
Secretório vai investigar EqJectativapara o r:wm�ràiiiijijJ1IãJJC1i1Ilrznr��

co,!,pr, de semáforos Prêmio de Fórmula Indy torcida em "casa"
. ,

9 secretário Zigmar Benno
Lucht (AdminiStração) disse que
vai investigar pessoalmente a

acúsa'ção do possível superfàtu
ramento de semáfuros.

PáliDa!

T,m sempre um
Jeito de fazer

melhor

''FURO''

PPB é assediado

por PFL e PTB
visando coligação
Agora é tudo ou nada para o PFL. Uma reunião

ooonida onteJn à noite (12), entremembros doPPB e

do PFL poderá definir o l'Ullle político de Jaragui do
Sul. AugustoM��epte do Partido da Frente
Liberal, admite que .. t) partid�Mo se coligar com o

PPB, pod.erá fioar numa situação difícil. "Não
aceitarem.08 coligação com os pepebistas çaso oPm
esteja 'nomeio", garantiu Müller, Página 4

'"v
, OMiDistério 'daEdutáção e Cultura benefici�u 26 escolas da
redemUDicipal de tIlIino, em Jaraguá do Sul, com oprojetoTV

.. ; Bacola. Página ,

Pilotos ,estão na expectativa
para a realização do Grande
Prêmio de Fórmula Indy, que
acontece neste domingo (17), no
Rio de laneiro.

'Depois da derrota para o

Criciúma, domingo passado, o
laraguá caiu de terceiro para a

quinta colocação na tabela de
'

classificação, pelo Campeonato,
Catarinense Páp. n,Páp.. 11"

Malw08. Gostosa como um abraç

Apolícia prendeuem flagrante, sexta-feira, oauxiliar de tipografia, Adriano .

Dutra deOliveira. Ele é acusado de imprimir, segundo o proprietário da boate
Notre Dame, César da Silva, cerca de 500Jngressos falsos para o show do
Information Society. Oliveira estava tentando vender dois ingressos nafrente
da boate, pouco antes do show, pela metade do preço.

,

FLAC3RANTE

Polícia prende falsificador.
'de' ingressos em Jaragll:4

"

,

PáginalO
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EDITORIAL
,-

·Issem protegido
.Oprefeito em exercício, Alfredo Guen- salvar os dois hospitais de Jaraguá. Ora, a

ther,deveenviardentrodealgunsdiasprojeto cobrança dos servidores em relação ao

de lei quevisaproteger o Instituto de segunda- Conselho Deliberativo, quanto ao débito
de des Servidores Municipais .(!Ssem) das' futuro, é normal. Alguns temem que o poder
constantes "reconídas" queopoderpúblico faz públicopossa,não se sabe quando, dar calote:
ao "cofie".Ofato sejustffica, tanto comoprote- É preciso, no entanto, se deter em aspectos
çioaoinstituto,comodoprópriopoderpúblico. numéricos. Aaquisiçio de-RS 1 milhão feito

Segundo Cláudio Vicente Wmter, diretor- pela prefeitura em março do ano passado,
presidente do !ssem, o projeto de lei que Será como forma de comprar equipamentos, está
enviado porGuentherresume-senum certifi- sendo pago religiosamente. Afinal, foram 9

.

cadoderegularidadedepagamento,queserá parcelas de RS 50 mil mais encargos.
indispensável toda vez que o governo Recentemente o poder público recorreu ao

municipal recorrer à empléstimo do instituto. !ssem, como forma de garantir o pagamento
AiniciativapartiudopróprioConselhoDelibe-

.

dessemês dos servidores. Foram emprestados,
{ativo dc !ssem que, reunido na semana pas-

.

portanto, mais R$ 850 mil, que' serão
sada,pediu explicações aopoderpúblico sobre devolvidos ainda no dia 27 desse mês. Tudo
o atrasonop88B1hEllto dascrotribui.çõespatro- isso serve, portanto, para acalmar os�os
nais e de seguridade, que somamhoje RS 730 de alguns vereadores, que acham que a cifra

mil,quenãoestiosendoquitadasaoinstituto. aproximada de RS 3 'milhões (total dos
. É claro que o Isaemnão se reuniupara empréstimos feitos pela prefeitura junto ao

. tratar única e exclusi.vamen� desse asSlDlto. Issem) pode ou poderá colocar o instituto à
O assunto em pauta era mais evidente: bancarrota.Nofimdomesmo,s6fiUtanegociar
empréstimo de RS'1 milhio à prefeitura para á questão das contribui9ões patronai�.

""1

Um mundo difícil de entender
• Joaé C..1Hho Pinto

Enqúanto ladrões, seqúestra
dores, assaltantes, estupradores
assasSUtOS enfim, conseguem
viver dezenas de arios sempre

.

saudáveisj ricos e até felizes,
milhões de pessoas de boa índole
mais infdicitadas pela doença. a
pobreza e a fome movcm-se por
aí afora scm rumo e qualquer
esperança. E acontecem, pare

.cendo que a propósito e para
machucar ainda mais o ente

humano, os hediondos atentados
terroristas como esses que vêm
enlutando o $ofiido povo de Israel
e que em apenas 9 dias causaram

amorte de 62 pessoas inoÇCl\tes. .

Vivemos, infdizmcnte, numa
época de incertezas e prin
cipalmente

.

de acidentes peri
gosos estes em maior número,
como bem comprova esse

lastimoso desastre aéreo de
.

sábado (2), que cm'questão de

s�undos tirou a vida dos cinco
integrantes do conjunto musical
"Mamonas Assassinas" que
regressavam de Uma bem'
sucedida apresentação em

Brasília, e já no domingo (3),
seguiriam para Portugal em

cumprimento a comprom�so

EXPEDIENTE

CORREIO DO POVO
.

coe 84.436.S9t/OOOl-34

musical devidamente programa
do.

Eram cinco rapazes entu
siasmados e alegres como a vida
e que procuravam, com suas

músicas, cantos e bamboleios,
levar essa alegria aos seus

semelhantes, e como retribuição
tiveram esse fim triste, eO.q1,I8Dto
0&, ,celerados de que falamos
acimà continuam desfiutando de
bom viver, fàto que nos confere'
a certeza de que o título deste

artigo, tem sua razão de ser.

• JtJI'IUIIista

Ero ViCtor Sdunidtel
Diretor GEral

,Av.IIu..WD.DIIDro•• ,1 112 ·1· ..... • ..... 1
1 ·1C
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ReminiscênciasJ.
Rio do. Serro e sua história (5) •Aponttlnamta ;

.

Durante o meu tempo de IC@.ÍIhIÔVojoiovill..... o prefeito ..
presidente da Sodedade.Aliao980 em Ul)'81118 Gcnon Alves da Coa e

fr.ente doi Roeder, acontooeram CoIIIIeIheimimuaicipaia de 1oiãviU.,
lamentáveis oenas que eu j� ,. lI1L Haas Jordan, Gulavo Ri

"

imaginei quo. os homens, pnnci- e Bduàrcto Schwarz, daquela
palmente, as autoridades pOliciais, mi89io polítioa, os de Jareg
seriam oapazes de t8lllanha lan98V� uma nota Ao Povo, do

selvageria. P08IO�te n1lllCIB me MgUioteteori "PormoUvo_ di&oa1�
meti em política, meusvoto.lIIIIIJ'R' da... sull,ÍcIaa entre .. própri .

gaaharam e hojejá ÍIio voto maia. jareg1l8OllM8 na última h� aa

Bra DO tempo om que os oampanha que levantam.. par.
.republiC&losoosliberaisOOlßCl98lam elwar esto distrito a lIIDJJi.c:ápio, .;
80 defrontar, oada um querendo tendo em viata UIlÍoamente o �
ohegar ao poder, meamo que por estar .n... terra, oquenodo.m.r;
oaminho Di10 muito rooomendávl!ia. mais dosarmonia entre nól, resel-,
Dosde 1930 oO"'09aram a surgir veaaosadiaratémelhór'

. ;

, ieloolo$ias que vinham do fora e estan... aspiraçio.APopul89io
outras cIeaomtom_no próprioPaía. .Tanr,uápodo.6car oetta, que Di10 nos'
Eu mO lembro que um dia.fui para a moveu outro intereae, que vir ao

séde do distrito e prooisava fazer enoontro de sua !.f8Ilde o unioa

algqma ooisa na In.tend&ncia de aspiraçio, que. queira ou aiO, Ô8 que"
, Jaraguá. Queria falar com o .. Artur a combatem, um dia há de vir. Ni
Miller quo ora o intondento. atuaçãopolítioaclostadataemdiaate,
JofODDBl8m-JDO que. agora, ...amira aorá coletivau chi.. dos ia
o sr. Emilio pjazera, .achando.. a do Disbito. JánIr;uá, 17 de julho �.
In.tendêocia instalada na 0888 do 1930. .AssioaYam: :BtnuIrdo GraJIi.o
comerciante Aloia StuOber, 0Macl0 ha, comorciante; Artur Miller",
com uma filha de loio DoubraWL oOPleroiante; Heinrich Geftert,i,
Fiquei surpreso com esta lJúbita industrial; Walter Breit....pt"
mudança e já pOusei que estav. � ÂDplo RahiDi, iacluo
alguma coisa no ar, como elo.fato foi. mal; Fritz Voa.1, gúarda-livro�:

Umfolheto..passado pelasl1l88 VJraiIi" RubiDi, profeasor; Amoldo:
de .Taraguá,� em portug_ LeolUlrdo Sdmdtt; indultrial; M";'
o alomio, porque nom todos da pato .Mlelke, inclultrial; Leopo'"
oidade como nós dacolôuia, também Aapeto G«eat, lavrador,
�io falávamo!, oorrentoment� o DO Ehmke Filho, oomerciante;
vetnác:ulo. Pelo que 80 lia, o eu lia Marti-aho V. Soares, oomorc:ian_
em além.o, ltavia um raoha no Arthar Bre1tha.,t, oomerci8llto;', ,

Pàrtido-Republi!'8Do CathariDOII8O, Reinoldo Rau, comorcianto;
aquiuvila, o que resultou .u saída Gai1h.erllle (Wilh.llll) GUlII'

.

de .Artur :td6U... da futonclênoia e industrial e Leopoldo MaDhk.,.
iniciava-so uma campanhaP'" .a· pto.6seional". Voltamos a falar dOi.

