através de umafundação legal
mente constituídaparagerar os

recursos. É dinheiro que não

acaba mais.

Garantido
AdemirIzidoro, ex-vereador

em Guaramtrim durante a ges
tão doprefeito José Prefeito de

Aguiar, deverá assumira secre
taria de Habitação de Jaraguá
do Sul. Cujoprojeto de criação
jáestánaCâmaradesdeo inicio
da semana, prevendo estrutura
de 11 funcionários.

FracoI
Ângela Amin, na sexta, e

Paula Afonso Vieira, no sába

do, ambos disputando o gover
nodoEstado, nãojuntarammais

que 90 pessoas cada um para
ouvi-los. E isso contandojorna
listas, presidentesde diretórios,
cabos-eleitorais, correligioná
rios e curiosos.

FracoII
Explicaçõoésimples:porquê

o eleitor deve acreditar em can

didatos - e aí incluídos os de

mais - que não tem o que dizer a

não ser a mesmice de sempre?
Vão ter quemudar o discurso se

quiserem ter alguém para
escutá-los.

Saindo
Secretário da Indústria, Co

mércio e Turismo, Gilmar

Moretti, deve deixaro cargo até

ofinal do ano. Pormotivospar
ticu/ares. Moretti é um dos em

presários bem sucedidos de
, JaraguádoSuleseesforçapara
conciliarasatividadespúblicas
e privadas.

Nãoquerem
Há quem queira sessões na

Câmara de Vereadores de

Jaraguá no período da tarde.

Os jornalistas, por exemplo,
que teriam melhores condições
naprodução domaterial.Mas a
maioria dos vereadores não

quer. Dizem que é para pode
rem dar uma "esticadinha"

AJUDA

valor proposto fosse reduzido -

.

deUS$ 8mil,oequivalente a 709
UPMs em maio, para US$ 5
mil. "Os trêsmilrestantespoderi
am ser distribuidos, talvez, entre
outros clubes amadores" .Naopi
nião do vereador Pedro Garcia
(PMDB), "o valor é até insigni
ficante diante dos beneficios que
serãogerados aos atletas amado
res. Para o vereador Geraldo
Werninghaus (PFL), a alegação
dedificuldadesnoeráriopúblico
não justifica e exemplificou exi
bindopublicação debalanceteda
prefeitura, dia 7último, quedava
um saldo de caixa de Cr$
1.055.187.000,00.

Ontem, o prefeito Durval
Vasel foi lacônico ao comentaro
assunto: "os votos contra de ve
readores daUniãoNova Jaraguá
mostram claramente que a Câ
mara não está atrelada às vonta
des do Executivo".

de longas discussões. O vereador
Adalberto Frankoviack, por

exemplo, disse não poder con
cordar com o repasse da verba

"para quem não tem competên
cia de andar com suas próprias
pernas". Para ele, é. preciso que
se forme uma comissão de alto
nível para 'sebuscar soluções de
finitivas para os problemas do
clube. E indagou: "como ficam
os outros clubes?". Marilse

.Marquardt (PTB) rebateu dizen
do que o dinheiro, segundo o

projeto, será aplicado de forma
clara em beneficio dos atletas da
FME e não do Juventus. O vere

ador José Ramos de Carvalho,
que também votou contra, disse

. que a situação financeira da pre
feitura é dificil e que, por isso, a
verba deveria ser repassada para
outras entidades mais necessita
das.

Disse que votaria a favor se o

Câmara aprova o convênio

entre a FME e o Juventus

CAMPANHA

Ângela não vê Jorge como adversário
Jaime de BorbalcP

tes de candidatos dc outros parti
dos.

Sua linha base de campanha,
segundo disse, está concentrada

na família. no atendimento
à cri

ança. na saúde, habitação. educa

ção e geração de empregos." A
ação de um governo deve estar

centrada nisso". concluiu.

Jaraguá do Sul - "Não consí

dero o Jorge Bornhausen como

meu maior adversário". A frase é

dadeputada federalÂngelaAmin,
candidata do PPR ao governo do

Estado que, na semana passada,
esteve em Jaraguá do Sul numa
reunião com lideranças do parti
do de toda �I região do Vale do

Itapocu. A ausência do marido,
senador Esperidião Amin que é

candidato à presidência da Repú- .

blica, não prejudica, segundo ela.

"Minha campanha à Câmara fe
deral tinha .propaganda
desvinculada da dele e, além dis

so, ninguém em Santa Catarina

desconhece que ele é meu mari- "

do", �umelltou a candidata para Luis Gomes, candidato a senador eÂngelaAmin
dizer que está tranquila em rela

ção ao prestígio de Amin.

C'OInoexperiência administra
tiva para sejulgar capaz dc gover
nar o Estado. Ângela Amin cita

seu período de presidente da

Ladesc, além' do trabalho desen

volvido na prefeitura de

Florianópolis quando seu marido

era prefeito. entre �7 e 89. Sc

J araguá doSul- Com três
votos contrários dos vereadores
Adalberto Frankêviack (PTB),
JoséRamos deCarvalho (PPR) e
Rudolfo Gesser (PTB), a Câma
ra de Vereadores aprovou, na

segun-
da-feira,
13, pro
jeto de
lei auto
rizandoa
assina
tura de
convênio entre a Fundação Mu-
nicipal de Esportes e o Grêmio

Esportivo Juventus, no valor de
709 UPMsmensais. Pelo convê

nio, o Juventus colocará à dispo
sição da FME assistência médi

ca, massagistas e outros servi

ços, beneficiando os atletasvin
culados à Fundação.

O assunto, porém, foi motivo

".Jtll.
Itlvtll,ls
v.'.s
1.llliWrI.s

eleita. pensa em constituir um

secretariado que concilie o admi

nistrativo e o polüico.t'para dar o

necessário equilíbrio às nossas

ações". Eleita vereadora em

Florianópolis com mais de 7 mil

votos e deputada federal com

quase 130mil votos. Ângela Amin
não tem propostas muito difercn-

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

PROIBIDO

Saúde começa a apreender
ospurificadores de água
J araguá doSul-o Servi

ço de Vigilância Sanitária da
secretaria de Saúdejá está agin
do ao sentido de recolher do
comércio local praticamente to
das asmarcas de filtros de água
normalmente utilizados em) re
sidênci-
as. On-

1olldOdtl

riada secretariaestadualde Saú
de que resultou na proibição de

comercialização deoitomarcas.
Segundo o secretário, as aná

lises foram feitas a pedido da
secretariamunicipal em dezem
bro do ano passado. "O resulta
domostra que estes equipamen
tos, naverdade,nãoeliminam as

bactérias e que, alguns, ao con
trário são propícios para o

surgimento delas ria água que
supostamente está sendo filtra
da e purificada". Disse Pasold

que a mesma consulta foi feita
ao InstitutoAdolfo Lutz, doRio
de Janeiro, que limitou-se a for
necer as características de cada

equipamento à venda nomerca
do. "Masficonemcimadomuro
na hora de nominá-los".

Segundo o laudo daDiretoria
de Vigilância Sanitária, são os

seguintes os filtros cuja
comercialização está proibida:
Aquatron, Clean - Water, Euro
pa(S.N.T.A.) - SistemaNatural
de Tratamento de Água,
Purimax, Ricozon, Serbran,
UlfereYaxuta. IngoPasold res
saltou que apenas umamarcada

empresa que fabrica o Europa
está liberada mas que aDVS
não relacionou em seu comuni-

.

cada à prefeitura de Jaraguá do
Sul.

