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VaselsugereauditorIa emhôspuai

_ Págfna 5 "Guerra'íeontra o'sus abula não interrompeuo atendimento no pronto - socorro

Editorial e página 3

Cotações em 18/04 CR$1.147,81 (dia 19/4) Clldsrnetas de Novembro- CR$ 15.021,00
C V, A taxaOllWnightperma- poupança com Dezembro- CR$ 18.759,00

Com. 1.126,07 1.126,09
neceuem 62%00mêsea rendimentospara Janeiro - CR$ 32.882,00margemTelllsobrea hoje, 20, terão um

IIMPRESSOI Tur. 1,037,00 1.055,00 projeçiiodaURVem rendimento de Fevereiro- _ CR$ 42.829,00 'DaImar",
' �'" \ .. ,'

Pàr. ·.1.073,50 1.081,50 2,15%twmês. 48,O164%. Mínimo fixo - 64,79 URV's :�. .

o pr�feito Durval Vasel
sugeriu, ontem, arealização de
auditoriasnoshospitaisJaraguá
e São José, como forma de se

saberquais os reaismotivos da
crise financeira alegada pelos
diretores daqueles estabeleci
mentos'. "Há '15 �a:hos ouço a

mesma história mas não vejo
. ninguém interessado em saber

. ,�as raí,�e� 90.s p!O���mas'\djsse,
o prefeito. Segundo Vasel, as
acusações de que a prefeitura
não auxiliasão inverdades, "Re
passamos US$ 20 milem mé
diapormês", garantiu.� .

Lixo reciclável
reúne escolas

para a coleta

FON·E (0473) 76-3200

FAX (0473) 76-0304

A campanha 'Jaraguá
Recicla' já conseguiu reco

lher, desde o dia 7 de abril,
cerca de26mil quilos de lixo,
entrevidros, metais, plásticos
e papéis. A idéia é a de, futu
ramente, jntroduzir a coleta
seletiva. �

'.
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EDITORIAL

Não sejamos inflexíveis
Está polêmica sobre responsabilidades para com

a saúde pública do município, em Jaraguá do Sul

começa a ter contornos perigosos. O prefeitoDurval
Vasel acha que a prefeiturajá faz muito além de sua

obrigação no caso dos hospitais particulares. Mas
. seus dirigentes entendem que a situação poderia ser

melhor se o município colaborasse mais. A retalia

ção já começou e, a partir de agora, num ano

eleitoral, pode tomar rumos não desejados, nem por
um lado nem Pelo outro.

Emuitomenospelos usuários, namaioria caren
tes, que não podem se dar ao luxo de dispensar os
serviços. Na verdade, no Brasil inteiro o mal é o

mesmo, secular até. Por motivos e interesses diver
sos, estados e municípios absorveram, ao longo do

tempo, obrigações que não eram suas. Um exemplo:
as 'Prefeituras, na grande maioria, mantêm guarni
ções do corpo de bombeiros (combustível, oficinas e

até, em alguns casos; alimentação) viaturas das,

polícias, cedem funcionários para órgãos estaduais
efederais, etc. Tudo isso 'sangra'a receitamunicipal
em detrimento de outras urgências, como a saúde,
porexemplo. Deveria - e é - ser obrigação do Estado.

Também as empresas que colaboram frequente
mente com os hospitais não têm a obrigação de fazê
lo. Se assim agemé porque há uma visão global do
caos que pode ser gerado à economia e, por
consequência, à toda a população com a saúde à
deriva. Evitam, assim, danos maiores. Então, se

obrigações do Estado são transferidas extra-oficial
mente é hora de, novamente, unir Interesses, desta
vez voltados para a comunidade como um todo.

E cobrar do Estado e da União aquilo que nos é
devido, exigindo tratamento à altura da contribui

ção, impondo o respeito merecido por uma cidade

que é o terceiro polo gerador de impostos em Santa
Catarina. Aí, com certeza, vai sobrar dinheiro para
a saúde.

Crise institucional ou ética
Seria fácil atribuir a crise

dos poderes da República a uma

causa institucional, por exemplo,
às trapalhadas da Constituição ele
1988; quando concede autonomia
financeira ao Legislativo e ao

Judiciá-

H.w,
t1ÍM(.'
",.,-
.....,

rio, reti
rando ao

pagador,
oExecu

tivo, os

meios le

gais de

impor limites às despesas que ex
cedem seu .caixa

Maisrealísticoseriacontarcom
o efeito Brasília para explicar a

crise � sempre eficaz em separar
mentes e corações das autorida
des ali residentes edo Brasil real
com suas agruras. Mas a verdade
é outra, emais grave, pois trata-sé
de uma crise ética e não político-

* Ubiratan deMacedo

"

administrativa. Impossívelquenão
seveja,paraalémdaquestão legal,
os nocivos efeitos éticos e finan
ceiros da crise, que inviabilizam,
primeiro a isonomia entre os fun
cionários dos poderes, e segun
do, a tão necessária estabilidade
econômica.
A insensibilidademoralperan

te os hospitais abandonados, as

estradas sem manutenção, os me
nores na rua, a insegurança públi
ca, o desemprego, tudo em direta

relação com a falta de recursos do

executivofederal.mais odespudor
em provocar a crise num mo

mente de indignação nacional,
face à corrupção e aos altos salá
rios da administraçâo, omínimo'
que seria de esperar era o adianta
mento de reivindicações ainda

quejustas e legais paraomomento
menos,dificil da vida nacional. E
causa espanto a insensibilidade

diante da responsabilidade de cri

ar, por um quebra-braço constitu
cional, um risco para uma solução
não democrática, num país de
democracia tão frágil.

Tudo parece uma conspiração
do Congresso e Supremo para

justi4Caf a tese do famoso livro de
Raymundo Faoro, Os donos do

poder. Faoro sustentava que no

Brasil histórico as burocracias do
poder administravam opovo a seu

serviço, ao invés da relação inver
sa existente nas democracias,

. onde o povo, por seus represen
tantes, administra o poder para
seu serviço.

Pelo visto, nada i;lUdou. Até
quando a cidadania assistirá a

esseesbulho? (Agência Planalto).

*Doutoremfilosofiaepro
fessor da Universidade
Gama Filho - RJ

CORREIO DO POVO
EugênioV'IdorSclvnöck81

DiretorGeral

FranciscoAives

Remíníscêncías
o Clube Atlético Baependi (2)

Como dizíamos na reminiscên
cia anterior, oaspecto legalde tran
sição social da Sociedade deAtira
dóresJaraguá, fundadaemõdemar-

.� çode 1906,daaltemçãopara "Clube
Jaraguaense'j emSdedezembrode
I 946,edanovaalteraçãopara "Clu
be Atlético Baependí", em assem

bléia de 31-3-1947, publicadas no
CORREIODO POVO, edições n"
1.'398,de28-11-46eti."1.426,de4-
5-47, jamais, em tempo algum, os
instrumentoscitados levadoaoRe

gistroCivil da Comarca de Jaraguá
doSul, foramcontestados,aindaque .

por ineorporação de entidades

congêneres, queaceitaramascondi
ções da inoorporadora. .

Entre as "Disposições Gerais"
do estatuto, consignavam-se mais

algunsartigos: "Art. 50 - Adiretoria

.eleitaeempossadaemassembléiade
hoje, eommandato até 31demarço
de 1948, ficou assim constituída:

PresidentedeHonra-ArturMüller;
Presidente-AlfredoKrause;Vice
Presidente - Dr.AlvaroBatalha; I"
Secretário - Francisco F. Fischer;
2"Secretário - Edgar Piazera; I"
Tesoureiro - Dionísio de Assis

Pereira; 2°TesOlU'eiro-Maurício
Koehler e Orador - Dr, Luiz de
Souza. Conselho Fiscal - Willy
Mahnke, Erico BIosfeld, Ney

. Franco, Frederico F. Moeller,
Guilherme Gumz e' João
Emmendoerfer. §Único-Épenni
tidaareeleiçãcparaqualquercargo
dàdiretoriaoudoConselhoFiscal".

Quanto à absorção de outras

entidades, sedispunhaassim: "Art.
54 - Adireteriaeo.ConselhoFiscal,
conjuntamente, incumbeentrarem
entendimento com outros clubes;

.

estudar propostas e aceitar fórmu
las, em princípio, no sentido de

fusãoeuincorporaçãodaquelescom
este Clube. Art. 55 - A aprovação
definitiva do que for combinado

pelosórgãosdirigentes,menciona
dos no artigo anterior, dependerá
sempre da resoluçãodamaioriados
sóciosemAssembléiaGeral".

Tambémsereconhecia,emres
peito aos antigos atiradores que
conquistaram o patrimônio, a as-

Fundadoeml0 demaio de 1919 b..êtõí'AêiriiriiStiätiVo
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sembléia reunida disponha clara e

precisa esse reconhecimento: "Art.
57 - O seis "6"demarçodecada ano
éconsideradoDataMagnadoClu
be Atlético Baependi em virtude
de corresponderadata da fundação
do Clube que foi fundado aos 6 de

março de 1906, com o primitivo
nome de "Sociedade dosAtirado
res Jaraguá".

Igualmenteestabelecia ascores
do clube: "Art. 58 - As cores deste
Clube serão: Azul e Branco e o

pavilhão seráAzul, tendoaocentro
as iniciais "C.A.B.",em,letras bor
dadasembranco,verticalmente, C0111
asdimensõesdeummetrode largura
por um metro e sessenta centíme-
tros de comprimento".

_

Não sedeixava, também,depro
piciar 8>participação damulher no
clube: "Art. 62 - Sem organizado,
nesta entidade, urn departamento
feminino,pormeiodecuiamanuten
ção serão incentivados osdesportos
úteis à cultura física damulher".