ODI8Q.oipaçio 40 distrito elo . .Tatiguá; filhos elo Brioh Siebort: HorwartJ!.
do mUDioípio de 10invi1le. Como :casado comP�Woododl; Edl';,
ArturMiUler foraintendente durante _ solteira; Artur, casado com Gisel.'
vários pedodoa, com a lIU8 renúoc:ia, Fischer e Ingo, casado oom Ruth
alguémmalclos8moate espalhou poIa VolkmaDn,' tendo ainda 4 netos.

vilaepolopovoam)do Rio do Sono, A oonversa volta para o.

que 010 queria, também ODI8Q.oipar aconteoimeotos dentro do distrito
a regiio eloRio do Sono o oonoomr !.Janguá, a renúooia de ArturMiUll«
para a Superintendente, o que aio e a posse do Bmilio Piazera, esttr
aconteceu. . perteoOOllte àAliança Ltöeral oon1J8.

Mas entrava em 00Il8 com esses o �.�:C. Partido Republicano:
aoontecimentos o !,xeoutivo e o Catharinenao. Fritz voa Jaraaa4�

IDuasROClalIndustrial
ALTA TECNOLOGIA
EM MAT!RIASoPRIMA

• PARA AUMENTOS

.A comunidade cresce

e se transforma pelo
·trabalho. De cada, um

e de todos. Fone (04n 371-2277
Jaragu6 do Sul· sc
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. DEFININDO '.
.

Anotaçpe�) Reunião entrepartidospode.

.

definir primeira coligação100 metros (I)
Faltam apal8S 100metros para a cbcgada. Explico: PFL e PTB
correm feitos dcstapendos para alC8DÇ8t a linha de cbcpda, o
PPB. AIpboa os partidos 00JJ1C98Dl a se desesperar. Quem cb.csv J ........ do SuI'-Apri

mcira colisaçio Visando os plei
tos de outubro, poderá sair de
uma reuoiio na tccça�eira' que
vem, dia

19, entre "II 'DI
IDpótese (1)' Iideranças '

doPTedo
POT deJa

raguá. Pra
tioamente a

primejro, leva. A lógica é simplca. AcompaDbe comigo. ,

Primeiro, o PFL só temuma altcmativa, isto é, ou se colip com

o PPB, ou ficará isolado (podepareoa: brint;,adeira, mas não é).

100metros (ll)

Sepndo: caso oPIB alcance
oPPB, oPFLfica_fora do
ninho eleitoroJ ., pepebia.tas,
que como aa6.1ftb8 é

reapeitlNft. PFL (Weg), como
lIJbelllO.f, llUDltém umapOBtura
,. crítica em relação ao

. gov,mo'municipal (Durval
Yaael).

'

'Iirairo: a .,utra alterDad_
tio PFL. dnmdo o PPB,
Hria o PMDB. Co.o
.......... PlI'L (ou.llhor,
Wec)Di. q..... salHll:' d.
p........ ·candi..to d.
PMDB, Ivo KoalII....
PMDB,._ PPB, ••••
IO.� ...... es peftllstu? :É
dU. q•• aio ...
coDSld.....doPr • PDT, •••
t•• da ld_opa do PFL

100metros (IV)
Oa 100 metmffinaiS
plOmetem. Imaginem o PFL de
for'a iJaa g1Yllll1ea coligações?
Nem pemat: AugustoMüller,
P1'Uidente do plll1iào, diaae
que está PIIi hora de aentar com
op1'Uidente do PPB. Hoje ou

tlIIU1nhãaem o grande dia.

A _nica hipótese do PMDB
se coliglll' com o PPB,

IT"" coaigo o p'óprio
PFL, acollleceria caso Ivo

KolUlll,�,
abris.fe mM do "" IUJ,,"

em lavo, IÚ _a esposa,
CecílitI KoMllO" do

secrdtÍrio Aikmar Dime.
Como t_o ab80J.ta cpteQJ

IÚ f"e isao_ vai
tlColllecer, alo" tlCl'edittmdo

em 01111'_ hipótaes.
, ffipótese (ll)

Chego na aeguinte hipóteae
correta (com o peTr:1ão da

antíteae). Caso PFL acerte

com o PPB, PIB sai iSolPllo,
ou melhor, sai c()m o PL (que

é a meama coiaa), com
Alfredo Guenther como
candidato aprefeito e

OtavianoPamplona a vice

prefeito. OPMDB, poraua
vez, sai aozinho. PI epm;

ficam longe, com aeus

próprios candidatOs. O PSDB

apóiaPPB ePFL.

Mudanças
Nap,óxima edição " colll""
"",. Tlllllllllho, dilReII-

CúIçIio e ;"Io,� ",60 os

ingredientes. Ag"lII'dem!

,MALHAS L"TDA.

POSTO DE VENDAS JUNTO A FÁBRICA
ROD. SC -' 416, N2 2727 - RIO CÊRRO "

FONE: (0473) 71-0099
FAX (0473) 71-1045
JARAGUÁ DO SUL - SC

Tavarez Vieira.
Decbl_

A reuDião de tccça�eira será
.
decisiva não só na efetiv� da

coligaçãc, como também

prenunciando quem seria o

cabeça de àJapa. Uma colísactão
adre PT e POT apontaria para
uína ánálise lôgice: o POT se

comprometeria, perante o PT, a
nãoabrirolequcde�
comOdrOS partidos. "Seriameio
ditíeil haver uma coligação com
oulros partidós até pela�
ideológica deles", disse André

Vieira. Sabendo dessa poSS1Õi
lidade, o POT cataria seten

ciando uma colip9io "a sós"
com o PT. Conversas de basti
dores garantem que na reuoiio
de terça�eira (19), o POT fará
de tudo visando convencer o PT
com a posst"bilidade de expand1r
o "leque" de ncsociaCfÕCS com

outras agrani8ÇÕes partid4rias.
Indáß9do sobre apostura do PT,
Lio Tironi, presidalte do PPB,
disse,que nio vê problanas em

efetivarlDUl,ooligação comoPT.
.

"Por que não o PT" ,disse.

colisa'fio
estáfecbada. PelomalOS é o que
apontamosprcai�·do POT;
Paulo Tc:mae, e do PT, André

CRiTICAS

Pamplona é 'bombardeado'na Câmara
Jarapá doSul- NareuDião

da Cimai-a de Veréadores de
ontem à noite, o SCClfetário de

Planejamento, OtaViano Pam-
.

plODa, reCebeuum "bombardeio"
de críticas de alsuns vereadores
sobre, as novas mudan9ai no
1rânsito de Jaraguá.Aconvite do

presidc:ate da Câmara, Valdir
Bordin, Pamplona compareceu
priDcipalmalte para explicar as
medidasquCstrio tomadas oomo
forma

.
de harmonizá: a

implcmCDta9io do novo sista.ua
viário. Os vereadores Val4ir
BordineAlJsustoMüller, ambos
do PFL, foram os prino�pais
articuladores das críticas
dirigidas ao SCCRtário. '

que vClldem semáforos" , uma passada. Dirigindo-se ao

Bordin chcsou � dizc:a' que as alusio ao supafaturamcoto na presidente da Câmara, o

mudan9as no trânsito nlo aquisiCjläodesemáforosporparte se<:retário Pamplona disse que
resultaram em nada, "favo- da prefeitura, levantado pelo todas essas críticas aio IlO.l'lWÚs
recendo somente as empresas mesmo Bordin, na semana quando partem'da oposiCjlä(>.

PampIIJ".alwe na c81nara explicmuJo tIS "",danças do IT/inSito
. "

o e��·�reço onde a qualidade tem bom _preço, fabrica: Jacgl;lard,
Soft, Cotton, Moleton, Meia M�lha lisa e estampada, Stcinflex,
Xadrez, Listrado, para ate�der confeccionistas do ram� de mallhas

DISPÕE, TAMBÉM, DE SERViÇOS EM ACAB�MENTOS PARA '

TECIDOS EM MALHA: RAMA, FLANELADO E ESTAMPARIA
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..Encontropodedecidir coligação entrePFL ePPB
Charles SiemelDteoskl

J ar�euj do Sul - o
CDOOIdro de 0Dtan à noite (12)
e:Dtre lidcran9U do PFL e do
PPB poderá dáinir de uma_vez
portodas o "joF" das ooli889Ões
políticas. em laraguá. Reuoidoa
a portas fedladas (o Iocal- foi
mautido em aisilo por ambos os
partidos), o CP apurou que
Augusto
Müller,
paidIDc
do PFL,
e Nélsio
Hcnn,
paidafe
do PPB,
disouti·
ram uma poslÍvel aptOxilna9io
cotre os dois partidos. Pártindo
para o tudo ounada viIaudouma

ooliSJl9lo com o PPB, o PFL dá
a sua últüDa cartada. A .cao
tem lógica: assediado pelo PTB,
o PPB é amelhor� para o
partido da Frente Liberal se
�. PFL e PTB,.ao que tudo
indica, partirio para um

OODfronto direto em rela9Ão a

taltativa .

cm OODSesuir o apoio
dos pepebistaa. A sanmtia é de
Matlcr, que descartou ainda ao

CORREIO DO POVO a

hipó_ de uma oo!ipçio com

o PMDB, caso o oaadidato doa

poemedcbiatas seja o dcput8do
Ivo Konell. "Nio apoiamos
oaudidatos à reelei9io" � disse.

