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Homem bêbado atira
I

e fere duas pessoas

D�pois de umabebedeira, An
tonio Braz Cardoso disparou oito
tiros centra sua própria casa e

.

ferindo duas pessoas que estavam
com ele. Pág� 10

TELEFONIA

Telesc de Jaragu� do Suljá·
tem 7.700pedidos de linhas
A.Telesc de Jaraguá do

.

mercial José AlencarVieira, há ... dos já cadastrados pela Telesc

Sul está chamando mais 300 uma previsão extra-oficial para local. Em relação a municípios
pessoas inscritas no sistema de, outras 500 linhas no mês de vizinhos, no segundo semestre
telefonia celular que, com isso. junhopara atender as inscrições . poderãoser liberadas 300linhas
atinge agora 2.100 linhas na ci- que vão do número 2.101 a para Guaramirim e ostras 300
dade. Segundo o gerente co- 2.600, do total de 7.700 pedi- para Massaranduba. Página4

Interessepelo celular aumentou signiftcativamente em Jaraguá do Su'

'ff;.••.

ProjetOdeieienviadüàCãmata B ib,.
pelo prefeito Durval Vasel �ai I

proporcionar trabalho amenores Set
carentes na agência dosCorreiés.
Página 6 ! 'Fc;��::-::-:7�----�

Obra em regime dem,,�ão

Moradores constróem Centro
Moràdores do Morro da Boa Vista estão resolvendo

uma antiga reivindicação daquela comunidade. Em
parceria com a prefeitura, decidiram construir em regime

.

de mutirão um centro sociallocalizado próximo a escola .

que serve alunos da região. O trabalho vem sendo
realizado aos sábados, com material doado pela'
prefeitura. Este é o primeiro passo para a concretização
de um projeto de desenvolvimento de trabalhos
comunitários implantado pela secretariamunicipal do
Bem Estar Social, que beneficiará de crianças a idosos.

ENSINO

Candidatos ao vestibular vão·

pagarR$50,00pela inscrição
A partir da próxima 2a centrais da Caixa Econô

.. feira, 15, até o dia 29 deste mica Federal em qualquer
,..mês estarão abertas as cidade doEstado onde,me

inscrições para o ves- dianteumataxadeR$50,OO
tibular de Inverno

. da poderão providenciar a

.

Acafe, com 3.790 vagas inscrição para o vestibular,

nos 79 cursos oferecidos'· As provas começam às 8

para o segundo semestre. ) horas do dia 16 de julho
Os {} candidatos devem com Comunicação e

procurar as agências Expressão. Página 4
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Reminiscências
;'

EDITORIAL

Os 76anosdoCORREIO
A energia elétrica em Jaraguá (7)Nesta data - 10 de maio de 1995 -

completamos os setentae seis anos de

existência, e a partir da próxima edição
vamos em busca do ano setenta e sete.

Esta data, coincidentemente, assinala
o centenário de nascimento de Artur

Müller, transcorrido no último dia 06!

05/1995, através de bem organizada ses
são solene comemorativa pelo Instituto
Histórico eGeográfico de SantaCatarina,
entidade que no ano que vem completará
o seu próprio centenário, em setembro! -

96, reunindo no palácioCruz e Sousa, em
Florianópolis, . a intelectualidade
catarinense com a participação de um

representante do governadorPaulo Afon
soVieira, os deputadosestaduaisGeraldo
Werninghaus e Ivo Konell, a Casa do

Jornalista, por seu presidente Ciro

Barreto,Valériade Barros, representando
.

a Biblioteca do Estado, a representante
da Fundação Catarinense de Cultura, o
secretário do Consulado Honorário da

Hungria, de Florianópolis - sr. Josef
Bacsfalusi, Pedro Veiga, Amélia de

.

Oliveira, José Castilho Pinto, Jalí

Meirinho, os familiares deArturMüller -

Aracy, Áurea e Amantina e neto do ho-
.

menageado, além de inúmeros homens
de letras associados ao IHGSC, estudan
tes e convidados.
Na ocasião coube ao diretor Eugênio

Victor Schmöckel, orador oficial,
discorrer sobre apersonalidade do ilustre
catarinense, trabalho que será convertido
numa brochura e distribuida a entidades
culturais do Estado.
As novas gerações se acercam do

"vovô" da imprensa catarinense para dar
lhe aquela seiva que remoça, produzindo
produto de total alta qualidade, ajuda a

cidade a crescer, aomesmo tempo junta
se aos demais órgãos de imprensa da
cidade e da região, para em conjunto;
projetaromunicípioeaAmvali e defender
os seus justos interesses. (E.V.S.)

commotores com 3.l00cavalos ins
talados. A imprensa de Jaraguá
(CORREIO DO POVO) também
dava a sua apreciação: "É, são esses
homens, que tem ideal, que se

intitulam de defensores do povo.
quando não passam de abusarde um
mandato para defender interesses

pessoais, seus, de seus pais e seus fi
lhos, como tiveram acoragem de di
zer em pleno ConselhoMunicipal".

O episódio acabava em racha na

"situação" do Conselho Municipal,
alcançando o seu auge com uma

manifestação pública em favor do

pref. dr. Ulysses Costa, veiculando
um convite para umamanifestação,
a saber: "Convite - Nós cidadãos de
Joinville, temos oprazerde convidar
a população deste município para as

manifestações de solidariedade ao

sr. dr. Ulysses Costa, prefeitomuni
cipal, as quais se constituem de uma

moção de aplausos que está

cireulandopormeiode listas,marcha
luminosa, em frente ao PaçoMuni
cipal e reunião cívica no Palácio

Teatro, seguida de grande baile e

outros divertimentos populares, que
serealizaráhoje,16docorrentemês
de fevereiro. A marcha luminosa
teráo seu início na séde doCorpo de
Bombeiros Voluntários: (ass.)
Gustavo A: Richlin,'Olympio
Oliveira, dr. Norberto Bachmann,
MarinhodeSouzaLobo,Max Keller,
dr. Ernesto de Oliveira, Henrique

. Meyer, N. Mäder Jor., Eugênio
Fleischer, Henrique Douat, Rudolf
Brand, Octavio Rosa, Max Lepper,
ArnoldoLuz,RicardoKannann.José
HonoratoRosa,GuilhermeF.Walter,
EleuteioMaia, Frederico StolI, José
W. Navarro Lins, Henrique Lepper,
J. L. Cubas, Otto Jordan, Pedro de

Barros, Emílio Stock Jor., Antonio
Pereira de Souza, Henrique Stamm
Jr.,AntonioE. deOliveira,Alexandre
Doehler, Waldemiro Rosa, Divico
Scheidegger,AlbanoSchmidt,Carlos .

Creuz,RodrigoLobo,RodolfoColin,
Ruben Lobo, Paulo Strauss, Alberto
Bomschein, Carlos Joel d'Oliveira e
Austergilio Menezes".

Fritz von Jaraguá - 04195

Oswaldo Beirns cedeu esta foto

para resgatar a memória da

eletrificação de Jaraguá.
Andavamuito agitado o clima no

município de Joinville, do qual fazí
amos parte como 2<> distrito, com a

concessão da exploração de força e
'

luz para Joinville, que o prefeito, dr.
Ulysses Costa dava à ABG, através
da Companhia Sul Americana de
Eletricidade. A verdade que, aberta
a concorrência pública a concessão
foi data à ABG, por ter apresentado
a proposta mais vantajosa No Con
selho Municipal, composto de 9
membros, 3 eram acionistas da

Empresa Joinvillense de

Eletricidade, dos quais "2
amicíssimos do prefeito e dizia-se

que donniam na mesa de despa
chosdaprefeitura",umerainimigo
e mais um que não se compreendia
bem o que é um dever público, bal
deou-se para a posição, por amiza
de ... não se sabe a quem. Começou
então a discussão o contrato que já
havia sido aprovado no Conselho,
por 5x I, estando ao lado do prefeito
os srs. dr. 'Marinho Lobo, Gustavo
Richlin, Sergio Vieira, Eduardo
Schwartz e Ricardo Karmann. A
EmpresajoinvillensedeEletricidade,
tendoperdido aconcessãonoConse
lho, recorreu à justiça, propondo a

anulação do contrato, alegando ter o
prefeito feito alterações - que foio de

que a AEG ter cedido, em beneficio
dopúblico,comoiluminaçãográtis
às praças, etc. A municipalidade
constituiu seus advogados os drs.
Marinho Lobo, Nereu Ramos e Leo
nel Costa no exame das propostas
chegava-se à conclusão que a

proposta apresentada pela Empresa
Joinvillense de Eletricidade era

interpretada da seguinte forma: "Em
linguagem clara istoquerdizerque a
Empresa tinha 2 bois para vender à
200$000 cada um. Dava um de

presente à prefeitura e vendia-lhe o
outro por400$OOO.