MarioTavaresdaCunhaMellc,
tabelião, reconheciaas firmas, para
os efeitos do registro da alteração
estatutária.

A loto que ilustra esta reminis-
-

cência é do arquivo do "Barão de

Itapocu", "Oínegue'', na edição
1.625.de 14-1-1951,doCOR,REIO
DO POVO, fazia um comentário
sobreapersonalidadedodesportista
AdolfHermann Schulze, grande
ulcentivador<Íacultura tisica.Oflà
grantemestraosalãodaantíga "So
ciedade deAtiradores Jaraguá", as
moças (hoje respeitáveis senhoras
denossamelhorsociedade),perfila
das defronte do palco, onde um

músicoespiapela cortina, assistem
odesenrolarda solenidade,em que
aparecemdaesquerdapara adirei Ia
Eugênio Victor Sclunöckel, Adolf
Hermennâchulzetfal.),odr.Murillo
Barreto deAzevedo, presidente do
clube, falandoaomicrofone,o sócio
benemérito Haroldo Ristow, que

. dirigiu tambémoclubeeconstruiua
nova séde, na rua 141 (Augusto
Mielke) e o sócioDorvalMarcatto,
recentemente falecido.

Fdt: ,''Oll Jaraguá - 04/94.
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Retran.ca
(CM.)

Filme antigo
Redações de jornais começam a receber calhamaços de

releases contendo "ações" e "conquistas" de alguns parlamenta-
res que eleitores daqui nunca viram nem em fotografia. Todos

eles, via "aspones" (assessores de p. nenhuma) são pródigos em

relatar seus feitos "em beneflcio dos menos aquinhoados". Como
já os conheço de outros carnavais, exerço o direito de usar o que

acho sério. Pelo menos no conteúdo.

Porconta
Sexta-feira última, Paulo

Afonso Vieira, candidato do

PMDB ao governo do Estado,

foi recebido em Blumenaupelas
lideranças do partido. Jantar
para mais de 60pessoas. Pagos
pelo Seterb. autarquia munici

pal de atuação junto ao trans

porte coletivo urbano.

Briga feia
Servidores e prefeitura de

Blumenau em litígio. Os primei
rosqueremnomearcolegaspara
a direção do instituto municipal
de seguridade. O executivo q'!er
nomearpessoas de "confiança".
Não é à toa. Se estivesse em

funcionamento, o instituto reco

lheria. em abril. não menos que
CR$ 200 milhões.

Na boa
Ex-governador Vilson

Kleinúbing continua em alta em

Blumenau, onde tambémfoipre
feito. Pesquisa entre todos os

candidatos ao senado lhe dá

46% de preferência.

Sem emenda
Amanhã. 21 de abril. prefei

tura de Jaraguá não tem expedi
ente (Tiradentes). Na sexto, tra

balho normal. Prefeito Vasel de

cidiu não emendar o feriado.

Silêncio
Congressistas continuam ig

norando. nesteprocesso de revi
são da Constituição, a necessi

dade urgente de se reformular o
sistema penitenciário. Inclusive
com a construção de novas e

seguras cadeias. Por C/"e será.
hein?

Acredite
Brizola está negociando

pessoalmente uma aliança
com o ex-governador de São

Paulo. Orestes Quércia. E os

brizolistas dizem que o go
vernador carioca é homem

s/h·io.

Exigem
Os ruis hospitais deJaraguá do

S,Jjuntaram-se a outros seis milem
todo o país. É o protesto- da rede

pamcularconuaoarosa no paga
mento das diárias e se/viços pela
União.Queremfixarpreçosem URV.

Éporisso, desdeomemsuspenderam
o atendimento.

Quecoisa
SeAnnnjorcandidatoapresiden

te, Santa Catarina deixa de ser co

nhecida sópelaOktobeJfes�enchen

tes e mortes naBR-l01. Argumentos
do deputado Jarvis Gaidzinski

(PPR). Sem comentários.

Eu hein?
Presidente da C""NBB. d. Luciano

Mendes, disseestranharaaproxima
ção entre PSDB e PR.. e pretende
questionarFernandoHemiqueC01'
doso.Ajas. estranharoquê quandoa'
propnaIgrejaescancarásuasPO/ws
para oPl? Neste caso. o qlle PSDB.
PR..e Igrejaqueremmesmoépoder.

Nãopode
Tribunal de Con';"; do Estadojá

distnbuiu orientações aos odminls

tradores públicos sobre as eleições
de outubro. NingJlémpode remover;
nomeai; conmnar; adniitÍl; demitir
ou dispensarsemjusta causa os ser
vidores.

Pode
Nomearaprovados em concurso

público, nomear Oll exonerar senlÍ
d01'1!S em carzos de comissão. desig-

.

nar Oll disJX!;Lsm' ser...idores·de �aJ'
gelS em comissõo, nomearpara car

gos de poder judkianaMP e dos

órglIos de assessoramento superior
vinadoio« à presidênda da Repú
blica. tmnrfe/i/' ou remover e�

offtàl policiaiv ciVis e mili/GI'I!s e

age/lles penuenäános.

Tirando
Ptesidetne Itamar culpa o Con

gl'l!SSO pelo fracasso da revisão

constitucuional. Como presidente,
tivesse .fei/o cumpriraCollS/iluiçâo
por cel10 Clsitllaçiiosel-ia bem ou/m.

IRREGULARIDADES

Konel! defende-se e diz que o

Tribuna/nãopode condená-lo

parecer
apontan-

\ do inú
mera s

irregula
ridades
durante

"i.vlso
"III'
I••i.do
(Gan

ções feitas pelo Tribunal, "O pró
prio decreto não tem nenhum con

teúdo convincente", diz Konen,
acrescentando que "nem poderia
ser diferente pois a Câmara não

tem um quadro técnico à altura de

proceder a uma análise desta natu
reza".

Na açãomovida contra a deci
são da Câmara, Konell diz que o

. conteúdo do decreto foi gerado
por circunstâncias desencadea
das rela campanha eleitoral à sua
sucessão; "todas elas desprezí
�els:.qilaúQo da apreciaçãojudiei
al�; EleScaractéri�andQ a ll�p�ia;;.·

,�

lidade:' itWeliZJlle�te, as qu� :, .',

de ordem . política preteriram e

feil�rani as questões de direijo e
as ·razões de justiça", alega. A
ação cita o presidente da Câ

mara, Luiz Zonta, para res

pondcr e contestar as alega
ções do ex-prefeito e respon-.
der pelas custas e verba ho
norária que forem arbitra
das caso obtenha sucesso na

sua apelação ao Judiciário.

"Eu nunca roubei nada", con
cluiu KOI\<illl.

Jaraguá do Sul - O ex

prefeito Ivo Konell recebeu se

gunda-feira última, cópia do
reexame da auditoria realizada

peloTribunal deContas doEstado
que, anteriormente, havia exarado

sua ges-
tão. Konell havia recorrido ao TC

contestando a decisão do órgão
estadual fiscalizador das contas

pública. Falando ao CORREIO
DO POVO, Konell disse que o

Tribunal procede de maneira in

coerente pois ao mesmo tempo
em que o condena sugere provi
dências que "poderão regularizar
o que foi considerado irregular".

O Tribunal de Contas conside

rou, em seu reexame, como irre

guiares 11 Ítens: aquisições jW1tO
às empresas Rozzaco Comércio
de Pneus Ltda., Cerâmica Winter

Ltda., Barra Comércio deMateri
ais de Construção e Serviços de

Terraplanagem Ltda. Papelaria
Manipel. E, também, despesas ir
regulares com divulgação,
parcelamento de despesas para

fugir do processo licitatório, irre

gularidades com despesas com

provadas com documentos não

regulares, com decumento fiscal

rasurado, com comprovantes que

não preenchiam os requisitos le-
. gäis, despesas estranhes à C<lllpe
têilcia da prefeitura e despesas prati
cedas pelo mwúcípio privilegiando
.entidades esportivas,

Ao final, o Tribunal sugere

"aplicar ao ordenador primário
multa por atos administratives

praticados com infração a norma

legal ou regulamentar da natureza
financeira". Assim, o TC decidiu

levar à rcsponsabilidade do ex

prefei to 1\'0 Konell, o montante de
CR$ 144.151.650,98 (valores de

dezembro do ano passado), "vi

sando ao recolhimento, por parte
do responsável, do valor citado ií

Ex-prefeito continua alegando inocência sobre as contas

prefeitura de Jaraguá do Sul em
virtude das restrições apuradas",
dando prazo de 30 dias após co
municação oficial, para o recolhi
mento sob pena de proceder-se a

execução.
Konell contesta oTribunal ediz

que o órgão não tem competência
para condená-lo, sustentando, ain
da, as alegações que encaminhou
ao órgão em sua defesa. Konell

alega que as compras efetuadas

junto a empresas citadas pelo TC
foram todas feitas COl11 licitações

. legais, o que não é contestado pelo' .

. Tribunal que apenas alega princí- '

pios de moralidade. Defende-se,
também, das acusações de pro

moção pessoal com dinheiro .da

prefeitura que, segundo o parecer
exarado, teve "total transparên
cia".

O ex-prefeito tenta, também,
através da via judicial, anular a

sessão da Câmara de Vereadores

que produziu o decreto legislative
n" 001/93, divulgado em 10 de

dezembro daquele ano, rejeitando
argumentos de defesa utilizados

por Konel! e acatando'asn:-estri-
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CRISE

Jaraguá do Sul, 20 de abril de 199

Vaselquer auditoria nos hospitais
Jaraguá do Sul - "Imputo

como uma irresponsabilidade". A
reação foimanifestadapeloprefei
to Durval Vasel sobre as declara

ções dös dirigentes dos hospitais
particulares de Jaraguá do Sul de

queapre
feitura
nãoauxi
lia aque
les esta

beleci-

�

""11

III/Pllllil
"",ÍIIII'II 'mentos e

que isso
também

estaria contribuindo para a difícil

situação em que se encontram.