Obras naÂngelo Piazera sem data de conclusão

REFORMAS

Praça dos Expedicionários
sofrerá mudanças radicais

tem, o

sec�etá- o . .IIVS10lldtllltl
r 1 o

Irineu· oll.
Pasold
d i v u 1- IIIl1l'ttlS

Jaraguá doSul- Assim que a

prefeitura concluir as obras de

remodelaçãoe ampliação da pra
çaÂngelo Piazera, outro projeto
entrará em fase de execução na

praça dos Expedicionários, área
da antiga rodoviária, incluindo
os prédios dos Correios e da an

tigaestação ferroviária, atual sede
da secretaria deCultura, Esporte
e Lazer. O nome será alterado

para Largo doExpedicionário de
acordo com projeto que está sen
do elaborado pela secretaria de

Planejamento.
O prédio da antiga estação

rodoviária será totahnente res

taurado, incorporando elemen
tos que reconstituem a arquitetu
ra original, em estilo bauhaus,
marcada pelo estilo compacto de
construções finalistas das

edificações, cujo principal obje
tivo era o de ser prático aos fins
aquese destinavam. Suas formas

eram puras e bem definidas, com
a presença do geometrismo na

estilização dos frisos em relevo

que delimitam as aberturas. As
características originais do pré
dio serão obedecidas também na

pintura, a mesma com que foi

inaugurado, na década de 40.

Depois de restaurado o prédio
deverá abrigar a biblioteca mu

nicipal. Também no estilo
bauhaus, segundo a arquiteta
Suzana de Souza, da secretaria
de Planejamento, deverá ser res
taurado o prédio dos Correios
com pintura original emelhorias
no ajardinamento. Na restaura

ção do prédio da antiga rodoviá
ria, está incluída a reconstrução
deum canteirooriginalmentecir
cundadopelosônibus.Neste can
teiro haverá um espelho d'água
com chafariz e floreiras, com uma
melhorelaboraçãopaisagística e
proporcionando um belo visual.

gouore-
sultado de análises feitas pela
Diretoria de Vigilância Sanita-

ASFALTOBoa Vista terá
tratamento de

água do Samae

Máis dez ruas terão obras
de asfaltamento no centro

no de US$ 14 o m2, sendo refu
tada pela prefeitura que, em

nova licitação conseguiu reali
zar as obras pelo preço de US$
8. Agora, ° valorcaiuparaUS$
6.

Jaraguá do Sul - O secretário .Jaraguá do Stil- O prefeito
de Saúde, lrineu Pasold, disse Durval Vasel anunciou ontem

ontem que o Samae já tem em pela manhã o resultàdo da to
mãos todos os levantamentos ne- mada de preços para outra eta
cessários para a construção de

pa de asfaltamento de ruas cen
uma estação de captação e trata- trais da cidade boaparto delas
meato de água na região da Boa

.

. '. '.
o Vista ... ta bé b fiei mtegrantes do novo sistema VI- Ruas

1 ,que",u lU 111 ene IC1ar .. . N

dOI ed
o bairro RioMolha. Segundo ele, 3:10 OO�l previsao e nnp anJ�- As obras deverão ob ecer

são cerca de 150 casas cujos mo- çao ate o final do ano. Tres um cronograma de disponibili-
.

radores em número aproximado empreiteiras participaram da dades financeiras da prefeitura
de750 pessoas, utilizam a água de concorrência - Reis Engenharia e ainda não têm data para seu

um córrego, sem condições de de Obras Ltda., Momento En- início. Devem ser iniciadas pe
consumo. genharia de Construção Civil las principais ruas que com

Ltda., e a Engepasa - Engenha- põem o novo sistema viário de-
ria de Pavimentos S.A. pois da necessária homologa-

Preços ção da tomada de preços. São
A vencedora foi a Reis En- as seguintes as tuas que serão

genharia cuja proposta, para pavimentadas: avenidaGetúlio
pavimentação de aproximada- Vargas; Marechal Deodoro,
mente 58 mil metros <qüadta- Epitácio Pessoa, Procópio Go
dôs,foideCR$678.270.515,OO mes de'Oliveira, Barão doR1Q
reajustáveis pela URV. A,Mo- Branco, Domingos Rodrigues
mentoapresentou custo deCR$ da Nova, Bernardo Grubba,
918'.598.33p,0C), enquanto que Cabo Harri Hadlich, João
a Engepasa orçou as ebras em Marcatto.c Estéria Lenzi, Tarn
CR$ 994.832.800,00. Vasel bém nestas ruas.deacordocom
observou que, quando da pri- a legislação vigente, será apli
nleiraoetapa.de asfaltamento, a

.

o cada a cobrança de Taxa de
. menor.proposta girava.em tor- Melhoria,

HABITAÇÃO

ProjetlJ cria
-

secretaria

para consmúrmoradias

Oprojeto, segundoßasold, pre
vê a construção de uma estação
queficará localizada numa altitu
de de 300 rnetros, sendo necessá

rio, inclusive, pela pressão da

água, a utilização de redutores.

Posteriormente, a estação será
interligada à rede que abastece o

bairro de Vila Nova. O terreno
. .Jal-agu,áo,do Sul- Já:�$tá na.. sos- do Fundo: de Habitação,

Câmara de Vereadores projeto o

Cohab, CEF e outros recursos da
de lei que cria a secretaria de área federal. A nova secretaria,
Habitação domunicípio, cujo ti- cujo direcionamento inicial en
tular deverá ser o.atual presiden- volvia tambémodesenvolvimen
tedaCohb/SC,Ademir Izidoro, to comunitário; terá uma estrutu
O objetivo, segundo o projeto, é . ra de 11 funcionários - sete efeti
o de agilizar a construção de vos da prefeitura e quatro como

casaspopularesutilizando recur- comissionados.·

onde a obra será edificada já foi

adquirido pela prefeitura e passa
portrabalhos de limpeza.A secre

taria de Saúde, que fciZ.,UIll traba
lho de parceria com o Sarnae,
também está providencíandoum
levantamento sanüário'de toda a

região.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PLEITO

mpresários discutem o Faciscquerl'eduzircustos

/• -t para as tarifas telefônicas
a tmen o ,...

ii;;er troca aparelhos Genius de 93 Porto de S�oFrancisco tem
sãoPauIO-ABayerS.A.,·sUb- bom crescimemo neste ano

sidiáriadaBayerAGdeLeverkusen,
Alemanha, como empresa respon
sável pela comercialização de pro
dutos de qualidade, está alertando
os consumidores que compraram os

aparelhos elétricosBaygon Genius,
em 1993, para que os troquem, tanto
os usados como os não usados. É
que a empresa verificou tim defeito
na resistência de alguns aparelhos,
o que pode provocar superaqueci
mento com riscos de incêndio. Con
tatos com a empresa devem ser lei
tos pelo telefone 0800-165599, com
ligação gratuita.

orvete
J araguá do Sul - Entre os

'as 30 de maio e lOde junho a

as Rodas promoveu o II En

ntroNacional de Indústrias de

etes, reunindo profissionais
várias regiões do país como

DI/IISlI.tI.
11111111111111111111
tlllllllltlllldil

IlItll�/.,11I
er a I,
ato Grosso, Paraná, Rio de

aneiro, Goiás e Santa Catarina.
ém de propiciar o'encontro da

lasse, o objetivo foi o de se

iseutir e explanar- assuntos téc
icos e comerciais, destacando-

se o aspecto· qualidade,
sicionando o sorvete como ali-

atividades foram

enriquecidas de promoções. es
portivas, além deum concursode

como

o aspecto qualidadefoi destaque no encontro

taças de sorvete.vencido por Sil
vio Augusto Regazzini, da La
Rondinella Sorvetes Ltda., de

Campinas(SP),comataçaRoyal'
Cream.

Leigue e Paulo Demo, onde par
ticiparam, da Achema, uma feira
congressoquemostra todo o avim

çotecnológiconas áreas de enge
nharia, química, biotecnologia,
processos industriais, controle de
poluição.máquinaseequipamen
tos, A Achema foi realizada em

Frankfurt, oferecendeuniagama.
. de atividades paralelas como

palestras sobre as novidades no
setor e visitas a fábricas de

tecnologia reconhecida.