Conf'aa, asora, os prin
oipai. treoho. da entrevista

. OOIII:ledicla por Augusto�cr.
CORREIODO.POVO- Os

puddos poIidcoa .. Jarapá
Já com.. a tomar_a de

ftaiçio DO que taDI. a calÍdi
dàiuras a prefeito. O PFL, DO
..taDto, ·alada maD__a

postura mals ntraída sobn O

assunto. AftnaI, pnsid_te, O

PFL p......d. aaIr coDa candi-

"..1/1
....'

pMlttJ/lgotõtl
t...,,,

AugustoMilllN t&pe oPFL é contrá ClllltlidatoS à reeleição. Menção ti IvoKon,eU
'

dato próprio?
AM'- Por enquanto o PFL

ooDtinua com o pensamento de
ter o nosso próprio candidato a

prefeito. -Estamos, ainda,
buscando.negociaruma parceria.
(oo!i889ÃO) coDi oWrospartidos,
que comuogucm com os mesmos

ideais do nosso, sem, contudo,
abrir mão da cabeça 4c chapa.
Mas tudo é�ve1.

.CP - O d.putado Genldo
WeruiJachaus disie queValdir
Bordia é 1ÍDl dosDom. que O

'PFL dispõe,para candidatura
a pnlelto. Como équ.a.dam
as CODVersas com o Bordia?
AM - O vereador Valdir

Bordiné um excelClltcfnome que
dispomos para concorrer • um

OUSo ao Ex:eoutivo. Com esse

Dome, aliás, poderelnos brigar
até mesmo pela cabeça de

chapa.Temos ainda o nome de
WctDa' Shüster (rcferind<He ao

ex-oandidato a, prefeito nas

Ultimas e1ei9Õe8) e Valter Iansen
Neto, nome que está surgindo.

CP - Ao que parece, ...

Domes, o PFL briearia até
mesmo com a cabeça de

Chapa?
AM - Você tem:razio. Esses

CP - O PFL só se coUcani
CODl o PMDB caso o candidato
dos peemedebistas lo, o

secretário
_
da Seduma,

Ad..arDuwe?
AM - O que existe daltro ao'

partido é· uma aversão a

caodidatos à reelei9io. Não há .

nada particular cotre o PFL e o

dqnJtado Ivo Koncll (oaodidato
àreelei9ão). ACp:stão, contudo,
é que o Konen é postulante ao

catBO deree1ei9ão.Ahistórianos
mostrou até agora que esses

candidatosnão são ínuitofelizes.
'são os dois, nomes em maior É o caso do nosso prefeito
evidência atualmente dentro do Durval Vasel, que no �eguodo
partido. mandato deixoirmuito a desejar.

UM UNO
MILLE MAIS
6 PRÊMIOS �RTEID

'3/9#

,

AMELHOR
FÓRMULA .

PARAVOei I

.

GANHAR SEMPRE.

.

CP - Devido a .... postura
do PFl., Da tentadva de se

lazer_a rewlução política
DOS quadros do Ex.eutivo, '

estariam apro.aDdo.ais o

PFL com o PPB?
AM � Bem (risos), você está

me enourralando em quatro
paredes. Confesso aiDda quenão
avan9amos em questão de

negociação, mas ainda essa

scmaua irei fazer o contato com
o PPB. espcoificamcntc com o

presidente Nélsio Han Já está
na hora de definirmos nessos ":

quadros.Asorareabnatteestána
hora de trocarmos· "figurirlbas".

CP - Na ....... ,.ssada, o
prefeito, em exercido, Jua
tameate com o p.....d.... do
� Uo 11roDl, avu�
"pas düloa- co. o PPB.
Certam••t. se houver _a
coIicação -po. PPB e PI'B, o
PFL ficaria Duma situação_
dUidl. CoDlen, pnsid_te?
AM - R� tenho que

.admitir que seria um tanto cti1loil
uma co1i889ão dessa maneim.
Estámuito olaro que assumimos '

o papel de oposi9ão • esse

govemo. Queremos opodcr,mas
não através de CODCbavos.

CP - Caso o PPB e o PI'B.
acertem� diálOlo, como
é q.e ficaria a postura do
PFL? A opção seria buscar o
PMDB, m.mo o candidato
....do o deputado IwKOD.?
AM - At-é concorde que

ficaria 'numa situa9ão difíoil.
Mas eu prefiro. ficar numa

sitiJa9ão difícil do que ir .

oontrário aos nouoa priDoípioa
(rc:fcrindo-se a oo!i889ÃO com o

PTB). Queremos ohegar ao

poder,masnão a qualquer ousto.
CP - Isto quer dizer que, o

P� vai lazer de tudo para
checar. à fnat. lo PTD· em

-

nlação ao PPB?
,

.

AM - (Risos), Maia ou me

nos.'

BREITHAUPT

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



GeRAL CORREIO DO POVO - 5J..... do Sal, 13 de� de 1'"

INVESTIGANDO

Rádio Comunitária - Caso de Polícia? .Secretário levantará custo

dos semáforos com empresas
Observe-se que o sovemo não
autorizanovas concessõespara
radiodifusão há seis 8DO$.. e o

resultado é que pelo men�s
metade dos mUDioípios brasi·
lekos não disp9c. de emissora

alSuma' comuDitãria ou não. .

As rádios. ctm.WDitárias têm
sido abertasporentidades civis
sem fins Iucrativos, como

associa9Ões de bairro, sin
dicatos, coopcntivaS,mivcni
dades etc. e vêm obtendo

grande sucesso de audiência,
pela�tia da programaçio..
Utna das razões desse

Em supremo e desesperado
esforço para ÍDa.ntel' o Brasilna
tabeira domuodo, oMinistério
das Comunicà9ões vem

fecllando, diariameote, dczc:oas
de emiSsoras· de radiodifusão
comuoitária. O Brasil é um dos

últimos paíscs do muodo onde
esse tipo de serviço deutilidade .

públioa sem fins lucrativos
àinda é caso de polícia, ao
-contrário do que oc�e em

. quase todaperte doprimeiro ao
Quarto Mundo. Neles; a

radiodifusão comunitária é

onipreseôte, prestando serviço
de inestimável valor na pro
moção da cidadania.

Uma emissora comUDitária
tem como característica prin
cipal o fato de operar anvia de
duas mãos: ela não apenas fala,
como ouve, principalmente,
assegurando, assim, à comUDi

dade o diieifo de sefazcr ouvir,
em seus reclamos e em suas

manifestações oulturais e

artísticas de natureza local.
Ao assumir, o sovemo FHC,

falandopelaboca toQitruaotedo
ministro SérgioMota, alardeou
sua disposição derec:timiro País
dessa'vergonha, retiraodo-o da

posi�o em que se encontra no

ranking mundial - abaixo do
Haiti. Mas, ante o que e.tá
preseaciando de violências e

arbitrarredades' contra as

emissoras comuoitári,as, tudo
ficou no disCurso.

Janpá do Sal - O se

cretário da ,Administra9ão,
Zigmar Bamo·Lwbt, disse que
está· investigando pC880aJmcate
o possível��

compra e instala9lo de eq'UÍ'"
pamcntos
de aiaali
Z&91ó ·de

trinsit�,
�ô�e
reador
Valdir

Bordin (PFL) iev.antou na

Cimata d� Vereadores na

�lcira paaada.
Zigmar dúsc que está lcwan

taI;IdoOI custos de todaa compra
eimaa1a9io anoutra cmpn:sa do
ramo, comomeio de comprovar
Ie a empre.a ganhador. da
licita9io, a 'I'hai_ t.t&., de
Joinville, catá oobt'ando um

preço cleYlldopAbfOl'lllCOÍmado
e imtal� dos semáforos. O
}ln9O da 'Iiamit.foimcJbor

.
que

o das luas oonoorrentes: RS
111.600mil.A�EDgcoo
Ltda., pediu RS 121.120, en
quanto qJJO. Sireat tu 129.600.

BxpIicação
Rcooblbto a nossa reporta

gem em sua sala, Zigmar Bamo
. Lucht explicou ainda que OI

proces,ol para aquili9io do
m_terial foi feito do_&0&.

. transparente. O ••crtlarlo
explicou ao CP todot OI passos.
que foram utilizaà Da aqui-

lutMfllir
II...,.

\-
. ' ,

entuslasmo esta em que a

emissora comunitária
humaniza a comunicaçãc.
Assim, por exemplo, por
ocasião de uma enchente, o
Jocutornão ammcia apaw que
"quarenta pessoas ficaram

desabrigadas" ,mas dá tambán
o nome de cada um:. dos
desabrigados acompaobacto de
seu endereço, de modo a que
os vizinhos não atingidos
possam socorrê-los. Existe o

caso de uma emissora do
interior de São Paulo que foi,
para o Guineas, por ter levado
seUs ouvintes aplantar oDUlior
JJÚmCl!'O de árvores an tempo
recorde. É, pois, contra esse

ideal da comUDica9ão, que o

governo de um presidente
intelectual vem Dlilitando,
bipcx:ritameote, depois de ter

prometido virar essa página
negra de nossa história.

si9ão do material,� erradc uma vez?", indagou
dos dowme;otosDCOCSSáriospara Bemo Lucht. "Emais, se opoder
abertura de lici�.

'

público vier a constatar o
.

O seoretário contestou superfaturamento, chamarei o
veanea:JtCmGDte iS eolOC49ÕCS de Bordine oparabegizareipornos .