Segundo Vasel, os hospitais
Jaraguá e São José recebem,men
salmente, em torno deUS$ 20mil

para manter o banco de sangue,

pronto-socorro e UTI.

Irritado, Vasel sugeriu que
se faça uma auditoria nos

hospitais. "Em Jaraguádo Sul
,..) .

as pessoas tem o pe�slll1o
hábito de achar que a prefei
tura é responsável por tudo",
disse o prefeito, citando

exemplos de hospitais de Vi
deira e Caxias do Sul (RS)
que, segundo ele, nunca pre
cisaram da prefeituras e dos

governos estaduais para se

manterem. "Há 15 anos ouço
a mesma história, mas não

vejo ninguém interessado em

saber as raíz�s dos proble
mas", argumentou Vasel.

Para o prefeito, a desculp-a
de que 95% dos atendimen
tos feitos são por conta do

SUS, que remuneram mal,
com atraso e sem correção,

.Matutando
'Eggon L Jagnow

A torcida
oplanoFHC 2 temmuitos torcedores: osfavoráveis e os contras.

Talvez o maior torcedor a favor é o seu próprio idealizador,
candidat; a presidente da República. Para Fernando Henrique
Cardoso (olha aí, mais um Fernandinhol) oplanoprecisa dar certo
para quepossa teralguma chance de chegar ao Planalto. E com ele
vai uma tropa de empresários que não querem ver o Lula, nem

pintado de ... (bem, a cor cada um escolhe).
Mas também tem a torcida adversária apostando tudopara que

dê errado. Dentre esta, estão os banqueiros. Já imaginou não ter

mais inflação e uma moeda forte que dê para guardar debaixo do
"travesseiro"? Quem ainda vai precisar de banco? E aí, prá eles,
"0 vaca vai pro brejo".

Onde enquadrar?
Deformahonestasó há trêsmaneiras de seganharalguma coisa:

_./

trabalhando, de herança ou de presente. O resto é apropriação
indébita, é ladroagem. Gostaria de saber onde posso enquadrar os
polpudos salários de muitos deputados e senadores da República
que não aparecem em Brasília (diga-se: no Congresso) há muito

tempo?
-

Tem Lei?
Muita gente se apavorou, depois de ter recebido o seu primeiro

salário em URV, quando foi às compras. Saiu do bolso que nem

água. Foi um verdadeiro assalto ao bolso do assalqriado. Lembro
me do cidadão, libertado naPáscoapelo governador daBahia, que
havia roubado umpacote de bolachas e mais alguma coisinha num

supermercado e f01'Opreso em flagrante. Para este teve lei. Epara
os que assa/taram, a olhos vistos (Oll preços exagerados não se

caracterizam como roubo) a todos os que entraram em seus estabe
lecimentos comerciais? Será que para eles também tem lei?
Cuidado, os "trombadinhas" do comércio estão aí!

Dia do tndio
Ontemfoi o dia do indio.Muita badalação epouca ação. Parece

até se estar venerando uma relíquia ou totem do passado.

Hospitais atendem normalmente, atépelo preço pago pelo SUS

não serve. "Os hospitais que
citei também atendem maci

çamente pelo SUS e estão em

boa situação financeira".
Vasel revelou que está enca

minhando à Câmara de Vere
adores projeto-de-lei liberan
do mais CR$ 20 milhões para
cada um dos hospitais de

Jaraguá". Mas se não decidi
rem por uma auditoria para
levantar as causas, como as

relações entre médicos e hos

pitais, por exemplo (referia
se a regalias à categoria) será
a última ajuda em meu gover

no", ameaçou o prefeito, que
defende maior participação
das empresas através de pla
nos de saúde como forma de

viabiliar o funcionamento dos

hospitais.

Semsolução

Ontem, o diretor Administrati
vo e Financeiro do Hospital São
José, Aristides Gonçalves, disse
que os dois hospitais continuam
atendendo à população, "através
de consultas particulares, planos
de saúde e até pelo preço que o

SUS nos paga. Se a pessoa real
mente não pode, encaminhamos à

prefeitura que autoriza ou não,
inclusive internações". Sobre o

anúncio de liberação de dinheiro
devido pelo SUS aos hospitais,
Gonçalves esclareceu que se tra

ta, apenas, de importâncias devi-

daspeloatendimento feitonopron
to-socorro, em média de três mil

pessoas por mês. "Esta importân
cia, em tomo de CR$ 12 milhões,
nos é devida desde fevereiro",
disse Gonçalves. Segundo ele, só
o São José está pagando, em

média, CR$ 20 milhões mensais
dejuros sobre uma dívida que gira
em tomo de CR$ 80 milhões. "De
lOde janeiro a 15 de abril, paga
l110s65núIURV'sdejuros" acres
centou Gonçalves, dizendo que
esta é uma exigência dos hospi
tais. "Laboratórios, fornecedores
e bancos utilizam Cl URV, mas o

SUS, além de pagar sempre a

menos, transfere valores sem cor

reção e com atrasos de meses",
concluiu.

Secretário nega as cobranças! ilegais
Guaramirim - o secretário de

Saúde e diretor do HospitalMuni
cipal Santo Antonio, de

Guaramirim, Antonio Vacir

Stringari,manifestou, em nota, sua

irritação sobre denúncias de co

branças no atendimento I) pacien
tes que passam pelo pronto socor-

1'0 daquele estabelecimento. Di
zendo queofazia "pela última vez",
Stringari afirmou que a cobrança é

legal quando não se caracteriza

urgência e emergência.

"Quem define o que é'urgência
ou emergência não é o hospital,
nem o secretário de Saúde, mas o
médico que estiver atendendo",
ressaltou Stringari acrescentando
que só 15% dos casos tem se ca

racterizado dentro destas situa

ções. "No primeiro trimestre do
ano colocamos à disposição da

população 5.460 consultas no am
bulatório do hospital mas só tive
mos 5.070 consultas. Porém, no
mesmoperíodo 1.202 pessoas pro-

curaram o pronto-socorro, signifi
cando 8% a maisqueo SUS indica".

Leis

Stringari disse que denúncias
de vereadores esbarram em leis

que o hospital tem que cumprir. E
anunciou que a partir desta sema

na os postos de saúdedeCorticeira,
Guamiranga e Rio Branco, duas
vezes por semana em cada um,

terão a disposição 672 consultas

gratuitas.
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PIB

Produção indústrial
um crescimento de 9,03%

Jaraguá do Sul. 20.de abrll de 1994

,QUALIDADE

·Iem Ensino é/ema cemralde

congressosohreeducação

BraSília - Desde 1986, o
maior índice do PIB (Produto In
ternoBruto) registrado pelo IBGE
foi no ano passado, com um cres

cimento real de 4,96%, liderado
pela produção industrial que
cresceu

9,03%.
Também

apresentou um desempenl� de
menos 1.94, provocado pela�'que
bras das safras de cana-de-açú
car, trigo, milho, e feijão.
A renda "per capita" brasileira,

entretanto, não acompanhou o

crescimento do PIB e ficou em

apenas 2.97%. A diferença se ex

plica pela relação entre o aumento
de produto e o aumento
populacional. Para que á rêada

cresça omesmo que o PIß é neces

sário queocrescimentopopulacional',
-Ó sejazere.Mas.eonra altadoPlßem
4,96%" representando uai total de

,

US$ 445,82 bilhões, o Brasil oosse- '

pectivas não' são nada animado
ras. Segundo projeções do IPEA

(Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada), o PIB deve fechar o
ano com um crescimento de �pe
nas ,,2% considerado baixo em

relação a 93. EIn termos de Santa

Catarina, as exportações do anopas
sado, para 164 países através de

'

aproximadamente 1.400 empresas,
renderam um faturamento da ordem
de US$ 2,2 bilhões. Comperativa
mente, apenasUS$ 100mil a menos

que as exportações do Paraguai .e .

Uruguai juntas. Desde 1981" Santa
Catarina ocupa o quinto lugar no

guiu manter seu lugar COluO nona
. ranking dos exportadores, tendo

economia do mundo. aumentado, nos últimos dois anos,

Para este ano, porém, as pers- ,o suas exportações em 50010.

/IHM""Itl
'. ,"

,"fllliitl
foi a..JJI."
m a i o' r 111IIIIIIII
desde

em 93, a
produção
brasileira

1980, COIU uma alta de 23,54%
em relação àquele ano. 'O grande
fator negativo, segundo o IBGE,
foi o setor agropecuário que

Aumento populacionalprovoca queda na renda brasileira

J

Joinville - A busca da qua
lidade do ensino é o tema cen
traldo IOCongressoSulBrasi
leiro de Qualidade ria Educa

ção, que acontece em Joinville,
de 26 a 29 de abril. O encontro

reúne secretários deeducação,
diretores epessoas dacomuni
dade, que vão discutiro assunto
e procurar alternativas para a

melhoriado ensino.
No congresso serão apre

sentadas experiências particu
lares implantadas nas institui-

ções educacionais, enfocando Dentro do programade qua
principalmenteogerenciamento lidade, em 94, o Colégio Bom
escolar. Entre os painelistas de Jesus vem direcionando esfor

Joinville se destacam aEscola ços paraconcretizar o planeja
Técnica'Tupyeo ColégioBom mento estratégico iniciado há

Jesus, exemplosjoinvilenses da, dois anos. O projeto estabelece

aplicação daqualidadetotalna ações imediatas, entreelas, in-
educação. O programa para o vestir no aperfeiçoamento de

ensino básico da Secretariade professores,multiplicar os ca
Educação deMinasGerais será nais da comunicação entre es
apresentado em palestra. cola e comunidade, ampliar 'O

espaço físico da escola e

Experiências otimizar o currículo paraaim-
AEscoiaTécnicaTupy(ETI) plantação do ensino de terceiro

implantoueml992,comapoioda grau e a contratação de uma

Fundação Carlos Alberto' especialistaem supervisão es
Vanzolin (USP), o Projeto de colar para desenvolver o pro

,

Especialização de Gestão da grama de qualidade na área

Qualidade (PEGQ). Desenvol- pedagógica
vidoemtrês etapas: treinamento,
avaliaçãceimplantação.oproje- O exemplomineiro

to envolvealunos, professores e Outra experiência aser ex-
funcionários da ETI, além de posta no congresso é a da Se
profissionais das empresas cretariadeßducaçãcdeMinas
conveniadas com a escola Gerais. Priorizandoaqualidade
Com um programa que visa o do ensino; o órgão estabelece

perfeito atendimento dealunos, os compromissos dQS agentes
país.empresasecomunidadeem educacionais - alunos, pais,
geral,aETFinvestenaqualidade professores e escola - para
doensino coma finalidadede se poderdefinir prioridades fun
tranformarnumcentro deexce-

'

damentais que possibilitam
lência em educação e apoio a promoção ela autonomia

tecnológicodaregiãosul. da escola.