Na Alemanha
Buscando a constante atuali

zação paramanter a qualidade®
seus produtos e assistência per
manente a seus clientes, estive
ram naAlemanha osdiretores da
Duas Rodas Industrial Ltda.,
Dietrich Hufenüssler, Luis

Resistência com defeitoprovoca superaquecimento

Massaranduba - A Federa

ção Catarinense da Indústria e

.Comércio tem reunião plenária
marcada para os próximos dias
17 e 18 na cidade de Criciúma.
Segundo o presidente da Associ
ação Comercial e Industrial de
Massaranduba, Alfredo

Vavassori, reeleito por mais um

ano para o cargo, um dos assun
tos em pauta relaciona-se com as

tarifas telefônicas, que são ele-'
vadas para o comércio e a indús
tria no horário comercial.
Diz Vavassori que a redução.

se faz pecessária porque "este é '

um tipo de atividade contínua e

de importante aspecto social, que
não pode ser desenvolvida ein

horários diferenciados. " A pro
posta de redução das tarifas entre
9 e 12 horas e·14 e 16 horas vai
ser apresentada pela Associação
Comercial e Industrial de Piçar
ras, propondo que a compensa
ção para a Telebrás seja feita via .

tarifas residenciais, "uma classe'

INCREMENTO

São Francísco do Sul - O

porto de São Francisco do Sul,
segundo relatório qae acaba de
ser divulgado pela Secretaria
dos Transportes, obteve um in
cremento de 21%no acumula

dojaneiro/abrilde 93 e94.Neste
ano, foram movimentadas
585.761 toneladas contra

483.531 de 93. Na exportação
de longo curso, o crescimento
foi de 34%, represefitando um

que se beneficia da redução dos
.

custos em ligações noturnas".
Outras duas propostas são da

AssociaçãoComerciale Industrial
de Jaraguá do Sul. Uma delas de
fende a eliminação de qualquer
formade indexaçãodos tributosjá
que, a partir do mês de julho, COm
o real, semantido o sistema atual,
ter-se-á um alimentador inflacio

nário, pondo em risco o plano de

estabilização econômica, Outra

reivindicaçãodaAcijs pede a am
pliação dos prazos de recolhimen
to do ICMS para o último dia útil
domês subsequente ao doperíodo
de apuração.

E, finalmente, a compensação
com créditos tributários futuros de
valores recolhidosparaofinsocial,
já que.muitas empresas recolhe
ram a contribuição pela alíquota

.
de 2%, quando deveriam ter reco

lhido pela alíquota de 0,5%, e,

agora, estão proibidas de fazer a
compensação com tributos fede
rais.

total de 524.534 toneladasmo-
vimentadas neste ano. Omaior
incremento nesta modalidade
foi a exportação d� geladeiras:
735%. Foram 6.983 toneladas
de janeiro a abril deste ano

contra 836 doanoanterior e em -,

igual período. A carga geral
passou de 161.808 toneladas
no ano passado para 243.121
em 94, representando um au

mento de 50%.

11AÇA-N()S- tlilA VISI')'A
POSTO DE VENDAS JUNTO A FAluneA,

IUJAJOINVILLE 1346
UMAS DAtMAI1- AV. GETÚLIO VAI1GAS, 128

.JAllAf;tIA I)() SIll. - S(�
I4'C'NI� 71-) (;(;f.

II· MalhasOalmar
Tam a pronta antrega: Mela·malha,
lRoletlnho,moleton liso a camurçado
totalmante�marcarlzado, lalirlcados
com a malhar tacnologla
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Gente & Informações
Show dearrepiar

I

Imperdivel. A banda do ano em Curitiba, "100 Censura"
está confirmada e vem se apresentar na boateMarrakech
no.próximo dia 17. ás 23 horas, o grupo é formadopor
cinco integrantes, Cassius (vocal), Karla (teclado),

Ronaldo (guitarra), Rodrigo (bateria) eMargareth (bai
xo). Eles venceram o concurso de bandas na capital

paranaense e, já tem vários shows marcados em todo o

Brasil. Os ingressos que forem adquiridos até sexta-feira à
tarde, terão preço de CR$ 4 mil. Na hora o valor deverá
ser CR$ 6mil. A promoção é dos formandos do Colégio
Holando Marcelino. Gonçalves e os ingressospoderão ser

obtidos no Gargamel. Smurf's e noMacMale.

VESTINOOVOCÊ DE CORPO INTEIRO
·GETÚUO VARGAS, 55

Inauguração
Bela festa de inauguração da terceira loja do Boticário em.

Jaraguá do Sul, na quinta-feira passada, quefica emfrente da
Zomer, naMarechal Deodoro da Fonseca. A loja que está com
uma ótima linha deperfumes, também realizapromoções inau
gurais.
Vale a pena conferir os preços do Quasar, Itamaraty e muitos

outros

Com muito carinho, os familiares de Eugênio Trapp, Renato.
E. Trapp efamília, Egon Trapp efamília e Wilmar Ulrich e

famíliadesejam-lhefelicidades asenhoraEmmaK. Trapp, que
completa 70 anos hoje: A equipe do CP tambémfesteja a data.

Bo.x Blindex
Divisórias
Fo.rro.s
To.ldo.s Deco.rativo.s

.Parabéns a querida
amigaMárcia Busse,

que aniversaria lia

próxima segunda-feira.
A galera deseja-lhe

. muitas fettcidades e

praparam-se para a

grande festa, né
Marcinha?
.•Atenção amantes d«

velocidade. Neste dia 15
São Bento tio Sul volm
a viver as emoções tio
automobllismo em mais

lima etapa do campeo
nato catarlnense, Com

certeza você lião vai

;,carfora desta festaêl
«J Projeto Viva a Vida

está confirmado para o

próximo sábado na
praçaÂngelo Piazera.

Traga 1 kg de alimento
não perecível 011 1

agasalho é gal1he 1/11/

cupom para concorrer a
muitos brindes .

.osformandos do

Colégio Divina Provi
dência agradecem a

Shei-la Raquel Spézia,
a organizadora da

bonitafesta Garota

Divina PNJI';t1êlll.:iul94•

•A bem lançada loja
Fray Work (leia-se
TâniaRozza) apresen
tando modelltos lindos

para o inverno .

•'Joinvilenses estão
baixando em massa

para curtir as noites tio
final de semana em

Jaraguâ dá Sill. Sorte

nossa, pois estamos
vendo "curas" 1101'US tia

city.

PisoS
Revestimentos
Carpetes e Forrações
Residenciais eComerciais

DECORAÇÖ�S JARAGUA Sin_�niR1o de Estilo. e Bo.m GOlSto. para seu Lar cu Escritório

Révendedor Exclusivo: Pisos de Madeira TREVO PISO

Rua CeL Procópio Gomes deOliveira. 382 - FonelFax (0473) 71-0055 - CEP 89251-200 - Jarag"á do Sul- se
,.' \
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DepoIs -de publicar
"Amor e Ódio", a autora

.Judith Gould lança /./111 de

seus melhores trabalhos. "A
Vida no Texas", onde de um

pequeno circo de imigrantes
em viagem pelosEstados Uni
dos, nasce uma dinastia de

mulheres, entreetasSlizabeth
Anne Hole, sua representante
maior. Marcada por HIII.pas
sado ruim, ela [unta forças
para construir um' palácio

.

de sonhos. EII(sim caminho, a
inveja, a paixão e a cobi

ça interpõem perigosamente:
Jenny, tão desejada pelos ho
mens e odiadapelasmulheres
é a maior rival de Elizabeth,
para conquistar Zach: um ho
mem com corpo enrljecldonos
campos, mente (reinada para
os sacerdócio, Cl pobreza fez
dele um criminoso.

Desua amarga rivalidade e

amor ardente semeou-se uma

.fortuna, Mais de que seria a

colheita de milhões de dóla
res?

