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Juventus joga
-

tranquilo com

o Figueirense

Abertura ontem

C - v

CR$ 2.750,00 =RS 1 -

Técnicos dos EUA

defendem reajuste do
P/mIO Realpara evitar

subida da inflaçõo.

-No�embro-

Com,RS 0,899
Tur,RS 0,88

R$0,901
R$0,91

Com a derrota 'do Joinville

para o Tubarão por 2 a 1 e a

vitória dó Juventus diante do

Figueirense por2 a0, o "Mole
que Travesso" classificou-se
como único 'representante cÍo

e.

Norte n_8-�!9..� . ..:_?
'�·Mel1sê.

� .. �;{- . �t",
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Amvalilnfantil
circulahojecom
muitosquadrin/l0S

Circula nesta edição o ca

dernoAmvali Infantil, publica
ção do CP dirigida especial
mente.às crianças combrinca
deiras, desenhos, passatempos
ehistórias emquadrinhos com
aventuras' da Ritinha e

Reginaldo.
PáginaS a8

ConsórcioRegata
agora em

. Jaraguá do Sul
Líder de veadas no Estado,

o Consórcio Regata se faz pre-
.

sente com instalações à rua:

Adélia Fischerantiga Menegotti
Motos, empresa conceituada
como a mais sólida do Estaäo

,

em seu ramo pela eficiência de
seus serviços e por um atendi-

.

mento personalizado.
Contando com urna equipe

de vendas de consórcios do
mais alto nível para melhor
atender seus clientes e colo
candoa disposiçãogrupos para'·
automóveis e motos .Ó:

Pelas ruas do centro, servidores protestaram exigindo aumento e eq�iparafão salarial .

PARALISADOS _

Servidoresmantêmgrevepormelhoressalários
'pouco mais de 60

servidores da prefeitura
de Jaraguá do Sul, amai
oria carpinteiros, pe

dreiros, serventes e mo-

toristas continuam em
.

greve comandada pelo
sindicato da categoria.
Eles .reivindicam equi
paração salarial com os

servidores que optaram
pelo regime estatutário .

N o início da semana

houve uma rodada de ne

gociações entre o sindi-

cato' e a prefeitura sem

que as partes chegassem
a um acordo .sobre o va

lor.

Página 3

FONE (0473).76-3�00 .

. __ -....'Í�
Oalgodallm);lélv.Ja.f ,��' '\
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FAX (0473) 76-0304
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CORREioDópovo-"2

política - eleita em 01/0311 936 - c

composta dos srs, Ricardo
Gruenwaldt (Presidente), Emanuel
Ehlers, Francisco Mees, Carlos
Guenther Jor., Waldemar Grubba,
Ignácio Salomon, Artur Müller c,
Emílio da Silva, que assumiu com o

assassinatodeGruenwaldt.em 1937
- o prefeito lOTen. LeônidasCabral
Herbster, no uso de suas atribui
ções "e com a devida autorização do
exmo. sr. dr. Interventor Federal,
deste Estado" (assim constava do
Decreto-Lei n° I, de 02/02/38, do
pref Ruy Stockler de Souza), pu
nha em andamento, dentro da deli
mitação do quadro urbano anterior,
o serviço de melhoramento, aí es
tão; nas frentes da edificação de
José Emmendoerfer, de um lado, e
de outro, no negócio de Walter
Hertel, as pedras, os muros de arri
moeorneio fio, que transformavam
as vias públicas.

Outros beneficios se faziam ver

com os postes de cimento levando
os fios da energia elétrica e a ilumi
nação pública, precária, é verdade,
mas que, de noite, mesmo com as

pectos de vagalumes, elas indica
vam a direção do caminhante notur
no, Paralelamente aos postos, outra
fiação, transportava as linhas tele
fõnicas, já preparando o "terreno"
d€outros atosadministrativos, como
a futura edificação do PaçoMunici
pal, aí na Rua dr. Abdon Baptista,
que mais tarde passou a chamar-se
de Avenida Marechal Deodoro da

Fonseca, em homenagem ao

proclamador da República dos Es
tadosUnidos doBrasil e ocasião em

que, como presidente da Assem

bléia Provincial, o dr. Abdon

Baptista, hipotecava os seus "servi"
ços e esforços pelo bem da Pátria
Republicana" ("Republica", ed. I,
p.l, de 19/11/1889) .

Bem visíveis são na foto, o "Ho
tel Wensersky", atual Lojas HM, a
casa de Freymund.Freygang e a

imponente torre da igreja São Se

bastião, no alto da colina, a igreja
que 'inicialmente chamou-se de
"Santa Emília".

Fritz von Jaraguá - 08/94.

EDITORIAL

Fazendo a coisacerta
.

, Felizmente, a poluição na região de

Três Rios do Norte, constatada recentemen
te poranálise da água consumida pela popu
lação indicando a presença de coliformes

fecais em índices próximos a 100%, começa
a ser resolvida. Num trabalho de parceria
entre o loteador, prefeitura e comunidade, a
primeira etapa de um projeto de saneamento

básico começa a ser implantada sábado.

No loteamento Santo Antonio, em situa-

.
ção irregular, 86 sistemas individuais de

fossas e filtros serão colocados como primei
ro passo paraevitaracontaminação das águas
não só utilizadas no consumo humanos mas

também na irrigação de lavouras de arroz
.

existentes náquelaregião. Este processo per-

mitirá uma pureza de até 95% da água.
Aação se estenderá por outros löteamentos

irregulares, existentes em grande número no
município, devendo chegar numa segunda
etapa ao Jaraguá 84. O trabalho mostra não

apenas os resultados semprepositivos quan
do as coisas são' feitas em parceria, com

divisão de custos. Mostra.mais do que isso,
mostra que, quando hávontade política para
se fazer obras sem que os interesses políticos
venham em primeiro plano, tudo é possível.
Mas não só em loteamentos esta filosofia de

conduta pode seraplicada. Em qualquer área
as ações de parcerias tem se mostrado efica

zes. É um processo que precisa ser estimula
do, cada vez mais.

Não destrua Corupá
Não consegui entender ainda

por que quealgumas pessoas sen
tem o prazer dedestruir o que nos
traz alegria e nos defendem.

O que vem acontecendo em

plena cidade de Corupá é uma

destruição, é falta de considera-

ção, . é

irrespon
sabili
dade por
parte de
certas

MO/OIIIO
depássoros
ium D/O

pessoas.
'Um dia
amanhe
ceu, e a·cidade estava com várias

.

árvores quebradas, árvores que
decoram as ruas, que fazemvocês
se orgulharem da. cidade onde

. moram. Porque quebrar! Ela não
fezmal algumavocê; pelo contrá
rio, elas só estavam fazendo o

bem.

.

Ontem amanheceu o dia e

Corupá escutava o canto do sabiá;
mas hoje de manhã o sabiá não

veiocantàr, enãovemnuncamais;

• •

criminoso

*Wanderlei Zocatelli

porque mataram o sabiá.
Onde já se viu!
O sabiá não cobrava para can

tar, apenas estava cumprindo sua

função aqui, que veio para nos

fazer feliz.