O preço' da força e luz eram as

taxasmaiselevadas.quese aprovada
a proposta da Empresa, sufocaria as

indústrias de Joinville, então ligado

Conselhos de Saúde
* Walter Falcone

Articulação entre Conselhos. Ti
vemos discussões calorosas sobre
estes temas.

A queixa principal dos
Conselheiros é que os Conselhos
de Saúde existem apenas como

forma, embasado em lei, domuni
cípio receber as verbas federals
(parcas) destinadas à saúde e que
o executivomunicipal boicota na
maioria dos municípios o poder
deliberativo dos conselheiros.

Temos que ter um Conselho

Municipal de Saúde com autono

mia e com poder deliberativo,
como reza seus estatutos,
caracterizando assim a

municipalização das verbas do
Sus. Os conselheiros foram

Participamos do I Congresso
Nacional de Conselhos de Saúde,
emSalvador, na semanapassada.
Nos admiramos com as votações
efetuadas nas plenárias, onde os

representantes dos vários estados
da federação, cerca de 600,
votaram

dmooaIi-

taxativamente contra a extinção
do Sus e reformas constitucio
nais.

Realizado no Centro de Con

venções deSalvador, que também
sediou omCongressoBrasileiro,
IICongresso Ibero-Americanoe I
Congresso Latino Americano de

Epidemiologia (de 24 a 28/4/95).
Inaugurado há seis anos, este

CentrodeConvenções, captouum
afluxo turístico, dos seus 3500
participantes, de fazer inveja ao

nossoestado, que lamentavelmen
te não possui uma estrutura como
essa, com seu enorme poder de
dinamizar não só a cultura como

, também implementar o turismo.
*Médico

(ollseillocamente

nas pro
posições
m a i s

acerta

das.

Dsrr-

querter
poderes
'de,isórios

reram sobre: Papel dos Conse
lhos;OrganizaçãodosConselhos;
Formação dos Conselheiros;
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Retran�c� V;;�l diz que tem disposição
.

para disputar uma reeleiçãoSão todos iguais
A ex-deputada Ângela Amin sofreu na pele o acerto que fez
com seu candidato a vice-governador, Milton Sander, para
que este fosse o candidato à sua sucessão em caso de
vitória. O acordofoi apedrejado pelos peemedebistas,

tucanos, pedetistas e, também, por Jorge Bornhausen. Este
último, agora; trata de costurar um acordo do qual ele
própriofoi partícipe no ano passado: incensar a
candidatura a governador do prefeito de Criciúma;

Eduardo PinhoMoreira. E, pior, com o beneplácito de
bom número de peemedebistas, inclusive do governador.

Como se vê, nada mudou.

Bastidores 1
Semana passada o prefeito
Durval Vasel, o vice Alfredo
Guentnere opresidente do PTB,
José Benedito de Campos,
estiveram na Câmara de
Vereadores. Depois da sessão
reuniram-se a portas fechadas
com as bancadas que dão sus

tentaçãa potüica ao Executivo.
Tentativa defreardescontenta
mentos.

Bastidores 2
A quenão é que muitos destes
vereadores estão agoniados.
Acostumados com umapolúica
de varejo e de favores,
arrepiam-se com. alguns
projetos que, decididamente,
ntIo carreiam votosmasque são
absolutomente indispensâveis
pata a cidade. No ano que vem

temeteiçãopara vereador, tam-
bént ' '

Legalizando
Propostas para prestação de

serviços jurídicos à Câmara de
Vereadores (ticitação será
aberta fim do mês) vão de R$
1.500,00 a R$ 3.000,00 men

sais. Ao todo, o Legislativo
distribuiu cinco cartas-convite.
Até agora a assessoriajurídica
daquele poder é prestada sem

que tenha sido feita licitação.

Qualidade...
Parecepiada, mas o secretário
Extraordinário da Qualidade e

Produtividade, nomeados pelo
governador Paulo Afonso há
mais de quatro meses, ainda
não assumiu. Barros Pinto é
diretor de Produção da
Eletrosul. Pertence aoPMDB e

não sai de lá porque o partido
teme que o cargo caia nasmãos
doPFL

e Produtividade
� Qualidade e Produtividade

,
no serviço público tem sido
anunciada pelo governador
como umdospotuospriarüârios
de sua administração. Mas o

titular dapasta, cuja qualidade
aindanão sepôdemedirporque
aindanão esuurabalhando, não
produziu nada àté agora. Belo
exemplo!

Pra cobrar
o vice-governador e também
secretário estadual de Obras,
Heriberto Halse, deverá estar

em Schroeder no próximo dia
12, participando de assembléia
da Amvali. Uma bati hora para
se cobrarpromessas. Emostrar
como munictplos da região es

tao sendo discriminados em

termos de recursos estaduais.

CONVENÇÃO

PMDB escolhe a nova executivadia28

, POLíTICA

J 3l'aguá do Sul - Se nas

reformas políticas que estão em an

damento na Câmara Federal e no

Senado a reeleição de prefeitos for
incluída já para o próximo ano, o

prefeito Durval Vasel é candidato.
Ontem, ao comentar as alterações
que po-
derão
ocorrer

com as

reformas

propos
tas, Va
sel disse

que se o

partido decidir pelo seu nome ele

pretende disputar a eleição para
prefeito novamente porque, segun
do entende, isso daria oportunidade
para que seu programa de governo
pudesseserexecutadointegralmente.

Eleito em 1992 pela legenda do
PIB, depois de quase um mandato

'Tudo

ipDssível
empDlííito"

Florianópolis - Naconvenção
estadual do próximo dia 28, que,
elegerá suanovadiretoria execu
tiva, o PMDB terá chapa única.
Denominada de "Ulisses Gui
marães", a chapa é integrada por
71 nomes que representam, se
gundo lideranças do partido" um
consenso que evitará novos con
flitos internos. A nomínata foi
definida na segunda-feira, 8, à
noite durante, demorada reunião
da cúpula estadual peemedebista
em Florianöpolís.

Nesteencontro oPMDB deci
diu integrar à chapa única os

últimos seis presidentes do

partido, incluindo o governador
Paulo Afonsõ Vieira. Todos os

PrefeitoDunal Vasel

inteiro como deputado estadual do

PMDB, Vasel tambémanalisaahi
pótese de oCongresso optar porum
mandato tampão de dois anos. "Isso
compensaria os dois anos que tive
com sérias dificuldades financeiras
na prefeitura", disse Vasel,
acrescentando uma outra possibili-

deputados federais do partido,
em número de cinco, a bancada
estadual com assento naAssem
bléia Legislativa (lO deputa
dos), o senador Casildo
Maldaner, 14 prefeitos (dos 105

que o partido tem no Estado),
,

além de representantes das
câmaras de vereadores, PMDB
Jovem, PMDB Mulher e Funda

ção Pedroso Horta, também

integram a nova diretoria execu
tiva.
A escolha do novo presidente

estadualdopartido, porém, ainda
não está definida. Segundo o de

putado federal Luiz Henrique da
Silveira, o senador Casildo
Maldaner pode ser o indicado.

dade quepoderá alterar totalmente o
quadroeleitoral paraopróximoano:
o fim das coligações para cargos
legislativos.

