
,.,nllJlX,en apresenta
ndos à Comissão

'

L���:������:--;:=:eputad@catarinensepauloBornhausen apresentou esta

semana seis emendas à Comissão
de Ciência e Tecnologia sC?,bre o
serviçomóvel celular.

os c�rca de 100 es-

tabelecimen tos comer-

dais instalados na avenida
Marechal Deodoro da
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A diretoria do Juventus .� 27

.
contratou segunda-feíra/'Nelson (

Domingues para comandar a.
.

equipe de jun.iQFes nos campe
onatos municipal e estadual.
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Fonseca; estão sofrendo

quedanas vendasdevidoaS
obras' do calçadão. De
acordo com o presidente

/

da CDL (Câmara de Di-
,

rígêntes Lojistas) deiJara-
•

.
-/1/

guá do Sul, Ildo Vargas,'
depois de construído, o

.

calçadão será mais um

atratívopara o jaraguaense
comprar nas lojas do
centro. Por outro lado,

•
I. \.

•

comerciantes eXIgem
mais rapidez para o·
término da obra. A secre

taria de Planejamemo
espera concluir o novo

sistema viárioda avenida,
em no máximo t20 dias.

\ Página 4, .

Comércio está ngfstrruuJo quedá lUIS vetultls tIevido as obras tIo calçtltliío, 1UlMtfneluúDeotIóro. .

, . ,..
,

'

CALÇADÃO .'
,.

.

,

Obraprejudica comércio naA/arechal
PlilenonA lZIIbocP

mi
W·

PellInDIÍ A. lZIdcÍIoCP r
JUVENTUS

Eleneomostrou empenho 1Ulprimeiras�tI� trei1UUlfe1llos

Malw8e. Gostosa como um abraço."

Funcionério
!

,.,

público recebe;
menos estemês

,
I

Seeretãrio daFazenda
.
de SantaCatarina,Nento ;

DeConto informou que a:'

partir deste mês" o fua-'.
cionärio público cOIJrÇa li
.receber a folhade paga-

.

mento com desconto de
.-,

11 ,84%. -Página,3

.logadores buscam melhor
D •..:». ".�.

d
· ' · .

,-' · ' �pUUJUO propoe
con icionamento J'S'CO lJIutlanfa1l(}mtigo

, .'

-umbomcondicionamento físir

co naprinrirase�.detrei
namentos da pré-temporada.
Técnico"Celso Roth solicitou

junto àdiretoria dois amstcsos
que já tem datas definidas: 28

de janeiro e3 de fevereiro. Os

.

a�v�rSáriOS aínda não foram, . da ,Constit�içio
di�os.Semmapas� a

.

.
'

,
.

diretoria díspensou Viola e Deputado Paulo Gouvêa
Renato Terra e.o atacante (PFL/SC), apresentou à

Pedro Paulo,-ql:ejá�veriater
Câmara dos Deputados
emenda que destinará 18%,
nomínimo, 'la receita deUn-
i postos para aárea decuítura..

.

Página3
'

E1eIxo doJuveritus rmstrou

se apresentado ao clube, foi
cohtrato pe�oTubarão.
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EDrlÖRíA�'
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Um ecstasysem limites
Se por um lad� fazem campanha con� overdose devido ao excesso de comprimidos

o uso dedrogas, por outro, novos alucinógenos ingeridos. Mas alguns tomam coragem.e
�jlt:T?m no mercado. Fora.a maconha, cocaína, defendema liberação destemal. O cantor inglês
heroína e craek, que estão Sting (conhecido como de-
disponíveis a qualquer hora e fensor das reservas. indígenas
fugar do Brasil.oecssasj segue

/ Nova droga está
. brasileiras), disse já ter

amesma Iinha.e entra na lista entrando no'mercado expérimentado algumas veze«

das .drqg� mais consumidas oecstasy, deíxando-o inclusive,
emtodo Estados Unidos: A de Jaraguá do

com um libido enfurecedor. -

drogá {Örlunda deLos Ange- Sul e re�ião Mas fica a pergunta: a

l�st onde já é liber.ada. Um maconha, que é erva e não faz

:;_$��do:custacerca deR$ ---,----- tanto mal à saúde ficaria de-

T'(),Q(Ú�� Jaraguä do Sul. Duas ve,zes mais do lado para dar lugar a um comprimido que seu
:. que'a grama da cocaína. Seu poder de único objetivo é destruir organismo e alguns
,destF�ição? Institutos norte-americanos minutos de "pirações"? Será que vale mesmo'
·t. mostram que três pessoas já entraram e� R$50,OO?

,

,

,�,o Sia da Previdência
..Floriano JoséMartins

.J

Em qualquer instituição que Certa de que o respeito ao

deseja modernizar-se, seja ela brasileiro que paga em dia as
pública ouprivada, é fundamental contribuições deve ser uma

apreoçupação com o exercício de: preocupação constante, a

.um bom sistema de.controle Superintendência Estadual de

':,ß..erenctal que possíbílse, sobre- Santa Catarina desenvolveu, em
tu4o;:esta:belecercomagilidadee Fceria'cöm a Dataprév, um

: efii::iência, o diagnóstico preciso ' sistema capaz de identifICar, com
dê lima situação anômala presen- absoluta segurança e rapidez, as
te.;O·�ntrole 'áuxiIi� o dírígente empresas que não recolhem.
na tomada de decisão correta. regularmente suas contribuições.

O INSS, como todas as demas para com o INSS ou o fazem de

'enipresas que buscam o respeito . forma insatisfaMt:ia..
e à. admiração dôs seus usuários O Sistema de Informações de
clientes, sabe que S? 'pede obtê- Arrecadaçãe (Sia), como foi
los através da meâhorla da denominado, trabalha em uma de
quàlidade d0s....serviçQs. Embora suas funçoos; com informações
reeenhecendo que precsamos agregadas �e arrecadação por
caminhar muit0upara atingir a municípios, postos 'de INSS,
excelência de. nossos servíços, setores da economia (comércio,
muito te� Sido feitoOOstádireção. indústria e serviços) ou ainda por
A PI'évidênciäSocial faz parte estabelecimento bancário.

de um contexto. €ónjunfural e 0utra. função do sistema éper
social, cuja realidade não pode ser .mitir consultas a determinadas
altesada de um, dia para outro.' empresas.com in{olDlações agru- .