(Ã venda na livraria epa
pelaria Graplfe! -Iolles: 72-
0137 e 72-0972)

RELÍQUIA

CORREIODOPOVO - 7

Primeiro disco temmais de dez anos
Quem se lembra do pri

meiro disco do Titãs, "Go

Back", que foi gravado há mais
de dez anos e agora é conside
rado pelos críticos da música
brasileira, uma relíquia.
Músicas como "Nome aos

Bois", "Diversão", Pavimen

tação", AAUU", que Ja
foi tema' de novela, "Polícia",
uma das musicas mais

regravadas pelogrupo, "Marvin",
"Go Back" e "Bichos Escrotos",
que foi proibida nas rádios da

época por apresentar pala
vrões na sua letra, marcaram o

disco.
Charles Gavin, Marcelo

Fromer, Sérgio Britto, Toni

Belotto, Nando Reis, Paulo

Miklos, Branco Mello e Arnaldo
Antunes que deixou o grupo para
seguir carreira solo, são os

próprios compositores das
musicas. Além, de "Go

Back", outros discos marcaram a

carreira da turma. "Televisãoi',
':rH�s",� , C'_""" "Cabeça
Dinossauro", que foi uma

regravação de Go Back, "Je
sus não tem dentes no país

COMERCIAL

dosbanguelas" e "O blesQ bIom"
são considerados uma das mais
perfeitas �ôieçõ;s- de dísco
do rock brasileiro. E os fãs do

grupo terão uma grande sur-

presa, poisMarcelo Fromer avisa
que este ano, irão fazer uma

coletânea, selecionando as

melhores músicas do grupo
desde o começo .

Globo continua em racha com a Brahma

REDE GLOBO

'06:30, Telecurso - 2' Grllu

07:00 - Bom Dill 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

Notícias
. '

13:15 - Jornal Hoje
13:30 - Video Show

14:00 - Rainha da Sucata

15:15 - Filme - "As violetas são

azuis"

17:00 - Os Trapal�ões
17:30 - Escolinha do Profes-

sor Raimundo

18:00 " Tropicaliente
18:50 - AViagem
19:45 - RBS NOticias
20:00 - 'Jornal Nacional

,

20:30 - Fera Ferida

21:30 - As aventuras do superman

22:30 - M'ilmo'rial de Maria Moura

23:30 - Jornal da Globo

00:00 - Jornal da RBS

00:30 - Filme - "Renegados até a

última rajada·

.o, �

- REDE-BANDEIRANTES

06:45 - Mistérios ca Fé

07:00 - Realidade Rural

07:30 -

'.Despertar da Fé

08:00 - Ola a D;à
10:30 - Cozinha Maravilhosa dll

Ofélia

11:00 - Flash - Edição da Il1lInhã

12:00 - il.contece

12:30 � Esporte Tolal

13:15 - Filme - "O prínclpe guerreiro·
15:15.- Programa Silvi� Poppovic
17:15 .. Supermarket
17:45 - Faixa Especial do Esporte
18:30 - Jornal da Barriga Verde

19:15 - Jornal Bandeirantes

20:00 - Faixa Nobre do Esporte
22:30.- NBA (ao vivo)
00:30 - Jornal da Noite

01 :30; Flash

·Alte,al/õe. nio Qomun/c.d.. ';0 de

,e.ponsabi/ldáde da. emisao,..,

ARlES - 21/3 a 20/4 - Fortes TOURO - 21/4 a 20/5 - Pala- GÊMEOS - 21/5 a 2'0/6 - Por CÂNCER - 21/6 a 21n - Não LEÃO - 2217 a 22/8 - Objetiva- VIRGEM - 23/8 a 22/9 -

sãoossentimentosque aninham vras belas, palavra� doces, mais que tenha pensado que pretendamodificar o seumundo mente, parece que nada mu- Sólidas amizades podem
no seu coração, Fortes o bas- palavras gentis. O poder deste estava perdendo tempo e di- sem em primeiro lugar você ter dou: os problemas continuam e ser cultivadas em detrimen-
tante para não deixar que fique tipo de palavras é o que neces- nheiro, suas suspeitas não se modificado a si mesmo. Com as pessoas com que se relacio- to da paixão. Neste sentido,
quieto. Não se nasce sob o sig- sita para pôr fim aos conflitos confirmaram e agQ(a pode co- carinho, use a sua energia para na continuam com as mesmas só você pode escolher o

no de Árias para deixar o tempo desnecessários. Há uma linhà maçar a perceber o resultado transformar suas atitudes va- "encanaç6es". Mas você mu- caminho. As paixões loucas
correr sem fazer nada. Aja de médiaque podesertrilhadà por das suas perigosas apostas. '

.. lha,:>. e substituí-Ias por outrás . dou, alguma chave foi mexida podem ser excitantes, mas
acordo com seus sentimentos. ambas as partes. Confie mais no seu destino. RoYas;.mais amorosas. no·seu interior, sua visão é outra não serão muit9 Iiteis.

LIBRA - 23/9 a 22/10 - Todas ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11 - SAGITÁRIO -22/11 a 21/12 � O 'CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/1 ' AQUÁRIO - 21/1 a 19/2 - Aos PEIXES 20/2 a 20/3 - o que
as incertezas, toda a insegu- Já não há tantas certezas nos perigo, o desafio, a conquista, Agora chegou o momento certo poucos, com o carinho e a boa fazer com tamanha força
rança, todo o caos .que vem seus motivos, pois a perspeCti- . tudo isso foi feito para sua natu- para compreender melhor as vontade de qUEom gosta realmente sentimental? O que fazer
vivendo se concentram numa va do amor toma mais suaves reza superar a si mesma. Por pessoas com quese relaciona. A do que está fazendo, você pode com este ardor que não o

só direção, e esta têm poucoa os contornos des stUS raciocl- isso, não devia quêixar.,se des separação se deve às diferen- construir o seu destino. Nie des- deixaficarquieto? Certamen-
ver com a beleza amorosa que nios. Congeleeste momerrtoem males que lhe acontecem, por- ças que poderiam aproximá-los. preze nada do que já tem, pensan.: te ir em frente com seus im-

tanto anseia, Mesmo assim a suamente, para recordá-loquan- que todos eles têmo objetivo de Relacionar-se com os iguais é doque é pouco, o destino se cons- pulsos e ver os resultados
trói assim.

sua alma respCIncte afirmativa- do quisei" ser duro novamente. tirá-lo da estagnação. . erítediante. desta parte do jogó de vida,
menté. •. _ -

-

, . que se chama destino.
-

�

Apósmil desculpas pela péssi
ma transmissão de Brasil x Cana

dá, a Rede Globo decidiu abrir o

jogo. Em um comunicado oficial,
a emissora diz que este procedi
mento, o corte da parte superior
da tela, muitas vezes não mos

trando asjogadas; foi adotadopara
"defender os interesses de seus

patrocinadores", neste caso, a

Kaiser. Nomesmo comunicado, a
emissora admite que a estratégia

do dia 5 foi um fracasso, onde
rendeu prejuízos que. ocasiona
ram à qualidade da transmissão.
A Bandeirantes usou imagens
geradas por uma TV canadense,
ao contrário da Globo que tem

câmeras exclusivas.
Outra bronca que agitou os

bastidores da Globo nos dias que
antecedem aCopa, foi a participa
ção dos repórteres com comentá
rios durante apartida. No jogo do

domingo passado, eontra EI Sal
vapor, Tino Marcos e Roberto
Thomé interromperam várias ve
zes a narração de Galvão Bueno,
deixando-o irritado no final do

primeiro tempo, que ele comenta
va um lance com Arnaldo César
Coelho eTinoMarcos o interrom
peu, falando no ar para os repór
teres que deveriam deixar os co
mentários dos que estão na 'cabine
em primeira mão.

-
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CONSÓR€IO PAMPAL86
VendoPampacorbranca. Con
tato fone 75-1450

Vende-se' consórcio de Gol
1000, com 13 parcelas pagas.
Tratar fone 72-0989. Falar cl
Milton ou Venita

VENDE-SE
Baú de F-4000 todo reforma
do. Tratar fone 73-0063

VENDE-SE
Três (3) Feezer H 3'0
Prosdócimo.
Um (1) Feezer H 40

Prosdócirno.
Novos - Brancos
Um (1) Feezer expositor de
sorvete para6 baldes. (Ártico
branco)
Dez (10) carrinhos de picolé
(semi novos)
Uma (1) máquina sorveteira

.

para 5 formas (nova - branca)
Preço cl 20% de desconto so

bre os novos. Tratar cl rosana.
Rua Roberto Ziernann, 19. Ao
lado do antigo Döering

p--------------------.
I
I

Academia Contato Livre
Ofereceaulas de:

Karatê de Contato - Kick-Boxing - Capoeira -
.