Bordin, dizendo que a carta de termo�umaóulnemprcsa.
llcila9ão dos semáforos é de Isso se realmente ocorrer",
hUmero 300, mostrando, enfatizou ainda.
portanto, que o possível erro no O secretário não admitiu que
valordacompraocorrcumlaVCZ se coloque em dúvida os

em 300 oartas de lioita9ões. prooessos legais necessários
"Quem é que. já' não comprou para aquisi9ão @s semáforos.

�am-se an operaçêo
no Brasil cerca de :i.500 rádios * DirelbT-exec1ltWQ-" Âsro
comuoitárias, cm geral servindo dação Nacioni.i'dis Jií,dios
a comunidades interioranas. Co"",nittÍ1'itlS

.

ARles • A Inftu'ncla TOURO· Ôlsposlçlo GMos. Reveja .u
aatral lhe propicia feliz tranquila e excelente as dsporibilldades tI
contatos com oa pais, estado mental para nancelras e faça ai·
ftlhoa, parentes e com entabular novas col- gum bom Investimento
pessoas de sua alta HS vlHndo sua me- se puder. �xlto no
estima. Procure tam- Ihorageral.Aelevaç6o campo profissional,
b6m, levar a paz aos da personalidade ser' soelal e nos negócios
mals necéssltados, o ponto m6xlmo de comerciais que rea-
lhes transmitindo mals seu sucessO. lIz,ar. Multo bom ao

otimismo e C9nftança. amor, vI�gens e loteri,a.

LEÃO - .No perIodo po- VIRGEM ·,SerA Impro
der6 receber corres- dutlvo preocupar-se
pondIncIa do seu Im.- com o que os outros
resse. Saiba Incentivar possam fazer ou cIzer
o seu otimismo. Deixe a seu respeito. Nln_'
de lado o seu elúme, o pm é perfeito. Mals
seu esplrlto de vlngan- vale a pena' uma

ça. Aja de maneira orientaçlo�p uma

pr'tlca e alcançar' critica amarga.' Pro
maior sucesso. .. blemas tarriUilre·s. > •

,

CÂNCER - Noticias e

novidades com maior
Interesse podem sLl'gir
no tlnal deste perIodo.
Ao tratar de negócios
com outras pessoas,
saiba avaliar suas

possibilidades e as

�os outros.

LIBRA - As Intlu....- ESCORPIÃO - Conte SAGITÁRIO - Ser'.
·clas benéficas atln- no perIodo com a po- multo bem sucedido
girlo voei neste pe- derosa proteçlo de nas próximas horas. O
rlado, quando erdio, pessoas nascidas em planeta Júpiter'haver6
receber' surPl:esas glmeos e libra. Boas de favoreci-Ia em

agrad6vels, ouvlr6 IntluInd,as para reve- trabalho de toda ar
bo.1 notlclll e It6 Ilr planos pari o dem. CUidado com o
conft..6H que pode- futuroj fazer Imlgo., lmor. primeira vista
rio aJud'.fo no .ftJtu'0. obter rHUta*1 poil- e o. ,.tIvos de \1rpem.
Sallc:le favorecida.·

.

s e Icos..

AQUÁRIO - Procure PEIXES - Pense posl
métodos originais tlvamente 'e nlo se

para consegLir o que Intimide diante das
lhe parece dlflcll, dtIcUdades que ter6,
sejam os objetivos neste perlodo.· Aja
.flnancelros ou de conscientemente, que
ordem dom6ltlca. conlegulr6 resolver,
Organze o leu progra- todos o. HUI probIe"
ma de paglmentos e mal mall 16rl01.
receblm •.

CAPRlC6RNIO - Pe
rIodo' em que clever'
tomar mUto cLidado
com escritos e ,ao
assumir compro
missos. Verifique
antel suas condl
ç6el. A H(Ide nesta

.

fase, nece'llta de
maior a o.
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CORREIO DO POVO - , GERAL
COMEMORAÇÃO

SeaeuuiaâeSaúdepromove Seamapromove encontro
. J' ""

+.
J\ demulheresda área rural

cursos aeprevençaome mes

INCENTIVO

J airapá do$qJ-�
de vez com os ':'J)fôblemas
relacionados à s'auaebútal. Com
esse objetivo, a secretaria de
Saúde estará pro.ovendo a

partir desse sábado (16) um
'curso de

relações
hlllllanas
em sàúde

públioa e.

na se

gunda
(18) um curso referente a

lJ09ÕC8 bási088 de saúde oral.
O ourso de rela9Ões humanas
scd destDwto às atcudcntes e

auxiliares cp trabalham direto
com o púb.lico nos postos de
saúde Q sàbmctes dadáriOs da
rede munioipal. Se�do a

diretora da Divisão de Odon

tologia, Nídia Campos, este
ourso tempor objetivomelhorar
o atendimento dispensado à

popuJa9io. Devan participar do
CDOOJúro aproximadamente 60
funoionários. O ourso será
miniStrado pela espeoililista an
Saúde, Josimari Lace,da.

Já O ourso sobre noções
básioas de saúde oral,' será

destinado exclusivamente aos nos alunos das esoolas

professores encarregados da municipais e estaduais de

preparaçio e aplioaçio de flúor Jataguá do SuL

PISCICULTURA
"

.

Alevinos depintados serão distribuídos
'Jaraluá do Sul - Os

piscioultorcs de Jaraguá do Sul
temprazo até sexta-feira (8)'para
se inscreverem na Scoretaria de

Agrioultura e Meio Ambi�e
(Seama) para reoeberem os

filhotes depintados.Ascoretaria

está localizada ao lado da

prefeitura. na galeria· Dom
Francisco.

Os alevinos estão vindo dire
tamente do pantanal mato
grosscose e vão custar RS 1,20
cada um. Segundo o cÔgcn1:Jciro

florestal Paulo Ingo Robl da

Seama" os alevinos terão' adap
tação bastante fácil em nossa

região. Nomomento da inscri9ÃO
o piscioultor receberá da Seama
as informayões que desejar a

respeito deste delicioso peixe.

AJUDA

/PTUcontempla isenções
para os contribuintes

munícipes as isenções exis- sileiro da Segunda Guerra
tentes quanto ao pagamento do Mundial" que sirva ex

IPTU. Na nota divulgada, o clusivamcDte de residâlcia e

prefeito lembra que na contra- desde que nio possua outro

capa
'

do camê estão as imóvel no município. Pro
instruções ao contribuinte. As prietários de prédios que'
isenções recaem, no pro- tcmbam imóvel edffi.cado cOm

prietário de um só imóvel, que valor histórico, oultural ou
nele resida,�a renda do casal arquitetôDico também estão
não seia R1merior a três salários isentos.

J....pá do Sul .. Foi rea
lizado durante a última sexta

feira (8), Dia Internacional da

Mulher, o 2° Encontro de
Mulbcres Rurais de Jaraguá do

Sul, orgmU7Jldo pela Scoretaria

deAgrioultura eMeio Ambiente
(Scama) e pela Epagri com a

coordenação de Ingo .Paulo
Robl, secretário do Meio

Ambiente, e Salette Duarte,
membro' da Epagri.

O encontro, que aoonteceu.

no salão de festas da AABB de

Jaraguá, serviu principalmente
para fortalecer o Conselho

Munioipal da Mulher Rural,
enaltecendo (, trabalho desse

.

conselbo junto à comunidade. O

prefeito Alfredo Guenther

parabenizou a comissão.

Jarapá 'do Sul - Nota' da
assessoria da prefeitura de

Jaraguá à imprcosa diz que o

prefeito an exeroicio, Alfredo
Guenther, está lembrando aoS

organizadora do encontro,
dizendo que o poder públicö
reconhece a.iD_lportância das
muJ:hcres dentro da comunidade.
A palestra de sexta-feira '(8)

foiproferidaporEmcst Lamstcr
da GTZ da Alemanha, onde
traióudoMercosul eoasriwltor
profissional;zado,

Os efeitQs do Dia Inter
naciooal daMu1becnão pararam
poraiAsecrctariaMunicipal de
Habitação e Ação Comunitária
vai oriemar os 19 olubes demães

que atuam na cidade para
formarem juntas uma asso

ciaçio. Na próxima reuoiio dos

grupos com o secECtário Ademir
Izidoro,marcadapara abril, será
definido o estatuto da Í1lt\a'a

associação.

mínimos regionais, e a

metragem do. terreno não

ultrapasse a 1.500 -metros

quadrados. É oontemplado
ainda o ex-combatcnte bra-

•371-1422

A ••A_iÇAo DO VÜ,_IIVO IA JilMllÁ
DO IIL í IPOllhllL

.

lIilVA IARI _A CO_CIII1rIlAÇAo DI
A.·IIAI ,AI IPAIVII:. IPIDIIVIII I
A\OVOIO§!AI •
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ESPECIFICAÇOES

MDTOIl:�.zrllOcc A'_Alt871Qn

lCUMO:t40••_ .

�1alCm/l·DI""-·1DEAI8 .,
MCrTA:N..,.,.._..............�_ ............

GARANTIA "E 61111ESES E
"SS/�NCIA TÉCNICA AUTORIZA"" �

caUlAR

Revendedor

TalRon
Celular �7R1IlIC�UfON.�IK:A· �� !All

'IB10SPlMOlDECONSÓllCIO ([!yMOTOllOLAACES$6110S,EQUlPAIIBfTO�E �.
S�8fTOS SlNALIN1I!RIOR

CENTRAIS PhUlp.
TELEFÔNICA Intelbrá.

. .

Equltel
\ Nutron
AiPAJlELHOS
TELEFÔNICOS

FAX

REPRESENTANTECoraCIAL DE
ASSIAMAI

TV A CAIO· NEfJARAGUÁ
INFORMÁTICA

- lPfldOfMffBlllltf

FUJADoALUGUEL:
Vende-se terreno com casamista

(10 cômodos), localizada em

Schroedet1, � 300metros daponte
de diviu Jaraguá-Guaramirim,
6tima localização. livre de
enchentepor apenas R$ 8.000;00.