Bssa. constatação, longe de padas.ou discriminadas por filial.
deSestim.Ulàf'aS ações que o õrgão Esse recurso possibilita que o fis-
precisa. implementar, tem sido cal verifique falhas nos reco1hi-
motivô da conjugação' de todos' mentos.
os esforços em' busca do '.' Com os parâmetros da arreca-
des�jádo'pl<kãó de qwUidade.' dação crlados:pelo SIA, poderá,

EXPEDiEN'IE"

CORREIO DO POVO
CQC 84,436.59�/OOO�-�4

j'

"

por exemplo, saber se o valor que
está sendo recolhido refere-se

. somente a parte. descontada dos

empregados ou? também, à

obrigação patronal.
A abrangência do sistema é tão

grande que tão logo ele foi a
presentado à Direção Geral do
INSS foi selecionado, entre ou

tros cinco desenvolvidos por vá-
.. rios Estados, para ser implantado
em todas as umdades de Arreca

dação e Fiscalização espalhadas
pelopaís,"

O Sia é um instrumento geren
cialpara atrapalharosmaus paga
dores, e prestigiar os que reco

hem regularmente. Quemyaga em
diapoderá dormirtranqúilo com a

certêza de controle éfcaz dos
\'

. �
I

•

recursos pagos e dll sua cana-

lização pára o pagamento de apo
sentados e pensionístas,

Os inadimplentes que se

cuidem. O Sia é um marco divi
sõrio parJl; a Previdência Social,

. capaz de otimizar os -esforços na
àção tiscal e estabeleéer uma era

defmitiva de controle fISCal.
* Superintendente estadual

do'INSS/se

Eugê1ioVidorSchrilöckel
DiretQrGeraI

Av. 'Marechal Oe,odoro d� Fonseca, 122
1st andar - $II.' 1 . Ja,a,aul do Sul - se

PRODUÇÂO
AcImIn"'�:FlandSCGMles

I

bepco.Cof!Ien:IaI:MarIa�Alves
, RIIpdItag_ecIIçio:
RegIonat. p�t� A.IzkIon:i:
Gerat. YvomeA. S.�esMTB.DRT(SocIal) 219

Foiol"9S:Cesar JlJ1ke�
C.ln:ullção: DiMlR.E.Nagel
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Reminiscências l
. "

A Grande Guétra de 1914-1918 (1)
o BrasÚ também foi envolvido,

em virtude de convenções inter
nacionais, quando do torpedea
mente do navio "Paranã", num

porto francês, comandado pelo
oficial Peixe,da marinhamercante,

..português de nascimento e

brasileiro naturalizado. O pre
sidente da República era o dr.
Wenceslau Braz, o ministro das
Relações Exteriores, o catarinen
se, general [.auro Müller e Santa
Catarina era governada pelo core

nel e futuro general, Felippe Sch
midt - Naquela época como na de
39-45, a jmprensa fazia. comen
tários, sob o título 'A Guerra
ceme ela se faz'. Segundo o

.

L'Infonnation Uni.verselle, este
.

comentava os três anos do val-e
vem dos soldados, para o interior

- e vice-versà. Eram 8 dias de

permissão a todos os combaten
tes e três meses para os Poilus de
França. A isso chamavam de
"subir e descer". Descer; quando
iam abraçar a mulheF e seus filhos,
e subir, quando voltavam para a

trincheira ou alhures, "lá onde se ,I

,mata", era assim que se dava o

significado de-licença aos jovens
rapazes que na sua magnífica
resignaçãç esperavam calmos \

para o que viria. Iam fazer li guarda,
mas sentiam encontrar-se prisio
neiros de uma força obscura de
defesa que não sabi� definir e

contavam aquilo que viam e

sentiam. . O correspondente de
guerra que os acompanhava e

corro as posições das trincheiras
entre alerrães e franceses mqda
vam constantemente, muitas
vezes sem sair praticamente do

lugar; tamanho era o poder do

ataque e da defesa das 'posíções,
perguntava aos combatentes:
"Por que são eles tão brävos,
esses admiráveis soldados da
França?", eles respondiam sem-

. pre mais ou menos isso: "Os
boches (referiam-se aos alemães)
mentiram demais. Fizeram rmita
coisa suja. Não se podia mais
viver sinão o de pêlos por terra.

Seguiain-se outras perguntas, tais
. corro: "Iodos 'es soldados têem,
visto a mesma coisa?" - "E quanto
aos civis, poderiam eles compre
ender?" Por vezes, entretanto, um
homem que ainda ardia com a

febre do combate, deixava falar
seus lábios. Em suma, ele dentro-.
de sua febre narra os aconteci
nntos, para Convencer-se de que
não está sonhando, tão fantás
ticas são as-ações em que eles
eram envolvidos, muitas vezes

sem saber o porquê de tanta

mortandade e destruição' de
patrímõníos que tarito custaram a

·.levaritar. Vallonten, famoso jorna
lista suíço, corro correspondente
imparcial, relatava na "Gazeta de
Lousane" a história que colhera
no campo de luta.

A ordem transmitida era a de
abandonar as duas trinêheiras em

que se encontravam os soldados .

Ocorrera um bombardeio seguido
a.ataque de granada. Dois días já
se passavam, soldados e o corres

pondente repartem um pouco para
adiante, uma chuva. E no lugar de
nossas' trincheiras percebemos
uma grande lagoa, a água até a

barriga. É difícil dentro do lamaçal
onde é que-ficavam as nossas

trincheiras e não cair dentro delas.
Agora são dois metros de água e

levam-se nas costas todo o.

carregamento e as granadas e

tudo o que cai vai diretamenté ao

fundo como uma pedra,
.

Aconteceu. com um compa
-nheíro ...nunca mais se o viu ...as
trincheiras, quando se podia,
eram improvisadas com tábuas e

-

grandes-pedras para evitar outras
desgraças, perder a vida sem ser

atingido pelo fogo mortal do

inimigo diante de sua trincheira.
A outros se atiravam cordas por
causa da lama em que estavam
enterrados até as coxas ...zirn,
bum]" Numa situação COIm essa

.

quem poderia lutar, atacando ou

defendendo-se dos adversários,
coisa que nunca se imaginou
acontecer um dia, den�ro dos
treinamentos e do adestramento
do jovem militar para enfrentar

situações com:> as que estavam
sendo transmitidas e. vividas

pelos cçrrespo�de'ntes de guerr.à,
para conhecimento dos civis que
se encontravam nas cidades.

Fritz von J'aragwi - Oll96

r

A comuÍ1'idade cresce
e se �ansforma pelo

. trabalho. l)e cada um
e de todos.

IDuas Rodas
Industrial

ALTA 7EC'Ila.OGIA
EllIlATSRlAS-PRJ1IAS
PARA AUMENT08

..