I�AÇA-NC)S (lIlA \TISI'I'A
I)OS'fO UE VENDAS JUNTO A FAI.IUCA,

UUA JOINVILLE 1346

LOJAS DALMAU - AV. �ETÚLIO VAllGAS, 128 .

.JAllA(.IIÃ I)C) S(II� - SC�'
,..oNI� 7 I-I (;(.(.

II MalhasOalmar
-rem à pronta entlega: Meia .malha,

/ moletinho,molelen liso. camult;j:ado
lalalmente me..cerizada, labricados

I' co,m a"melhor tecnologia
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Sai pela Record mais

UI/1 livro de Herbert
Fensterheim e Jean Baer, au
tores do Bestsellers "Não Di

gas Sim Quando Quer Dizer
Não". E "Faça Sua Vida Dar
Certo Quando Tudo Parecer

Errado", que oferece aoleitor
,UIII instrumental, terapêutico
capaz de ajudá-lo a livrar-se
da dependência emocional. A

dependência emocional, acre
ditam os autores, é mil obstá
culo na busca do sucesso, e da

felicidade. Quem não está con
venientementepreparado, ain
da segundo eles, acaba vítima
emocional de amantes, parcei
ros, chefes, amigos e parentes.
Neste livro, eles apresentam
uma terapia revolucionária. É
a psicoterapia compor
tamental

'

avançada, cuja uti

lização permite a qualquer
pessoa OSSI/mir o controle de
sua vida, melhorando seus re

lacionamentos. É ela quefaz a
vida dar certo quando tudo

parece errada. Por isso, quem
estivei' em uma situação como

esta, encontrará no livro um

apoio considerável para seus

problemas. (A venda na Li
vraria ePapelaria Grafipell
- J�raguá do Sul).

ÁRlES-2113a2014 - Hoje,pale
demonstrar o seu poder enfren- '

tando as vicissrudes que a vida
lhe trouxer. Há um considerável
prazer envolvido na possibilida
de de �r a sua força. Não
rejete os problemas que a vida
lhe apresentar-

lIBRA-23/9 a 22110 - Permita
que o -destino direcione
seus pas�os. t)lão presste
ne uma sltuaçã� para que
se ajuste aos seus dese

.los, pois assim você pode
na estar pegando o pior
caminho. Deixe as coisas
acontecerem naturalmente.

j

BELEZA

Corupáelege suas
duas candidatas
noGarotabiariso!

CORREIOÓOPOVO-'

FRANKFURT

Globo exibeprogramasnaAlemanha

A filial da Marisol em Corupá,
elegeu no final de semana passa
do, as duas candidatas que con

correram ao Garota Marisol/Sé.
Roseli Melcherth, I 7 anos, 1,72 m

conquistou o primeiro lugar. Para
ela, o resultado foi um tanto sur

preso. "Eu não estava' preparada
pára conquistar o,Garota Marisol,
pensei em ficar entre as três, mas

quandome chamaram fiqueimuito
feliz", disse. A vencedora do con

curso, levou entre outros prêmios
urn curso de manequim e modelo,
que Roseli pretende fazer. "Já que
deram oportunidade de seguir"car
reira como modelo, não vou des

perdiçar esta chance'', argumen
tou.

MarizeteDarli, damatriz, con
quistou dois prêmios, a deprimeira
pri.ncesa e a de garota simpatia.
Outra corupaense, desta vez como

segunda princesa foi Maria
Lindacir Machado. Roseli ganhou vários prêmiospela conquista do Garota Marisoll94

A Rede úlobo poderá apresen
tar trechos de minisséries, casos

especiais e novelas, na 46" Feira do
Livro de Frankfurt, na Alemanha,
entre os dias 5 e lOde outubro.

Brasil
A feira, que é urna das rnais

importantes do mercado livreiro
do mundo, reúne todo ano gran
des editores para negociar roman
ces, contos, poemas, peças tea

trais, biografias e ensaios. Neste

ano, a feira terá oBrasil como tema.

O país ocupará o espaço mais no
bre do evento, Há pouco mais de

doismeses, a FundaçãoBiblioteca
Nacional - uma dás instituições
que organizam a mostra brasileira
em Frankfurt - ofereceu à emissora
um espaço para apresentar suas

obras. Pela proposta, a Globo teria

que oferecer legendas em inglês.
Depois da feira, teria que ceder

gratuitamente às cópias dos com

pactos' para centros de estudos
.

brasileiros,

A emissora não definiu se

apresenta os programas, mas já
selecionou alguns: Minisséries -

"O Tempo e o Vento", "Agosto",
"O Sorriso do Lagarto", "O Paga
dor de Promessas", "Teresa Batis-
ta" e "Grande Sertão: Veredas".
Também novelas como "Ciranda

de Pedra" e "Senhora". Casos es

peciais -"MOIte e Vida Severina",
"O Besouro e a Rosa" e "Menino
de Engenho".

-

HORt»CDPO
GÊMEOS - 21/5 a 2016 - Parado
xalmente, como tudo o mais na

,

sua vida, é dos problemas, que
lhe aconteeem que você destila
o seu sucesso. Por isso, faria
bem em queixar-se mais à viver
a sua vida intensamente.-�

TOURO - 21/4 a 20/5 - Há
bastante nervosismo num dia,
como este. Faria bem em não

agregar mais problemas aos já
existentes fICando agr�o por
nãocompreenderbemoqueacon
teee. Torne mais fácil a convivên
cia sinpliflCando tudo.

AQUÁRIO-21/1 a1912-Como
sempre, tem. total liberdade

para ir e vir, fazer e desfazer e
se dirigir para onde quiser. A
liberdade é o seu atributo natu
ral. Mas a cada movimento de
liberdade se agrega uma dose

particular de responsabilidade.

CÂNCER - 2116 a 2117 - A
excessiva seriedade com que
enfrem os assuntos pode tomá
lo um pouco chato aos olhos de
outrem. Isto é preferível a querer
vestir uma personagem Cilue não
é a sua. A sua seriedade pode
inspirar outras pessoas. � ,

LEÃO - 22/7 a 22/8 - Muitas
coisas parecem inaceitáveis,
quando acontecem pela primei
ra vez. Maso tempo, esse gran
de mestre, transforma em hábi-
-tos tudo o que se repete. E os

hábitos se transformam na sua

vida e no seu destino.

CAPRICÓRNIO - 22112 a 20/1'
Ao não encontrar nenhuma
recompensa pessoal nos

próximos movimentos, você
pode hesitar, Continue em

frente, porque o fato de
você não perceber as suas

recompensas não quer di
zer que estas não existam.

ESCORPIÃO - 23110 a 21'/11 -

Se está preocupado com os

seus problemas partícula
res que lhe parecem sem

solução, dê uma olhada ao
redor e .veja se percebe o

quanto as outras pessoas
andam preocupadas tam
bém. É melhor relaxar.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12 -

Será necessária uma dose for
te de fé, pois seus próximos
movimentos deverão aconte
cer no escuro, A fé requer
confiança. especialmente em

si mesmo. A fé pode ajudá-lo a

superar a tensão do momento.

REDEGLOBO

Hoje
06:30 - Telecurso

07:00 - Bom Dia Brasil

07:30 - Bom Dia Santa Catarina

08:00 - TV Colosso

11:45 - Jornal do Almoço
12:30 - Globo Esporte
12:45 - Rede Regional de

Noticias

13:15 - Jomal Hoje
13:40 - Rainha da Sucata

15:15 - Brasil x Combinado
Pafis SaiAt Gerniain e

Bordeaux

17:00 - Os Trapalhões
17:30 - Escolinha do Profes-

sor Raimundo

18:Oß - Sonho Meu

18:50 - A Viagem
19:45 - ,RBS Noticias
20:00 - Jorrial Nacional

20:30 - Fera Ferida

21:30 - Série, Americana

22:30 - Minissérie -

"Catarina - A Grande"
23:30 - Jomal da �Iobo
00:00 - Jornal da RBS

00:20 - Filme

REDEBANDBRANTES
Hoje

06:45 - Mi�érios da Fé
07:00 - Realidade Rural

07:30 - Despertar da Fé

08:00 - Dia a Dia

10:30 -Cozinha Maravilhosa da

Ofélia

11:00 - Flash'- Edição da manhã

,12:00 - Acontece

1'2:30 - Esporte Total ' .