.

Se isso ocorrer, raciocina o

prefeito, muitas candidaturas que já
estão nas ruas extra-oficialmente -

em Jaraguá pelo menos sete candi
datos postulam indicação para a

sucessãomunicipal-cairãoporterra,
"Muita gente vai acabar queimando
a língua", disse o prefeito para
quem, mesmo que isso não ocorra,
haverá no máximo quatro candida
tos àsua sucessão. Vasel, eleito pela
coligação PTB/PPR/PL, que
integram a "Aliança Para Nova

Jaraguá", disse que trabalha no sen
tido de que estes partidos
permaneçam juntos na disputa
eleitoral do ano que vem. Para ele.
ainda é muito cedo para se falar em

candidaturas, porém acha que em

política "tudo é possível" .

ficando a vereadora Zuleika

Lenzi, atual presidenta, com a

vice. A indicação de Maldauer
encontra consenso dentro do

partido e evita que o prefeito de

Criciúma, Eduardo Pinho

Moreira, avance ainda mais em

sua pretensão de ser o candidato
do partido à sucessão de Paulo
Afonso Vieira.

Pinho tem apoio do próprio
governador às suas pretensões e

já não esconde sua intenção de

disputar a indicação dentro do
partido. Sua atitude, porém,
conflita diretamente com o depu
tado Luiz Henrique da Silveira
cuja vontade de governar Santa
Catarina é annga.

CONSTRUIR
É 12 Vez

BREITHAUPT
AIS .FAcIL

BREITHAUPT
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ATÉ O DIA 15

Já são..mais de duas mil as Acafeabre inscri:f8esdó
f h .

� telet.
'.

I l .'
vestibulardeinvernol95

uu as ao e eJoma ce u ar JanguádoSuI-ACmnhsOO inscríção.alémdeduasfotograíías
Técnícadoconcursovestíbularuai- recentes no tamanho 5x7. A�
ficadodeInvemojádefiniu todasas provas, sempre no horário de 8
datasparaoscandidatosque irãose horas as 11 horas, começam no

habilitar às 3.970 vagas em 79 día 16 dejulho comComunicação
cursos oferecidos por oito institui- e Expressão (Língua Estrangeira
çõesdeensinosuperiordoEstado: Moderna e Redação); no dia 17,
Furb (Blumenau), Univali (Itajaf), EstudosSociais;dil,l18, CiênciaI
Unisul (Tubarão e Araranguá), (Física e Matemãtica) e dia 19,
UNC (Caçador e Mafra), Unoesc Ciência II (Química e Biologia).
(Chapec6),Unesc(Criciúma),Febe Dezobrasdeescritorestil'asileiros,
(BrusqueeFedavi (RiodoSul). As entreelesdoiscatarinenses, foram
inscrições começam no próximo ' selecionadas para questões da
dia 15 e vão até o dia29 destemês. prova de Língua Portuguesa e

Em Floríanöpolís, na Central de Líteratura.

Habitação da,Caixa Bconômica O Guarani (José de Alencar),
Federal e nas demais cidades nas Quincas Borba (Machado deAs
agências centrais daCEP, durante sis), Bufo e Spellanzani (Rubens,
o horário bancärío externo a um Fonseca), TocaiaGrande: AFace
custo deR$ 50,00. ' Obscura (Jorge Amado), Antolo-

FotocöpíalegíveldaCédulade 'giaPoética (Vinicius deMontes),
Identidade, expedida pela Os Melhores poemas (Mário,
secretaria, de Segurança, Forças Quíntana),SargentoGetúlio (Jeão
Armadas, Polícia Militar, Visto �aldoRibeiro), oa: Que Deli
Temporário(seforocaso)carteiras cia de Ilha (Raul Caldas Filho),
e Ordens ou Conselhos são os VerdeVale (UrdaAliceKlueger)
documentos exigidos para a e Trapo (Cristóvão Tezza).

EM ATIVIDADE

J araguá doSul- ATelesc
estãohamandomais 300inscritos
do sistema de telefonia celular

para confirIIiarem as suas

inscrições e instalarem as suas

linhas. Agorajä são 2.100 linhas
de telefone celular em atividade

'

na cida
de. Se- (}usmlJotJ
gundo o

que/espe/o/
PQgo//is
vezesmoís

gereute
comer

cial da

agência
da Te
lese de Jaraguä do Sul, José
AlencarVieira,háumaprevisão,
extra-oficial, de instalação de
outras 500 linhas no mês de ju
nho, que deverá atender aos

inscritos do número 2.101 até
2.600.

Segundo José Alencar, são

7.7ÇX) os inscritos até agora em

Jaraguá do Sul, que serão cha
mados de acordo com o número
de suas inscrições. "Com a

previsão' de liberação de mais
500, deverá 'ser instalada mais

umaEstaçãoRádioBase (ERB),
junto a estação- da Telesc no

centro da. cidade, que atenderá
aos celulares que haverão de ser
liberados", explicou Vieira.

Quanto aos municípios vizi
nhos, José Alencar disse que há
uma expectativa prelímínar de
liberação de 300 linhas para
Guaramirim e outras 300 para
Massaranduba, mas apenas no

segundo semestre deste afio.

"Cada município deverá contar

com uma ERB, já que em alguns
pontos que chamamos locais de
sombra, a transmissão éprecária
ou inexistente, devido a distân-

"

Aúmcar: "Previsão de IJH.i.> SOO linhas emjunho"

cia da estação de Jaraguá do

Sul", esclareceu Vieira.
Custo

As pessoas que estão sendo
chamadas agora deverão ter o

aparelho, com a devida nota fis
cal, e pagarão uma taxa de habi
litação correspondente a R$
189,20, maís uma taxa de insta
lação de 28 UFIRs (cerca de R$
22,00), além da assinaturamen
sal deR$ 25,28 e as ligações que
fizer até o fechamento do mês.

Isto significa que se o novo

proprietário não fizer nenhuma

ligação no primeiro mês em que
retirar lllinha irá pagar no dia 8
do mês seguinte o total de R$
236,48, em valores de hoje. "É
importante que se frize que o

pagamento deste custo só será
feito na primeira conta telefôni
ca do 1'l0VO proprietário, �u seja,
praticamenteummês depois que
retiras a linha", ressaltou José

Alencar,
Paraquemcompraroaparelho

só quando for chamado pela
Telesc, o custo com o telefone
celular será maior. Hoje um dos
bons aparelhosmais simples não
custamenosdo queR$ 380,00, à
vista, compradoemumaempresa
Iegalmente constituída. Ummo

delomoderno, lançamento,pode
chegar à R$ 1.700,00. Em

Jaraguá do Sul lojas especia
lizadas neste tipo de produto,
vendem um aparelho em até 4

vezes, com uma entrada.

Comprando-se um telefone
celular de R$ 380,00, mais os

valores cobrados pela Telesc, a
pessoadeverádesembolsar,nada
mais que R$ 620,00. Este totalé
três vezes menor do que se está

pedindo no mercado paralelo,
paraquem tempressadecomprar
uma linha e não quer esperar na
fila. 111==================_

ELUIAR?
TELTRON MOTOBO,LA,

A CASA DO CELULAR'

II' T«e!TIIO«nl1c:::;� I LJ I c:::ar. .

IMPORT'&. EXPOmo
•

Venha conferir noaoa pr8908 e planos de pagamentOs em 18
v....
- ToelalinhaMotorola
- Prom09lO eepeclal nas "nh.. de_c5rIos
- Celular Rural SW e traneport6vel
- Dupla garanua de 1 ano
- Teste de potincla de sinal

.