II Fone (047) 371-22n·
JaraguO do Sul - sc

Gráfica e Editora CP Ltda. !
,

" Co�:E1etrállcaaLaser nA�s�81NAiiÃi1URAiilÃs8;-:-1I••IIJII!!JlI
Art. Grállca:A<i1anoTrenllnl ""ual : , ;H:!i 76.00

Semeslral .-.. � :.' ;.A$ 38,40
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Anu.L fIS 60,00 1'+2 x AS 20.00
semeslral fIS 36.00 1+1 X AS 18.00
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..., usl AS 1 00.00
Se�tltr ;

;
,

:
.. RS �60.00

Alclil!âo,AchinlStri9io.Pu�Iddade;'Av. Mai [lemo, 122, l-indar· ·S@ia2· CGC:'OO.105.755ßJO(jf-50 Inser. Est.:252.769.244 I a:;P89251·7001 CalxaPOSlal19
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Jaraguá do Sul, 24.de janeiro de 1996

CULTURA

FlOrianÓPoliS. Está
definido. Os salärios dos
servidores públicos terão.

desconto. na ordem de 11,84%
a partir deste mês. A folba de

pagamento. de todo. o. funciona-

Iismo já
foi im- Sol6,/o d.

101l.lm16
.pressa,

com o.

desconto, v.m tom
,.

d_tollio
sem con-

siderar as

Iiminares
expedidas pelo. Tribunal de
Justiça (TJ), assegurando. o.

pagamento. integral dos ven

cimentos. "A folha foi rodadade
acordo com o. decreto-lei",
atirmou segunda-feira à tarde o.

secretário. estadual da Fazenda,
NeutoDe Conto, acrescentando
que, a rodagem da folha de

pagamentojá eradefinitiva e não. ,

tinha conhecimento dos

despachos do. Judiciärio.
Ante as possibiltdades de

bloqueio. das contas do. Estado,
se as liminares não. forem

respeitadas, De Conto avisa:
"não. sei se o.governo terá dinhei
ro. para pagar, mas, com certe

za, irá cumprir as liminares";
.

A équipe do governador
Paulo. Afonso admite atrasar os

salários paramanter a folha em

65%, se tiver que efetuar o.
\

I '

.POLfTlCA

DeConl�:4eJinifiio no desconto IUlfolluJsalarial.40funcw1Jlllismo
pagsmentó integral. Sobre esta

hipótese, De Conto não. se

manifestou. "Temos que ana

lisar tudo. no momento. certo.
Não. tenho. idéia de como. será e

nem datas definidas", diz o.

secretário da Fazenda.
No início. da semana, servi

dores ganharam 29 liminares
contra o. bloqueio parcial de
salários.

CORREIODOPOVO�3

.

apicação . de recursos na co.ns-

1rução de equipamentos culturais
(teatros, bibliotecas, salas de

espetáculos. cinemas, salas de

vídeo, centros culturais), na

CONTENÇÃO

Folha do funcionalismo Gouvê�propõeni��n€a
�bl·

..
. d t emortigo daconstuuição

pu lCO vem com ' escon o ßo_6po1ls-Odepwdo preservação do Patrunõnío
PauloGouvêa (PFUSC) apresen- . Hist6rico-CuItural (monumentos
tou à mesa da Câmara dos Depu- .

hist6ricos ou já tombados pelo
tados a Proposta de Emenda à PoderPublico, museus, arquivos,
Constituiç.ão, que acrescenta no centros . de �ocumentação e

Parágrafo 6° ao artigo 212, da pesquisa) ou nas manifestações
Constituição Federal. O artigode- culturais locais (exposições de

termina que a União aplicará, arte, dança, música, folclore,
anuahnente, acima de 18%, no artesanato). "Com esta emenda

mínimo, da .receita resultante de possibilitandoumamaior soma de
impostos, compreendida. as recursos financeiros para o setor

transferências, na manutenção. e cultural, que tem sido. negli-
. desenvolvimento do. ensino. genciado no estabelecimento de

Paulo. Gouvêa propõe no políticas públicas e na definição
Parágrafo. 6\ que os estados, o dos orçamentos anuais", defen-
Distrito Federal e os município.s, deu o. parlamentar, completando.
após àtendidas as demandas do. que "ao. permitir o. uso de recur-

.

setor educacional, possa aplicar sos para a cultura local. estamos.
o. excedente do. percentual no indiretamente contribuíndo,
desenvo.lvimento e manutenção. também, para a melhoria da

da cultura local. qualidade do. ensino. no país, pois
.

Pretende com esta emenda a a articulação. do. binômio "cul-

tura-educação" po.ssib�lita o.

desenvolvimento integral do.

ser humano. e seu preparo. PiU7l
o. exercício da cidadania;', fina

lizo.u

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS ESCR'ITAS,
ENTREVISTAS E PROVAS P'RÁTICAS

-

CONCURSO PÚBLICO N° 02195

A PREFEITURAMUNICIPALbE JARAGUÁ'OO SUL, através da Secretaria de Administração, convoca
os candidatos ínsçrítos para as provas escritas, entrevístas e provas práticas:

ESQUEMADE CONVOCAÇÃO
Data: 27/01/96
Local: Fundação EducacionalRegional Jaraguaense - FERJ

Endereço: Rua dos Imigrantes, n° 500
Horário de abertúra das portas: 07:30 horas
Horário de fechamento das portas: 08:00horas
Os candidatos deverão comparecer ao locall0{dez)minutos antes da abertura das portas, munidos de Cédula
de Identidade; Recibo de Inscrição e canetaesferogrãâcaazul oupreta,
Após o fechamento das portas NÃOSERÁPERMITIDAA ENTRADA DECANDIDATO

RETARDATÁRIOSOBQUALQUER�GAÇÃO.
As provas terão- início às 08:00 horas

CONVOCAÇÃO PARA AS ENTREVISTAS

CONVOCAÇÃO PARAAS PROVASPRÁTICAS
10:30 horas

.

- Carpinteiro;
- Operador deMáquina I'e
- Operador de Máquina n

Será excluído. do. Concurso Publico o candidato que, durante a realizaÇão da prova, for surpreendido em
comunicação. com outro, sob qualquerfonna.

. .

Não haverá segunda chamadapara a prova, SEJAQUAI,��R OMOTIVOALEGADO.

Jaraguádo Sul, 16 dejaneiro de 1996 .

DURVALmSEL

Horário:

Cargos:
10:00horas
- Auxiliar de serviços e
-Servente

PrefeitoM"nicipal

Horário:

Cargos:

EDITAL D� CONV'OCAÇÃO
Pelo. presente vimos convocar o. Conselho. Deliberativo do.

Grêmio. Esportivo. Juventus para participar da Assembléia

GeralExtraordinária à realizar-seno dia29 de janeiro. de 1996
às 19bs em primeira convocação. e às 19:3Ohs com qualquer
número. de conselheiros presentes.

Local - sede 40. Grêmio. Esportivo. Juventus, sito à rua
.