13:30 - Filme -

" A Vingança Final"

15:15 - Brasil x Combinado

Paris Saint Germain e

Bordeaux

17:15 - Supermarket
18:30 - Jornal da Barriga Verde

19:15 - Jornal Bandeirantes

20:00 - National Geographie
20:30 - Faixa Nobre do Esporte
21:30 - Filme, - "A Trama do

Diamante" .

23:30 - Jornal da Noite

00:00 - Flash

01:00 - Information

01:30 - Vamos Falar com �s
"Altera,çãea ilióoomunlclldt18 NO
de reaponaabilldade da. em/aso-
raa.

VIRGEM - 23/8 a.2219 - Certa
mente há mu�a coisa que l1e foi
infligida por outras pessoase que
se tomou difícil de engolir. Mas se
você continua sustentando o

conflito, ninguém se verá livre
destasituação. Dêoprimeiropas
so em direção. ao perdão.

PEIXES - 2012 a 20/3 - Mante
nhª ci seu coração aberto e

receptivo. Isto pode lhe dar uma
sensação de fragilidade e de
que os problemas podem inva

-

di-lo totalmente. Masé conveni
.ente manter-se aberto e recep
tivo. O destino o defenderá.

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



/

JaraguádoSul, 20 de abril de t994

�"''''\ ..
-_"': )\�;_��.:'���{��::'''...?'' �! -, {-ii'

�'".... -.,.;_:,; • .,.....,,_"v .... -;Ir ,'o - ._� .. ' .. ->.--.' .. --.

PARÁ-BRISAS 'E VIDROS

Vende-se, novos e usados' pl
automóveis. Tratar Nereu Ra
mos prôx, ao campo Estrela.
Contato fone: 72-2218

MOCORT ESCOLA DE
.

CORTE E COSTURA E
MODELISMO'
Comunica que vão estar aber
'tas asmatriculas, no centro de
atividades do SESI a partir do
dia 25104/94, até 03/05194.
Contato pelos fones: 72-3661
ou 71.:0887

EQUIPAMENTO PARA
LOJA DE ROUPAS
Vende-se. Contato fone: 71-

4998, cl Valdir

.BAÚ F-I000

Vende-se, semi-novo, preço a

combinar. Contato fone: 73-
0063

FREEZER 320 Lrs
Vende-se, contato fone: 73-
0063. Valor CR$ 300.000,00

FREEZER 220 LTS

Vende-se, valor CR$
120.000;00. Contatofone: 73-
0063

BALCÃO DE PIA MAIS
ACESSÓRIOS

.

Vende-se, 'pia mais duas cu

bas, e balcão 4 portas com 4

gavetas, mesa cl 4 cadeiras em
boas condições. Tudopor 150
DRV's. Contatofone: 72-1307,
a noitefone: 71-3853 clElinor

MINI TRAILLtR...4
Vende-se, acompanha chapa
para x-salada embutida e ban

dejaplbanhomaria. Tratar rua
Jorge Burg. 399, perto da fa
culdade cl Cleide

FESTA DE ANIVERSÁRIO
fazemos sua festa, conheça
nossos artigos. Hott Paper Pa
pelaria.Ed. Av.GetúlioVargas,
25. Contato fone: 72-3596

EMPREGADA'
DOMÉSTICA
Precisa-se, pernoite no empre
go dias de semana, finais de
semana livre. Contato fone 71-
1753

- ,

GRADIENTE - PIK - UP-
DEK

Vende-se, 730 5, stereo 200,
amplificador 250 watts, mode
lo 1094, acompanha uma caixa
de SO�l 200-watts-profissionál.
Contato fone: 75-1450

TERRENOEM
ALBATROZ
Vende-se, ou troca-se; aceita
se carro no negócio - 15x30 à
300 111ts da praia. Interessados
tratar com Gerson pelo fone
73-0325

SÍTIO EM CORUPÁ
Vende-se com casa mista, 2

lagoas de peixe, 12.000 pésde
bananas, área 220 morgos de
terra. ValorUS$ 45,000. Con
tato fone: 71-4998, cl Valder

TERRENO EM FRENTE
WEG II
Vende-se cl 4,000m2, conten
do 2 casas de madeirade 7 x 14.

Valor US$ 100,000. Contato
pelo fone: 71-4998 cl Valdir

COMUNICADO
Comunicamos a quem interessar possa que a

empresa "Master Serviços Contábeis Uda.",
estabelecida' em Jaraguá do Sul, SC, na avo Mal.
Deodoro da Fonseca, 88, '1° andar, salas 18 e 19,
assumiu, a partir de abril de 1994, a prestação aos

clientes de "Santíno Contabilidade Uda.".
Esclarecemos, outrossim, que a responsabilidade

da "Master Serviços Contábeis Uda." é restrita ab
atendimento desses clientes, aos atos praticados e

aos fatos oriundos da prestaçäo.de serviços realiza
dos pela mesma a partir de abril de 1994

, erCasa de madeira com 60m2, terreno com
450m2• Rua próxim� ao Vitória - Ilha da \

Figueira.
c:rcasaniistacom 120�, terreno com 462m2

(14x33), na rua Campo Alegre - próximo ao

Bar do Mano -Ilha da Figueira.
'

-Casa de madeira com90rn2, terreno com
420m2 - Rua Bernardo Dornbusch, próximo
aoPosto Vargas - Vila Lalau.
er Casa de madeiracom 90m2, terreno com
652';50m2, (15x43,50). Rua Br:usque -lateral
dä rua 25 de Julho - Vila Nova.

crCasa de Alvenaria com 420m2 (sem aca

bamento) eterreno - Rua 338GustavoBruch

,
' (lateral da rua João Douorawa) - Tifa da
Pólvora.
<rCasa de alvenaria (inacabada) com 106m2,
terreno com 319m2(16,3Qx19,50)- Rua 588
- próximo ao Vieirense - Vila Lalau.

IrApartamento com ,86m2 com 2 dormãóri
os - Ed. Maguilú. Obs.: com parte financi
ada.

crApartamento com 70m2 com 1 dormitório
- Ed. Maguilú.

" .... <;
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LOJA -'GALERIA VASEL

Vende-se, melhor ponto da

galeria, banca de revista c jor
nal, video locadora. Contato
fone: 72-3596

TERRENO PRAIA GRAN
DE Al..BATROZ
Vende-se, já escriturado,
150mts. da praia.já cem ener

gia, valor US$ 3,500. Contato
fone: 71-6843, ÓU 71-2376

Clínica Lavoro
- CI/nica Médica

� Assistência e Assessoria
emmedicina e segurança do trabalhCJ.

- Convênios cCJm empresas
IPESC e Unimed.

Dr•.Márcio .lamos de OUveira

Rua João Butschardt, n° 84 - sala 5

Guaramirim - SC

1,,,"ã.uLE.e.!n.E1; IJ f�.i.i,.a.t.'l i.�.tã}J
Rua José Emmendoerfer 19

Fone 71-4322 - Jaraguá do Sul- SC

I, ",tl ;;l t· i t· i UJlm t-l
,

Rua 28 deAgosto, 439 - Guaramirim - SC
.

-

Fone73-0682 .

As maís IIndás bicicletas, peças e aeessönes para motos

Honda e Yamaha, com o menor preço da região (Confira).

'on8:(0471) 71.1117 Rua João Picolli. n° 104
Jaraguá do Sul - SC

erApartamentocom 154m2, no 90 andar. Ed.

Jaraguâ - Centro.
crTerreno cQ,m 495m2 - Lot. José Pavanello

_

.

-

-loté n° 03 - Ilha da Figueira..
, crTerrenocom 450m2 (15x30) - Rua Jaraguá
84 _. próximo a Escola 84 - Garibaldi

Terreno com 420m2, (14x30), na rua: 396 no
Loteamento Vila Romana -Vila Nova.
crprédio de alvenaria com 210m2 (contendo
2 salas comerciais e 1 apartamento), na rua:
Rio de Janeiro (próximo a Ponte do Grubba)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaraguá do Sul. 20 de ahril de t99� ClASSIFICADOS

•••••••••••••••••••••••••••••••

! tA COMERCIAL !
• •
• •

': Eficiência em contabilidade :
• •
I •

[AvenidaMarechalDeodoro, 122 :
· � .
• •

: � Fone - 71-1721 :
� �

- Divisórias - Forros - Pisos
- Papel deParede - Persianas - Box para banheiro

RuaBemardoDombusch,no486
sala2-VilaBaependí 72.2472

TEM GENTE
QUE GRITA,
TEM GENTE
QUE PULA ...

-

Metalú..gica
Leoni Lida.

� .�E VOCÊ, O QUE FAZ PELO ,��SEU TIME?
-

�'��Voctagora podaráflz.. llllisp. nossotime. ���Com 1 ou 1/2 sal6rio mlnimo mensal voct SI i "':::-"'_'�
.

"-

tomlli um s6cio-conselheiro ,lindl tlli IS
• t "'� ,�

seguintes Wlßtlgens: cadeirl p�nant' •
.

,

'

; 1::-'"lStIcionlmanton local seguro dentro do estidio.

�
I

_

I
Serviços de solda Mig e Eletrodo -

Serviços de 'manutenção em geral -

I

Montagem de máquinas e aparelhos
industriais - Manutenção de

equipamentos de pré-moldados -

constnição civil e terceirização.

V.lor
D....lto .:

Contrlbuiçio
1 .aIWio

4 cadelr••
e,tacionamento

mrnlrno 1 v.reulo no

men•• permanent•• ..tildlo

1/2.aI,"" 1clldelra
eltlidonamento

mrnlrno
permanent.

1 v.rcuJo no

men.al ..tildlo

SEJA SÓCIO·CONSELHEIRO DO JUVENTUS.