\

É de &raça!!! Aceão carro no

negócio. Tratar fone: 371-1574 ou
973-9753 clDêniç.

Compra-semesa pára depilaçlo.
,
Tratar com Tadeu na parte da

Vende-se uma loja de bebê com

"amplo estoque e excelente

locaijz.ação. Tratar 371-6753.

Compra-se telefone residencial
convencionaI paga-se � vista até

R$ 3.000,00. Contato fone: 372-
1969, faJarcomSr. Ivo.

Vende-se esteira Athletic Runner

computadorizada, semi-nova.
. Preço�combàlar. Tratar 372-2636.

Ven4e-se terreno com 350m2 -

prõx. ao Trevo de acesso �
Schroeder. Tratar 372-4273 com
Rubens.

BARBADA
Vende-se Bscort XR3/89 - aZul

. metálico em ótimo estado - par
ticular. Valor R$ 7.900,00. Tratai
372-4273 clRubens.

Aluga-sefina
residência localizada
em Guaramirim
compiscina,

hidromassagen1.2
suítes e demais

dependências. Valor
R$1.200,00.

Tratar 372-0790
"

os

R. [JJ@[Jd!b'i@ I,'

II
II

Kadel GST Branoo '.1894

TIpo I. Verde "1805

Monza Gl.S Bordo 1894

Ipanema sl Azul �993,

GoI1000 Branoo 19113

Verona GLX Bege 1990

S8!ta Quanlum Azul 1887

EsoolIGl Azul 1988

ElIOolI GLlia Azul 1887

Del Rey� PraIa 1l1li8

Voyage Praia 1988

Chevelle Sl Praia 1988

os is Praia 1985'

GoItS Bege 1894

GoIlS Branoo 1883

ParalllS Verde 1883

Del Reyl Marron 1882

Saveiro AP Bege 19113

Mona Sl Verde 1894

Coroelll Azúl 1l1li

CheveUe Azul 1980

RU.1 Joinville n° 3573
Fone(047) 371-9&22

JARAGUÁ DO SUL - SC

AUTONOVO

XLX 350 - 87 BRANCA/AZUL

R$ 2.800,00
XLX 250 - 86 (1 qARBURADOR) PRETA

R$ 2.400,00
CG 125 - 87 PRETA

. R$ 1.600,00
CG 125 - 81 VERMELHA

R$
.

1.000,00
Compre suamoto à vista ou co.... nOS80

financiamento próprio, omais barato domercado

R. JOINVILLE. 2050

FONE/FAX (047)
371-1574 / 973-9753

-COMBUSTíVEIS FILTRADOS
·SUPER TROCA DE ÓLEO
-LAVAÇÃO COMPLETA
-LAVA RÁPIDO
-LAVAÇÃO ÁGUA QUENTE
-LANCHONETE

FONE/FAX (047)

372·0705 * 372-1888 * 371-0905
Avenida Marechal Deodoroeda Fon••ca, '961 - CEP 89251-701 - Jaraguá do. Sul - SC
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VENDE=
cg �• [2]APARTAMENTO"

Rua Adélia Fise�er - 3" andar
3 quartos demals dep.
R$ 35.000,00 .

APARTAMENTO
RuaJoão Picolli, 473 - Ed. Karine
-Apto. 204 - 2" andr cl 2 quartos
edemais dep. - R$ 32.000,00

APARTAMENTO
R. Bailo do Rio BrancO, 760 • Edlf.
Schlochet - 6" andar - cl 01 suite + 02
donnlt6r1os + demais dep.

.

RS 48.000,00 + Rnanclamento

CASA DE ALVENARIA
R. José Menegotti, n" 2n - 03
dormitórios e demais dependências
R$ 40.000,00 entr, + 30 x
R$2.000,00

CASA ALVENARIA
RuaLuiz Satler n2 63 - Barra-
01suíte - 02 quartos e demais
dependências ...R$ 55.000;00

CASA ALVENARIA
R. u.r.ohaI C..leloBr�, 3022 -

Sotroeder.ÁrM: 8OC)ma. Con.t.
240,00mI.J...o4 dorm., 3 BWC • cIemaI.
dep. RS 1U.OOO,OO .

I: I 'I cg
.��Lc::::::::J

sr
. �LE� .. c:---'

CRASAALVENARIA.. CRABSAASLVhENtARI�153· -

uaAngelo Tancon n" 106 _ Terreno • runo � us er n -.
2.698,83mZ - área construrda: Barra do RIO Cerro cl 03 dorrrét,
600,OOmZ - Ilha da Figueira e demais dep. - R$ 25 000 00

.• R$ 280.000,00
• ,

CASA ALVENARIA
RuaJosé Baruffi n"160 - Ilha da
Figueira - 03 quartos, demai�
dependências, com piscina
R$120.000,00

CASA
R. dos Escoteiros, 193
03 dorms. e demais dep.
R$ 30.000,00

cg ..

�=
•� SALACOIIERCIAL�IMÓVELCOMERCIAL

I
Av..Mal. OeodC?ro,8.55

RUaAngelo.R�nlaOlado.
do418- Edlt. menegofti -1"andar, sl101

rea:4S-oma. Const. 231,Ooma- Prédio pl � cl área de 110,OOmZsalas - RS100.000,OO .

.,._.. R$ 60.000,00

.�

..
TERRENO
Rua Eleonora Satler Pràdi cl
área de 396;00Jn2
R$26.000,00

CASA DE ALV'ENARIA
R. loteamento Juventus -

-

Jgu'-Esquerdo - surte + 02 quartos
R$ 55.000,00

-:�..!.!..........TERRENO _.

Loteamento CarnoSampiero
Jarag�-Esquerdo - cl 560m2 •

RS 8.500,00 entrada + financiamento

CASA ALVENARIA
R.Adolfo Tribesss, 409 - Terreno:
400,OOmZ - Const. 1 08,00m2 - 02
dorm., 01 BWC, (cl Hidrom.) e

.

demais dep. - R$ 35.000,00

TERRENO
Rua Antonio Gesser - V. Amizade
Área 468,00m2
R$ 14.800,00

TERRENO
R. Amazonas - Centro
Área: 385,70m2
RS 40.000,00
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Im.obiliária

Menegottí

C�SSIFICADOS DE 1M6VEIS

VILA NOVA - Excelentes VlLALENZI - VLA VILALENZI-CENTRO- Casa
lotes financiados em 10 BAEPEtC)I- Terreno cl

excelente. em Terrenocom ·733,50m2•
561 ;OOrrt2c1 TerrenoclCobertura no Alvenaria meses - Próx. ao Fórum

4�O,40ml
Edificadocl

Ed.ARGUS cl 100,OOm2
,

e ao Breithaupt benfeitorias.
I prédio comercial

ILHADA ILHADA AMZAD�- CENTRO-
FIGUEIRA RGUEIRA·

. CENTRO;' Excelente lote Terreno Sala
Terrenocl Terreno cl cl 740,OOm2 - Pröx, Ed� Comerciai de comerciai no
500,OOml ,455m2 edificado

Ca1Valho - R$ 60.000,00 esquina et FALL
edlt. cl casa cl casa

438,60mI SHOPPING
em alvenaria mista CENTER

.YlLARAU- VlLALENZI- CENTRO - Excelente FlGUEIRA-. Loteamento
Condomínio das Terrenocl Casaem cobertu� no Edit. Riviera Tenenocl Papp)l-
Azaléias· 394,87m1 atvenariacl cl 246,OOm2 próx. ao 450,OOrrt2- Terrenocl
Terreno cl edito cl casa

piscina,� R$7.500,OO 6OO,OOml -

1.061 ,82m2 mista
235,46rrt2. Beira-RioClubedeCampo' R$ 16.500,00

VlEiRAS-Apo. VILANOVA·
CENTRO - Cobertura no 'lU RIO DALUZ_

cl 220,OOfTlZ - Barbada casa Terreno com BAEPEN.lI - Terrenocl
3 quartos,

' em alvenaria cl 4S4.43m1 Ed..Residencial Dunker, Casa em Ten:eno cl 640,()()n9
demais 03 qtos. Valor (em construção) alvenaria cl 355,46m2Apenasdependências R$ 30.000,00 R$8.S00,00 140,OOml

AnOS 'IIIONIO!I
- Apto oi 6fm' I "" e_. dop. -_ p_1O • "III'Io ••r. _� - RS 32.000.00 - BcI. Bot_
- Apto. cl 75W· I qto••_. dop••_p_l•• pGrllll••••• RS I ...a�oo ele ..,"'eIe ... It_ 0.. Bc.... RS 17'.00 ......
'·Blr. M"a,

.

-

APr08BM(l()II8ßIIÇÃO
/uv. Á.tNr- &JI_."_..

,

.

• Apl•• cl I�' • 'Z' Ror. oi 2 qto&. """. dep. pro_. p_1O • po_' _ • RS 4'.000.00 ..._ ...,,,
- Apto. oi 11'5tII de.te· 'Z'_. oi 1 "........... dop._ p_ .......... RS,�.ooo.OO cIe&_..
..ar�'0/'6.

.

/uv. ,..,... &1..1--..,.
• Apto oi III..,.· 'Z' Ror • 2 qto& e_. dop. pr..... �... polllrloo.llnlea • RS 25.000.00 + ..Ido por..1aclo ... CIlB ....
ehe". e .. JIJI/97 .

• Apto. 77rd - I· Ror. I qto e ....... doP...._ pGrllo • p_erIl eIllltnlca • RS 17.500.00 • """" .. CIlB • _.. dtttIß7.
U"'__.:JSMjá_ . .