João. Carlos Stein, Bairro. Jaraguá Esquerdo. nesta cidade de

Jaraguá do. Sul Estado de Santa Catarina, para deliberarem

sobre a seguinte ordem do. dia:

1 - Deliberação. sobreMudança daDenominação do.Clube

Jaraguá do Sul, lOde janeiro de 1996

.
Ismar LoWbardi

Presidente do. Conselho. DeHberativo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PREJU(ZO

Comércio à beira do caos na
avenidaMarechalDeodoro

I

. J araguá do Sul - Cerca
de 100 estabelecimentos comer- -

ciais estão sendo preju�icados
diretamente com. as obras do

calçadão na avenida Marechal
Deodoro da Fonseca. O

TEMPORADA \

Araranguâ preparaâ
. .'

para receber turista

levanta
mento,
feito pela
CDL(Câ
mara de

Dirigen
tes, Lojis
tas), reve-

. la que a queda nas vendas,
priJ;lcipalmente em lojàs do ves

'tuário caiu em, torno de 20%.
,
"Pretendemos ,recuperar o

prejuízo quando o calçadão
'estiver concluído, O fluxo de
consumidores deverá ser

maior", acreditaopresidente da
Câmara, TIdo Vargas.
'Para Um dos principais em..

presärios no ramo de artigos
esportivos, Amo Beber, dono do
Lojão Beber, ocomerciànte está9
deixando de ganhar dinheiro a

cada dia que passa. "Por issome

preocupo com a demora da
obra. Seria necessário mais

gente trabalhando. Você passa
durante o dia e vê 'meia dúzia

�, de gatos pingados'. Interessante
também seria se a prefeitura
colocasse dois turnos de

trabalho, não privando sábado,
domingo e feriado. Assim,
estaríamos com o calçadão
pronto pela metade do tempo
previsto", ressalta Beber. IA
secretaria de Planejamento

pt'HtupodDs I

tOm d.11ItJ1tI
.

do obl!t Conventos, situam-se apenas 1

quilômetros do centro da cida
de Araranguá. Dstante apen
231 quilômetros da capital
estado, Floríanõpols e 276
Porto Alegre, todas as rodo

.

que demandam aquelas prai
são asfaltadas. Outras di,'lStlIIllCia
a título de complementaçã
são: São Paulo, 950, Rio

.

Janeiro,1�380;Montevideo, 1.1
e Buenos Aires, 2.026 quilôm
tros.

Amais bela região de lazer do
sul do estado de Santa Catarina é
indiscutivelmente o verão do

Arroio do Silva, e Morro dos
Conventos. Com seus acon

chegantes balneários, do povo
alegre e hospitaleiro, aquela orla
marítimátoma-se um dos pontos
turísticos mais avançados do
estado. Localizados no extreino

sul catarínense, Arroio do Silva,
principahnente, situa-se apenas 10
quilômetros do centro de

Araranguá.
Recebendo anualinente mi

lhares de turistas advindos de to
da a América Latina, o turista en-

,

contra uma completa infra-estru
tura. Bares, hotéis, restanrantes,
shoppings diferenciados onde

prevalece a conhecida interna
cionalmente confecção, afirmam'
aqueles que tiveram o prazer de
conhecer aquela orla marítima

que, se Deus não mora a]l, pelo
menos descança, vale a pena
buscar aquelasmaravilliosas prai
as para o necessário descanso.

LocaIkação
Arroio do Silva e Morro dos

Atrações
Durante o período de verã

mais precisamente na aI

temporada, o 1urista encontra
infinidade de atrações sociais

, esportivas.
Numa programação elabora :

pela, Prefeitura Municipal d
Araranguá, através -da secre�

.

de Esportes e Turismo, destac�
se o já mundialmente conhecid�
evento "Arrancada de Cami
nhões".

Uma ..grande dica d

permanência é o Scaini Pai
'

Hotel - (048) 526.1266. Vá c
-

confil'a! (E.v.s.)

espera concluir o calçadão em

120 dias.

Prejw:lDs
.

Só no setor de artigos espor
tivos, a queda nas vendas ehe-

.

gam à 25%. "A chuva está atra

palhando devido a lama que se

acumula em frente a cada loja,
mas deveria haver mais infra
estrutura para suprir as necessi
dades <los comerciantes neste

período", avalia o empresário,
. que pretende para ó pröxímo
mês, lançar uma promoção,
realizada anualmente, para
tentar amenizar os prejuízos.
"Vamos colocar em todos O\S

nossos artigos preços
acessíveis é condições espe
ciais para pagamento", avisa
Beber, que possui duas lojas ao
longo da Marechal Deodoro.

ÁRIES -

I Perfodo em TOURO - Perfodo em G�OS - Se puder CÂNCER - Amigos lhe LEÃO - Fase propicia VIRGEM - Sua possi-
que poderá prosperar que receberá o arnor vá áo cinema ou teatro darão alguns desgos- com oportunidades bilidade de êxtto serão

pela Influência do puro, verdadeiro e e teráoportunldade de tos e a pessoa amada de aprlmorämento ampliadas, de acordo

aprender alguma col- poderá ressentir-se pessoal, mental, inte- com a disposição quecônjuge, prazer e ter desinteressado de
levantar para o traba-amigos e entes querI- sa boa enquanto se de falta de atenção. lectual e psfquica Su-sucesso 'nas pes-

diverte em companhia Fluxo astral muito be- as Idéias serãoMa- lho. Enfrente as pe-quisas e em tudo que dos. Mas, contudo,
das pessoas que es- néfico as viagens aé- lísadas por pessoas quenas dificuldades,está relacionado com' terá algumas dlflcul-
fíma Oll de alguém es- reas e aos negócios amigas e alcançarão

com entusiasmo.
o ocultismo. Tome dades com os filhos, Procure eliminar dopecial. Evite revelar atlnentes;a famOia e'

êxito. Amor favorecido.cuidado 'com seu aborrecimento com os
segredos �u assun- aos meios de trans- seu vocabulário, o

�
dinheiro. pais. rnlssäo de idéias. termo im ossfveL

LIBRA - Oedic r-se ESCORPIÃO.:Pressá- SAGITÁRIO - Origina- CAPRICÓRNIO - Atri- AQUÁRIO' - O bom ,PEIXES - Perfodo em'

a rotina é o melhor gios dos mais favo- lidade em seus pen- tos com parentes,
'

aspecto astral denota que terámuitapaz fn-..