Entãoagora euperguntoavocês
que mataram o sabiá:

Será que vocês estão passando
fome?

Será que são infelizes na vida?
Ou talvez porque o canto do sabiá
trazia a lembrança do crime co

metido com os outros sabiás.
Parem com isso! Por favor.
Não gosto de chamaraatenção

.

das pessoas, mas esses cidadãos

que estão empleno centro da cida
de com espingarda de pressão na
mão esperando os pássaros para
se divertirem com o sofrimento

.

dos mesmos, eu dou um alerta:
Está na hora deparar com isso,

a polícia já está de olho em.quem
mata o sabiá, e mais cedo oumais
tarde vai pegarvocês, e s�ja quem
for será punido.

Vocês já são grandes que ehe-

ga, conscientes de mais, para sa

ber o que é errado; vocês têm

famílias, sãobeminformados, têm
nível médio de vida; acho que não
precisam chegar na situação de

caçar para poder comer; um quilo
de carne está mais barato do que
um sabiá.

,

Sua satisfação de chegar na

mesa de um bar e contar aos ami

gos que matou 65 sabiás é infeli
cidade. Outro já fez o cálculo de

queempoucosdiasmatoumais de
200 sabiás. O que é isso! Seus

marmanjões.
Deveriam se envergonhar di

ante de um pássaro, vocês não são

capazes de tentar ouví-Ios cantar,
e nem dar a chance para essa

criatura divina se defender.
Uma bela frase diz que a natu

reza tem uma queda por Corupá.
É verdade.
Mas infelizmente, tem gente

que não quer este relacionamen
to.

* Comissário de polícia'
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Reminiscências

A Marechal de 1939 (3)
Convém dedicar ruais algumas

linhas para esse periodo do desen
volvimento da vila que um decreto
federal convertia em cidade aque
las que fossem sede de município,
mesmo que não ostentassem esse

status.
.

.Jaraguá, desde 1934 já tinha
como prefeito o sr. José Bauer, no
meado pelo interventor

. Aristiliano Ramos (08/04/34 a 20/

05/35), sucedendo-o Waldemar

Grubba, também nomeado pelo
interventor (20/05/36 a 21/04/36),

.

vindo €m seguida oprimeiro prefei
to eleito, o integralista Leopoldo
Augusto Gerent (21/04/36 a 06/0 I / .

38) que; por um ato de força do
interventor dr. Nereu Ramos, "no
firme propósito de manter uma ad

ministração produtiva, livre de po
líticas e de interesses pessoais",
destituía oprefeito eleitopelopovo,
e nomeava o Ten .. Ruy Stockler de
Souzero próprio delegado especial
de polícia, em Jaraguá há alguns
meses ("CP", ed. 915, p. 1,15-01-
1938), sendo o último ato do já
"prefeito provisório", L. A. Gerent
(desde 12/37), a entrega das folhas
de flandres, para a cobertura da

ponte de ferro "Abdon Baptista".
Stocklerassumia no dia 07/01/1938
e, em 05/02/38, recebia a visita do
lOTen. Leônidas Cabral Herbster,
em comissão especial do governo.
No dia 12/01/38, o "CP", em man

chete de capa anunciava a posse de
Herbster como novo prefeito, que
exerceriaaté20/111l945, enquanto
que StockIer de Souza deixava a

Delegacia Especial de Polícia de

Jaraguá, para atenderum convite do

governo estadual de realizar um

curso de educação fisica do Exérci
to brasileiro, no Rio de Janeiro.

É, pois, esta foto do tempo da

administração do Ten. Leônidas
Cabral Herbster. Se, de um lado o

prefeitoGerent, porato de 06/09/37
("CP", ed. 901, p. 2, de 25/09/37)
estabelecia zona para construções e
detenninava, supõe-se, o primeiro
quadro urbano da ainda Vila, pela
Lei n° 55, discutida e aprovadapela
Câmara.Municipal de Vereadores
a primeira depois da emancipação
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Retranca
(CM.)

Certo!
opresidenciável doPSDB, FernandoHenrique

Cardoso, nãofoi ontem ao debate promovidopela
Rede Bandeirantes. Ejustificou: não se podeperder
tempo discutindo com candidatos de nenhuma expres
são eleitoral. Está absolutamente correto. Porminha

conta, emendo: nem com aquele que, pelas pesquisas,
já estãofora dopáreo. Todo mundo sabe que a elei
ção será decidida entre Cardoso e Lula. Portanto, são

os dois que temos que ouvir.

Titular
AntonioBerns, 20 suplente
do PFL, assumiu cadeira

na Câmara de Vereadores

por 60 dias, tempo em que
o vereador Geraldo

Weminghaus, candidato a
deputado, ficará de licen

ça. O 10suplente éAugusto
Müller que preferiu não

assumirpor estar envolvi
do na campanha de Geral
do.

Silêncio
Projeto propondo aumen

to real de 15% para os

celetistas daprefeitura de

Jaraguá doSulfoi aprova
do, em r votação, por
unanimidadedos 13 verea
dorespresentesàsessão de

segunda-feira. Sem ne

nhum comentário.

Eagora?
"Toda adiretoria do sindi
cato optou pelo regime
estatutário, mas fez cam

panha contra". Frase do
" secretário de Administra
ção, SigmarLucht, sobre a
greve de alguns servidores
públicos celetistasqueque
rem equiparação salarial.

Pesquisa 1
Constá que uma pesquisa
realizada apedido dapre
feitura de Jaraguá do Sul,
dá como certa a eleição de
três deputados estaduais

peiomuntctpto. Apesquisa
abrange todo o Vale do

Itapocue estende-seatéSão
BentodoSul, num universo
de: JEJ.(),mil- patos.

Pesquisa 2
Os números mostram a li

derança do ex-prefeito Ivo
Konell com 35%, seguido
do vereador Geraldo

Werninghaus com 22% e

UdoWagnercom 20%. Em

Jaraguá, Konell teria 20

pontospercentuais de van
tagem sobre seus dois ad-

.

versários.

Namão

Prefeitura repassou ontem
à FundaçãoMunicipal de
Esportes os oito mil reais
decorrentes de convênio

firmado com o Juventus.

Afinal, aFME está usando
a estrutura do clube, con
forme o dispostono convê
nio ou a prefeitura, como
já se antevia, está ajudan
do apagar ospepinos?

Juntos
Sindicatosdos trabalhado
res metalúrgicos e do ves

tuário estão apoiando a

grevede umaparte dosser
vidores celetistas da pre
feitura de Jaraguá. Não só
com apoio logístico, mas

também com pesadas acu
sações contra o primeiro
escalão.

Inerte
O candidato a deputado
Aldo Maull jura' que não
mandou pintar seu nome

em placas de sinalização
ao longo de várias rodovi
as. Porém, pelo que se vê,
até agora não se preocu
pou em mandar limpá-las.