• Apto. " 112..,. • 2 .". • do.... dop. oi __ • p_•• �1Ii. "eire... RS 22.000.00 mlnd. + oonIIIu� em __IQ, .1$
720.00......."IPI. pol. CUB. m.. de ela..... Jdho..,7. •

.

•�".or..d.ri._ ,,_..
• Apto oi 214f111. • 3"_ + 2 ......--. duIruq. 1ndIv1ill...

•

dop••_.... 2_ ..... de -. pIl<ft._ RS 29.lso.OO
• "'IID� p de .",ncIoDtno. • ..,1rO. "'..,. ,

.If, ÁIII<r..., _ AM,.s...I • IM�•......._ (SCAJI)
• AptO cl 300181, tom .. ''''P'''''. lplI1IIDorl.. ." 301. 3020 404-
Blindo: 2"2 GIb (RS 11.2&1.0) + 52 por"'.. ele 3,65 (RS 1.410.20)
C...truçl.: Pr.... C.1IIt. • PlImJ. LtdL ....tot ele ••ncIomti ••
CASAS
" CM. (lDomI.) • III., d. RpI ... oi 6SOW ClllllllldI, pilem. ".,to�.. 1Inn. doP••_peIo......1· RS 2llo.000.00
• CM. de oIv 3 poy-.., OI� de _Ido, oi 600rd • a. T..... F. de Ooea, oi__ • RS RS 160.000.00
• C 10 cl lOG..,., Ia Rua O'" 0II0d1j Pndl, 33, J '-11191_ • RS 60.000.00

'

• CM. M__•• 230..,. n........ 7SO..,. RS 100.000.00
• CM. oIv•• R. JOOI!_ (510 1.uIz�. 3 de dop. oi 120..,. ... oonIIIuldL Troe.... 1lJIO..........
• Coa ...... oi 122m' -.,_. oi 3 .". • de dop. perto cio� • RS 65.000.00 (11....1...,)
• Coa_oi 136..,. • 4 qtoí. do... dop•• a. BIwIrd KriIdI • B.•V_ , RS 35.000.00
• Coa oi,. 1_ ... "'_._ 4201D' • a. �. lIcidoIn RS 50.000.00.
• Coa_ oi 110..,. • VIto láJ . T....... oi '22m' ..... de 0I9IN- - RS 40.000.00.
• Coa em oi 1$1..,. • T 7_ • RIIa _ ....
• C... ele di oi 21Om'. em oi Iode__..... pldIa. tio .'*" . te...... oi :JO.OOOm' • Rua BmI_ A. S_. perto

� . lia da flFen • RS no.ooo.oo
• Tmon. 17_'. Cl_. em Apoo auu. l'IIrID_ Ubono ··RS .5.000.00
• ,...... - J� • R. WII4__ cl 700..,. • RS 20.000.00
• T_ - a. AIIedoM. RuI< • d!l3O'" • RS 20.000.00
• Temno • R. Ano toIIIIIIr oi projeto,_. I' pilo podo pI_� do • lpIo& oi 114f111. coda • RS 25.000.00
- Temno 462JIII._ fio '-"je SIO ludu, oito - RS 15.000.00 .

• T_ • Lot. do& Àp1IU - _CIndo 3.W - 111m Veh . RS 3.700.00
• Temno • Lot. 0UIpIIJIIIt • mw . RS 21.000.00 _

· T_ 5.000..,. l SOW ...... ele M_ . oi SOm de _ e 100 .. de lmcIoo - RS 42.500.00
• Temno Rua ""�_ (150m da_ MIr9lIr\1) • RS 3.000.00_ • 12 RS '83,33
• T cIU2O..,. ... _� ele ... da RFeft. RS 35.000.00
• T oi 10.000..,.. oi <\9" de_ oi JOOI! T. RlJen (InI ) RS 45.000.00
• T oi 2.250 - R._ W.... (pIIn> ..... oi RI> I....' AIndoa)'. RS 40.000.00 •

CALPÃOI'IDIBIaML
.

.

GotplO -rIIL __ .....dI, ._on P........ "". ele �OOm', e ......... ",m 654.00..,.. Rua J.IO_. em_ l IWeJa

�GCIl,.L Prfco RS 3'-'00.00

,. LoJo< • R. l!Ie<n<n S. Iftdl BI. An!ri> oi 35W • 1$ 3so.00 oi 42.24JIII. • RS 400,OU • oi 53,41W • RS 'GO.OO
• Loje oi SO..,. R.-. l>cmI>oIdl. 590 - RS 4SO,00
• Lojo oi oIS,65..,. oi """.......__.. R. I!leanara S. l'tadI, BI._ • RS 500,00
• �lo .... 150m', oIlQ. cl� l'1IIIIca. uctIII!tIo. .-a. lo.... F. de 1'liiio, 1&&4 • RS 660.00
• Ocba casa em oIv. cf 250..,.. Rua Lowenço KaIIk 1III-mGIlIIIlda • RS 1.100.00
• CM. oi 4 ,,_ e ele.... d!penI!ncIu. _m 2 a. Ano toIIIIIIr B*, VIto Ra • RS 400,00

R. EPITÁCiO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814

I'

ÓTIMA 'CASA (NEREU RAMOS)
Vend....e 6Uma casa' em alvenarl_ locallada na Rua Padre
Antonio Encbelmeyer, ni 67, contendo 3 quartos, 2 ba
nheiros, 2 saias, copa,.co2lnha, lavanderia, ,garagem e

cl'alrrasquelra_
Área: Casa 180,OOm2

Área: Terreno 380,OOm2.
Valor: RS 60.000,00 (negociável)

CASA COM 192m2
Locailzada na Rua Erwlno Menegottl, nQ 44, contendo 1

surte, 2 quartos e demais dependências.
Valor RS 47.000,00 (negociável) "

LOTES· FINANCIADOS
Dispomos para venda lotes financiados com pequena

entrada e o 'saldo parcelado em até 50 meses.

,CONFIRA!

AU. ",AL DEODORO DA FONSECA. 855
ED. r,uHEGOTTI - 1" ANDAR - SAIA 107/108
FOHl (047) 371-0031 - JARAGUÁ DO SUL - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PU8l1CIDADECORREloDOPOvo.4 JaraguádoSuI, 13 demarço deI"'

ONZE RAZÕES PARA VOCÊ VOAR·.

V.ÂAIG
..

1) AVARIG tem mais vôos e mais vôos diretos
2) Só a VARIG tem um plano de milhagem com o Smiles

3) AVARIG despacha sua bagagem direto para o destino final no'�xteriôr
'4) Apenas 50.000 milhas para ganhar um bilhete grátis para os EUA
5) Crediário com 40/0 de juros (pelos cartões Diners/AmexJMastercard)

.'

6) Cr�diário com prestações fixas 'em REAIS
, '

_': 1 7) Smiles e AVIS: uma grande parceria (consulte-nos)
,

8) A VARIG atende seu cliente em português, du,rante toda a viagem
9) Na VARIG seu cliente escolhe e reserva o assento preferido a' bordo
,; . 10)A VARIG tem 'TOLL-FREE 24HS por dia - 0800-99-700

1.1) AVARIG é nossa!
t

'

�� .' ".;

VÁRIO
.N'O'RDEST'cE"'.�.:{., '. "•'

'.

... ·RIO-SUL
.

....
'

Agora com a NoRDESTE linhas aéreas regionais juntando-se a Rio-Sui, são, 62 cidadeà
integradas-pelo grupo, do ,Rio Grande do Sul até o Maranhão.

Com esse importante inveetimento, a Ri�Sul tende a aumentar sua área de atendimento com
óonexões' simultâneas Rio-Súl/Nordeste, oferecendo a vocêmais opções e agilidade na

,

entrega de sua mercadoria. _.

Atendemos em Jaraguá do Sul, Joinville e Região. Com coletas e entrega a domicßio, como,
'

s..a melhor opção em·despachos de documentos, amostras, confecções, equip.mentos,
encomendas e vários outro� produtos que você poderá confirmar sob consultas para ,

qualquer parte do país.
'

, Consulte-nos, estamos aguardando a oportunidade e lhe oferecer o melhor preço aliado a um .

,

ótimo atendimento e qualida,de de serviço.
.

,

,

'

�

,----�� ��\I)...,$9\ )c:--:-

\V"--��GfQ\li'.\�1 ��
\��"

AV. MAL. DEODORC), 130 - CENTRO .. JARAGUÁ DO SUL - SC �_::::::_"-�
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Garotão 1oio Guilherme Izidoro, ao
lado da Irmã, Andressa, recepciona
amiguinhös neste sábado para
oomemoratSeus 7 anos. Parabéns!

\

, Preocupante Gera-Samba
Promoteres de shows em' Esta é com exolusividade.

Jaraguá do Sul estão mais peco- Césát da Silva, da Notre Dame
wpados a partir de hoje. O pro- espera definir só alguns detalhes
'blcma da falsificação de inares- parafecbarootimtooomo!J"l!lO

. já clqa à cidade cm grande Gera-Samba, da Bahia, para se

� SóDO híormationSociety, apresentar cm Jarasuá do Sul.A
;lUSpeita-se que mais de 13 mil banda é aquela do tel"", e da
�s eram falsos, garrafa.

..
-"A CQ:itibaoa Vivian Sohmöckel Bucrgcr, íllba 00" casal Irincu e

}�osane Sohmöqkel BuergCl', completa hoje 15 anos. O innão
, os avós e a bisavó, j'!lDio com'amigos, fes�am a aata!

, \

Genle � Informações.

/

A atriz global
Paloma Duar
.te, que vai in
terpretar uma

garotinha safa
, da na próxima

novela da
emissora (Fim

doMundo),
. aceitou o con

we para smr
nas páginas da

Playboy no
mês de abril.

Esta vale
Conferir!

Pink and blue
Para crianças é partirde 05 anos.