� que podefazer neste ráveis a você. Propíclo samen tos e totaHnde- perda de amizades e neste Perfodo lucros e tlrna e que-deverá co-
'

Período. Pense nos. aos encontros amoro- pendência 'mental, o sistema nervoso adiantamentos pelà laborar décisivamen-
problemas sos, para reatar ve- estão pr�y.lstos para um tanto quanto agi- perspiéácla nos negó- te na SOlUÇa0 de seus

Q
como

cios, por melo dos pa-quem teflta'solucio- lhas amizades, para você. Sentir-se mals tado, estão previstos Js ou por personalida- problemas flnanceí-
narum quebra-cabe- harmonizar-se com atrafdo ao estudo de para você neste Pe- des govern�entais. ros e profissionais. A
ça e encontrará a parentes e para enten- ciências e as experi- rtode. Aja com perfcia Terá sucesso com vida amorosà trará'

,,�, solução adequada. der-se perfeitamente ência!3 psfquicas. e inteligência. Cuida- militar, cirurgião, me- satisfação e viagens)
com os ami os. Bom ao trabalho. do com via ens. cänlco ou ferra eiro. multas ale rias.
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Manutenção - Vendas - Treinamento

Rua Reinoldo Rau, 21 - Fone (047) 372-2900 CEP 89.251-600 - Jaraguá do Sul - SC

JamelI
Ja...gu6 "'quina '. I..pl...entol LtdL

'GRANDE

PROMOÇÃO DE
LAVADOURAS
liAS ITALIANAS ".
VENHA CONFERIR
RUA MAX WlLHELM, N" &2
FONE: (047) 371-0904
FONElFAX: (047) 371-3669
JARAGUÁ DO SUl- SC

MODA
'FEMININA

\

E MASCULINA

Av. Mal. Deodoro da

Fonseca, n" 23
Jaraguá ao Sul - sc

Fone: 372-3'690

CB.ULAR
REVENDEDOR

'�'SrAa
®MOTOROLA

'U!SlElUT.

SlNALJN'mUOR

CENTRAIS Phillps
TELEFÔNICA Intelbrás

Equltel
Nutron

APARELHOS
TELEFÔNICOS

FAX

TEMOS PLANOSDECONSÓRCIO
ACESSÓIIOS,EQUIPAMENTOS E

SIPIIMENToS

Revendedor

{fJ[i1[]fR!filBIB/I
INFORMÁTICA
COMPUTADORES

COMPAQ

, REPRESENTANTECOMERCIAL DE
,

ASSIATURAS ,

TV A CAIO· NET JARAGUA

Rua CeI. Procópio Gomes, 680 - FONE: 371-9999

p�EcorfirrARIA

PA08VINBO,
Aberto clariamenta da. 06:00 .. 21:OCHt.,

inclBivadomi...,.. feria.. .'

Av. Mal. Deodoro, 91&/Centro
Rua Venâncio da Silva Porto, 225 - Vila I.enzi (PróximoWeg I)

,

'�_:��ua,
'

Medicina do Trabalho - Fl'lltu... - Urg.ncl_

línica São Camilo
Dr.Marco. FemandO F.Subtil

�jf�j••t'I".jf:��ggD.tM,."ji�••'t,jf:�..r._lj�
Doen9_ de CoÍuna, Lesa.. do _porte:- Clrurgl_ do Joelho
lÉÍca..._: adm"'lona", dem_lona" e perl6dicoa
Hor6rloa atendimento: .:30 .. 1'11:30 e 14:00" '.:30...

I

,I
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'Classificados ,de
f

,

i •

Planos 50 e 60 meses
,

ConsAreio Nacional Volkswagen e Amauri
�ão perca tempo.. _;e venha'fazer sua Inscrição.
na maneira mais fácil de coriquistar o seu veí -
culo� "'..

"

"

.,.
,_ FaDe 047- 3710488

SCI,I'ICHEt .

F'brica:�:r:�'
eResidenciais

,

"I?ONE: (041)

:17:1-():125
Rua Athanásio Rosa, 1645· Guaramirim • Santa Ca�iná

Menegotti Veiculos

,

ES'rOFJ\DQS Vt!Jv\�\a
, CXNmSQJr.mIll�AURltÚlElSECANIMfB

, INSTA1AÇAODESOM
II Rodovia Bß..280 .. Km &6
I' Guaramirim-SC
I'

Fone: (047) 313-0194

\

I "

,

';��+=��====��====�====�====��========�==================�==============�.'�
. 'POSTO MARECHAL LTDA.

,
,

'

�'Liquigás

bordO
gr�fite
branco
azul
azul,
azul
cinza
cinza
bege
verde'
bege,
branco
branco
marron

azul.
bege
branco
cinza
azul

j:scort L 1.8
VeronaGLX

I

'VeronaLX
VeronaGLX _

Corcelll
�ogus su

, Santana GLS
Santana CS
Goi CL
Gol
Par$ti ,

Fusca
C20
Fiat Uno CS
Escort XR3
Gol
Corcelll
Maraj6
WiIIY!3
Passat
Dei Rey'

R, JOINVILLE, 2050
FONEfFAX(047) 371-1574-973-9753

� , MARMORARIA
TuckI ..._1JJnito. soIei_

pias. talDpOS de balcões e mesa.

Túmulos; aC8ba..ntos em ueral
'ORÇA.".EN�O SEM

I, COMPRO,MI,SSO
BR-280 Km 60 (Antiga instalações da

MarmorariaPrüsse)
Guar.mirim - sc
Fone: 73·0162 .

\

,-

'c,
,

*COMBUSTíVEIS"FILTRADOS'
, ,

-SU'PER TROCA DE OLEO

-LAVAÇÃO COMPL'ETA
·LAVA RÁPIDO

.

-LAVAÇÃO ÁGUA QUENTE'
-LA,NCHONEl"E�

", ,

FONE/FAX (047)

372-0705 * 372-1888 * 371-0905
Avenida Marechal D'eodoro da Fqnseca, 961 - CEP ·8925.1 ..701 - Jaraguá d� Sul - SC

I,

A n.,-.gQtti lança pra 'você' II inslhor promoção,da
peças originais do ano: "PROMOPEÇAS." ,

, ,LIGUE AGORA OU VENHA VlSrrAR-NQSI
1'='1
... , Faae 047- 3710499

Menegotti Veículos.
I DI�QUE PEÇAS 3,71-1�811

93
92
92'
90
8�
95
87
87

.

87
,

86 '

, -85 '

81
91
85
89
84
80
81
76
79
82

/

"

,
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CORRElODOPOvo-3

VILA NOVA - Excelentes
SAO LUIS

,VLA GONZAGA - F\Ja

Permuta-se . terreno na lotes financiados em 10 Terrenocom BAEPEN>I-
Joio Franmer-
loteseom 15,00

apto. c/O3 Domingos da meses - Próx. a Fórum e 1.395,()()m2- Terrenocl metros de frente

qtos no Edil. Nova .

ao Breithaupt próx'.JaveiR$ 490,40m2 450,O�2R$
SIlvana R$ 60.000,00 70,000,00 15.000,OOcadalot!t

CENTRO- VILA NOVA-
CENTRO-Ala '

RIODALUZ-CENTRO - Excelente lote ·Waler�·
Excelente'

.