GREVE

da na receita, até poderia ser feito
mas, pergunto. quando a receita
cair - como está previsto agora
por causa das fracas vendas no

comércio - os servidores absorve

riamoprejuízo?", indagou. Lucht
lembrou que antes da realização
do concurso público foi oferecida
a todos a oportunidade de

enquadramento no regime
estatutário.

"O sindicato fez forte campa
nha contra mas, estranhamente,
toda a diretoria optou pelo novo

regime. E agora o sindicato exige
equiparação salarial para os que
não optaram e para alguns que
não foram aprovados no concur

so", disse Lucht. Levantamentos
feitos pela secretaria de Adminis
tração indicam que os grevistas
representam 4% do quadro total
de servidores domunicípio (cercá
de 60 pessoas). Ontem, o secretá
rioSigmar Luchtjá tinha emmãos
a relação nominal dos que estão

paralisados e garantiu que as pro
vidências legais via poderjudiei-

Brasília - O SuperiorTribunal adversários, que pretendiam ape
de Justiçadecidiu, poramplamai - nas prejudicar sua candidatura à
oria de votos, não acolher a de- Presidência da República.
núnciacontraocandidatoaPresi- "Eu seria candidato em qual
dente da República pelo PMDB, quer situação e afirmei isto todo o
Orestes Quércia, no caso de im- tempo porque tinha confiança no
portação de equipamentos de Is- Poder Judiciário e absoluta con

rael para as 'universidades vícçãonamínhaínocêncíanocaso
paulistas. A decisão da mais alta em questão",declarouocandida
corte de justiça do Brasil teve to do PMDB à Presidência da
intensa epositiva repercussão nos República. "A história do Brasil
meios políticos. carrega dezenas de exemplos de

Tão logo tomou conhecimento figuras de vulto", prosseguiu
da decisão do STJ, Orestes Quérci, "quetambémforamacu
Quércia, que se encontrava em sadas "e difamadas injustamente
campanhaemBomJesusdaLapa, pelosmesmosmotivos: eram Iíde
no interior daBahia, afirmou que res que como eu se opunham a

anotíciãríãóo surpreendia: "Des- esse sistema que condena o país
de o começo eu venho repetindo ao atraso, que não abre oportuní
que essas eram acusações forja- . dades para osmilhões de brasilei -

das, com objetivo eleitoral, e que ros que vivem à margem do pro
revelam o temor que minha cam- gresso e da justiça social".

panha à Presidência desperta em SegundoQuércia, a decisão do
setores da imprensa e no PT"."A STJnão altera-em nada sua cam

decisão, segundo Quércia, sepul- panha, que continuará voltada
ta de vez as pretensões de '�eus • para a valçrizaçãodomunicípio e

CORREIODOPOVO - 3
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Prefeitura e os servidores
sem acordo sobre salários

ário já estão sendo tomadas.
O prefeito Durval Vasel disse

que se a greve for declarada ile

gal, os grevistas terão desconta
dos os dias parados e que se não
fosse a legislação eleitoral vigen
te já teria providenciado as de
missões.

"É preciso fazer justiça para
aqueles que estão trabalhando",
disse Vasel. Pelo lado do sindica
to dos servidores, o presidente
afirma que, emmédia, a prefeitu
ra paga para carpinteiros, pedrei
ros,motoristas, pintores e serven
tes, que são as categorias mais

atingidas, salários em tomodeR$
100,00 - incluindo o auxílio ali

mentação, os 15%oferecidos pelo
Executivo eleva o piso para R$
141,60.

Segundo Luis Cesar Schörner,
estes trabalhadores passam atual
mente por sérias dificuldades de
ordem financeira. "Onde está o

slogan da prefeitura que fala em

melhoria da qualidade de vida?",
indaga o sindicalista.

APEDIDO

Decisão dosrJ, uma vitória dajustiça
para overdadeiro desenvolvimen
to: "Os que me atacavam eram os

parasitas de sempre, que na ver

dade, temem o meu programa de

governo, que vai fazer este país
voltar a crescer em beneficio ds

grandes maiorias marginaliza
das".

Quércia reafirmou que conti
nuará defendendo a interiorização
do desenvelvimento - "eu me

.orgulho muito de ser chamado de

caipira por eausa de meus com

promissos com os brasileiros que
vivem no Interior", declarou.

Segundo ele, com o início do

programa eleitoral na televisão,
seu crescimento será inevitável:

"Eu já disse e repito: sou bom
é de voto, não de pesquisa. Foi
assim naminha campanha para o
Senado, foi assim na campanha
para governador de São Paulo e

será assim nessa campanha em

direção àPresidência daRepúbli
ca"..

J�ragUá do Sul - Enquan
to a Câmara de Vereadores apro
vava, emprimeira votação, proje
to de lei do Executivo propondo
15% de aumento real para os 849
funcionários celetístas, prefeitura
e grevistas não chegavam a um

acordo
numa Servidores
rodada

(olltinuayamde nego-
ciações paradosman -

tidas na ontem
segun-
da-feira à tarde. O sindicato da

categoria fez duas propostas: uma
delas de 25% de aumento real e a

outra de se celebrar uma política
salarial baseadana receitamensal
do município, ambas rejeitadas
pelo secretáriode Administração,
Sigmar Lucht.

. ''''.
'"

Segundo o secretário, no pri
meiro caso não haveria a equipa
ração salarial comos estatutários,
"adiferençacontinuaria. Emrela
ção a uma política salarial basea-
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VIDA ROTÁRIA DIRETRIZES

Rotaraa Florianópolis Projeto define prioridades
Destetro -ConselhoDiretor

t don
.,.

95
Após a reuniãode trabalho comunicar a eleição donovo

eme as omumapio em
do R. c. Florianópolis-Estrei- Conselho, Diretor, que recaiu
to, o presidente do clube (cen- na pessoa de TacianaCarioni,
tro) e o rotariano "grego", po- como presidente, para o perio
sam com jovens rotaractianas, do 1994/95.

que compareciamaoclubepara Cumprimentos!

Jaraguá do Sul - Já está
naCârnaradeVereadoresopro
jeto de lei que dispõe sobre as

diretrizes orçamentárias para o
exercício de 1995. O projeto
estabelece as metas e priorida
des do

mente substituí-lo. Ainda se

guindo preceito constitucional,
o projeto prevê limite de despe
sa com pessoal em até 65% da
receita corrente. Os vereadores
têm prazo até 31 de agostopara
discussão e votação do projeto
que deverá ser sancionado até
15 de dezembro.

computadores (já entregues à
prefeitura), mesas e impresso
ras fornecidos em regime de
comodato. A idéia é expandir o
projetoparaoutrasescolas, após
a experiência no Irmão Leão,
AlbertoBauer, AlbanoKanzler
e Rodolpho Dornbusch. Nesta

primeira etapa serão utilizados
cinco computadores, três im

pressoras, mesas e equipamen
tos complementares.

Saneamento
Num trabalho deparceria en

tre a comunidade, prefeitura e o

loteador, começa neste sábado
a primeira etapa de regulariza
ção de loteamentos.