Defesa Pessoal, ambos os sexos.
Aulas de 2a a 6· - Vários horários
Aulas extras sábados e domingos.

Av. Getúlio Vargas, 847
próximo ao CIP

Academia Contato Livre II
Guaramiriin - Clube Curupira

__ Ap�sentando este recorte voo:
�•••_--- teraa 1·semanadeaulasgrátls.

�------------------}E.

OFICINA ELÉTRICA
VELOZO

Vende centrífuga de roupa,
fornoelétrico.Iavadoraderou
pa. Concertos em geral. Fone
72-1367

MARCENARIA GL LTDA

RuaFeliciarioBortolini,1400,
Barra do Rio Cêrro. Fone
(0473) 76-2704 - Jaraguá do
Sul

.�•

. CORCEU83
.

Valor 2700 dólares. Contato
fone 72-3747 ou 72-1066

fone: (0473) 71.2117
Rua JOGO Picolli, n° 104
JaraguQ do Sul - sc

.

,

� .

- 1 suite + 2 dormitórios;
/' t

-Excelente acabamento;
- Rua Jorge Lacerda.

Edifício Eldorado
- Apto. novo com 86m2;
- Contém 2 dormitórios;
- Excelente acabamento;
- Rua Florianópolis.
Obs.: Venha tomar um

..

cafezinho com a gente e
'

aproveitepara fazer um
bom negócio.

"Aproveite esta
<,

chance"
\

*
. Apartamentos prontos

para morar;,

* Otimas localizações;
* Pequena entrada e res

tante. em suaves presta
ções;
* Parcelamento' direto
,

.

com o proprietário.'
_

Edifício Argos
- Apto. novo com 134m2;

.
'

.

, ..:.:..:a._i}�-.

SUllleRO OU PEQUENA
EMPRESA VII NEGOCIAR·
COlAS GUNDES NI

fliRA BRASUfiRA DI MÁQUINAS
METALMECANICA - pLASTICO

ELETROELETRÔNICA - QUíMICA
PETROQuíMICA - EMBALAGENS

21 a 25· de·Junho/94
Plvil�ÕIS di PIOEB ·llu.IIIU/se

o SEBRAE/SC e a FCEM .orlaram, nesta aa

edição da BRASILMAq, o pavilhão da
TERCEIRlZAÇÃO INDUSTRIAL �ra as miolO e

pequenas empresas, ao ousto de 70 URV'. o
1112 • Uma excelente oportunidade para vooi
ofereoer .rvl9oa para as grandes que eatarão
lá. Reserve Já .u espaço no baloão SEaRAE

de aua oldade. Estas, ent..
outras empresas, Já estão oonfInnadas:
·,ATLAS COPCO • ADRlÁnCA. BOIAR
• SANCHES BLANES • CARL ZEISS
• CIWAL • WALTEC • ROHM • BRDE
·ACTENO· ONÇA • BINZEL. IBRAM

• HOH - MÁQUINAS. KSB • ETA • GEMÜ
• DEVlLBISS RANSBURG • SPIRAX SARCO
• DRESSER/WILLY. AÇU INFORMÁnCA
• REXROTH • IORGA 6LEOS • KARCHER

Apolo:
FIESC - Fed. das Ind.OO Est.
de S. catarina
AaB - Ass. Come Ind.
deBlumenau
ABINEE - Ass. Bfas. da Ind.
Eletroeletrônlca
ABIMAQ - Ass. Bras. das Ind.

.

de M6q. e Equipamentos
SINDIMAQ - SIQd. Nac. da
Ind. de M6quinas
ABIPLAST - Ass. Bras. da Ind.
doPlóstlco
A.B.S. - Ass. Bras. de

Soldagem

Promotora:

FONE�(051)�2254
(051) 331.2537

.

FlI: (051) 334.0223
- -

'SEBRAE SEBRAE
== -

sc . Rs
RlSERYAS E INFOI�
DlRETAMENIE NO BALCAO
SElWDI SUA CIDADE.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Iaraguá do Sul, 08 de junho de 1994.
Dun'tJl Vasel

PrefeitoMunicipal
Anexol

Esquema de convocação
Data: 17/06/94

Local: Fundação EducacionalRegional Jaraguaense - FERJ

Endereço: Rua dos Imigrantes, n· 500
Honlrlo: 09:00 horas

Cargos:
• Auxiliar de set'VlÇ05
• Contínuo
Honlrlo: 10:00 horas

Cargos:
• Auxiliar de topografia
• Carpinteiro I
·Copeiro
• Controlador de embarque
• Eletricista de auto

Honlrlo: 11:00 horas

Cargos:
• Eletricista
• Jardineiro
• Latoeiro
• LubrificadorlLavador
• Mecânico I

rb-:-. .�
,

··t�·�:�
Estado de Santa Catarina

PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul
Edital de Concurso Público

N° 01/94
Edital de Convocação para Entrevista

A PrefeituraMunicipal de Jaragua do Sul. através da Secretaria de Administração
e nos tennos dos itens 12, 18, 20 e 24 do Edital de Concurso Público N· O1i94.
convoca os candidatos aprovados nas provas de Aptidão, Conhecimentos Básicos
eConhecimentos Especificos para Entrevista, segundo o esquema abaixo (Anexo
I).
Os candidatos deverão comparecer ao local da Entrevista nos horários de convo
cação, munidos de Cédula de Identidade, Protocolo de Inscrição e'caneta esfero
gráfica azulou preta. Os inscritos para os cargos operacionais e administrativos
deverão apresentar no ato da Entrevista suas Carteiras de Trabalho para consulta,
e os inscritos para os cargos técnicos e nível superior deverão apresentar no ato da
Entr""ista o "Curricalum Simplificado·, cujo modelo se encontra â disposição na

Divisão de Recursos Humanos. na GaleriaD Francisco, para ser anexado à folha
de Entrevista.

VILA LENZ! - Fundos
daWeg I - RuaPe.Alberto
Jacobs, nO 55/85, esq. 0/
RuaProf.AnlonioAyroso
- Prédio c/aprox. 65Om',
edificadoem ter. 0/ aprox.
700m'. Pre90 60.000 .

CENTRO - Apto.
c/ 2 quartos, mais
dep. - Ed. Hass - Av.
Mal. Deodoro
27.000 URV's.

VILA LENZI - Rua
. JoãoPlanischek- Casa.
emalvenaria,C/150m',
edif. em terreno cl

375nf-21.oooURV's.

PUBUCAçÖESUGAlSIIM6VEIS
• Mecãnico II
• Pintor
• Encanador
Horário: 14:00 horas

Cargo:
• Merendeira
Horário: 15 :00 horas

Cargos:
• Pedreiro I
• Pedreiro II
• Pintor Letrista
• SoldadOr
• Torneiro mecânico
Hor:irlo: 16:00 horas

Cargo�:
.