- Centrais PABX Peq�eno e grande porte, ""'''08 telef6nIco8,
Inst81as:6ea e con..tos em geral.
- An...... delongo alcànce para cek.ilár tranaporblvele portftl'
CREDENCIADA PELA TEl:.ESC AUTORIZADA PELA EatlrrEL'BY
MOTOROLA

'

-Rua Cei. Proc. Gomes, 280 -

'

Antigo Jornal A Gazeta -ao .ado da UNIUED -

Fone/Fax '(0473) 72-0803 - 72.;.0422' - 97-9060

-, �

& Rekanto
* * ... * * * * * * * tJM\AMOR DE LOJAS * * * * * * * * * *,

�" .. Fone (0473) 72-1277 REKANTO Fone (0473) 72-2284
,

_Rua, Pa'dre Pedro Franken, 99 Av. Ma�. Deodoro da Fonseca, 801

Járaguá do Sul' - SC Jaragu,a do Sul - sc
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Garantia de qualidade no serviço quefaz."

RETíFICA JARAGUÁ

J araguá do Sul - Insta
lada na cidade desde o ano de
1990 e ligada a uma das
maiores retíficas de motores

do Estado, a Retífica Jara
guá Ltda. vem ampliando
seusne-

góciose
conquis
tando a

SÓDmois
dsJmi/sua po

siçãono
merca

do re-

t/islI/ss
todos/rodDs

gional,
hoje integrado por mais de 3
mil clientes cadastrados..

Especializada em moto

res' à álcool, gasolina e die
sel, a empresa conta com

profissionais treinados e

equipamentos modernos e

de altíssima precisão. Além
disso, também oferece pe
ças de reposição de

primeira linha.
Na Retífica Jaraguá Ltda.,

são retificadosmotores de au
tomóveis de particulares,

-

do Estado e voltou à Jaraguá
do Sul no ano passado para
implantar um sistema de
trabalho que atendesse às exi

gências dos clientes da

empresa.
De acordo com Felippi, "o'

trabalho que realizamos o de

retífica,montageme peçasem
\

geral o que implica em tirar o
motor do carro ou caminhão,
lavar, fazera análise dos com
ponentes, orçamento quando
solicitado, retífica, montagem,

... ,..._. .

-. -
.

"

Felip, i, uperihteill tle tbuu tlittllltu.
' pmturae colocaçao domotor ,

'P
descreveu.

utilitários e também cami- "Nossamaiorpreocupação
nhões de todas as marcas com é atender nossos clientes de

garantia do serviço realizado forma que eles fiquem satis

(veja quadro). feitoseessasatisfação,éclaro,
José I. Felippi, profissional querdizer realizar serviços de

com 24 anos de atuação na qualidade para que nossa

áreaderetíficademotores,foi empresa seja bem conceitua

quem instalou a empresa em da no mercado", declarou

Jaraguádo Sul, no ano de 90. Felippi,
Ele também é sócio pro- A Retífica Jaraguá Ltda,
prietáriodaRetificaScarduelli atende a particulares e empre
de Florianópolis uma das sas de toda amicrorregião da
maiores e mais competentes Amvali.

Completo estoque de peças para reposição a pronta entrega

GARANTIA DOS MOTORES

VeículolMotores Gararitia

Automóveis álcool e gasolina 6 meses ou 10 mil km

Caminhões (exceto Mercedes) 6 meses ou 15 milkm

Caminhões Mercedes 6 meses ou 50mil km

Alta precisão na retifica dos componentes dos "'!'tores

Profissionais capacitados na montagem dos motores

Zelo no trabalho vai até a colocação dos motores

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TRABALHO

Prefeitura eECTempregammenorescarentes

CAMINHADA
� .

UmcasaldeouronalongínquaChapécó As de ·Ouro elege sua 47a
I diretoria em clima de festa

Jaraguá do Sul- Já está
na Câmara de Vereadores pa-

ra apre-
ciação . Trobo/lltJ
das co-

missões sef6de
t

é

c n i- IOlltJfoS
cas e

posterior
•

semollo/s
aprova-

çãopelo plenário, projetode lei
propondo a celebração de con-

VIDA SOCIAL

Chapecó - Foiemabrilde94que
estivemos pela última vez em

Chapec6. Como sempre, telefona
mos para a "Chácara do Promotor",
assiméconhecidonas terrasoestínas
o protagonista desta nota, que nos
sos leitoi:es já devem ter tomado
conhecÍmento de quem se trata: o

doutor Príamo Ferreira do Amaral,
antigo promotor de justiça da
Comarca de Jaraguá do Sul e sua

esposa Alda Ferreira do Amaral

(nome que adotou, nascida Buch).
'

Ele mesmo relata que no dia OS/

OS/I94S,pelamanhã,emRioNegro
PR. casou com a sua eleita - Alda.

. Pelas l4 horas daquele dia em
barcou no trem emMafra e viajava
"para casa em Jaraguá", onde che

gou à noite, ele ea sua eleita e agora
esposa.

Lembraque chegou àMetr6poie
do Dinamismo ou à Pérola do Vale
do ltapocu, como queiram, emmaio
de 1943 e residiu nesta cidade por
longos 18 anos, 16 dos quais com a

esposa, exercendo aPromotoriaPú
blica e a advocacia militante.

Em 1961, retornou aoMinistério
Público tendo-se aposentado em

Chapecó, onde ainda hoje é uma

espéciedeCônsuldeJaraguádoSul.
Príamo não escapa à regra de

que, quem tomou água do Itapocu,
sempre volta ou é tomado de sau

dades tais que obriga a dar um

"cheiro" nacidadepara vê-lacomo
está, abraçar amigos dos bons ou

rnaus tempos que .aquí viveu, da
experiência política que não pas
sou de uma "aventura fugaz, num
tempo que é curto e incerta a Vida"
- no dizer de Antonio Feliciano de
Castilho, em As Geórgicas de

Virgílio.
Nos tempos de solteiro, irreve-

vênio entre aCasa deApoio ao

Adolescente "GeysonMayquel
Schwartz" e a Empresa
Brasileira de Correios e

Telégrafos. Trata-se de um

trabalho de parceria entre as

duaspartes visandoapromoção
do desenvolvimento pessoal e
profissional dos menores

carentes, n� condição de

aprendizes,atravésdeaçõesque
assegurem à aquisição de hábi-

tos, experiências e atitudes in

dispensáveis ao seu ajustamen
to no trabalho produtivo e na

convivência social .

A ECT vai cadastrar, para
efeito de admissão ao programa

deiniciaçãoaotrabalho,menores
carentes que são hoje atendidos

pelaCasadeApoioequeestejam
na faixa etária de 14 a 16 anos e
dezmeses. A renda familiar des
tes menores carentes deverá ser

Dr. PriamoAmaral e esposa
\
\

rente como ele só, aprontou com a

TanteOtília (Tiegs), aí ao lado do
Novo Hotel, na (República dos

Solteiros", dividindo quartos com

Augusto Hermes Schmidt, gerente
da H. Jordan S. A., dr.Arquimedes
Dantas e o Fiscal de Rendas Es

taduais, Henrique de Arruda Ra
mos.

Como Tante Oulia não domi
nasse bem o português, ele tirava
um sarro em cima da governanta,
ensinando certas palavras que ela
deveria usar no fim do mês para
apresentar as contas a pagar, tais
como: komidaprakaxorro.kuekas,
kamisa epor aíafora. Ela,Otília, já
falecida, sempre lembrava a goza
ção ao quarteto que os sucedeu, nas
pessoas do ainda fiscal Henrique
Ramos, doescrivãoOsmarDuarte,
do contador e economistaEugênio
Victor Schmöckel e do tenente

Olavo Rech, delegado especial de
polícia de Jaraguá dó Sul. .

Dessa união conjugal nasceram
dois filhos: Páris Ferreira do

Amaral, casado com Denice Lima
Esteves e Príamo Ferreira do

AmaralFilho, casadocomMarlene
FerreiradoAmaral (nascidaPabst),
residentes respectivamente em

Indaial e Ibirama.
Páris e Deníce lhes deram dois

netos Carlos Eduardo e Rafael
Esteves Ferreira do Amaral.