Ern Três Rios do Norte, no
loteamento Santo Antonio, 86
fossas e filtros residenciais se

rãoinstaladosparaevitara aceno

tuada poluição da água, princi
palmentecomcoliformes fecais.
Na região, a água contaminadä
é utilizadaparaconsumohuma
no e irrigação de lavouras

governo leidevemunici-

p a I , servotodo
segum-

otiodo dire-
trizes dioJO
consti-
tu c i o-

Proeducar

Chega nesta sexta-feira a

Jaraguá do Sul o professor
Roberto Rugel, que vai minis
trar treinamento dos professo
res que irão participar do proje
toProeducar - InformáticaApli
cada à Educação, em quatro es

colas da redemunicipal de ensi
no, num total estimado de 500
alunos.

Os interessados pagam. o

equivalente a US$ 30 em duas

parcelas, por conta do material
didático a ser fornecido durante
dois anos, não cabendo nenhum
outro tipo de pagamento.

Passados dois anos o muni
cípio toma-se proprietário dos

nais quanto a despesas corren
tes e seus limites, estimativas de
receita, priorização deprojetos,
serviços da dívida de pessoal,
encargosemanutençãodeativi
dades, aplicação em educação e
saúde e operações de crédito.

O artigo 40 do projeto prevê
a atualização dos valores orça
mentários em lOde janeiro de

1995, quando a lei entrará em

vigor, com base na variação do
IPC-R ou índice que eventual- arroz.

--------�---------Carla---�--------------�
.

Senhor Editor,
Respeitosamente venho a V.

Sa., prestaresclarecimentos e so
licitar retificação na matéria

divulgada neste conceituado jor
nal, em sua edição nO 3.881 de 10

de agosto de 1994.
Em referida reportagem, foi

atribuída a minha pessoa a afir

mação de que o ex-prefeito de

Jaraguá do Sul e a ex-secretária
de Bem Estar Social, respectiva
mente, Sr. Ivo Konell e Sra., Ce
cília T. Konell, teriam adulterado
documentos para garantir a per
manência no serviço público.

Efetivamente, emmomentoal

gum, fiz tal afirmação, mesmo

porque, a assessoria jurídica da

municipalidade, em tais causas

trabalhistas €stá sob a responsa
bilidade dos eminentes advoga
dos Srs. Ricardo Luiz Mayer e

Paulo da Silva Mattos, contrata
dos pela municipalidade, para
promover a defesa de ·seus inte
resses.

Desejo esclarecer, igualmen
te, que a Ação Cautelarfoi ajuiza
da anteriormente ao julgamento
da ação principal. proferido pela
Juíza Maria Regina Malhadas

Lima.
Na expectativa da acolhida'

presente,manifesto consideraç
de estima e apreço.

Cordialmente,
Leonel Pradi Floriani

Advogado
N.R. - Na matéria publicadl

dia 10 último,ficou a impressãO
de queCecíliaKonell teria, ta�
bém, sido acusada de falsiflce:
çãodedocumentoscomo citação
do missivista, o que na verdadt
nãoocorreu.De resto, o CPmal1'
tém o que publicou, dito pelo
advogado em entrevista coletiva.

Ainda repercute entre os omitôfllos brasileiros o sucesso

alcançado pelo 43°Campeonato Brasileiro de Ornitologia, em nossa

cidade. no início do mês de julho do corrente ano, quando o Ginásio
de Esporte São Luís (Marista) abrigou quase oito mil pássaros de
criadores de todo o Brasil.

Entre os participantes destacamos o paulistano Flávio Rocha,
Capitão Tenente. assessor doAlmirante Cmte. Ryder da BaseNaval do
Rio de Janeiro.

Por uma feliz coincidência o distinto militar é colega do jovem
jaraguaense Capitão Tenente Ricardo Oliveira D'Aquino, filho do

decano dos odontologistas jaraguaenses, dr. Osny Cubas D'Aquino.
Na foto do "CP" o ilustre visitante em companhia do dr. Osny,

ladeando os pássaros premiados.

o MELHOR DE GUARAMIRIM :PARA VOCÊ
Venha conhecer o melhor da;produção das pequenas, médias ,e grandes indústrias, comércio e agricultura de Guaramirim e região. IGRANDE PROGRAMAÇÁp DE LAZER PARA A FAMíLIA .

@1J.l��[M]a�lMJj27/0,8
- 22 h - Baile da

VI"SChO,"tiénvereif'lfest
(Festa das Sociedades de Atiradores)

A F � _ 1:'... _L _nr••30/08 - 19 h - Shows de duplas sertanejas e Baile com "Os Seresteiros' .. II."IJ. u.o. �
01/09 -19 h - Noite Cultural Sesiana -�

02109 - 21 :30 h - Concurso 'Gar0ta IV Expofeira" e Baile com a 'Pop Band"
'

03/09.- 22 h • Baile de Rei na S�. E?p. Recr. Ouro Verde com o "Baden Blu' I
23 h - Baile oom 'Os Aventureiros" e 'Os I?iazotes' i

-Oompetiçôes ee Tirà'80Alvo dias 48 e.29/8, 3 e 4/9. '

Segunda a sel«a-,1�às 22 horas .!

Restaurante com'bl!lffet'e churrasco e pratos típicos, como Cascudo Rechéado e Marreco Sábado e Domingo - 10 às 22 horas
'I

�j:L___ ��������� ��==�========�==��'==��======================�'I��'��;�:���c�·������:���·���_.�,�_.Ge.�,�..�,.�.�e�.�.�ö�.���.�.�.�.�*�.����?
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TEATRO

Peça "O Casaco Encantado"

eslréia nestefinalde semana
o grupo Teatrando, for

mado por alunos da Scar, apre
senta nos dias 20, 21, 27 e 28

próximos, às 16 horas, a peça
teatral "O Casaco Encantado",
com nove artistas, que participa
ram no ano passado do grande
sucesso teatral "O Rapto das
Cebolinhas".
A peça baseia-se em dois alfai

ates em busca' de um mágico que

encantou o casaco da rainha. Sua

adaptação é constituída por qua
tro cenários, figurinos da época e

outros personagens que comple
tam o elenco. A direção da peça é

da professora Sandra Baron, e a

sonoplastia é feita pelos próprios
alunos da Scar, dogrupo iniciante
Arte Juvenil. A entrada é de R$

3,00. Para aqueles que quiserem
pagar R$ 2,00, poderá adquirir o

bônus na Scar, ou pelo telefone
72-2477. As entidades que quei
ram ver a apresentação de "O

Casaco Encantado" em sua cida

de, poderãoentraremcontato com
a diretora da peça, Sandra Baron.

Em setembro, será montado o

grupo iniciante Arte Juvenil com

mímicas, teatro de bonecos emui
to mais. Aos interessados, ligue
no telefone acima Citado.

Uma das cenas da peça "O Casaco Encantado", em que a rainha carrega o tal casaco

RIO-SUL

C.,.iançqs de O à 5 tinos receberam asgotinhas contre' a Poliomielite
e

Campanha obteve bons resultados
Acampanhadevacinaçãocon

tra a poliomielite, realizada sá
bado último na região doVale do
Itapocu, obteve bons resultados.
Em Jaraguádo Sul, a imunização
de crianças da faixa etária de O a

5 anos,atingiu97,69%com8.769
vacinas aplicadas; Barra Velha
152% (1.773 crianças); Corupá
105% (1.201 crianças);
Guaramirim 10 1%(2.358 crian
ças);Massaranduba 119%(1.195
crianças); São João do Itaperiu

123% (369 crianças) e Schroeder
98% (760 crianças).