Informa,sl tlmb6m como Ijudlr nosso timl
instllando um plinal pubHciürio junto Ia grlmldo.Rua Tufie Mahfud, 210

(ao lado doGinásio deEsportesArthurMüller)
Fone: (0473) 71-0921

Jaraguá do Sul- sc

-

Ö .Ju,";�ã;;s
.

INFORMAÇÕES FONE 72-0735

LIGUE PARA

(0473)72 - 3363
JARAGUÁ DO SUL

Preços a partir de US$410,OO,

Tel.jfax (t473) 71-6111
.FUJITSU
.UNIDEM
.NEC
.OKI

.MOTOROLA

.NOKIA
• TECHNOPHONE
•MITSUBISHI

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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LAIR RIBEIRO:
100 - o SUCESSO NÃo OCORRE POR ACASO

101- COMUNICAÇÃO GLOBAL

102- PROSPERIDADE

1� EMAGREÇACOMENDO
104- DE PÉS NO cHÃo - CABEÇA NAS ESTRELAS

tos- A MAGIA DA COMUNICAÇÃO

NAPOLEON HILL
110- A CHAVE MESTRA DAS RIQUEZAS

111- A lEI DO TRIUNFO

112- PENSE E ENRIQUEÇA
. 113- VOCÉ PODE FAZER SEUS MILAGRES

'114- PI>Z. DE ESPíRITO, RIQUEZA E FELICIDADE

115- SUCESSO � RIOUEZA PELA PERSUASÃO

OG MANDINO

120- A'�SCOlHACERTA

121- A MELHOR MANEIRA DE VIVER

122 - O MAlOR MILAGRE DO MUNDO

123- O MAlOR MILAGREOO MUNDO - 2" PARTE

124- O MAIOR PRESENTE DO MUNDO

125- O MAIOR SEGREDO DO MUNDO

126- O MAIOR VENDEDOR DO MUNDO

127- O MAIOR VENDEDOR DO MUNDO - 2a PARTE
'128- O MAIOR SUCESSO DO MUNDO

129- SUCESSO: A MAIOR MISSÃO
130- SUCESSO SEM LIMITES

131- UNIVERSIDADE DO SUCESSO

DALE.CARNEGIE
140- COMO FAZER AMIGOS E INF. PESSOAS

141- e:OMO FALAR EM PÚBLICO E INFL. PES, NEG.

142- COMO ÊVITAR PREOCUPo E COM. A vWER
143- COMO DESFRUTAR SUA VIDA E SEU TRAB.

CENTRO - Apto. cl
193,QOm'lEd., Car
valho - Suíte, 2 qtos,
BWC, 3 salas, lava
bo, demais depen
dências e garagem.
65 mil URV's.

BARRA DO RIO
CERRO - Casa em

.CENTRO - Apto.
grandelEd. Jaraguá
Suíte, 2 qtos, BWC,
saias, demais depen
dências e garagem -

45 mil URVs.

VILA LALAU -

Terreno cl 645,OOm'
- 8.500 URV's.

VIEIRAS - Rua 601

(laraguálSchroeder),
terrenode540,OOni'cS
quina com .rua .470,
edificadó com prédio
'em alveilaria.(� pavi
':menlos).. cl 3 salas co

.' meréieís e3âptos:Pre
,

\)O: 144mil uRV's ,

.' PREÇO'
URV: 10,63

. URV: 10,133
URV: 10,63
URV: 10,63
URV:09,75
UFN:09,75

URV: 11,25
URV:43,Z5
URV: 17,50
URV:OB,75

. URV: 15,00
URV: 11,25

URV: 11,25
URV: 10,63
URV: 10,63
URV: 11,25
URV: 11,25
URV: 11,25
URV: 10,00
URV: 11,25

URV:_11,25
URV: 11,25
URV: 11,25
URV: 26,25

URV: 26,25
URV: 11,25
URV:30,OO
URV: 15,00

REF. JOSEPH MURPHY PREÇO
150- e PODER DO SUBCONSCIENTE URV: 15,00
151- O MILAGRE DA DINÂMICA DA MENTE URV: 12,50
152- 1001 MANEIRAS D� ENRIQUECER URV: 10,63
153- O PODER MILAGROSO'DE ALG. RIO. INF. URV: 15,00
154- PARAUMAVlDAM6lHOR URV: 11,25

1.0UISEHAY
160- voes PODE CURAR SUAVIDA
161- O PODER DENTRO IllE VOCÉ
162- AME-SE E CURE SUAVIDA

rr-
163- EU AMO MEU CORPO - PENS.DlÁRIOS

URV: 16,61
. URV: 16,61
URV: 13,50
URV:07,49

ROBERT ANTONY
170- 50 IDÉIAS QUÉ PODEM MUDAR SUAVlDAURV: 12,50
171- ALÉM DO PENSAMENTO POSITIVO URV: 15,25
172- ASCHAVESDAAUTOCONFIANÇA URV: 16,75
173- OPODERMÁGICODAPERSUASÄO URV: 15,25

NORMAN VlNCENT PEALE
180- O PODER DO PENSAMENTO POSITIVO I,JRV: 09,50
181- AUMENTANDO SEU POT. POSITIVO URV: OB,75
182- ANOVAARTEDEVIVER URV:OB,15
183- O PODER DAVIDA POSITIVA URV: 12,50
184- O PODER DO FATOR EXTRA URV: 10,00
185- PORQUEAlGUNsPENSADORES POSIT, CONSE-
GUEM ALGUNS RESUlT. SENSACIONAIS? URV: OB,13
186- TENHA UM DIA PERFEITO URV: OB,75
187- UM TESOURODE ALEGRIA E ENTUS. URV: 10,00
188- A VERDADEIRAALEGRIADAVIDAPOSIT. URV: 15,00
189- A SOlUÇÃO ESTÁ NA FÉ URV: 10,00

ANTHONY ROBBINS
190- PODER SEM LIMITES
191- DESPERTE O GIGANTE INTERIOR

URV: 24,03
URV: 28.75

1- A FONTE DA JUVENTUDE - PETER KElDER

2- A MÁGICA DO SUCESSO - DAVID SCHWARTZ

3- ALEGRIA E TRIUNFO - lOURENço RRAOO

4- AMANDO UNS AOS OUTROS - lEO BUSCAGllA

5- COMO APRES. IDÉIAS EM 30 SEG. - MllO O.

6- COMO FI>Z.ER DINHEIRO - DR. TAG POWELl

7- COMO NADAR COM OS TUBARÕES - HARVEY B. MAC.

8- DR. DEMING - O AMERICANO QUE ENS. AQUALID.

TOTAL AOS JAPONESES - RAFAEL AGUAYO URV: 19,38
9- EU CHEGO LÁ - ZIG ZIGLAR URV: 20,00
10- lEIS DlNÃMICAS DA.PROSPERIDADE - CATHERINE URV: 26,03
11- MANUALCOMPLETODOVENDEDORPROFIS. URV: 17,50
12- MEGA TENDÉNC. PI AS MULHERES - ABURDENE URV: 24,38
13- O PODER INFINTO DA SUA MENT. - LAURO TREV. URV: 12,13
14- OS 7 HÁBITOS DAS PESSOAS MUITO EFICI>Z.ES URV: 23.45
15- OS 7 PASSOS PI O PODER INTERIOR - TAE YUN. URV: 12,63
16- OTIMISMO EM GOTAS - R. O. DANTAS URV: 09,61
17- SE VOCÉ NÃo TEM TEMPO PARA FI>Z.ER DIREITO

QUANDO ACHARÁ TEMPO PI FAZER DE NOVO? - J. MAY

18- SEM MEDO DE VENCER --ROBERTO SHtNYASHIKI
19- VENC. A PRÓPRtÂCRISE - CARLOS WIZARD M.

20- VOCÉ QUER, VOCt POD� - JOE BATJiEN

21- IlUSOES - RICHARD BACH

22- A IMAGEM DE SI MESMO - MAXWEll MALTZ

23- PODER E INFlUÉNCIA - ROBERT L. DtlENSCHNEIDER

24- SEU PASSAPORTE PARA O SUCESSO - F. ARTHUR CLARK

STEPHAN SCHIFFMAN
25- OS 25 ERROS MAIS COM. EM VENDAS

26- OS 25 HÁBITOS EM VENDAS

TADJAMES
27- CRIANDO SEU FUTURO COM SUCESSO

REF. OUTROS AUTORES
_

PREço
URV:09,69

- PEDIDOS ACIMA DE 30 URV's - 10% DE DESCONTO.
- ACIMA DE 50 URV's MAIS 5% DE DESCONTO

VILA LALAU - Ter
reno cl
456,75m',edificado cl
prédio em alvenaria (2
pavimentos) medindo
140,OOrn' e uma casa

de madeira, sito a rua

Ernesto Lessmann nO
130. Preço 46.000

·URY's.

GUARAMIRIM - CENTRO - Rua 28 de

AgostolNo prédio do BESC - Apartamentos
cl lS6,OOrn' (suite;2 qtos, 2 salas conjugadas,
cozinha, área de serviço e garagem) - Preço:
Entrada de 300/0, mais financiamento 20

meses direto com a Construtora.

VILA LALAU -
_

Terreno e/ 10.000ml,
cl 2 casas, sendouma
em alvenaria de2 pa
vimentos, semi aca
bada - próximo a Fa
culdade - Preço:
60.000 URV's.

CENTRO - Rua Felipe Schmidt, 49 -

(próxima ACIJS - Assoe. Comercial) - Casa
em alvenaria cl 150m' em terreno CI

688,OOm' - Preço 60.000 URVs.

URV: 10,63
URV:OS,OO
URV: 12,50
URV: 10,00

-

URV: 12.50
URV: 17,19

URV: 10,00
URV: 14,13
URV: 10,00
URV: 19,OS
URV: 11,25
URV: 10,00
URV: 12,50
URV: 12,50

URV:OB,13
URV: OB,13

. URV: 11,88

- E MAIS, PREÇOS EM CRUZEIROS REAIS PELA URV DE SEGUNDA-FEIRA.