Era desejo do estimado casal

Príamo e Alda Ferreira do Amaral
curtir suas bodas de ouro em

JaraguädoSul "para lembrarmosa
data"; entretanto; por motivos

supervenientes. esse desejo será

postergado, mas fazem questão de
dizer, "afim de relembrar a época e
rever amigos", deverão estar

brevemente em Jaraguá do Sul.:
ondepermanecerãoporalgunsdias.

Ao dr. Príamo e à d. Alda, os
cuinprimentos de toda aJaraguádo
Sul pela passagem das bodas de

ouro, que nos deixa imensamente

alegres ao felicitá-ios, com os vo

tos fervorosos de ionga vida, de
infinita felicidade. (EVS)

Serão 20 horas semanais e

vencímeetos equivalentes a50%
do saláriomínimo, proporcional
aoperíododeexecuçãodas ativi
dades no mês. A prefeitura, por
sua vez, assumirá todos osen

cargos sociais e demais obriga
pelo poder Executivo, os candi- ções previstas na legislação
datospassarãoporUm teste sele- trabalhista e previdenciária que
tivo a ser aplicado pela ECT e, diz respeito ao menor aprendiz.
posteriormente, receberão o de- ESte convênio tem como base
vidotreinamentosobreotrabalho "

preceitoscontidosnoEstatutoda
que irão desenvolver. Criança e do Adolescente..

igual ou inferior a dois salários

mínimos, exigência para que
. participemdoprograma, como a

frequência no ensino regular ou
supletivode 1 °e2°graus, Segun
do o projeto enviado à Câmara

A veterana agremiação
esportiva 'Ás deOuro', filiada ao
ClubeAtléticoBaependi,emfins
de abril e� começo de maio
excursionou para a imperial ci
dade mineira de Poços de Cal
das, a fim de eleger o seu 47°

presidente do clube que é omais
antigo entre seus congêneres, de
existência ininterrupta. Apósuma
hem simulada "dura e ferrenha

disputa", soprouafumaçabranca
do habemus, apontando o

desportista Ingo Wagner para
presidente. Como não podia
deixar de ser, as cantorias (exis
te um livro de canções
selecionadas) praticamente
paralisaram as atividades da

recepção, salão de estar e

refeitório,queacoinpanhavamas
melodias vindas do segundo sa-

guão doCarIton PlazaHotel, es- .

pecialmente as letras do
cancioneiro popular das terras

das Minas Gerais.
Anota de desabono, no retor

no,ocorreu, naRégisBittencourt,
em território paulista, com a

empresa Churrascaria Cami
nhos do Sul, às 13,30hs. de 011
05/95, luxuosa e bem instalada,
masqueaindanãocresceuemuito
menos tomou conhecimento do
moviniento sulino com respeito
ao Mercosul e de integração de
estados e países, o que é de se

lamentar profundamente. Mas

quem saiu perdendo foram os

trogloditas dapéssimarecepção,
enquanto a alegre moçada ia

almoçaremoutracongêneremais
receptiva. Com a palavra. o
presidente IngoWagner!

Clube excursionou em Poços de Caldas
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VARIG
Fone(0473) 71-0091
Fax (0473) 72-3363

Fone (0473) 71-0091
Fax(0473) 72-3363

VENDE-SE
Une Mille Eletronic, 4 portas.
Preço à combinar. Contato fone

97-9467

mNDÉ-SE
Bstoque completo de 1 loja, para
lirardo local. Com 15 expositores,
270 cabides, vitrine, provador e 1

balcão. PreçoR$ 18.000,00. Sen
do 60% de entrada e o resto ehe

que para 30 dias. Tratar fone

(0473)71-1932 (qualquerhorário)

VENDE-SE
TelefonecelularMotorolaPT950,
habilitadoclcarregadorebateria.
Fone (0473) 79-1119 (coml.)

VENDE-SE

Umaspiradordep6BlackeDecker
<

I

semi-novo, 1 ventiladorAmo e 1
motor de máquina Singer (ou
troca-se pelosmesmos aparelhos
navoltagem 110). Tratarfone'Zê-
2470

VENDE-SE
Título do Baependí com manu-

.

tenção de 2 Dieses paga Tratar
fone 72-2470

.

VENDE"SE
Telefone celular modelo PT 550 I'

Motorola coin linha instalada. II

ValorR$ 1.900,00. Contato fone II

71�1574 ou 97-9753 cl Denis II

II

, PROCURA-SE
Casa ou kitinete para alugai com
urgência para casal sem filhos,
Foneparàcontato71-1077, deixar
recado plWalle Bruch

VENDE-SE

Fogão 6 bocas, Semer auto

limpante(novo), 1 geladeirasemi
nova e uma cama de ferro cl
cabideiro. Valor R$ 750,00 em 2
vezes. Contato fone 97-8399 cl
Paulo

VENDE-SE
Terreno de 504m2 com uma casa

nova de tijolo à vista com 70m2.
Ótima localização central em

Guaramirim. Aceíta-setrocacom
carro. Contato fone (0473), 73-
0344

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2 002195
A Comissão de Licitação da CONCORRÊNCIA PúBLICA N"

002/95, cuioobjetoéaCONCESSÃOPARAEXPLORAÇÃODE
DUAS SALAS COMERCIAIS, anexas a Prefeitura Municipal,
comunica que houve manifesto desinteresse à licitação, uma vez
que nenhuma proposta foi apresentada.

Jaraguá do Sul, 04 de maio de 1995.
LUCÉLIAMARIA ARAWI LESSMANN

Presidente da Comissão

li

RESTAURANTE�tajara
Parabeniza todas asmães e comunica que
estará servindo almoço "EspecialDia das

Mães" sem reserva de mesas.

Rua Expedicionário Gumercindo da Silva
Centro - Jaraguá do Sul - SC

FONE: (0473) 71-3121

Estamos necessitando para admissão imediata.

�(JJJ�O(bO'� �®�O��íf��ífOW@.
Requisitos:

- Experiência rotineira em tarefas de escritório;
....Conhecimento em informática.

Os interessados deverão enviar Curriculum Vitae para:
Rua Joinville, 1016 - Cepo 89256-500
Bairro Baependí- Jaraçué do Sul- SC

'{-'
. ";.'

.

','';. '.

RIO-SUL

"

IMPRESSOS EM OFF-SET� i>AN
···:··........

··IlIll FLETOS, CARTÃO DE VISITA,
11111111:1 INFORMATIVOS, ETC. ...

ti (0473) 71-1919

,� ImJmIÓ!!�
Oportunidade

, .

uruca

II
. II

* Terreno com 585m2

(15x39) na rua Carlos

May (lateral da rua

Joinville) terreno plano e

com toda a infra-es

trutura, apenas R$
30.000,00
* Chácara em Schroeder

com 53 rnorqos de terra,
casa de madeira nova e

ranchos, com 3.000 pés
,de banana e estrada por
todo terreno.

Preço R,$ 30.000,00 a

combinar.

Venhalogo

Fon. (0473) 71-2117
Rua João Picolli, 104
Jaraguá do �ul - Sç
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Jad Confeoções e Presentes. Na rua G�mercindo da
Silva Porto, 841, próximo ao viaduto naVila Lenzi, ou
em separado estoque e instalações. Tratar no endereço
acima, ou pelo fone 71-5324 com Rose ou Francisco

VENDE-SE

eespecialidadesmédicas, odontológicas,
laboratoriais e advocatícias da região da
Amvali. LançamentodaEditoraCP lida.
Aguarde visita de nossos corretores ou

informe-sepelofone 71-1919.

BAIRRO
SÃOJUDAS
Casa

- Terreno c/

450m2, casa

c/130m2

Terreno cl

64.117,OOm2,
frente p/BR-280

CLASSIFICADOS Jaraguá do Sul, 10 demaio de 1995,
.

Q9�Q7� IMÓVEIS

1r71-7931
Rua Antönlo C. Ferreira. 197

CRECI.6799

COMPRA' VENDE' AWGA • ADMINISTRA' INCORPORA

.

CASAS
.