Casade Terrenow Terrenocl Sltlocl
sala comercial alvenariacl c/740,00m2 � Rróx .. Ed. a:100;00m' • ptdx. 600,00m2 edil.

.

45.ÖOO,00m2 -

catllll18 SdIImdI,
cl 55,00m2 215,00m2 Carvalho - R$ 60.000,00 Ir8l1le p/Walet' com casa e pröx. aCEVAL.

MaquadI em 30,00 :alvenaria .

� 90.000,00

C�NTRO - Excelente BARRARIO ILHADA
FlGUEIRA- Nereu Ramoa -

Casaem 'cobertura no Edif. Riviera
� CERRO- Álea com' Terrenocl

343,00m2, Terreno c/ 2OOO,OCJm25O,OO
fundos da alvenariacl c/246,OOm2 próx. S99,30m2 S.893;08rr.2, metros para BR280
JARAGUÁ piscina, cl Loteamento

estuda-se e40,OOmetrospàra
FABRIL

235,�' Beira-RioCube deCampo Papp II permutapor F\Ja JtJjo 11sai R$
carreta 35.000,00

, VILANOVA- AMZADE
CENTRO -

-

Cobertura noBarbada casa Apto. com02 Terreno cl
em alvenaria c/ qtos. R$ Ed. Residencial Dunker ..

733,OOm2.-
03 qtos. 17.500,00+ (em construção) Edificado.c/
_Apenas financiamento prédio comercial

R$ 30.000,00 CEF

CRECI0911J.J

Itnobiliária�·

Menegotti

I

!
i

INTERIMÓVEIS
-

NAOTEM MUITO
DINHEIRO?

Apartall mtosde02quartos, I

sala, copa conjugada,
cozlnha, banheiro,

lavanderia e garagem.
Rua 25 de Ju lho (Vila Nova)

. Preço: R$1O.OOO,OO_entrada e
restanteem até 36meses.

CASA EM BALNEÁRIO CA-PRI
Vende-se ótima casa em alvenaria com área de 113,00m2
todamobiliada contendo 01 su íte, 02 quartos, e demals

dependêncías. Vale a pena conferir.
Valor R$55.000,00 (negociável»

CASA FINANCIADA
Contendo 02 quartos', banheiro, sala, cozinha, lavanderia e

garagem� Localizada no bairro Estrada Nova.

IMÓVELPARA
COMÉRCIO / RUA JOINVILLE

Casacontendo 80,00m2 e terreno com área de 345,22m2 .

Bom ponto comercial.
,

I
I .

EISASOLUÇÃO
TERRENO FINANCI�DOS

Compre o seu terreno com urna pequena entrada e o salde
financiado em até 50 meses.

AU. MACDEODORO DA FONSECA, 855
lO. MENEGOnl- 1° ANDAR - SAIA 107/108

FONE: (047) 371-0031 - JAßAGUÁ DO SUL - SC
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VENDE
�.

APARTAMENTO
.

Rua Adélia Fischer � 31! andar
3 quartos demais dep.
R$ 35.000,00 .'

� APARTAMENTO::·�......_
R. Gab procópio G. de Oliveira,
1473 - Res. Maguil� -APto. 24.cf
1 quartõ e. demais dep. - R$
16.000,0 + finaelarnento ..

APARTAMENTO I

Rua Leopoldo Malheiro, 15 - lid.
Cardênia - Apto. 303 - cf 2
quartos + dep. R$ 35.000,00

APARTAMENTO'
Av. Mal. Deodoro - 2º andar -

Um quarto e demais
dependências

CASA DE ALVENARIA
R. José Menegotti, nA '1.77 - 03
dormitórios e demais dependências
R$ 40.000,00 entro + 30 x
R$2.000,OO

CASAMADEIRA�
,

'RrAntonio C. F;erreira n·17&4. «z
quartos e demais dep .•R$ 22:001>,00

CASA ALVENARIA
Rua Luiz Satler nº 63 - Barra -

01surte - 02 quartos e demais
dependências - R$ 55.000,00

CASAALVENARIA-:,�""""'_
R. José Picolli, 290 B. Estr.
NOVä - 2 qtos., sla, copa,
cozinha, bwc, lavanderia,
garagem. - R$ 40.000,00

CASA ALVENARIA
Bua 'José Barufti nl! 160 - Ilha da
Figueira - 03 quartos, demais
dependências, com piscina
R$ 120.000,00

CASAALVENARIA
RuaAngelo Tancon nll106 - Terreno
2.698,8311)2 - área eonstrurde;
600,OOm2 - Ilha da Figueira
R$ 200.000,00 .

CASAALVENARIA
Rua Adélia Fischer nll 2A8 - 03
dormitórios e demais dependências

•

R$ 40.000,00
.

�-I .. rr:�---'
__,

SALA COMERCIAL
Av. Mal. Deedoro,855
Edit. menegotti - 11! andar, sl101
cf área de 110,00rJ12 I
R$ 60.000,00

TERRENO
Rua Eleonora Satler Pradi cl.
área de 396,OOm2
R$ 26.000;00

CASA DE ALVENARIA
R. Loteamento Juventus -

.

Jguá-�querdo - surte + 02 quartos
R$ 65.000,00

.

.

SALA COMERCIAL
RuaBernardo Grubba Jr., 90
ICEPRON - Area 30,oom2
R$ 30.000,00

���I!-'J......._TERRENO. '

Loteamento Versalhes II com
área 396rJ12 • R$ 10.000,00

PRÉDIO
R.Preso Epitácio Pessoa, 272
03apartamentos
02salas comerciais
R$265.000,00

\.

TERRENO .

Rua Lot. Versalhes - Vila Amizade -

Área 396,OorriZ
R$ 10.000,00

TERRENO
Rua Antonio Gesser - V. Amizade
Área 468,00mz

.

R$12.800,00
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Aproveite os últimos dias da eafRnha de matrículà dàs
Escolas SID onde' com apenas R �9 00 mensais você fa�:
qualquer �m_de nosso!!. �ur50" de Iniciante a um curso mais
avançado. Nao fique 50 com agua n'!l boca, venha conversar
conosco e garanta sua vaga.

.

. I
I
,

, PuellCI�ADe
_.

Matricule-se iá!

....

,
,

, Ou você vai ficar
'$Ó' co_m água na. boca?