• Supervisor de vigilância
• Viveirista
• Fiscal ambiental

,

• Fiscal de postura
• Fiscal sanitarista
Honlrlo: 17:00 horas

Cargos:
• Fiscal tributarista
• Auxiliar de enfermagem
Horário: 18:00 horas

C.rgos:
• Recreador
• Fotógrafo
• Operador de som
• AJmoxarife
• Auxiliar de estatística
• Cartógrafo

Data: 18/06194
Local: Fundação Educacional Regional Jaraguaense - FERJ

Endereço: Rua dos Imigrantes, n· 500
Honlrlo: 08:00 horas

Cargo:
• Servente (até 61·)
Horário: 09:00 horas

Cargos
• Servente (Do 62· ao 91·)
• Zelador (Até o 31·)
Honlrlo: 10:00 horas

Cargos:
• Zelador (do 32· ao 85·)
• Programador Jr.
Honlrlo: 11:00 horas

Cargos:
• Supervisor de segurança do trabalho
• Técnico agropecuârio
• Técnico de contabilidade
• Técnico de eníermsgem
• Técnico em higiene bucal

RUA JOINVILLE - Ótimo
terreno cl frente pl rua Joinville,
medindo aprox. 345m2, edif. cl

casa em alvenaria. PreçolBarbada:
30.000 URV's,

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

condiwe$)· '

• Topógrafo
• Massagista
• Engenheiro civil
Horário: 14:00 horas
Cargo:
• Atendente de berçário (até o 61°)
Horário: 15'00 horas

Cargo:
• Atendcnte de berçário (do 62· ao 122")
Horirlo: 16:00 horas

Cargo:
• Atentente de berçano (do 123· ao 183·)
Horário: 17:00 horas

Cargos:
• Estatístico
• Arquiteto
• Assistente social
Horário: 18:00 horas

Cargo:
• Médico (até O 30")
Horário: 19:00 horas
Cargos:
• Médico (do 31· ao 41·)
• Enfermeiro
• Enfermeiro do trabalho
• Médico do trabalho

Data: 19/06194
Local: Fundação Educacional Regional Jaraguaense • FERJ

Endereço: Rua dos Imigrantes, nO 500
Horário: 08:00 horas

Cargo.:
• Engenheiro sanitarista
• Advogado
• Farmacêutico
• Fisioterapeuta
• Fonoaudiólogo
• Psicólogo
Horário: 09:00 horas

Cargo:
• Odontólogo (até o 300)
Horário: 10:00 horas

Cargo:
• Odontólogo (do 31· ao 6(0)
Horário: II ,00 horas

Cargos:
·Jorna1ista
• Museólogo
• Pedagogo
• Orientador educacional
• Orientador pedagógico
• Técnico em lazer

.

• Terapêuta ocupacional
• Veterinário

VIEIRAS - Casa em al
venaria 0/ aprox. 19QmZ,
edif. em terreno 0/ eprox,
450m2, na rua Edlmmdo
Emmendoerfer, nO 66 •

2S.000 URv«

Loteamento Borba -

Ter. c/ aproK. 900Jn>, c/
casa em alvenaria de

aprox, 110m', sitoa rua
Avelino Floriano de

Borba, nO 172. Preço:
15.000URV's.

VILA LALAUIPROX.
MARISOL ·Casaemal·
venaria cl 250m2, 4 qtos,
demais dep. todamurada
0/cen:aem aIwninio - Rua
GermanoMarquardt, 170 .

·49.000URVs. (Em con

di9ÕCS)

CENTRO - Apto.
grande/Ed. Jaraguá
- suíte, 2 qtos,
BWC,salas,demais
dependências e ga

- 45 mil

ARMAÇÃO/PRAIA
GRANDE-Frenteplmar
- 600 metros após Res
!atuante di> Baino, exce
lente casa em alvenaria 0/

aprox, 240m', em ter. 0/

aprox. 90Om'. Prc90:
1SO.000 URv«

VIEIRAS - Rua 601

(JIII'III!IIáiSchroeder), ter
reno de 540m' esquilta
com rua 470, edificado•

com prédio em alvenaria
(2 pavimentos), 0/3, saIas
comerciais. 3111'105. Pre-

90: 144milURVs.

em alvenaria c/
130m' (faltando
acabamento) terre
noc/360m'-Preço:
18.000 URV's

(aceita proposta).

CENTRO - Rua

Felipe Schmidt n· 49

(próxima. Assoe, Co
mercial) terreno cl

688m', com casa em

alvenaria de 150m' •

Preço: 60.000 URV's.

CENTRO·Ed. Gardenia
- Rua Balão do Rio Bran
co. Apartamento cl 4

quartos(1 suíte),3banhei·
ras, 2 salas•. sacada" área
deservíçoegaregem, Pre-
90: 30.000 URVs.

reno c/350m', pró
ximo Colégio
'HolandoGonçalves
no Lot Waldemar
Schimitz - Preço:
7.500 URV's.

"Bruns" - City Figueiras - Casa
em alvenaria (nova) cl aprox.

110m2, edif em terreno de esqui
na. todamurada. - 22.000 URVs.

VILA LALAUIPROX.
MARISOL-Casaem al
venaria 0/ 250m2, 4 qtos,
demais dcp. todamwada
0/cen:aemaIwninio-Rua
GermanoMazquardt, 170
·49.000URv« (Ern con
diçIles)

RUA JOINVILLEI
ADtLIA FISCHER -

Apto. o/aprox. 220,OOm>,
",.mais garagem, ao lado
�

daRecrcstivaMariso� em

cima di> ·Walter Veícu

los'. PIe9O: SO.OOOURVs.

CENTROINOVA BRASíLIA -

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

barbada: 80.000 URV's

BARRA/LOT.
PAPl - Lindo terre
no c/411m2 (esqui
na) 13.000 URV's.

quina fazendo fren
te em 31,50m para
rua José Teodoro
Ribeiro - Área c/
579m' • 15.000

CENTRO - Frente pl 2
ruas: José Emmendoerfer
e José Menegotti, terreno
c/ aprox. 1.200m',
edificadi>comcasaem ai·
venaria com 145m'· Pre-

90: 90.000 URv« (A
combinar)

SÃO I.,UISffIFA
VOEGEL - Casa

em alvenaria c/

aprox. 70m2, edif.
emterrenocl600m2
� 18.000 URV's.

CENTRO • Rua José
Emmendoerf... • Excelen
te lote 0/4� (J5x 30),
próximoaoAteIierdalnd.
de Quadros 3 Américas •

Preço: 10.000 URv«

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Frango da Granja
Salsicha Wilson
Linguicinha Santa Fé
Linguicinha Seara
Trigo Boa Sorte
Trigo Boa Sorte
AçúcarPortobello
AçúcarPortobello
Margarina Delitata
Água Sanitária Clorisol
Massa Vitória

o SUPERMERCADO VI'ÓRIA DECLARA GUERRA À INFLAÇÃO!!!
CONFIRA NOSSAS PROMOÇÕES PARA ESTA SEMANA

..........................CR$ 547,00

. CR$ 3.597,00

. CR$1.980,00

. ..•.....•.....•.......•.•CR$1.159,OO

..........................CR$ 4.900,00

. CR$ 1.370,00
• ••••••••••••••••••••u •••CR$ 2.490,00

•.•••..••••••••••..•.••••••.••••.••.•••••••.•••.•••.••••••••••••••••••••.• Kilo .••••••.••••••••••••••••.•CR$ 2.390,00
...............................................••�.r.'....•...•............. Kilo .••••.••••.•.••.•••••••••.CR$ 2.980,00
..•.•.•.•......•.•..•..•....•....••.•.••••..••••••.•••..••••..•.••••••.... Kilo .••••..••...••••.•••.•••••CR$ 2.480,00
...•••••.......•.••.••..•...•••••••...••••••.•.•..•••••••.•.....•••••••••• Kilo •••..•.•..•••..••••.••.••.CR$ 3.980,00
••••....••.••••••••.•...••••.••......•.••.••••••.•....•.....••••••••...•.• 5 Kilos ..•.•....•••••.••..••.•.••CR$ 4.960,00
.•.•••.....•...••...........••...••....••....•..•••.•.••...•...••••••.•..• 1 Kilo ...••.••.•.........•••.•••C·R$ 1.090,00
....•...••.•••••.•••••••••.••.•...•••....... ••...•••• .••••••••• .••••...... 5 Ki los ••.••••••••••••••••••....•CR$ 7.280,00
............................................•............................. 1 Kilo •••.••••...••..•..•.•...••CR$1.456,OO
...•••••••.••..•••.•....••..•...•......•••••••••...••••.••.••..••......... 500 Gr. . ........•••••.•••.••••.••CR$1.470,OO
•••••..••..•....•••••.•.••.•••••....••••••.•.••••••.••••.•..•••.•••••.•..• 1 Lt. . •..•••••••••••••••.••..••CR$· 980,00
•.•....•....•.••••.........••.••.....•••••••..••••.••.........•.•.••••••.. 1 Kilo ••.•••.•...•••...••.•••.••CR$1.699,OO

Sabonete Palmolive Suave .