, Sobrado cl 300m> (Rua 446 - Pr6x. VIelrense) - R$ 98.000,00 - 'Em fase de conclusão'
, Sobrado c/300m> (Rua Conrado Rlegel- Pröx. Ferro Velho Marechal) - R$ 120.000,00 'Aceita Imóvel menor valor /carro'
, Casa aIv. cl 140m> (Rua 205 - Ao lado do Juventus) - R$ 25.000,00 'Aceita carroAerreno/parcelar'
, Casa alv. c/200m> (Rua Vitorino Strlngart- Pr6x. Weg 1- com piscina) - R$ 70.000,00 - 'Troca por apartamento'
'Casa alv. cl 140m> (Rua417 - Vila Lénzl- Pr6x. Colégio Glarellnl Lenzl) - R$ 35.000,00 - 'Aceita carroAerreno'
'Casa mlstacl48m> (Rua Morro do Melo, apõs n°·99· Lateral Estrada Nova) R$12.000,OO 'Aceita carro'
'Casa madeira c/17m> (Rua 830· Lateral Rua Ponte Trindade· Santa Luzia) • R$ 10.000,000

APARTAMENTOS
, Ed. Argus (cobertura Duplex em altlsslmo padrão- Toda mobiliada + blbIlotecaJbat'zlnholiarelra, etc) • R$ 160.000,00
'Ed. Carvalho c/184m" (1 suite + 3 qtos- Todo mobiliado)· R$ 70.000,00 + Ananc. 'Troca p/ apto Bai. CamborlO'
, Ed. Schlochet c/156m" (1 suite + 2 qtos + dep.)· R$ 45.000,00 + Financiamento ÇEF
, Ed. Otávio Correa cl 180m" (1 suite + 2qtos + dep.) • Pl'Óx. Hotel Etalan • R$ 60.000,00 + Financiamento
, Prédio em construção na rua da CEF • Aptos cl 2 e 3 qtos + 1 ou 2 garagens. Entrada + Flnanc. direto. Entrega junho/96
'Prédio em construção (projeto p/4 aptos c/175m> cada) • R$ 25.000,00 'Inclulterreno c/495m> + obra + projetos'

TERRENOS
.

'Terreno cl 1,200m" (30x40) (RuaJoão Picolll· centre- Ao lado da casa n° 488)· R$ 120.000,00
, Terreno cl 3.061 m> c/ casa antiga (Rua Jorge Czemlewlcz • Ao lado da MarchItex) • R$ 130.000,00
, Terreno c/737m> cl casa antiga (Rua Pedro Francken • Pr6lt. Antiga Rodoviária) • R$ 85.000,00
• Terreno cl 460m" (Rua AntO'nlo Carlos Ferreira· Pl'Óx. Glrassollmóvels) • R$ 48.000,00
'Te�no c/601m2 (Condomlnlo Azaléias· Último da rua) • R$ 28.000,00 ou "parcelado'
, Ten8nó cl 2.500m" (Schroeder • Rua Valentln Zoz) • R$ 9.500,00 ou 'parceJ!lo'
'Terreno c/4.253m> (Rua BerthaWeege 'fundos'· Pr6x. Malwee) • R$ 30.000,00 ou 'parcelado'
'Terreno c/2.817m" (Rua Bertha Weege 'frente" • Pr6x. Malwee) R$ 30.000,00 ou "parcelado"
'Terreno cl 565m" (Rua José Picolll· Estrada Nova· Ao lado Mercado Brasão)· R$ 14.000,00 'Aceita Carro'
'Terreno cl 450m" (Estrada Poço Grande) • R$ � .500,00 'Aceita Motocicleta'
'Terrenos Residencial Henrique Behllng (pr6x. Salão Amizade) Entrada + saldo parcelado
'Terrenos Loteamento PiaZera I (Ilha da Figueira) Entrada 1.500,00 + saldo parcelado.
, Terrenos pröx, FORUM (Rua 172· Arthur Gumz 'Lado Direito') • R$ 35.000,00 ou 'Parcelado'

SALAS E PONTOS COMERCIAIS
, Ed. Aorença c/113m" (1 ° andar) R$ 45.000,00 ou 'Parcelado'
, Edlflclo Mlner 17m> (Térreo· Ao lado do Foto Loss) • R$ 20.000,00
• Shopping Jaraguá cl 21 m> • R$ 17.000,00 + saldo financiado em 36 meses. 'Aceita carroAelefone, etc'·

GALPÕE�CHÁCARAS
.

, Galpão c/800m" + casa alv. cl 233m> + terreno plano cl 26.549m> (Santa Luzla· Centro)· R$ 140.000,00 'Negociáveis'
'Chácará cl tao.ooons (Estrada Garibaldl.. 15km do centro· Nascentes + Casa antiga)· R$ 80.000,00 'Negociáveis'
, Chácará cl 11 O.OOOm> (Estrada Garbaldl • Ribeirão dos Húngaros· 12km do centm- nascentes) • R$ 20.000,00

Eldorado - Rua

Florianópolis, apto com
1 suíte, 2 quartos.

Terreno cl
1.395mZ - Rua
29 de Outubro,
próx. JAVEL

Casa em alve
.

naria cl 343m2,
fundos da Ja

raguá Fabril

- Casa em

alvenaria c/

-126,OOm2

Casa em alvenaria
cl 135m2

RUA BERNAR·
DO DORN
BUSCH· Terreno
cl 542m2, casa em

alvenaria. Preço:
50% entrada sal
do em até 10 me-

VILLE - Terreno
cl 532,OOm2 edifi
cado cl prédio de 2

pavimentos.

Terreno edifi
cado cl galpão
pré-moldado -

300,OOmZ

Edif. Jaraguá -

aptoeil suíte; 2

qtos, e dep.
próximo ao

Fórum - Apto. 3
quartos.

/
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Gente & Informações
Garota Abdon Batista

Será no próximo sábado, na boate Marrakech, a eleição da Garota
Abdon Batista/95. Onze gatas disputarão a vaga para concorrer ao

títulodeGarotaEstudantil.Nestaedição,apresentamosoitocandidatas.
Confira!

, A gataElenir Ho1tnburg destruindo COrtlf6es na city
JosianeMorineideNIII't Graziela Bo,din

Bola branca Festa na igreja
Para os empresários do

ramo de restaurantes, Ari e

Adones, proprietários do
restauraute Califórnia, que
serve,desegundaàsegunda,
uma deliciosa comida ca

seira por quilo. Vale a pena
, cönferír!

A IgrejaEvangélicaLuterana
do centro, promove neste sábado
edomingo, atradicional festaanu
ai da comunidade. As

comemorações começam no sá
bado, a partir das 17 horas com

bingo e churrascada é no domin
go, às 9h30, culto e às 10h30
reinício das festividades.

Ksnn Ja SUva Ochner

TtJIita Gise1e Dúu

VESTINDO VOCÊ
DE CORPO INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, 55

}ucinuira V. Marcos' Simone A. C. dos Santos
'
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Homem dá oito tiros naprópria Acidente mata um edeixa

residência e fere duas pessoas s�!!me!�����e!��l��!��
randuba - Um ocidente na comtraumatismocraniano.Os

madrugadadedomingo, 8, na outros dois caroneiros do

p SC-474,deixouquatropesso- Passat tiveram ferimentos le
-as gravemente feridas e um ves e já foram liberados

.

,

morto.:
.

Çulpa
O acidenteenvolveu aBes- De acordo com o Boletim

ta, placas LWZ-7523, de de Ocorrência da Polícia

JaraguádoSul,conduzidapor Rodoviária Estadual, da Vila
Cesar Augusto Grubba e o Itoupava, a Besta estava tra

Passat, placas LWW-6442, fegandono sentidoBlumenaul
dirigido por Valdir Assink de Massaranduba, quando o

Liz.EdelmiraMoritzGrubba, Passat saiu de uma rua

61, queestavadentro daBesta secundária à rodovia e colidiu
morreunahora.RitadeCássia na lateral da Besta jogando o .