Segundo o coordenador regi
onal de saúde e também vice

prefeito, Alfredo Guenther, os

percentuais relativos a Jaraguá
do Sul e Schroeder podem pare
cer baixos mas, na verdade, se
devem a um trabalho diário de

vacinação feito nos postos de

saúde, inclusive contra a polio-'
mielite. No total foram imuniza
das 16.335 crianças.

151 MalhasDalmar I'OS'.'O UI� VI�NJ)l\.S .JlIN'.'O A l�l.\lnnCA,
lUlA .JOINVILLI� 13L1U

UMAS UAL}iAn. - AV. (JlrI'ÜUO VA:IU,AS, .1211

.Jllllll(,I]A I)() -SI]I.. - S(�
ta·talmente merceriza"do, fabricados

: '�..• f()··�TI"1:.:'� ,) .. ,>.I' ...·�a.(•.( ..com a melhor tecnolo·gia.:�.! .... '. ------ _u �-- _� ....-_c-L--- �_D__-".,:__'__l'

'.,.:"'l1li... ........ ------------------....

"em a pronta entrega: Meia malha,
moletinha�moleton liso e camurçado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



/

AI-' •• , RJíJNHA, '>E' )t'A._Ö:::::=:����::
,-_--I PÔ,)(A� �OU €,E.u I�ÃO.

N\f\\� OueR\l)O, N€.?:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



" , ,

•• I

'; ,.

.. •• f t
.

,

I f t ,

.. ..
.....

,.:' \v••
,

"'V 1'9'

(IV/

---

61�c2C"1Oo·'--'"_
t:?

,

'FI""
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



• '\;.i·\' �,. ., ..... ,� "�'f. tI!!' "'i_!. t"ft.:c�_,."J,
It. � - ."

'
'

_

. ..3 �

CORREIODOPovo.8 . AMVALIINFANTIL .

Icom ·o'Zecaipita
QUEROLOI

QUEMPESCOU
OQU�??

o Chico Bento está de volta. Agora ele

apronta a sua "molequice" com o Nhô Lau, que se

preparapara um grande festival agrícola onde
concorrerá com um tomate gigante, mas a duplinha

infernal, Chico Bento e Zé Lelé, conseguem O

impossível. Destruir o tomate. E agora, o que irá
acontecer? Será que o Nhô Lau perceberá que em

vez do tomate, é a bola do Chico que estará concor
rendo nofestival? Compre e con/jra esta e

outras emocionantes histórinhas.

Vídeo

Literatura

Esta revista é super especial. Além de trazer

.

historinhas divertidas epara colorir: aAtividades
Disney também apresentapáginas com diversos

passatempos, para você aprimorar sua agilidade e

conhecimento. A revista também traz bilhetes

apaixonantes, que você poderá remeter à quem
mais gosta. Nãoperca mais este super lançamento

.

da Disney, e corrapara a banca

adquirir a sua revistinha.
Mas vájá, senão acaba!

',Game

PARA SABER O QUE A PENOSA TÁ FALANDO PRO
TOCINHtO RISQUE TODOS o$�NbMES DE FRUTAS!

NOSSAPÊRACOMOMAÇÃVOCÊLARANJA.-

EMAGRECEU!MANGATAUVAFAZENDO
TANGERINAREGIMEMAMÃOOU

.-

GOIABATAABACATETOMANDO
MORANGODAIETMELANCIACHEIKE?

A WallDisney Clássicos lança, Aladdin.filme
vencedor de dois Oscars. A históriabaseia-se em

umgêniomilitomaluco, engraçado e imprevisível,
que surge através deAladdin, quando ele esfrega
a lâmpada, e de repente, seu desejofoi atendido.
Aladdin: não dápara não assistir!

Um dosjogosmais locados neste mês, na Barão
Vídeo Locadora, pela criançada, é o Turtles

Tunlesintime. Um jogo muito emocionante onde
você curtirá todas as aventuras do

. quarteto, .

Michelangello, Rafael, Leonardo e Donatello, que
lutam contra opoderosoDestruidor e seus compor
sas, defendendo a cidade contra os mal-feitores.
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OPORTUNIDADE
Para investir, Entre no real e
monte a sua própria empresa.
Vende-se equipamentos com
pletos e produtos para loja de
baterias. Valor R$ 2.600,00.
Tratar 72-3274

VENDE-SE
Urna máquina sorveteira com
5 formas depicolé e baldepara
sorvete. Capacidade 1 litro de
sorvete. Semi-nova e carrinho
de picolé de rua - semi-novos.
I batedor de Spumone mais 3
freezer Prosd6cimo IDO. Tra
tar na rua Roberto Ziemann,
19, ao lado do antigoDoering.
Falar com Rosana

VENDE-SE

Aparelho de musculação
Athletie Flex - novo completo.
ValorR$ 400. Tratar fone 73-
0288 com Orlando, horário
comercial

CERTIFICADO

.,
CASCAIIEI.-PR tem a grata satisfação de

outorgar rO presente certifieado à

Verdureira da Qaquel
fruíae e Verdures

por haver sido consagrado(a) em primeiro
lugar ne pesquisa de Opinião Pública
realizada nesta cidade.

Jaraguä do �uL14de Junho de 1994.

'- J;l: s9 s::::::-;2
Dulce perret ...

Dir,deP""'l"ioa

VENDE-SE

Máquinade lavarroupaMuller
usada, um freezer 180 litros
vertical Consul, novo, e urna

máquínadepregarpressãocom
acessórios. Tratarrua Joaquim
Francisco dePaula, 34, quadra
406 em frentedepósito da Skol

PROCURA-SE
Telefone com prefixo 76 para
alugar. Tratar 76-4l32

VENDE-SE
Esmerilhadeirallixadeira de

, disco, interessados tratar com
João fone 72-3618

RIO-SUL

, ,.

PRECISA-SE
Dedoméstica quepemoite, tra
tar na-Getúlio Vargas, 689 ou

71-5033

VENDE-SE

Máquina de lavar Enxuta com
água quente, por RS 300,00-
Tratar 72-0588

LEILÃO

,J
,'J

I

Àvista25%

desconto.
1+3

VENDE-SE sem

COMPRA-SE
Balança Filizola de peso - 72-
0258

VENDE-SE

Botijão de gaz por R$ 25. Um
violão por R$ 30, um rádio

gravador por R$ 25, uma TV
preto e,'branco -1 'J polegadas
porR$ 55. Tratar72-3208 com
Marcos ou Nelson

VENDE-SE
Serra circular com motor de 2
HP completa por R$ 250, e

uma mesa de sinuca por R$
200,00 - um Freezer
Prosdócimo 320 litros por R$
320,00. tratar 72-1274 com

Arlete

Um teclado
Casio CT 647
- novo. Preço
R$ 350. Tratar
fone 72-3363
com Cezar

DA RECEITA FEDERAL

(PESSOA FíSICA)

MAU CHEIRO•••

viDEO CASSETES, vlDEO-GAMES, BEBIDAS
DIVERSAS, BRINQUEDOS, EQUIPAMENTOS DE

INFORMÁTICA, FAC-sfMILES, APARELHOS DE SOM,
APARELHOS DE TV, E OUTROS PRODUTOS DE

PROCEDêNCIA ESTRANGEIRA.