Creme Dental Kolynos 90 Grs. Leve 3 pague 2 ..

CremeMu/ti Frutas Kranel .

AbsorVente Classe A .

Vinho Garrafão Castelo Nobre ...................•..........� .

Extrato Tomate Quero lata
P

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Detergente PÓ Urso Branco ro••••••••••••••••••

�.
.

w . . .

'.' ' ....• '. ' ..........................•...
-

......•..•••••.••..•.
-

....••..... '.'-' ....•.•...........
-

'.' ...•.....• '.' ••.•....••.•••..................•......................••....•.•••......•.•.•...•..............•.............................................. '

..•... -.

- -. '." •...............•.•................•;- .•......•••..••_.: •.....••.••..........•...........•..•.......•.•.•.•.........••..•..•••.••••........•.••.•>:••... :.:.: : :�.:.:.:.:.:.:•.. : ••. ; •......•..••••.•.•..•.•.• : .•..•..:.:.: :.: :.:.:.:.:.:.:.:-: ......•.•••.•.•.

PROMOÇÃO "QUARTA-FEIRA GORDA", UMA EXPLOSÃO
DE PREÇOS BAIXOS, VENHA E CONFIRA!!

90 Grs.
90 Grs.
1 Kilo
C/10
5 Us.
370 Grs.
1 Kilo

Farinha de Mandioca 'Vitória .

Vinho Garrafão Mattuella .

Ervilha Quero .

Cerveja Schincariol .

Pizza clorégano 140gr. Romanha .

Apresuntado Hansa � .

Biscoito Sortido 500gr. Parati .

Ovos Vermelhos .

•..................................� .

: APROVEITE AS PROMOÇOES DE JUNHO QUE O SUPERMERCADO :
I. , .

': - .. VlliORIA PROMOVE ANTE'S DA VIRADA DA MOEDA. .

.. :
• •

: GASTE SEUS CRU,ZEIROS REAIS COM QUEM-VEND'E'MAIS BARATO :
• •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1 Kilo
5 Us.
200 Gr.
Grfa.
Unidade
Kilo
Pete.
Dúzia

................ , CR$ 498,00

. CR$4.900,00

. CR$ 698,00

. CR$ 990,00

. CR$ 759,50

. CR$ 4.200,00

. CR$1.977,60

. CR$1.980,00

VENDEMAIS PORQUE VENDEMAIS BARATO

OFERTAS VÁLIDAS SOMEN"fE PARA OS DIAS 14/6 À 18/6/94
OU ENQUANTO DURAREM NOSSOS ESTOQUES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Casos de Polícia
Limpou mesmo

o Gervis LuisBrocnoli, que contratou uma tal de Sueli (sobre
nomenão constavanoB.O.),parafazero serviço de limpeza de sua

. residência, não sabia que a mulher era tão eficiente assim.
Deixando-a sozinha, namaior confiança, Gervis ao retornarpara
a casa sentiu falta de seu anel de ouro, onde estava gravado seu

próprionome, eamulher tinhadesaparecido, ''fazendoum servictnho
bem limpo". Agora restapara o Gervisperguntaràsua vizinhaque
sabe onde a Suelimora,Morro da Boa Vista, e recuperar seu anel. .

CuidadaSueli, daqui a alguns dias alguém vai baterna suaporta.

Foi defender e acabou apanhando
Após estar conversando com seu genro Alfredo Schartz, Leo

Gesser presentiu a presença de 'seu vizinho, todos residem no

Ptnheirõo Grande, em Nereu Ramos, e sem mais nem menos ele

(vizinho) e oAlfredo cairam no tapa. Com boas intençõesde apatar
a briga, Leopegou umafaca de churrasco e entrando no meio da

confusão acabou levando um soco na cara.

Ameaçou e está marcado
Cuidado, seu Lando/ino Jantsch Filho, residente na rua 7 de

julho, em Corupá. Apolíciajá sabe que você anda ameaçando sua
. mulherRenilde, e segundo consta no B.O., ela nãopode nemmais

voltar para casa, pois está sob ameaça de morte. Lendolino, a

polictajá tem seu nome na delegacia, e qualquerbobeira que você
cometer, os homenspõem a mão em ti. '

Furtos
Uma ondamuito grande defurtos veêm acontecendo na região

de uma semana para cá. Vamos a eles:
- Foi roubado dia 22 demaio último (queixa registrada dia 6 de

junho) uma Brasilta bege, ano 80, placas EL - 5648, chassi -

BA955570, de propriedade de Ivo Cordeiro. Foi furtado talioná

cheque e documentos. Maiores informações pelo fone (0474) 26-
2431. Paga-se recompensa US$ 250.

- Um ciclomotor dopátio da WEG LL, de Nêzio Pedro Correa,
placas JK - 721, cor dourada. Contato pelo fone - 72 - 1559.

- Um Tempra, an093,placasAQ- 0187, depropriedade deLuis
Alberto Tiefenses, residente naProcópio Gomesde Oliveira, 717,

apto 34 Contatospelo telefone - 72 - 3232 ou 72 - 0123.

LIGUE JÁ PARA

72 -3383
E FAÇA UM

BOM NEGÓCIO.

I'
I
I

I.

SELVAGERIA

Dois policiais. são agredidos
violentamente po� âe: homens
J araguá do Sul - Dois

policiais da P0liciaMilitar, que
não quiseram se identificar, fo
ramagredidosviolentamentena
madrugada de sexta-feira para
sábado,porvoltade Ih30,quan
do trabalhavam na frente do sa

lão LíderClub. De acordo com a

d e I e -

ru�e�: '1I11dlllslIill
Wulf, os

PMs es

tavamfa
zendo
um fla
grante

SII••,II.II

.111/911t1
IIllIlI'tlltlll

em um

outroelemento, quandoforamata
cados. "Segundo o depoimento
deles,foramaproximadamente 10

pessoas que os cercaram e come

çaram a agredi-los, sem explica
rem o porque do ato de selvage
ria", disse a delegada.

Surpresa
Depois <lã chegada de reforços

a polícia conseguiu prender qua
tro elementos. Jair e Cláudio
Bledorn, Moacir dos Santos e

CharlesRobertoGomes, todos re
sidentes na rua 25 de Julho, em
Jaraguá do Sul. A delegada ficou
surpresa com a atitude do juiz do
Fórum, Carlos Alberto daRocha,

.

que pediu relaxamento de prisão

Delegada não sabe omotivo do relaxamento da-prisão

no sábado pelamanhã -. "Pode ser
que eles estejam respondendo in
quéritopolicial em Iiberdade", co
menta.

Um dos policiais foi levado ao
pronto-socorro do HosPital São
José, com fratura na clavícula e

outro na mão esquerda.'A polícia
está investigando o restante dos

BADERNA

Motoqueiro invadeplantação
de avida e causa prejuízos

agressores, e pretende ouvi-los

pára saber o motivo da agressão.
Ontem, o juiz Carlos Akberto

da Rocha disse que mandou um

documento oficial para o relaxa
mento da prisão dos quatro ele
mentos, porque são todos réus'
primários, não têm antecedentes,
têm residência fixa e trabalham.

Homicida deve

se apresentar'

hoje àpolícia
Coropá - A polícia espera ou

vir hoje o depoimento do elemen
to responsável pelamorte deLino
Franke. O crime aconteceu no dia
3 passado, e a polícia já tem um

suspeito, mas não quer divulgar o
nome. De acordo com o comissá
rio Zocatelli, os dois vinham se

ameaçandoháalgum tempo atrás.
"Segundo testemunhas, o elemen
to desconhecido estava ameaçan
do de morte diariamente Lino.
Eles se encontraram e após um

bate-boca, Franke levouumapau
lada comum pedaço de pau, queo
atingiu na cabeça", afirma.