Grubba, 33, Greice Serantini veículo contra um poste.
Grubba, 29 e Elaine Furtado Com a violência da batida,
Nicollodelli, 38 estão inter-. opostenãoaguentouoimpac-
nadas em estado grave. O to e caiu. Segundo os polici
motorista deste veículo foi ais, a causa da morte de
medicado e liberado: Valdir Edelmira foi que, a vítima fí
Assink de Liz encontra-se ceu prensada entre o Passat e,
internado na V.T.I. do hospi- o poste.

SEM MOTIVO

J araguá do Sul .. Sem

qualquermotivo aparente, An
tônio Braz Cardoso, 36,
disparou oito tiros contra sua

própria casa no Morro da Boa
Vista e feriu duas pessoas. De
acordo
com o

(o/dosocom is-
sário .s/6plflsONatalí-
cio Pe- /locod.io
dro Ro- ,

drigues, público
Cardo-
soestavacomSandrokodrigues

'

eValdecir (sobrenomenão iden
tificado), em uma lanchonete e,

. depois de se embebedarem,
Cardoso sacou um revólver
calibre32efezosdisparos.Um
tiro atingiu o joelho de Sandro.
Valdecir tentou interferir, mas
foi atingido na mão. O projétil
perfurou amão direita e alojou-
se na pema.

Discussão

Rodrigues acredita que os

disparos feitos porCardoso são
_ originârios deuma discussão
entre os três. "A bebida foi a

principal causade tudo", afirma
o comissário, explicandoqueos
disparos feitos em direção à
casa, aconteceram -sexta-feíra

passada.
A polícia de Jaraguá do Sul

deverá receber, ainda esta se

mana, a ficha criminal de
Cardoso. "É possível q�e ele

esteja respondendo processo
também por tentativa dehomí
cídio no Paraná", argumenta.

Segundo tipolk"" intlkituJojá tempassàgem pela DP

CEHE..JÃ.��

SC-474

o

LANCHONETE E PIZZARIA

LANCHES
PIZZAS

PETISCOS
E S'ERV-CAR

�

, .

tIIIIJIO

III

....:.!.!\lI:""J_
Rua Procópio Gomes de Oliveira, 380

FONElFAX: 72-0743
Jaraguá do Sul - sc

FONE: (0473) 73-0734
Rua 28 de Agosto, 2500 (Pertinho da Estação) Guaramirim - SC

A ADMINISTRAÇÃO .�UNICIPAL
TEM·· EDUC.AÇAO

Em dois anos foram construídas
. mots de 75 novas solds de aula.

SECRETARIA
MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO

..

-.».

Aguarde que vem mais. Qua/tdade de vida
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NORMAL-
.

Primeirona segue sem novasalterações
Jaraguá do Sul - A prí- II 11DIVISÁomeira rodadada segunda fase do

campeonato da 1· Divisão de CLASS; CLUBE J PG V E D GP GC SG
Mnadores da Liga Jaraguaense 12 Amizade 8 H 5 1 2 19 10 9de Futebol (UF), teve apenas li

1rêsjogps'disputados. A partida 22 Estrella 7 10 5 O 2 12 8 4

e nt r e 32 Vitória 8 9 4 1 3 13 13 O
Bstrella �1It11ID 42 Cruz de Malta 8 8 4 O' 4 8 9 -1
e Juven- 52 Juvél1tus 7 7 3 1 3 13 9 4
tus foi .qllÍfMs 62 João Pessoa 8' 7 3 1 4 14 13 1
transfe-
rida pa- bllsttlm 72, 'Aliança 8 6 3 O 5 12 16 ..4

82 Caxias· 8 ,4 2 O 6 7 20 -13raontem
,

l noite tltllSiRttl/ótJ
por cau- 1

sado compromissodo "Moleque
ASPIRANTESTravesso'" pelo Estadual de

juniores. Com este jogo poderá CLASS. CLUBE J PG V E D GP Ge SG
sermodificada a tabela de elas-

12 João Pessoa ß 13 6 1 1 1,R 6 12sificação da primeirona.
18 8 1QO líder Amizade, não passou 22 Amizade 8 13 6 1 l'

deum empate contra aequipe do , ,32 Caxias 8 11< 5 1 2 18 12 6"
João Pessoa. Numjogomon6to- 42 Estrella 7 9 4 1 2 9 6 3
no, na primeira etapa, as duas 52 Juventus 7 6 3 O 4 12 10 2
equipes apresentaram um fute-

62 Alianca 8 4 2 O 6 11 13 -2boi apenas regular. No segundo
72 ,Crl,J� d,e Malta 8 3 1 1 5 8 19 ':11tempo o jogo melhorou, .apös. a "

abertura do placar através do 82 Vitória 8 3 1 1 5 5 25 -20
centroavente Sandro do Amiza-
de. Com o gol, a paaída ganhou
emmovimentação. não segurou abola, eno rebote o soa e Amizade com 13 pontos,
O João Pessoa chegou ao em- atacanteDa1modoAmizádeman- seguidos de Caxias com 11 e

pate numa falha do goleirão Os- dou para as redes assegurando o
'

EstRiBa com9 eumjogo amenos.
vaIdo do Amiza� que aceitou empate para o Amizade. Ao término da segunda fase,
umchutedesprentenciosodoata- Nosdemaisjogos os resultados as 4 equipes melhores colocadas
canteadversário. Logoemseguí- foram os seguintes: Vitória 2x3 disputam a fase final. Não há
da o zagueiro Sandrão" do Ami- Caxias e Aliança 2x0 Cruz de pontoextraparaoprimeiro colo-
zade,�uumbelogol contra. M�ta. No Aspirantes os jogos cado, mas terá a vantagem de
levando a torcidaàloucura. Qua- acabaram assim: JoãoPessoa Ixl enfrentar o quarto colocado e

se no fmal do jogo, depois da Amizade, Vitória lx5 Caxias e jogar a segunda partida em casa.

cobrança de uma falta, o goleiro Aliança 3xl Cruz de Malta. Na Isso vale tantopara a 1a Divisão,
Jair (que entrou no 2° tempo),

'

categoria os líderes são João Pes- quanto para o Aspirantes.

Nota de agradecimento
Convitepara 'missa desétimo dia

Os familiares da inesquecível Edelmira Moritz Grubba (Dona Nega),.
esposa do falecido ex-Prefeito Municipal Waldemar Grubba, consternados
com seu trágico e prematuro falecimento ocorrido no último dia 06, vítima de
acidente de trânsito, vem de público agradecer a todos que de uma forma ou
outra se solidarizaram, pelas palavras de conforto, comparecimento ao velório
e, em especial, aos amigos, que tanto fizeram, aos médicos, aos Hospitais,
Jaràguá e São José, bem como aos policiais rodoviários e bombeiros que
atenderam a ocorrência.

,

Convidam para amissá de sétimo dia que será realizada no próximo dia 12

(sexta-feira), às 19h30m, na Paróquia São Sebastião, nesta cidade.
..

LuizAntonio e César Augusto Grubba, esposas e Filhos

t' ...
'

MUDANÇA

II Taça Guaramirim de
Futebol Suíço já começou

Guaramirim - Teve início sediados nó Centro Esportivo
no sábado, 7, a Il Taça Guara- Espindolae naCorticeira Ape
mirim de Futebol Suíço, pro- nas 18 gols forammarcados em
movida pela assessoria de 9 jogos,média de 2 porpartida,
esportesda secretariadeEduca- mas houve quatro empates sem
çãoCultura,EsporteeTurismo, abertura de Contagem (confira
daprefeituramunicipal,Ao todo quadro de resultados).
21 equipes participam dacom-'" Mudança
petição, divididas em três O assessor de esportes da

grupos, reunindo mais de 380 prefeitura de Guaramirim, e

pessoas,
.

entre atletas e coordenador da competição, '

dirigentes. Altair José Aguiar, disse que
Osjogos estão sendo dispu- em função de que no inverno

tados em 6 campos localizados anoitece maís Cedo, serão ante
empentosdiferentesdomunicí- cipados os jogos nos campos
pio. Os proprietários de campo, em que são realizadas 5

seinscreveramnaprefeituramu- partidas por rodada.' "Nestes

nicipal e, após vistoria técnica, . campos o primeiro jogo vai,
foram habilitados a sediar os começar, sempre às 12h45trun�
jogos.Sãoeles:CentroEsportivo eosdemaiscomintervalos de I

Espíndola, Corticeira, Caixa hora (13h45min, 14h45min,
D'Água,AssociaçãoRecreativa l5h45min, 16h45mn)".
dos Funcionários' da Energe Noscamposondeacontecem
(ARFE), Barro Branco e '4 jogos por rodada, seguirá o

Putanga. horário previsto nas tabelas já
No sábado, foramrealizados previamente determinados, se

.os jogos da primeira rodada, gundo informouAltaír Aguiar.