Dia 27/08/94
das 9:00 às 12 e das 14:00 às 18:00 horas
CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL
Aua 11 de Novembro, n° 379 - Centro

MASSARANDUBA - SC

SANEBOX veda o mau cheiro, impede a saída de insetos e pequenos
animais do esgoto e garante total segurança contra inundações.
SANEBOX é a solução para o saneamento urbano. Encontram-se

disponíveis em vários tamanhos os produtos SANEBOX com pronta
entrega direto da fábrica.

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MANSKE LTOA.
RUA JOINVILLE, 1.532 - FONE/FAX 72-1185 - JARAGUÁ DO SUL - SC

..�É,-COISA DO PASSADO , ,

" " . -,

" ,
..

VESTINDOVOCÊ DE CORDO INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, 55

PROvqÃo

.
-

Juros
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FAÇA OMELHOR
NEGÓCIO. FAÇA
REGATA

Tempra 16V I Tempra sv

Tipo 2.0 I Logus
Na 18 Assembléia uma grande
surpresa p/ os consorciados

I iii íJ!l"'" 8 motos na 18 Assembléia 4 p/ sorteio e 4 p/lance
• _. '!!.� CG 125/ CBX 200/ XR 200

PÁRA-BRISAS
Pópa-bpisas e vidpos,
novos e usados pupa

a u'om6veis.

Em Nepeu Rumos (10 DIGITAL SOUND 1aquinzena deagosto
Você leva 5 CD's eganha llocação de brinde

Rua Bernardo Dornbusch, 619
.Jar;.guá do Sul - SC - Fone 72-3069

Estamos com sensacional

promoção para a 2a

qulnzene dejulho e

fone' (0473) 71.1117 Rua Joio
..

Picolli, n° 104
• JorG9ua do Sul - SC

* Casa

120m2,
mista com

terreno com 350m2,
todo murado.

* Trocamos casas na

praia por apartamen
to ou casa em Jaraguá

do Sul de 3 ou 2 quar
tos.

Para não se

arrepender
depois

, .

proximo ao

(Vila Lalau)

Casa em alvenaria,
pr6ximaaoSENAI,
cl aproximadamen
te 110m2, terreno cl
450m2 RS
45.000.00

FIGUEIRA - Ter
reno comercial (es
quina) cl frente de

29,5 metros para a

rua José Teodoro
Ribeiro - Preço: RS
12.000,00

nodeesquina,narua
Thomas Francisco
de Góes, cl4OQm2,
edificado cl casa

R$

alvenaria, cl 100m',
edificada. em terreno

de esquina, cl
319,50m', localizada
noLoteamentoBruns
Rua José Panstein s/na
- RS 35.000,00

VIEIRAS - Casa
em alvenaria, toda
murada,próximaao
Rei dos Botões - RS
20.000,00

GUARAMIRIM - CENTRO - Rua
28 de AgostolNo prédio do BESe.

Aptos/novos - 156m2 (suite, 2 qtos, 2
salas conjugadas, cozinha, área de

serviço e garagem) - Preço: Entrada de
30%, mais financiamento direto.

JOINVILLE CEN

TRO-Apto.cl202m'
Ed Presidente, frente
ao Colégio Santos An
jos - Ao lado da cate

dral (possibilidade de
troca com imóvel em

Jaraguá)

VILA LALAVIPROX.
MARJSOL -C8saem al
venaria cl 2.1Om!, 4 qtos,
demais dep. todamwada
clcetC8lmaluminio·Rua
GennanoMãrquanI� 170
- RS 49.000. (Em condi

ções)

FIGUEIRA - Lo-
cl toda

RUA JOINVILLEI
ADtLIA FISCHER -

Apto. claprox. 220,()()m2,
maispragem, ao lado da
Recreativa Marisol, em

cima da 'Walter Veícu

los". Preço: RS SO.OOO,OO

FIGUEIRA - Esquinafa
zendo frente em 3l,SOm
para ruaJoséTeodoro Ri
beiro - Área cl 579m'· RS
16.000,00 - Aceita cano

corno parte do pagamen
to

de alvenaria cl

140m2, em terreno

cl 406m2, rua José

Panstein, n? 103,'
Loteamento Bruns

Loteamento City Fi

gueira@runs)- ótima
casa em alvenaria cl

aprox. 130m',edificada
em terreno de esquina.
Io!Iamurada. Preço:RS
32.000,00

LALAU - Terreno cl frente pl rua Bernardo
Dornbusch em 17 metros, fundos com RFFSA
em 17 metros, totalizando 542m2, edificado
com casa em alvenaria cl aprox. 200m2•

Preço: RS 45.000,00 (aceita-se carro ou
imóvel como parte do pagamento).

VIEIRAS· Rua 601
(laraguáiSchroéder), ter-

.

reno de 54OJn2 esquina
com IUII 470, edilicado
com prédio em alvenaria
(2 pavimentos), cl3 salas
COIlIORliais e 3 iIptos. RS
144.000,00

LOT. CHAM
PAGNIIAT .Cosanova
em alvenaria, cl aprox.
350m' excelenle acaba.
mento, edif em lerreno
corn aprox. 540m' - RS
120.000,00

ARMAÇÃOIPRAIA
GRANDE-Frenteplmar
• 600 metros após Res
taurante do Baino, exce
lente casa em alvenaria cl
aprox. 240m2, em ter. cl

aprox .. 900m'. Preço:
lSO.OOOURV's

dealvenaria, cl aproxi
madamente 180m'
edif. em terreno cl
450m' - Rua Gcnnano

M8IIJII8Idtno 310 (pró
xima a Marisol) RS
35.000,00

CENTRO - Ed.
Gardenia - Rua Barão
doRioBranco. Aparta
mento cl 4 q\WIoS (1
suite), 3 banheiros, 2
salas, sacada, área de

serviçoegaragem.Pre
ço: RS 30.000

VILA NOVA - Casa financ. pl CEF - rua

Olivio Domingos Brugnago, na 655 - Vila

Nova, (rua do supermercado Breithaupt), casa
em alvenaria cl 12Qm2, em terreno cl &prox.
450m2 - Preço: RS 25.000,00 e assumir

financiamento CEF - prestação de I!prOxima�
damente RS 250,00 (pode usar FGTS)