I

.Informática Junior
..MS DOS Iniciante
.Windows 95'

.(omputação Gráfico

.Secretária Informatizado

.Programação

.Dlgitação
Rua Rein91do Rau, (Esquino Procópio Gomes) - Fone: (047) 371-2933

Traga este recorte e recebo no ato do matrícula: disquete, camiseta,
posto e todo o material didático GRÁTIS, venha logo vagas limitados.
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CORRElOoorovo � 6 SOCIAL Jaraguá do Sul, 24 de janeiro de 1996

* Balneário CamJ,oriú éa vitrineâe ca17'OS importados.
A quantidade de BMW's que trafegam pelàs'avenidas
compar.a·se aos Fuscas. Por outr9làdo, pode-se encon
trarreliquÜls como Porschee até Ferrari. Émalet
'* Fotam 30 minutos de chuva forte, e algumas ruas de

, Jaraguä do Sul ficaram alagadas. Impressionante é o

. :nrUnqo de curiosos. Fazem questão de sair de casapara
ver adesgraçaalheia: Não sabem eles que, passandopor
dentro da água, atendência ejogo-la contra os atingidos.
*Com a atualeconomia, agora você percebe qsem reahnente

'

está com o "pé no cbão". Muitos empresários desfilavam
à pouco tempo aträs cem carros do ano e importados, e
agera voltaram com os mesmos de antigamente. Única.
resposta; o leasing não deu certo!

Gatinha
'Nicole

Terezinha,
fo i batizada,
.sâbado, 21,
na Igreja
Matriz

Festa
ontem

mais um aniversário,
Rosane Moretti Izi

doro, esposa do se

cretário' da Habita

ção de Jaraguá do

Sul, Ademir Izídoro.
Felicidades!

','

Gente& lnformações
Fotos: Chico AlVes/CP

t

Jornalistas aproveitarampasseiopara conhecermelhor 11$ beiezPs natu'rais do litoralnon« desc

Confraternização
..
entre jornalistas
em São Chico

EmpresárioGilberto
Menel e seu articulador

político, João do Táxi,
recepcionaramjornalistas
de Jaraguá do Sul no último
sábado, na praia dó Capri,
em São-Francisco do Sul

.
para um passeio de iate

entre as praias de Enseada,
Barra do Sul e ltapoá. Na
volta, paradaobrigatória Q.O

restaurante Zinho Batista, e

apreciar as belas ilhas da

Baía da Babitonga,

,
,

. Irmãos Gilmar eGilberto MeTtel (D) no comando do iate: alegria e descontração
"'., ' .

.,

.\

< ,
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Jarapádo SUl, 24 deJan!ro de 1996 ECONOMIA CORREIODOPOVO-'

CELULAR

Paulo Bornhausen apresenta seis
. ,

emendas a Comissão de Ciência
Brasßia - o deputado Paulo .

Bornhausen (pFL-SC) apresen
tou na sexta-feira à Comissão

de Ciência e Tecnologia da
Câmara seis emendas para
modificar o projeto de lei n"

1.287/95, que dispõe sobre a

exploração do serviço mõvel
celUlar.

Bornhausen quer retirar a

. discriminação ao capital es-

trangeiro, "porque o Congresso
já demonstrou, através de

emenda constitucional, que não

promove tal discriminação. O
Brasil precisa de uma enorme

quantidade de capital para
recuperar nosso sistema de

telecomunicações, mantê-Io e

expandi-lo adequadamente. Não
há capital doméstico capaz de

promover os recursos necessä-

rios", justifica o deputada. Ele
propõe alterar o parágrafo dois
do ar-tigo segundo do projeto,
segundo o qual "as concessões'

para exploração de serviço
móvel celular serão outorgadas,
por meio de licitação, a em

presas brasileiras que tenham

pelo menos 51% do capital
votante pertencente .direta ou

.

indiretamente a brasileiros".

.

"1 •

-�-
,

1111."1111111.1111
.

Lotes financiados"em 48 meses,
- '. '

com.uma pequena entrada.
,

'A 70 metros da p'raia

-
Lotes financiados frente pare o

mar. Financiamento em até 36
meses.

IMPRENSAREGIONAL

Regional shn, co�muitoorgulho (Final)
.

Estamos fmalizando esta série
de oito capítulos, abordando
aspectos da iIq>rensa que adota
a periodicidade no interior do
Estado e recebemos de forma

gratificante o que leitores

acompanham com interesse esta

quase histöria dos pequenos
jornais que circulam, não
obstante dificuldades sem conta

para subsistir com o único

objetivo maior' de ser útil à sua

/ comunidade e regiões de que
fazem parte COIm um todo.

Por falta de tal informação,
mJitas vezes QS jornais recebem
críticas quanto a editoração, a

circulação. e a administração por
parte de seus Ieítores, que'
ignoram as condições em que
nasce cada edição por mais.
rmdemos que sejam os equi
pamentos, que íanDém pifam na

hora em que não podiam "deixar
na mão" os irrpressores, ou a

·entrega tardia por parte fOS
Jornaleiros, em consequência
daquele acidente, ou ainda, o

cobrador não têm o compor
tarrento condizente na hora da

renovação da assinatura, rresrm
sabido da justeza de um im

previsto qualquer. Mas o leitor
poderá ficar ciente que reuniões
constantes procuram minimizar
os transtornos· dessa natureza,
porque a âdmmistração adota o

lema de que o leitor não reclarra,
sem razão. Pedimos, pois,
consideração ...

Para concluir, encerrando as

histórias exemplares, apontadas
por Luiz Antônio Monteiro/RI,
varres ao

MiraJol'llai
"Quando foi criado o' Estado

do Tocantins, emn 1988, Mira
.cema foi a prímeíra capital, até a

·

transferência, dois anos mais
tarde, para o mmicípio de Pal
mas. É emMiracema que o Mira

·
Jornal faz sua edição quinzenal

· de 5 mil exenplares com uma

"equípe compacta"; COIDJ defme
.

o diretor-preSidente e editor José
Carlos de Altneida. São apenas
dois jornalistas: um redator e um

repörter,
A maior dificuldade, segundo

o editor, é que "as pessoas não·

co�ram jornais. Assim,. é

obrigado a ser gratuito, correndo
o risco de enfrentar o chavãó de

que 'o que é de graça não serve'.
mas buscando credibilidade. A
realidade é III1ito difícil. As

errpresas privadas que podem
couprar espaço comercial são

poucas". A certeza de que o

Mini Jornal é lido está na reper
cussão das rratérías publicadas
junto ao público leitor. "Lêem
rresmo e rmndam cartas".

Política, esporte, sociedade e

polícia são as editorias prefe
renciäis dos leitores que se

. espalham em Miracema, Mira
norte, Rio dosBois, Barrolãndía,
Para iso, Porto Nacional, Toéan
tínia, Lajeado e Paltras. José
Carlos de Almeida, vice-pre
sidente da Associação dos
Jornais do Interior, �orma que
o Miracema é o representante da

região centro do Estado- dô
'Iocantíns: o Coktail na regiãQ
sul; o Jornal do Sudeste, no
sudeste; a Folha do Araguaia,
neste importante centro
comercial do Bstado e a Voz do
Bieo, em Augustínöpolis.