FREEDOM
Para adolescentes, jovens e adultos

, Cambridge "

Para adultos com conhecimneto
básico

Cursos Prepal'8tótlos pa18 os
exames de P.E.T. e F.C.E.
0bI.:A l'InIc antibIupoauI�pt6prItJptIItJ lftInIPode ta...

HuoLuizKIensn, 61- Cenlro - Fone.'372-2899

"

Aniversários
o amigo Darlon

Decleverson Anacletto,
criador da Patota do

Jaiminho, trocou de
idadenaúltima segunda
feira. Parabéns!

*********

O artistaplástico \ic
forFreygeag, de Jaraguá
do Sul, completou 86

anos, sábado passado.
amigos e parentes co

D1eEnoraraD1 a data

festejando junto com. o

aniversariante.
**********
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FESTA

Amanda Streese Hasse festeja
centenário em grande estilo

.......
Swssiatto,
CoordcDa- "O___
dora de

Scrvi9<)i Gerais, sra. Glaoilda
Homburg Scbr81lllD, praidàJtc �.

da OASE.CQmuDal e a ara. Em
ma 'Irapp, '�já mticiado
na ed. '4.030, pág. 80( deste bi
semanal:

.

.

CODwdados Evaosélica Luterana � Jaraguá
C9nQ�rtõram para a as-" do Sul.

,

��l�ó':Jdêí.f grato evemto os
.

D: ressaltar a salutar ati

famiti,,,,ês' dli ilustre aniver- vidade desenvolvidano episódio
�i:"'vés da Ira. Jnseburs da OASE Comuoal, presidida
MarqUardt Hasse, a OASE pela' srfl' Glacilda Homburg
COQlUDal, asarás. 5- � 3- Fei- Schnmm., que .congrega 12

rinas, o� adminis1rativo e
'

grupos de 'senhoras da O�E e

fiDaacCiro,Hc:imesKruescr�Lia mais àS, voluntárias.
,

Suas
Souíiatto, coordcoadora pai e atividades se '� através
a partioipa9io dos pastores da assistência social,noHospital
Piske,RueakateCadoi (daVJla eMatemidade Jarasuá,material
Lemi) e csposéS, daCOIlJUDi,dade e espiritual.' Uma vez por

J8I'8pá do Sul' - A foto
ao ladomOstra o,instaate em que

, avmcranda e caJtcoáriaAm....
'

da St...... ,Hau. soprava as

velas dos ÇEM ANOS de ,seU
'

nascimeoto,no "Lar das F1ôres",
, asiistida
da 'e'para
'd', pela
sra. Lia

,

M en e I

,_,....
tlNlrlrlodos

EIL�P

semana, às 3- ou 5- feiras

comparecem para cantar hinos

religiosos, assim acontecendo '

aos sábados de manhi onde

grupos jovens, alunos da Escola
de Músi,ca, oferecem conforto
aos doa:Jtes. Uma vez por mês

� igualmente com a

D1CIQD8 finalidade no Hospital e
MataniClade," São JOsé" . Uma
verdadeira demonstra9io de
,amor ao próximo. Parabéns I

(J;Y.S.)

,ESPORTE '1

"
,

O'VOVÔ'�As de Ouro' reinicia no bolão
'�p'

"

, ,

,

-,
,

'
'

. ,

O vovô dos clubes de bolão
doClubeAtléticoBacpeodi, de
atividadê�ta (48 anos

cm 08-05-96)�oiou os"seus

treinos senianais com lDIllauto
,

jantarpreparadopeloecônomo
Pauli. Presidido atualmente

pelo bolonista Ingo WagDQ', o
clube I'CIlOva conitantcmente o

s� grupo, de modo a top]á-Io .

atuante nos meios bolonísticos
dequepartioipa, -aolßhnente O

grupo oonbcce os segredos de
se manter" jovem, ,envé-
1hcoaJdo..•

(E.V.S.)

INCONTIN�NCIAURINÁRIA

Curitiba'émodelo no
Brasilpara cura

,

Curiiiba realizou a segunda Após son duraul:e 30 anos de'
cirurgia do Brasil dentro da iDoont:inêaoia, ela aJtrdu Da sala
rotina, para curar com,. de cirurgia "v� e saiu seça. ,

aplicação de colágeno defini- IlIXI.,oopàos oorredorese,m dia,:
tivam�oprob1ema depessoas seguinte, levantando o neto no '"

que sofrem algum tipo de colo, o que não fazia há muitos
incontinên9ia urinária. Com o anos" , seguodo o médico.

,

produto revolucionário,
, s.. 8D8steda

importado dos Estados ,UnidOs,' 'A exemplo desta primeira, a
a equipe chefiada pelo uro- cirurgia de ontem como paciCDte
legista �.rcto Ba.si tirou de 60, anos foi em regime
dc6niti.vamcde de fraldões e de ambulatorial, danoro'!i ocroa de

problemas psieolôgicos, um 15min1.t.os,comaimplantaçiodo ,.

paciente quehá dois anos sofria colágeao feita aldoScoploammte
da doença, como resultado' de no peciente, ou seja, sem i

uma cirurgia Da próstata. necessidade de oortes e com'
'

O� acoatccmno aucstcaia local
.,'

,

Hospital Santa Cruz e ratmoou Séqlo Baut, que é fODDado .,:

Sérpo Baal como' o'prlmeiro Cm MedioiDa pela UFPR, tem., ,'�
'brasileiro com a maior rCaictma,matrado e doutorado

experiência Da área, porque a em Urologia pela Sorbonne de
primeira Ciigr8ia� tipo foi Paris, muitas mUlheres, por
umadeoloustração,rCalizadano difiCuldades no parto cinqias

.) ,. .

"

.

Hospital das Clínicas da USP. gmecolo81cas, obClJldade ainda; ':
O colágeao usada na técnica quemoderada, têm alterações no " ;

denomina-se "contingen" e é ' aparelho urogmital. O homem,
fabricado a partir de tecido 8CRSCa1tou, também é vítima da
biológico bovino. Implantado doeu9a, a partir dos 50 anos de
sem cortes através' da uretra, ele idade, em consequênoia de,
'resolve definitívammte' o proccdúnClltos visaDdo,ootreçies
problema da incontinênoia, anatômicas e revc:não de outros

eliDÚnando dramas sáiQS como males como o oâJ:xlcr dapróstata:
a, sensa9io de impotênoia PrinpipalmCDte\no sexo mas

sexual, dijicuJ.dàdes no desan-' oulino, acrescentá o médioó, o
peoho de atividades ncmnais e inoontinência mal resolvidâ ,',

atédifiouldadespararir,alémde resulta em distúrbios de ordem,
outtos fatóres que reSultam em psicclégice grave, dando a

problemas psicolégicos, scosação4eimpotênciaelevaudo'
causando a timidez e o isobl- séuportador à timidez.
�.

'

-O colásmo, quaado não an
'Caiou1a-se que existam no dc6nitiv� o problema, com

Brasil ccroa de 300mil pessoas uma ou DO máximo duaS outras

vítiinas 'da incontinência apli08ÇÕCS, muda radi� a

urinária. Aprimeira paranacnie vida do paciente.
'

submetida ,.0 método também (E.V.S.)
foi operada por SérgIo Basst. (G� do Povo 05-12-95 )

Para anunciar nos \

,

classificados·do CORREIO',
DOPOVO

Ligue 371-191Q."
):

.
E grjtis
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CORREIO DO POVO - ,

NOVIDADE

Escolasmunicipais integram Sasse investenosheróis

Oprojeto TVEscola doMEC para aumentarãsvenäas
. .

\
.

JaraJaá doSuI-AA1;mentí.;. aumentou em rela9io ao ano

cios Sasse Ltda., uma das piin- passado. Atualme.ote a empresa

eipais empresas responsáveis responde por IS%. da produ9ão
pelomercado de café ebalas em de balas em SaDta Catarina.
Santa Catarina, lançou à nível A presidência da empresa es

nacional, balas com figurinhas pera para este ano, um fatu
dos supcr-hel'óisPowerRangers. ramento de aproximadamente ..

A Sasse foi a segunda empresa RS 18 milbões só no comércio
cm todo mlDldo, à aderir para de balas, quase o dobro em:

personagens de tevês em suas relação à 1995. "Estamos apos-
.

embalagens. tando nos super-heróis" , dizVit-
"Pretendemos lan9ar o nome coski..

da empresa para todo o Brasil e Para o segmdo semestre deste
países do Mercosul, além de ano a· empresa deverá laaçer
aumentar o nosso faturamento�, novas embalagens com dife

afirmou o diretor-presideote da rentes heróis. "Agora, vamos
Sasse, Waldir Vitcoski, acres- sempre inovar, trazeodo a cada

F

centando que a procura de ano, mais novidades", define <>
clientes em vender o produto ctiretor-ptesideote.

JARAGUÁDO SUL

. '. J ....pádoSul-Vmtee
seis cscolas darcdcmuoioipalde
ensino de laragÜá do Sul, foram
beoafioiadas com o projeto TV
Escola, doMiDistério daEduca-
9ão e Cultura (MEC), que
d e s t in a

equipa- VI.....
mentos às
escolas oo- IIKtIIO!
�: tevês,' """0lIl
video-cas-

setes, re- �1fIr
oeptorês de �---.._--
utéli_ OêlDpOIto pot adcnas
parabóli()aS, amplific,ador de
babco ruído. teocptor de satélite
lÍ1amIa1 o d.czfitas VHS. Todo o
materiàl custou aproximada
m.eote RS 30mil, pagos através
do salário educa9âo, dó Fundo
NacionaldeDe8c:nvolvinento à
Criaa'rra. "

Deecordo com. •�
téa:ttca-podaaô8ica ê Adminis
trativa da sorcntarii da Edu

�. Pocb Simaoa Alves, o

lX'O,jetõTVBtêohl é destinado à
c:rian9U .. l' a 4' série, para
��mais de 100 aluno$
Da rede muoicipal. "O objetivo

inicial doMEC é almliar 46mil
escolas, num. total de 900 mil
professores e 26 Dwhões de
alunos em todo oBrasil", afirma
a assistente.