VILA NOVA - Casa de
alvenaria cl 3 quartos, em

terreno com aproximadamen
te 665m2 - R$ 23.900,00

VILA LAI"AU -

Lotes com 375m2 -

RS8.500,OO

AMIZADEffRts
RIOS DO' NOR
TE - Lote no final

d� calçamento da
rua Roberto
ZiemanncJ 800m2-
RS6.500

CENTRO - Alrás da
Jaraguá Fabril - Casa
semi-acabada, cl projeto
prevendo aprox. JOOm2 -

RS 75.000,00

CENTRO - Frente pl 2 -.

ruas: José Eliimendoerfer
.

e José Menegotti, iérreno
cl -aprex. 1.200m',
edificado coincasäem al
venaria corn l45ffi2 - Pre
ço: RS 9O.000.(Estuda·se
proposta)

CENTRO - Rua José
.
Emm",doerfer- Excelen
Ie lote cl 4SQm2 (15 x 30),
próximoaoAlelierdalnd.
deQuadros 3 Américas -

Preço: RS 10.000,00
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dois casos de
* E/son Ilha de Macedo

Publi�idadegovernamental R_ACIA •

t dO. ,

discrimina o interior egts Ta os

assaltos àsupermercadoso presidente da Abrajori,
Elson Ilha de Macedo, apresen
tou pessoalmente ao presidente'
Itamar Franco cópia da carta en
caminhada ao assessor deComu

nicação Institucional, Augusto
Marzagão, ondeéexigida a aten
ção que os órgãos de comunica
ção do interior merecem quando
da programação da publicidade

-

governamental.
"Apesar de todos os nossos

esforços, projetos e propostas, o
setor responsável pela distribui
çãodestes recursospúblicos con
tinua priorizando a alocação dos
mesmos dirigindo concentrada
mente sua aplicação", afirmou o
presidente Macedo.

"É como se o cidadão do inte
rior não tivesse o mesmo direito
à informação e ao conhecimento
que o da capital; como se a verba
públicajá nascesse com destino
certo bastando apenas criar o-ar

gurnento para que ela saia dos
cofres públicos e tome o mesmo

rumo de sempre, para o mesmo

grupo fechado, onde os meios de
comunicação do interior e seus

leitores não têm lugar como se

não existissem," desabafou
Macedo.

"Já solicitamos a relação de

aplicação destas verbas ao dr.

Augusto Marzagão para deixar
claro que nunca se viu tamanha

concentração de aplicação des
tes recursos quanto no governo
Itamar. Isto tem que ficar trans

parente para que se saiba quem é

que está tomando estas decisões

e, sobretudo, os critérios que são
defendidos para autilização des
tas verbas".

"De urn lado a .Assessoria de

Comunicação afirma quetemde

terminaçãoexpressadopresiden
te Itamarpara urnaequânimedis
tribuição destes recursos e, de

outro lado, apesar de ser a res

ponsável pelo controle de aplica
ção destas verbas, vem concor

dando com todos os projetos de

mídia, mesmo sabedores desta

concentração" .

"Como a assessoria mesmo

afirma, é perigoso se opor a este

mecanismo de distribuição dos

recursos de publicidade que já
nascem com donos e que só lhes
cabe concordar com os projetos
apresentados que, coincidente

mente, se concentram nas capi
taismesmo quando o assunto en
volve a agricultura por exem

plo".
"É preciso que se instale a

transparência e que, se o recurso

é público, se dê a conhecer os

montantes, os destinatários, os

critérios dedistribuição e os cus
tos com que se faz publicidade
com dinheiro do contribuinte".
- Sem isto, este-setor vai conti...
nuar à margem do processo de

moralização que o Governo
Itamar prometeu instalarno Bra
sil e que, na publicidade gover
namental, continua sendoum clu
be fechado com regras próprias
onde o que menos pesa é o inte
resse do órgão patrocinador, a

visão pública do gasto, a gestão
participativa da verba e o custo

da veiculação, sempremistifica
do por critérios técnicos duvido
sos e de avalização subjetiva. Os
valores gastos nestas ditas cam
panhas beneficiando poucos ór

gãos de comunicação certamente
custariam muito menos e teriam
maior alcance social e comercial
se todos os órgãos de comunica
ção pudessem apresentar preços
para cotejo comos valores gastos
napublicidade quehámuito tem
po deixou de ser pública.

* Presidente da Abrajori

J araguá do Sul - A polícia
prendeu em flagrante na manhã
de ontem, Eltón Sutil de Freitas,
30, residente em Rio da Luz I,
EstradaRibeirão Cavalo. Ele ten-

.

tou roubar o supermercado
Kroeger, naquela localidade.

Segundo seu depoimento, El
·ton teria
subido

_

Joillvilellses
veimoJSem uma

árvore,
ao lado
do mer-

pororDubor
emmercados

Elt�nfoi um dos assaltantespresopor roubar em supermercado

também foram detidas no sábado

passado, no supermercado
Breithaupt, da rua Walter

Marquardt, quandotentaram rou

bar sete frascos de shampoo.
Ao serem interrogadas pela

,delegada Jurema Wulf, ambas
não souberam explicar qual o

motivo que as trouxe à Jaraguá do
- Sul. No depoimento, Maria teria
dito que estava desde quinta-

feita passada a passeio na "capital
da malha", afirmando que P.

acompanhava-a. Já a menor afir
ma que as duas vieram no mesmo

dia à cidade, com o objetivo de
roubar para revender os produtos.
Os shampoos estão avaliados em
R$ 35,00.

Ambas estão em cela especial
na cadeia pública e aguardam
transferência para Joinville.

cado e,

entrado pelo telhado. Quando es

tava revirando o caixa, escutou

umbarulho naporta. Foi verificar
e avistou o dono do estabeleci
mento, Renato Kroeger, que o

flagrounioinentõs antes entrando
no mercado.

�Flagra
Kroeger avisou a comunidade

e a políciamilitar, que cercaram o

local. Ao entrarem, Elton escon

deu-se no interior do mercado, e
foi achadoporuma senhora (nome
nãoconstava nodepoimento), que
entregou-o.

Com ele, a polícia encontrou
R$ 6,00 evários produtos alimen
tícios. Mas tarde, quando confes
sou à delegada Jurema Wulf, o

detento alegou que iria roubar

mais R$ 114,00, caso não fosse

"atrapalhado" pelos policiais.
. Elton poderá pegar de 2 a 8

anos de prisão.
Ladras

AsjoinvilensesMariaCristina
Nalevaiko, 19, residente na tua

São Judas Tadeu, e amenor P. A.
D., 15, que reside no bairro

Cachoeirinha, naquelemunicípio,
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lEe eliminado: Juventus é Independência e Comercial
, • ,1

.