O editor já enfrentou pro
blemas COIm ameaças de pes-

.

soas que, segundo Jesé ,Carlos,
envolveram-se

.

com trãfíco de

drogas. Recorreu as autori
dades, mas preferiu não denun
ciar publicamente no jomal as
ameaças que recebeu.,.Já sofreu'
censura via liminar judicial, lllIS
não se intimidou nunca. Com a

ousadia que sustenta os que
fazem jornal no interior".

No trabalho Algumas His�··
rias Ex�p.ares, colaboraram
nesta reportagemMilton Cor

� São Paulo e Véra Pinheiro/
Brasília,

Pois é! Se você, leitor, acom
panhou esta série sobre jornais
do interior deste continental
País e tem alguma razão para adi
cionar, no seu entender, o flUe.
faltou levar, aos nossos con

sumidores, envie à direção; para
conhecimento dos setores e.

estudo para sua divulgação,
porque cada caso é um caso e Ó

somatóri.o dos casos poderá
melhorar ainda mais o· "mais

antigo jornal do interior" de
Santa Catarina. (E.V.S.)

Bem casada com o
seu futuro. BEse

o Banco de Santa Catarina.
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ESPORTES . Jaraguá do Sul, 24 de janeiro de I" "

FoIos: PellIflIOII A. lzIOORlICP

J�tilJóreS treiJUllliforle 1UIpré-tempor_ vistindo a estréia no CampeolUlto Catari"e"se
� ;. � f.", ,.��. .

...

RENDIMEI",ITO

Comissão técnica aprova

c{Jn�ifãojí$ica dos atletas
• "

I"
.

j ,

U8r�a d:'�u1 -,� (;�
mi$são técnica do Juv,en� estã
otiJnis4tC91n .e nove grupo. A

pràneira semana de treina
mejltos/{ísicos reveíou. que os

atletaiS"éStãomelhörando a cada
I

dià "que
passa, e,

segundo o
treinador

o'

C � I s o

,Roth,,- até:
oúúciodo

�

, DI/.lo/lo

dls�1IS011
dois'
/Olodo/.

to Catarinense, todos estejam
com 100%, de seu condicio
namento. "EStamos com treina-.
mentes em' dois turnos. Vainos
manter este ritmo até o início
de fevereiro", dizRoth, revelan
do que a diretoria acertou dois

amistosos; um para o próximo
dia 28 e outro no dia3 de leve
reiro. "Vamos solicitar ao presi
dente que não,contrate equipes
que disputarão. diretamente o

Estadual conosco, Seriamelhor,
in-clusive, ti�l;"'l 11<", outros esta:'

.

\ ,;'.
,

dos", acrescenta o treinador.' o

Na semana passada, a

diretoria dispensou o zagueiro
, Ricardo Terra, que' veio do Rio
de Janeiro, e o volanteViola, que
pertencia ao clube. A diretoria

aguarda a vinda do atacante
Pedrá Paulo, que ainda não se

apresentou. Se 'até sexta-feira o

jogador.nãomanter contato com
o clube, também poderá ser

, dispensado.
No entanto,Ramálio, doCru

zêiro, que chegou para ocupar a
vaga deixada por Alexandre na
meia-direita, e o zagueiro Hen
rique, 1,�5m, contratado junto

'

o

ao Santa Tereza, do Espírito
Santo, já integram o 'grupo na
p'é-temporada. A diretoria do
clube ainda mantém -mistério
sobre � contratação de mais wo

goleiro. De acordo, com o

presidente .Ângelo Margutte,
dois nomes estão na: lista do
treinador: ÂJs negociações'
.deverão se encerrar nomáximo,
até a pröxima segunda-feira,

. "Ambos não são' de Santa
Catarina. 'As'sim que tivermos

.

algum-a posição iremos divulgar
à imprensa", diSse Margutte.

-( )'

'Nome:
Endereço:
Cidade:
Data de Nascimento:
Mora do Nascimento:
Cidade e E,tado onde Nasceu:

Junto com suas infonnações, envie cheque no valor de Rs 25;00 nominal' ao Instituto ..

OmarCardoso, ou faça um depósito no Banco Bradesco para a agência 595-9 ClC nO 41.0!IM,
j anexando um xerox do comprovante do depósito.

JUVENTUS

Diretoria acerta com novo
treinadorda eqitipejúnio
Jaraguá do Sul - Nelson

Domingues é o novo treinador
da equipejúnior do Juventus, Ele
assinou contrato por um ano

esta semana, e irá ocupar o

,cargo deixado por Simão
Satumino, que se transferiu para
o Joinville.

Conhecido no futebol cata"
rinense, Nelson Rodrigues, com
46 anos, já treinou equipes de
base.doMarcílioDias e Atlético

, de Ibirama, ültimo clube que;
comandou. Revelou jogadores
como Jairo Lenzi e o goleiro
Alxandre, que foi um dos
destaques no Estadual de 1994,
pelo MarcíJio Dias. "Vamos
tentar conquistar um titulo que
há dois anos consecutivos Dom;"gues:_embuscadetítulo
perdemos", diz Domingues,
'referindo-se as finais de 93 e 94, guá do Sul", revelaDomin-gues.
ambas centra o Criciüma, ' O treínado\ solicitou à,
O novo técnico pretende traz- ,

diretoria a inclusão dos juniores
'

er mais três jogadores para fe-' do Juventus no Campeonato
char o grupo que disputarä o Es- Amador domunicípio, "Existem
tadual, Entre os nomes relacío- várias vantagens de participar de
nados estão o do goleiro Jean, um campeonato municipal. Por
do meia Charles e do volante E- exemplo: o jogador amadurece,
dézio. "OUtras equipes já tcmta- profissionalmente .maís cedo, e
ram manter contato c€m eles, 'como .os'jogos 'do EstadUal são
inclusive o Joinville, mas como aos sábados, e do, amador aos

já foram meus jogadores, é qua- 'domingos, não sobra tempo para
se certo a vinda deles para Jára-' "a bagunça .

. I J

'

....._ Otnar CardO,SO·.....".,�ê� importan.s
icu'e:p

,

'

o' de seú sig,.o·� este novo 8Jj)O�
PGn1öS imp tas que'fati'o de seu\1996 omeJh.

ano da s,� vida. ":.,.""",.,,,,,,"

-.,..,..,. - - - - - -'i _.- - -,- -.,..,. - - - - -.,. - - - - - -.,.::- -

-�-,
_.

Preencha ,este cupom e mande para:
.

, "

D '

INSTITUTO OMAR CARDOSO
CAIXA POSTAL 5224 - CAMPINAS - SP - CEP 13 031-270

CEP:
EStado:
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