• LIGUE JÁ, PROMoçÃO VALlDA ENQUANTO DURAR e ESTOQUE.

FIGUEIRA - Terre
nocomárea de aprox.
600,00m',próximo a

(Indumak) - Preço:
6.0 mil URV's.

FIGUEIRA-Terre
no cl aproximada
mente3.600m', pro
ximo ao Colégio
Holando Gonçalves
- Preço: 16.000
URV's.

ern alvenaria cl
130l!l'(faltandoaca
bamento) tem:no cl
360;00m' - Preço
18.000URV's (acei
ta proposta).

.J.
FIGUEIRA- Tem:- "

( no cl 350m', prõxi
mo ao Colégio

,
Holando Gonçalves
no lot. Waldemar I. Schimtiz - Preço;

, 2.500 URV's.

CENTRO - Terreno
na rua JorgeLacerda
(próximo ao Ed.
Argos e ao . Sesi),
medindo 448,oom' -

Preço 55mil URV's.

CENTRO - Rua
ProcópioGomestEd.
Resid. Maguilú -

Apto. 2 qtos, 2° an
dar,clgaragem-Pre
ço; 7.800 URV's ,
finane. junto a CEF.

VILA LALAU- Próxima a Marisol- Casa'
em alvenaria, c/250m" toda muradacom,
cerca de ferro batido, localizada nariià' .

Germano Marquardt, 170. Preço 50.000
URV's.

. CENTRO - Ed.

. Gardênia - Rua Bãiio
do Rio Branco - Apar
tarnent'?cl4 quartos t I
suíte), :l banheiros, 2
salas, sacada, área de
serviço egaragem.Pre
ço: 30.000 URY's.

CENTRO - Terreno central, próximo a Rua
Fróçopio Gomes o a Oficina Raboch, c/

: 3.500m" • Preço 200,000 URVs. A combinar.

JOINVILLE/CEN
TRO - Apto. cl
202,OOm' - Ed Presi
dente, frente ao Colé
gio Santos Anjos - ao

lado da Catedral (Pos
sibilidadedetroca com
imóvel em Jaraguá).

FIGUEIRA <Lotes
cl toda infra-estrutu
ra • Entrada de 40%
mais 12 prestações
emURV.

naria com aprox.
70,00m',mobiliada,
edificada em terreno
de 312,OOm·. Preço;
20 mil URV's.

CENTRO - Rua
José Emmendoerfer
- Ed. Dennis - Apto.
2qtos.Preço: 13.000

. URV's e assumir so
mente 4 anoslCEF.

VILA LALAU .,:

Próximo a Marisol -

Apto. ,c/3 quartösH .

suíte)' -

.• com·,'
. fI.S,OOIJ)· fprédú)'.

. novo) �J'reço:�22,fi.
mil URV's.

' .. ". ,�

AMIZADE'- Apfo.
cl 3 e 2 quartos - En
trada e assumir
finane. junto a CEF.

SÃO LUIZ
GONZAGA - Terre
no cl 450,OOm',
edificado com casa em

alvenaria medindo
aprox. 140,o<!!p', sito
rua João Franzner nO
666 - Preço: 25 mil
URY's.

'CENTRO - Rua
José Emmendoener
.. Êxcelente lote CI
4S0,OOm' (15,00 x

30,00), próximo ao

Atelier da Ind. de
. Quadros 3 Améri-
cas).

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



Casos de Polícia
Udo_Leal
)

_) Zé Sapateiro pega nopé da Maria
A Afaria de Lurdes Nielsen, dotnésticá, moradora da rua Beira

Rio, JOi, foi agredida na Sapataria do Nene, rua Barão do Rio

Branco, 278, pelo José Ademir Schmitz.
Segunda a queixa registrada pela Maria de Lurdes: na DPC,

além da agressão flsica, o Schmitz fez ameaças 'aiela, inclusive
seguindo-apara que ela não voltassepara casa. Efol, então, que

apareceu a PAf que, não se sabe por que, não deteve o agressor.
Daí então, a Maria de Lurdes procurou a Delegacia de Polícia

para, junto ao comissário de plantão, fazer o registro do aconte

cimento. OComissárioCélio, que a atendeu,pediu que elafosse até
aoHospitalpara, com ummédico.fazero exame de corpo de delito.

Agora, com o registro daocorrência;o Schmitzvaiserchamado
na DPCpara dar as devidas explicações sobre o acontecido.
Não deu certo a churrascada do Ronei
Nelson Zermiani, gerente do Supermercado do SESi, da Barão

doRio Branco, registrou queixa contra oRonei Roberto lvloreira,
de Vila Rau, pego pelo Nelson e uma testemunha, em pleno
flagrante.jáfora do estabelecimento, quandoacabavadesurrupiar
as seguintesmercadorias: 30 cervejas Brahma em latas, JO latas.

de refrigerantes, 48 garrafas de cervejas em meia garrafas, 4 kg.
de fi/é duplo, 2 kg de alcatre, 2 kg de sobrecoxas de frango, 1 kg
de peito de frango, I kg de tinguictnha e l lata de Nestogeno.
Aí, o Nelson levou o Ronei até a Delegacia, ondeficou detido

por algumas horas e depois liberado.
O que eu não entendi, Ronei, é que você levou do SESi, além de

cervejas, refrigerantes, carnespara um churrasco completo, Ulna
lata de Nestogeno. Pra que é que essa coisa serve?Épra temperar
as carnes? Épra combater ressaca? T'ê se me '(fiz, tdr

'

Cuidado! Roubar moto tá lia moda
No domingo à noite, roubaram amoto Yamaha, placa GN-890,

doJoséR. Tilles, defronte do Salão Vitória, na Ilha daFigueira. Na

segunda-feira às i3:30 horas, levaram a Honda CG-J25, placa
,EU-J3i, doAmarildo de Oliveira. Local:Avenida Getúlio Vargas.

O negócio, pro garantir, é chavear muito bem as motos, com

cadeado e tudo, pois, do contrário, vai haver muita gente em

Jaraguá que acabaráficando sem a sua.

Bebeu ou não, apanha de qualquer modo
PlásioMeurer, pedreiro, morador da rua Joinville, 130, resol

veu dar uma paradinha num bar ali nas proximidades da antiga
rodoviária. Sento�-se um pouquinho e quando resolveu levantar
se para ir embora, defrontou-se com o dono do boteco que queria
lhe cobrar bebidas que o Plàsio não pediu nem, bebeu. O Plásio

negou-se, é claro, mas aí, levou um direi/aço em pleno rosto. Não

satisfeito, o dono do bar ainda lhe tirou a carteira que continha

todos os documentos do Plásio.

Vou falar com o Plásio. Quero saber dele, qual é o bar do

boxista, que é pra mim nunca entrar lá. Tá doit, seu!

Gil afanou os dólares do Eurico
, oEuricoFernandoGuimarães.ptntor, moradorda ruaHenrich

Haben, 282, Vila Lenzi, acabou dando moleza para o Gilberto

OsmarRosa, residente 110 COlL4JAS. Efoi assim que o Gilpassou
amão numanota de JOOdÓlaresclvEurico. Mas, aí, oGildissepara

. o Eurico que iria trocá-Ia e quejá voltava, mas, até hoje, nada do
ladrãozinho. O Osmar deSouza, foi testemunha do fato.
E/Oi assim que v Eurico procurou a' DPC para registrar a

queixa contra o Gilberto Osmar Rosa.

Pois é, Eurico!Épreciso sermuito trouxa pra ent;-ar nessa. 1 e

se Ie manca, cara!

COCAíNA

no mesmo. endereço, Segundo. in
formações da polícia civil, os dois,
juntamente com o. taxista Cláudio.
Roberto Sbardellati, 23, buscaram
a droga em Joinville, "Estávamos
investigando.oselementos há apro
ximadamente .dois meses", disse
Alcivandro Spezim, delegado- de
polícia.

Objetos
A polícia encontrou também

urna caderneta de anotações e al

guns cheques. "Provavelmente
eles anotavam para quem distribu-

do. Sul, segundo. informações do. 3°
Distrito Policial de Joinville,

O finto. OCOiTeu sexta-feira
última, quando. Oscar Werner Fi

lho, 22, e mais três elementos-não
identificados, segundo. as vítimas,
invadiram a Paróquia e renderam
Márcia Schroeder, que trabalha na
secretaria, padre Alfredo. da Silva

Ameaçada pelos criminosos,
que portavam um revólver calibre

38, Priscila foi obrigada a dirigir.
Depois de 8 horas de viagem, os
cinco. pararam num posto de gaso
lina, perto do. município. de Serra,
ondePriscila pediu permissão para
ir ao. banheiro, quando. avisou urn

frentista, de que ela e as amigas
estavam sendo. seqüestradas. Ao.

i·eto.rrlarem para o. CaI1'Q, Priscila
alegou cansaço, e pediu para Apa
recido.dirigir,mas nenhum dosdois
sabiam sequer trocar as marchas,
disseram as jo.vens. Depo.is de to.

mar a direção., Aparecido perdeu o.

co.ntro.le e bateu, chamando a aten

ção dos po.liciais, que prenderam
QS do.is em flagrante.

',.' .• ""'"
- _._-��-"--

Passadores de drogaforam
detidos em Guaramirim

íam a droga
.

na agenda. Agora
vamos investigar as pessoas rela
cionadas nestes endereços, e os

cheques", argumenta Spezim.
.