7\T seguemlídernaSuburbanaunlCo representante uO 1 "orte Jaraguá do Sul - Prosseguiu 6°, aparece Ganbald; que ainda
no final de semana passado, mais não pontuou.
uma rodada da 28 Copa Suburba-

'

A chave B tem em primeiro o

na, com os seguintes resultados: Comercial, com seis pontos, em
Chave A - Ponte Preta O x O Inde- 2°, Caxias, cinco pontos, 3°, Ca
pendência,Vitória4x3 Garibaldi, marões com trêspontos, 4°XVde

Grupos Aliança I x O Cruz de Malta. Novembro, dois 'pontos; em 5°,
Já estão definidos os clubes ChaveB -XV de Novembro O x I Guarani, também comdois pon

Caxias, Pecimar I x 4 Comercial, tos e em último, Pecimar, que não '

Camarões 1 x 2 Comercial. Em' pontuou nesta fase.
dezoito jogos realizados, 61 gols Neste final de semana, a Su
foramànotados commédia de 3,3 burbana tem os jogos entre

gols por partida. Com estes resul- Garibaldi e PontePreta, Indepen
tados, a classificação é a seguinte: dência e Cruz de Malta, Caxias e

chave A, 10, Independência com Comercial, Aliança eVitória, Ca
cinco pontos, 2°,Aliança, quatro marões ePecimar eGuarani eXV

pontos, duas vitórias, 3°, Vitória, de Novembro.. A 28 Copa Subur

quatro pontos e uma vitória, 4°" bana de futebol leva o nome do .

Cruz de Malta, três, pontos, 5°, esportista recém-falecido, Raul'
PontePreta, com dois pontos e em Valdir Rodrigues.

SURPRESA

Tubarão/Jaraguá do Sul -

0,

O Joinville deu adeus ao campeo
nato oatarinense, domingo à tar
de, quando foi derrotadopelo Tu
barão, de virada por 2 a 1. Com
este resultado, o JEC fica emúlti-
mo na ta

bela do

p e nt a

gon a I

ll(IIDD
'�lJllqvistD
títVID!J6princi

pal, sem

chances

de classificação, faltandoMmjogo
a ser cumprido. Ha oito anos o

Joinville não disputa um título do
estadual. O clube tem uma das
folhasdepagamento maisaltasdo
estado, e segundo sua diretoria, a

,

maioria dos jogadores deixarão o

clube na próxima'semana.
O Juventus consolidou sua

(litD DIIDS

classificação jogando contra o

Figueirense, e vencendo, 2 a O,.,""'-l'

quebrando uma invencibilidade
de p jogos, 15 oficiais, sendo o

único representante da região
Norte a continuar no campeonato
catarinense. Restando um jogo
contra o mesmo Figueirense, no
próximo domingo na capital do
Estado, o Juventus assumiu a se

gunda colocação, com chances de

conquistar o título do pentagonal
principal, Precisa vencer o

Figueirense. Somaria então 10

pontos, omesmo que o Criciúma,
mas com duas vitórias a mais. O

empate assegura a'segunda clas

sificação do grupo.
O Tubarão também tem

chances de ficar ein primeiro.
Precisavencero Joinvilleporuma
diferença de no mínimo três gols

<

<,"

'Espo�;�S

e, torcer para o jogo entre

Figueirense e Juventus termine

empatado.

que seguirão no campeonato:
Criciúma, Juventus, Figueirense,
Tubarão, ,Blumenau, Chape
eoense,MarcílioDiase Internaci
onal. Se o estadual tivesse termi- ,

nado com a rodada passada, os

grupos ficariam da seguinte ma

neira: Grupo A composto por
Criciúma, Figueirense, Marcílio
Dias e Inter. Chave B, Juventus,
Tubarão, Blumenau e

Chapecoense. Classificam-se as

duas' primeiras equipes de cada

grupo, fazendo o quadrangular
decisivo, decidindo o catarinense
de 1994. A terceira fase começa
no dia 28 deste mês.

RESULTADOS-

VÖLEI

Definidasasequipesque.
disputarão o hexagonal
JaraguádoSul- Já estão defi

nidas as equipes que disputarão o
hexagonal final do voleibol femi
nino, categoria mirim. Na chave

A, a Bluvôlei, de Blumemau ficou
em primeiro com 12 pontos, seis
vitórias, a FME/Jaraguá do Sul,
em segundo com 10 pontos, qua
tro vitórias e duas derrotas, o

Sigma conquistou a terceira colo

cação com 8 pontos, duas vitórias
e quatro derrotas e em último lu-,
gar, a equipedoDivinaProvidên
cia, que somou 6 pontos, nenhu
ma vitória e seis derrotas. Classi-

ficaram-se aBluvôlei eaPME/JS.
Na chave B, a Elase, de 'Floria
nópolis e a Bandeirante, de

Brusque garantiram suas vagas
para o hexagonal. Na chave C,
FaxinaI dös Guedes e Sadia, de
Concórdia. Segundo o treinador
da equipe do Sigma, CarIos
RobertoNevesCoelho, o "Calica" ,

os resultadosobtidospelasua equi
pe foram positivos. "É o primeiro
ano que estão jogando juntas, e é
com o, tempo que irão ganhar
entrosamentoe segurançanasqua
dras", comenta Calica.

BICICROSS

Alaor sobePU'" cabeceara bola. Elefoi um dos destaques dapartidafazendo o segundogoldoJu..ntus
Jaraguaenses buscam

INICIATIVA "

'

,

' títuloemSorocaba/SP
GráfICaAvenida patrocinou o Juventus Jaraguá do Sul- Dois pilotos diretor-de bicicrossde Jaraguá do

.
- jaraguaensespoderãogarantir.por . Sul, Valdir Moretti, enfatiza a

Jaraguá do Sul- Nojogo con- velmente, segundo Alcir Pradi. tida. para as micro e pequenas antecipação, o título do campeo- falta deinteressedasempresasem
tra o Figueirense, o Juvcntus en- não será tim patrocinador fixo, e empresas que tiverem interesse nato brasileiro de bicicross, em patrocinar o bicicress, que para

trou em campo. levando nas cos- no jogo contra o Figueirense, na em ao menos patrocinar Lima vez suas respectivas categorias, que Jaraguá, trouxe muitos títulos,

tas, o, nome da Gráfica Avenida. capital. o clube poderá usar sua por jogo. "Daqui para frente. po- será realizado neste final de serna- além de representar à altura a

Desde o dia 10 do mês passado. velha camisa. somente levando o derernosadotarestesistema:cada na, em Sorocaba. São Paulo. cidade lá fora.

quandoo "Moleque Travesso" fez símbolo do clube. jogo com. um patrocinador. A Giovane Junckes, lula pelo bi- ParaMoretti. todas as dificul

sua última partidacom aMalwee. O presidente do Juveruus. empresa gasta R$ 3.000.00 para campeonato, e SalcteMorcui. L:1m- dades encontradas até agora para

na época, patrocinadora. o clube Aristides l'ainstein.aehoua atitp-. colocàr o norne, r�,canli,s�. PllL .l�ép} briga pelo "caneco". Outros )l disputa do brasileiro, "não é da

'nãoera ajudado por nenhu�ltt em� \ de de -Udo �agner. proprie,Nlrl9'" ).9�?,,::.q,e�taca }�aN�tc:in .•acredi-'] ,eW),' pilotos seguem Viagem ao ordem técnica e psicológica, mas
, presa. A GráficaAyeni<;la:prq\'q- da empresa. como o ponto de par-'

. tando ncste 110\'0 método" interior paulista. Mais uma vez. o sim, financeira".
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