Resultados, da I" rodada
Aspirantes Avaf OxO Caixa D'Água
Expressinho lx2 Natura
Lanchonete Vick 4xl Mecânica Dilson
Conservas Tuky ·4xO Barro Branco

Poço Grande O-x O Mannes

Guamiranga OxO Recanto FeliZ
Corticeira OxO Transmagna
Radar Ox3 Juventude

Ajax Ox3 Tepassé

Jogos da segunda rodada
, j'< "

Sábado - 13/05 - Campo da Caixa D'Agua
12h45min - Caixa D'Água x Urso Branco
13h45min - Lanchonete Vickx Expressinho
14}:l45min - Mecânica Dilson x Natura

1�5min - Poço Grandex Camarões
16h45min - Guamiranga x Barro Branco

Sábado - 13/05 - Campo da ARFE
13h30min - Recanto FeliZ x Mannes
14h3Omin - Radar x Putanga
15h30min - Ajax x Transmagna
16h30min - Tapassé x Juventude

------------�---
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JUVENTUS

Adelino renuncia e Stahelin assume o clube
J araguä do Sul - o

presidente do Conselho
Deliberativo do Juventus
Onivaldo Stahelin assumiu
inteirinamente apresidêncÍado
clube, depois da saída do em

presário
Adelino

Bompa
ní, que
renun

ciou na

quinta
feira

passada. Problemas parti
culares levaram Bompani a

tomar esta decisão. "É difícil'
estar à frente de um clube que\

está na la divisão e gerenciar
um outro empreendimento",
explica Adelino.

. Bompani entregou o caixa
do clube com umadívidadeR$
80mil, referenteàs contratações
e as dispensas de alguns
jogadores antes do término de
seus contratos. Falta receber,
ainda, a última parcela, R$ 20,
mil, proveniente dos passes de
Ricardo e Gilvan, do Marcfiio

6i! RODADA (HOJE)
Grupq .Ao.

Chapecoense x Tubarão
Criciúma x Avaí

Concórdia x Joinvill�
Marcílio Dias x Atlético

GrupdtB
Figueirense x Araranguá
Juventus x Blumenau

Inter x Brusque
Hercílio Luz x Cacadorense

do.
Para assumir o lugar de

Adelino, dois nomes estão c0-

gitados. O do presidente do
Conselho Deliberativo, ODi
valdo Stahelin, e o vice-

.

presidente, Aristides Pansteín,
que comandou o clube na

temporada passada. Bompani
mostra simpatia pelo trabalho
realizado por Stahelin e, diz

que, ele seria a pessoa mais
indicada para comandar o

Juventus. "Além de ter compe
tência, o trabalho dele

(Onívaldo), éinteiramentepara
o cube. Seria bom para o

Juventus, afirma Bompani.
Demissão

Os comentários que ronda
vam o estádio João Marcatto,
semana passada, na possível
demissão do massagista Zaga
poderá ser concretízada, Um
atrito com a comissão técnica

pode ser o principal motivo da
saída do massagista. "Vamos
reunir ele e toda a comissão
técnica paradepois tomar a

decisão", esclarece Stahelin.

POllslsill
lombem ss/6
(DgiIOdOpOfO
Opfssidillt/OCampeonato Catarinense - Chave A

CLASS. CLUBE' J PG V E D GP GC SG

12 Criciúma 5 11 3 2 o 8 2 6
22 Chapecoense '5 9 2 3 o 6 3 3
39 Avaí 5 8 2 ,2 1 11 8 3
49 Concórdia 5 8 2

-

2 1 10 7 3
59 Joinville 5 7 2 1 2 8 11 -3
69, Tubarão 5 6 1 3 1 8 9 -1
79 , ,·Atlético 5 2 O 2" 3 2 7 -5

8Q Marcmo Dias 5 1 O 1 4 5 11 ;.6
-

Depois de quatromeses tlIn""
do clube, Bompani renuncia

Dias.Noiníciodeseumandato,
emjaneiro deste ano, Bompani
assumiu o clube com

praticamente nenhum dinheiro
emcaixa.

Apoio
O ex-presidente ressaltaque

não recebeu o apoio necessário
davice-presidência "Pelomaior

. conhecimento,ovice-presidente
(Aristides Panstein), deveria,
pelomenos,me 'ensinar' obási
co", comentou Bompani, sen- .

tindo-se deslocado em sua ges-

�ampeonato Catarinense - Chave B
CLASS.. CLUBE J PGI, V E D GP GC SG

12 Fioueirense 5 11 3 2 o 10 3 7
22 Blumenau 5 10 3 1 t 10 8 2
32 Araranauá 5 9 2 '3 O 5 1 4
42 , Juventus 5 8 2 2 1 8 6 2
5� Brusoue 5 5 1 2 2 6 6 O
62 Cacadorense 5 5 1 2 2 3 6 -3
7Q Inter 5 3 1 O 4 '4 .10 -6
89 Hercílio Luz 5 2 O 2 3 6 11 -5

CLÁSSICO

luventuspega oBlumenau hoje ein JS
Jaraguä do Sul- Vencer ou

vencer. Este é o dilema do téc
nico Abel de Souza, logo mais
à noite, no estádio João
Marcatto, quando o Juventus

joga com o Blumenau.
Com oito pontos na tabela,

três a menos do que o líder do

grupo, o Juventus pretende
manter uma invencibilidade de
três partidas sem perder. Com
uniavitória frente aoBEC eum

empatenojogoentreFigueiren- Biro-Biro foi expulso contra o

se e Araranguä, o "Moleque Hercflio Luz e não joga. Em
Travesso" poderáchegaravice- seu lugar, o treinador tem à sua

liderança, somando, então, 11 disposição Silvinho ,e Passira.

pontos contra12doFigueirense. A definição de quem sai jogan-
Para este jogo, ,o treinador do será nos vestiários. .

Abel terá o retorno tíos - A partida Juventus x

zagueiros Ronaldo e Ademar, Blumenau começa às 20h30,
ambos cumprindo suspensão no João Marcatto, com os

automática.No entanto, omeio ingressos pelopreçodeR$ 5,00
de campo perde um dos prin-' geral e descoberta R$ 10,00
cipais jogadores de criação. arquibancada coberta.

Campeonato Catarinen.e - Chave C

CLASS. CLUBE J PG V E D GP GC SG_

1" Joacaba 3 7 2 :., 1 o 6 2 4

2" Imbituba 3 5 1 2 O 5 3 2

3" Sombrio 3 2 O 2 1 7 10 -3

4" Tupy 3 1 O 1 2 2 5' -3

ACOMERCIALORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E SERViÇOS S/C LTDA.
__�

Escritório Informatizado,' para prestar serviços técnicos profissionais de contabilidade, orientação
fiscal e pessoal, perícias contábeis, auditoria externa, consultoria administrativa, elaboração e

assessoria em projetosde Investimento Industrial e comerciai evlabllldadé econômica e financeira,
. administradora e corretora de seguros em geral, e Imposto de Renda.

AV. MAI:.. DEODORO DA FONSECA, 122 - FONE 72-0504 - JARAGUÁ DO SUL - se
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