Venda
A droga, de acordo. com a polí

cia civil, era vendida em Jaraguá
do. Sul pelo. preço. de aproximada
menteCR$16mil. "Recebemosin

formações que eles queriam ven

der a droga aqui em Guaramirim.
Fizemos muitas investigações,
onde conseguimos êxito.", finali
zouSpezim,

RiosepadreJosé FelipeDalceggio,
que foram trancados dentro. do.
banheiro. A polícia"daquela cida
de, prendeu domingo, Oscar, que

- transitavapelaBR-101. Oveículojá
foi recuperado.
A polícia espera prender nas

próximas horas, o.s demais inte

grantes da quadrilha

RiodeJaneiro - Apolícia fede
ral do. Rio. de Janeiro. recuperou no
final de semana que passou, os .

três quadros do. pintor Cândido.
. Portinari, roubados em agosto de
I 993,eavaliado.semUS$1 milhão.

Dois integrantes da quadrilha
foram presos, o. italiano. Vincenzo
Turchetti, 50, e Edivaldo. Félix da
Silva, 40, quando. transportavam
os painéis envoltos em lençóis no
Fiat, placa Uf - 8452. A prisão.
ocorreu na-esquina da AVenida
Venezuela com a rua Sacadura
Cabral.

Segundo. informações dos po.li
ciais, o. restante do.s integrantes já
toram identilicado.s, mas não fo.i

di\ulgado. para não. atrapalhar as
inn�stigaçõcs ,

ROUBO

Ladrões levam objetos da Paróquia

..
Polícia recupera

sequestradas quadrosroubados
domingo são libertadas em agosto de 93

G�aramirim - Apolícia de
Guaramirim apreendeudia 15 pas
sado, próximo. ào trevo. de entrada
da cidade, 50 gramas de cocaína,
que estavaempoderdeJairAdernar
Gonçal- (Drama ela

velldido pDI
(R$16 mil

ves, 26,
d e sern

pregado,
residen
tena Vila
L e n z i O glomo
(Jaraguá do Sul), e Maria Catarina
Alves, 32, amásia de Jair, residente

Jaraguá do Sul - Quatro ele
mento.s roubaram urn aparelho. de
som, um CD, uma filmadora, rou
pas, três correntes de ouro, uma

-

pulseira 'de Olm" dois vídeo-cas

setes, quatro. relógios, US$
1.150,00, CR$ 2, 5 milhões, 500
marcos alemães e o veículo.Gol, da
Paróquia São Sebastião, de Jaraguá

SEQÜESTRO

Jovens

SioPaulo - AsestudantesÉrika
Areias, 20, Priscila Valenta, 19, e
R.A.P, 13, seqüestradas domingo
passado, depois de saírem de uma
lanchonete no.Tatuapé, Zona Les-

,

te de São. Paulo, foram liberadas

segunda-feira pela manhã na re

giãornetropolitanade VitóIia(ES).
�_Viagem

Os dois rapazes que as seqües
traram foram Wesley de Souza

Aparecido, 19, que é filho de uma

capitão. da PM paulista, e Rizornar
de Souza Silva, 22. Após rodarem
co.l11 o. \'eículo. Go.l de Priscila pda

.

capital, eles exigiram que seguis
sem até Espírito Santo, que lica

-

apro.ximadamente 900 Km de São

Paulo..
'
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CAMPEÃOPROBLEMAS

Time começa o segundo Juventus teve excelente

turno commuitos desfalques p��:������ep��o�,:re����
golear a Caçadorerrse, em Caça- lheiro do campeonato com 8 gols.

Arquivo/CP dor, por 4 a O, gols de Índio aos 30 O GEJ jogou sete partidas no
minutosdoprimeiro ternpo,Ricardo JoãoMarcatto, com aprovei tarnen-
ampliou aos 30 segundo do segun- toexcelente, 5 vitóriase 2 empates.
do tempo, Alaor fez o terceiro aos Nas apresentações no campo ad-

35eÍndiofechandooplacaraos38, versário, que foram seis, o "Mole-
o Juventus encerrousua participa- que Travesso" ganhou três, empa-
ção no primeiro turno, como líder tou duas e perdeu uma.

isolado do campeonato O Juventus ,continua sem per-
catarinense. derdesde a 3·ro<Íada (27/2), quan-

Foram treze jogos no total, com do foi derrotada por 1 a O em

20 pontos ganhos e 6 perdidos. Joaçaba Sãoaproximadamente900
-e-

•.

Com21 golsmarcadose4 sofridos, minutos sem conhecer um resulta- .':�
o Juventus teve um saldo de 17 do negativo. É a defesa menos 1

gols, uma média de 1.6 gols por vazada, com 4 gols sofridos.
$�

J araguá do8ul-0 treinador
Abel de Souza começou a semana

de treinamentos comuma tremen

da dor de cabeça. É que vários

jogador não poderão jogar a pri
meira partida do 2° turno, em Con-

có rd ia,
no próxi
mo do-

lDtSfDis

jllvelltillDS
estõD

mingo.
As duas
laterais
estarão
desfal-

suspellSDS

cadas, Lin e Júnior receberam o

terceiro cartão amarelo e não jo
gam. Abel teráque improvisaruma
das duas, pois ele tem somente

Gilberto disponível. Silvinho e

Amauri foram julgados pelo TJD

ontem à noite e, caso sejam conde
nados, poderão pegar de um a três

jogos de suspensão.

VOLEIBOL

Jaraguaenses vencem a

equipe de Blumenau
. Jaraguá do Su! - Valendopelo

estaduaV94 de voleibol juvenil fe
minino, a equipe jaraguaense, for
mada porDani, Carla, Cris, Dadá,
Tati, Tatiana, Greicy, Fê, Grazi,
Eloíza, SilviaeGrace, sendo treina
das por Cézar de Oliveira, conse

guiu no final de semana passado,
quebrar uma hegemoni� de anos,

quando derrotou a equipe
blumenauense, emBlumenaupor 3

.
sets a l,parciaisde 15x 11, 13x 15,
IS x 7 e 15 x 7, com 84minutos de

.

jogo, Outra vitória importante.for
frente a Sociedade Ginástico de

Joinville,comparciaisde 15xO, 15
x O e 15 x 3, após 29 minutos.

De acordo com o técnico, as

contratações para este ano, foi de

suma importância. "Fizemos para
esta temporada, contratações de

peso, como Graziela e Eloíza, que
foi recentemente campeã
Sulamericana Juvenil", no Perú.

Contusões
Estão entrege ao departamento

médico juventino, o atacante

Silvinho, que torceu o tornozelo, e
Antunes que levou uma pancada
forte no joelho, no jogo contra a

Caçadorense. O zagueiro Mozer,
que operou o tornozelo há aproxi-

,

madamente 50 dias, já está traba

lhando com bola e, segundo Abel,
"daqui a I5'dias ele já poderá inte
grar o elenco, ficando à disposi- Silvinhofoijulgado ontem e está contundido

ção",
doismeses atrás (Isaías eMárcio),
já estão trabalhando com o restan

te da equipe. Márcio jogou alguns
minutos contra a Caçadorense, e

Isaías não teve sua documentação
liberada pela FCF, mas em breve,
deacordocomAbel, também.esta
rá em condições de jogo.

Contratados
Os dois jogadores que foram

contratados pelo Juventus, há

NÚMEROS

Primeiro turno:220golsem 91jogos
Eloiza SChlickmann

,

Jaraguá do Sul, integrarão a equipe
catarinense no brasileiro. A apre
sentação. das atletas será no dia 4

de maio, em Blumenäu,

/

Caçadorense 8. O Interde LAges
que ainda não venceu no camp�
nato está com 4 pontos.

.
Neste primeiro turno da Taça

Governador doEstado, forammar

cados 220 gols em 91 jogos, com
uma extraordinária média de 2,4
gols por partida. No certame do

ano passado, estemédia não supe
rou a 1,8 gols por jogo.

Até agora, o Juventus é líder

isoladoda competição com 20 pon
tos, 8 vitórias, 4 empates, 1 derrota,
21 gols-pró e '4 'contra, com saldo

de 17 gols.Aequipemarcílista vem
em seguida com 19 pontos, 9 vitó

rias, I empate, três derrotas, 19

gols-pró e 10 contra, com 9 de
saído. O Criciúma, tem 18 pontos,

, com 7 vitórias, 2 empates, 4 derro
tas, 19 gols-pró e.. 13 contra, com
saldo de 6. Em quarto está o

Figueirense com 17 pontos, segui
do por Tubarão, B1umenau e

Joinville, todos com 15 pontos. O,
Atlético.de Ibirama está com 13

pontos. Joaçaba e Concórdia vem

com 11 pontos' cada, A

Chapecoense permanece em 11 o

com 10 pontos, seguido pelo
Araranguá, 9 pontos e

Masculino
Campeonato brasileiro

Returno
A primeira rodada do returno

tem os seguintes jogos: no sába

.do, Figueirense x Atlético com

transmissãoaovivopelaRf'Eâs 18
horas. No domingo, Chapecoense
x Blumenau, Criciúma x Tubarão,
Inter x Joaçaba, Concórdia x

Juventus,Joinvillex Caçadorense,
'Marcílio Dias x Araranguá.

Nomasculinojuvenil tarnbémjéT

foi convocado para disputar o bra-
sileiro, em Minas Gerais, nos dias

27 de abril a 10 demaio. Da equipe
ADJ/FME, foram convocados

Ricardo Luiz Friedmann, Jonly
.

Demarchi,pela primeira vez dispu
tarão o campeonato e, Femando

Radunz, que foi vice ano passado.

O campeonato brasileiro de

voleiboljuvenil feminino será rea-
l

lizado entre os dias 12 e' 15 do

. próximomês, emMinasGerais, sen
do que a seleção catarinense acaba

de ser convocada. As atletas Silvia

Weber, Tatiana Altini e Eloíza

Schlickrnann, que jogam por
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