Corupá - ApolíciadeCorupá
apreendeu no dia 10 último, a

carteira de motorista de

Alessandro Macanha, 20, resi
dente naquele município. De

acordo com o comissário
Vanderlei ZobateHi, Macanha e

o menor F. A., de 10 anos entra

ram comumamoto na plantação
de aveia de Dirson Marcos

Minatti,sexta-feirapassada. "Se
gundo avítima,Macanha é quem
estavapicotando amoto, F. esta
va de carona. Os dois estavam a

tarde inteira aprontando na cida
de", disse.

A polícia tainbém recolheu a

moto, quepertence àAlessandro,
e deverá ecaminhar ao Fórum de

Jaraguá do Sul o inquérito
policial.A plantação de Dirson
ficou completamente destruída,
mas o proprietário ainda não fez
o levantamento real dos prejuí
zos.

De acordo com outros regis
tros nos boletins de ocorrências
da delegada corupaense, não é a

primeira queixa que os policiais
recebem contra Alessandro
Macanha.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIÓDO POVO -12 JaraguádoSul, 14 dejuDhô de 1994

VANTAGEM

'C,iciúma conquista I" fase
do estadualcom antecedência
J araguá do Sul-Embora

tenha perdido pôr um a zero

para aCaçadorense, oCriciúma
já conquistou com antecedên
cia a primeira fase do campeo
nato estadual, e irá entrar com

umpon-
to de

1
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gem no

-p enta

gon a I
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pal. O

'Illpoltl
tlossiHtOIl
olÍllltl
}lIVtllllillO

"Tigre"
foi beneficiado pelo empate de
um a um entre Juventus e

Blumenau, ficando com 34 pon
tos, contra 31 do Juveritus. Os
dois clubes já estão confirma
dos para a próxima fase.
Figueirense, Joinville,Marcílio
Dias eTubarão lutam pelas três
vagas restantes. O time da Ca

pital tem 30 pontos, contra 29

do Joinville e 28 do Marcílio

Dias, que jogaram ontem à noi
te (não estão computados os

pontos desta partida), em

Florianópolis.
Definindo

No pentagonal secundário,
onde classificam-se três para a

'fase final do campeonato,
Araranguá,Atlético, Blumenau
e Chapecoense, esperam mais
um clube para integrar o grupo.
No pentagonal de rebaixamen
to, Inter, Joaçaba, Concórdiae
Caçadorense definiram o gru
po, demonstrando a má fase
dos times do oeste.

.

FINAIS

Peterson lzidorolCP
-;,

Rigotti (E) treinou durante a semana e está à disposição do treinador

Transferido
O jbgo entre Juventus e

Caçadorense que estava mar

cado para o próximo domingo,
foi transferido para amanhã à

noite, às 20h 30 no estádio João
'Marcatto,

O treinador Abel de Souza
ainda não definiu a equipe que
entrará jogando, mas seis joga
dores estão "pendurados" com
dois cartões' amarelos. Júnior,
Nei, Lin, Scharles, Índio e

Leonetti estão sujeitos a não

jogarem a primeira partida da

próxima fase. 'Amauri, Jair e

Gilberto receberam o terceiro
cartão amarelo e não jogam
amanhã. Caso adocumentação
domeiaAnderson seja liberada
pela FCF, ele entra no lugar de
Amauri, deixando Silvinho na

frente.

Outra possibilidade é a en

trada de Antunes, retornando
ao time depois de uma contu

são, também nö meió-campo,
ou deixar o mesmo time que

jogou em Blumenau; Silvinho
no meio e Ronaldo na frente.
Alcir retornadepois dé cumprir
suspensão, omesmoacontecen
do com Júnior na lateral es

querda. A diretoria analisa a

possibilidade da contratação de
mais um jogador, que -prova
velmente será um .atacante.
Desde o começo da semana, o

. treinador Abel de Souza está
contactando com alguns clubes
do interior de São Paulo e

Paraná, e já tem um nome em

vista. O prazo final de

contratação de jogadorespara
o campeonato eatarinense/Sé,
encerra-se no próximo dia24.

Campeonato estadualâe vôleijuvenil
Jaraguá do Sul - Começam

amanhã à noite osjogos finais do
campeonato estadual de vôlei ju
venil feminino. A abertura desta
última fase; hoje, terá o jogo entre
AD. Jaraguá' -x Sociedade
Ginástico de Joinville. Amanhã é
a vez de Joinville jogar contra a

ªluy�lei de Blumenau.,Os jogos

nestes dois dias iniciam às 20

horas, no ginásio Arthur Müller.
Sábado será a última rodada,
quando Jaraguá enfrentará
Blumenau, às 17 horas.

Objetivo
A equipe jaraguaense, que tem

nocomando técnicoMazinho, pre
tende c�nqui�t�r 9 titulo ft tr51zer

màisumcampeonatoparaJaraguá
do Sul. A entrada é franca. A

prefeitura municipal de Jaraguá
do Sul, juntamente com a Funda

ção Municipal de esporte estão
realizando a campanha: "Doe um
agasalho". Quem' participar da

promoção concorre'a vários brin
des.

..

bolonísticas, o Ás de Ouro rece

beu no sábado último a aguerrida
equipe de bolão "Vagalumes",
do Clube Literário de Curitiba,
bairro de Portão, com recepção
na entrada da cidade (Posto
Marcolla), um lauto jantar,
companheirismo e a inesperada
vitória dos bolonistas locais que
venceram pela apertada margem
de 1.750 pinos a 1:743.

A veterana agremiação do Ás
de Ouro, um dos poucos clubes

que possuem um completo
documentário de suas atividades

esportivas, registradas em quatro
tomos, denominado deAVida da
Vida que a Gente Leva, alémde
possuir livros do cancioneiro es

portivo e um hino do clube, os
votosdecrescentedesenvolvimen
to desta modalidade de esporte..

ÁSDEOURO

Clubejá estâperto tio seu cinquentenário

Confraternizaçãomarca os
46 anos do veterano clube

O veterano clube de bolão ÁS
DE OURO, filiado ao CAB, no
mês recém-findo completou o seu
46° ano de existência; o que ser

viu de motivo para assinalar com
um lautojantar, ao mesmo tempo
que elegeu o novo presidente que
recaiu, por, unanimidade, no

desportista"Juca" (JoséOalmarco
Filho) que foi muito cumprimen
tado.

Na ocasião foi tomado o fla

grante que ilustra esta nota, em

que aparecem aMárcia, esposa de
José Dalmarco FO, o próprio
"Juca"já investido na presidência
do veterano clube e o eficiente
secretário Tommy Fruet. Em pé
da direita para a esquerda, o

bolonista Carlito Chiodini, ex
presidente e o nosso diretor.
Iniciando as atividades

ITAJAí

Jaraguá participa dos Jogos
Escolares de Santa Catarina

Itajaí -Aproximadamente 130

pessoas, entre elas coordenado

res, técnicos e atletas irão inte

grar a equipe jaraguaense que vai
disputar nos dias 15 a 19 deste

mês em Itajaí, os Jogos Escolares
de Santa Catarina. A delegação
será comandada pelo técnico
Cícero Antônio de Araújo.
A FundaçãoMunicipal de Es

portes participará no atletismo,
no xadrez, no basquetebol mas
culino juntamente com Joinville
e Itajaí, no feminino com

Guabiruba e llajaí, handebolmas
culino jogará contra Joinville,

Blumenau e Penha na primeira .

fase, no feminino, enfrentará
Joinville, Guabiruba eBlumenau. .

O tênis de mesa estréia contra

ltajaí, edepois pegaBlumenau. Já
no feminino, a chave é composta
por Indaial eBombinhas.Ovolei
bol masculino, que é uma de nos-.
sas forças, enfrentará Brusque e

Blumenau na primeira fase. O
feminino nesta modalidade não

participará.
,

Somente no basqueteból classifi
cam-seasduasmelhoresequípespara
a fase estadual. Nas outrasmodalida
dessomeraeocampeãopassade íase,
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