IDído
O TV Escola entrou no ar,

pelaRedeCultura, em setembro
do anopassado, e des�oúltimo

dia 4 de m8l'90 começou a ope
rar em ddinitivo, diariamente.

Na região de Jaraguá do Sul,
residências com antena

parabólica podem sintonizar o

programa do TV Escola, pelo
menos, uma hora todos os dias,
sempre .. partir das S horas da
manhã.

C9MDEC
..

Areas de risco começam asermapeadas
J....... do Sul - As áreas

consideradas de risco pela
ConUssão Muoicipal de Defesa
Civil (Comdeö) serãomapeadas.
A decisão foi� depois da
reuoião cnvolvmdômembros da
Qltidade.

.

O presidente do Comdec
.

'

VlCC>prefeito Alfredo GuaJther,
. C8pCrarapidezno trabalho;para,
POSteriormente, ddinir"umpla-

no dea9io que evite os dcamora
namentos e que m;n;m; ze os .

estràgos 'causados pelas fortes
chuvas".

Gueothcr, que assumiu o car
go de prefeito em exercício por
trinta dias,p-eteode, deofro deste
prazo, discutir com moradores
das localidades mais atingidas
(bairrosÁpVerde eFrancisco
de Paulo), a colocação de

galerias e tubulações para o

escoamento das águas pluviais,
evitando asssim, o ala�ento
destas regiões.
'A prefeitura, que não dispõe

de verbas para implanter o

projeto de escoamento das águas
na periferia, busca através do
Ministério de Integração Re

gional, recursos visando o início
das obras.

CODEJAS - Compaahia deDesenvolYimento de JarapA do Sal S/A ,

EDITAL 001./96

Prova de seleção

/

Tornamos público, para conhecimento dos ititereSsados, que de
04 à 08 demarço de 1996, dás 8:00 à.cII5:OQh, estarão .abc:rtw as

inscrições para prova de seleção, a fim de preenchimento das

seguintes vagas:
• Auxiliar de Serviçcs Gerais
• SCfVCIlte
• Pedreiro I
• Pedreiro Il
• Instrutor de Operador de MáQuina
• Engenheiro Civil
Documentos para Inscrição: Carteira de Identidade elou Carteira
de Trabalho.

. .

Loeal de IDs�Q: Rua 469, sIn, timdos do Parque Municipal
de' Eventos, Barra do Rio Molha.
As respectivas provas e entrevistas serão rea1izad�. no mesmo

endereço, em 22 de março de 1996, à.cI 8:00h.
Todas as demais informações deverão ser obtidas pelos
in�sados no local da inscrição.

.J.... do Sul, 2' de fevl!ftlro de .,,,.

Hmba-to José Travi
Diretor Presidente

Gtrvásio Pauli
Diretor

Bem casadacom o
seu futuro. BESC

. .

o Banco de Santa Catarina.
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Flagrante de ingressosfalsosnaNotreDame
J lIJ'8I'UÍ dos" -Apolícia

prendeu seXta-feira (8)..à noite,
o aulCi1iar de tipografia,Adriano

. Dutra deOliveira. Ele éaQUSado,
junto com Wanderlei Donida,
que está desaparecido, de

imprimir,
"csundo o ".}I_.s_
proprietá- 0.-11_.1-.rio daboa- 'UVID

te Notre oIsrltlD am e,
César da 1I11�.1I
Silva, oa:-

. I

ca de 500 insressos falsos para
o show do lDfor.mationSociety.
N1lII1Ál avaliayäo préviac prejUí-

zo pode obegar a RS 13mil.
.

JIlqnmte
Oliveira foipresona:frc:llte da

boate, quando tentava vender
dois insressos falsospelametade
do plC90 oobrado nabilbctcria
RS 30,00."Aaredito que muitas

pessoas cotraram. com iDsrasos
falsos. Na hora, o fluxo� gente
era muito grande passando pelo
botdctô,mas dinheiro que é�
no caixa, nada", afumou César
da Silva, que irá cotrar comuma

a9ão na Justi9a, por perdas e

danos. "Restou-me fazer isto",
disse, desccnsolade, o pro
prietário da boate.'

'!'Não sabia de nada", diz Souza
o Íroprietário dagráGoaDie- "Fiquei sabendo SODlaltenama

go, Ademir· de Souza, res- nbi de sábado", lembra Souza, OIiv""loiprao einjl.gr1lllÚ teIItII1uI8 v__ .. Ülgrtl88tp1__ "" frMú "" iHHIú
. �velpela impressão dos ttês que contratou.Oliveira há um

mil ingressos para o show � mês para auxiliar na tipografia. fioados", ressalta o dono da falsifipa9ão. O advogado da que a empresa" isente das

hiormatiQl1S00iety,�uque "O/caso estámal esolareoido. O gráfioa� que há �eis anos faz empresa,RubeosFlc:xa,cx:plioou responsabilidades". Ambos
�Qfatosobreafraúde rapaz.. foi' pego oom dois impressão de ingressos à outra que os funcionári08 envolvidos responderão inquérito por
de seUs funoionári08, até aprisão ingressos falsos, mas já dizem casa notuma da cidade e mmoa no caso scião danitidosporjusta estelionato epoderiopegar de 1
de Adriano Dutra de Oliveira. que mais de �OO -foram falai- tinha registrado um o�o de causa. "Vamos traba� para a S anos de reclusio.

. Estado de Santa Catarina
. ,

Serviço Autônomo Municipal de Agua e Esgoto· Samae • Jaraguá do Sul
Relação dos aprovados e respectivas médias

Edital de Concurso PúblicO 001/96
AComi.., doCmcursoPúl:úco de lInI8uá do StjfSC,nomeadapelaPortarianO fJ2I96, de22 dejmeiio de 1996, toma

púttico e a quem� int:en&ar que o CmcursoPútúco, aplicadoPela empresaEu*- - Florimópâis. de acordo com as

.nCltasobtidasnasproYlllrelÚZadastem,comorerdtacJoDnal,ad8llÜicaçiodos,seguintesCllleidatoshatilitados:
Número Candidato . Média Classificação

Catecorla: 1."1 - AuDIIIr de Laboratório 1 ftla (s)
000023 �cius SchweigJ:u;fer 5,43 1

Catetorla: 1."2 - AuDIIIr 1. ftla (s)
000017 Cícero Stenger Sanches 8,19 1

. 000035 Carlos Albíno Zanin 8,19 2
000040 10ão Maria Alves de Miranda 7,90 3
000049 Benno Henrique GeIfert 1únior' 7,75 4 I:
000008 José Carlos Santana 7,60

'

5
000039 Orlando· dos Santos 7,32 6
000011 sidneu de Assis 7,30 7
000010 Egold Bachmann 7,17 8
000045 Rolando Baader 1.-' 7,15 9
000022 Paulo Roberto Fernandes 7,00 10

Categoria: 1."3. - Motorista 2 ftla (8)
000006 Rogério de Souza 7,66 1
000005 Olavio Corrêa ,.

6,66 2

Commica, ainda, que 08 CIIleidatos que se sentirem prejucicados com a sua d8llÜicaçio terão oprazo de 2 (dOs) elas úteis
paraintetpor rectnodercMsãodeprovas. OrectnodeveráserfeitolbavéÍlderequerimentobemfindamentadoecirigidoao
Presidente da Comillllio deCmcursoPúl:úco.

. ,

lInI8uá do ruJSC, 4 demarço de 1996. .

Belllilád. F......ul Nela••XIltdle
PtWidfmt. da ComIllÕó d.Concurlo Público biNor Geral do 8anr(l.

,

FicabomdosacJo o reSlitacJo dosCIIleldatés aprovados em CmcursoPúl:úco.

..... A' -'. ';;'"
".'.' "",,',VOCBiNAOVc:,;"·
'''''''''''.' '.' ..

' ,.
'" .

?
,,;.:,;, ,FY.�l.',URO NA SUA VIDA�

Já está na hora de você ver o seu futuro com

outros olhos..

Com o Mapa Astrológico Omar Cardoso

Filho, elaborado a partir de valiosos estudos
deixados por seu pai, você vai dar uma nova ótica à
sua vida e ter uma visão muito mais clara de como

o destino pode lhe ser favorável no amor nos

negócios na saúde e muito maisl
Preencha corretamente a ficha abaixo e envie

ao INSTITUTO OMAR CARDOSO. Em poucos
dias você estará recebendo os dados completos do

Mapa Astrológico 'Omar Cardoso Filho.
Não perca o seu futuro de vista!

Junto ao Cupom-resposta, mande um cheque nominal d�
'R$12,OO ao ,INSTITUTO OMAR CARDOSO, CAIXA
POSTAL 5.067 CAMPINAS - SP. CEP 13.036-970 ou

faça um depósito na Caixa Econômica Federal para a

agência 2.554 para a'elc nO 030000 008-9, anexando um

xerox do mesmo.

NOME:.----�---------------------------

ENDEREÇO:. ------------�------

CIDADE. ESTADO: CEP
__

DATANASC. HORANASC
_

CIDADBNASC. ESTADO

, ,
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FESTEJOS

Televisão jaraguaense
comemora 30 anos

comunicação. "Lembro como se
fosse hoje", diz Aldo. A

, movimenta9ão das entidades
classistas e de serviço (entre
eles o saudoso Rolando Jahobi'
e seugnJpO) que animadamente
coniampata cima epara baixo

para pegar o sinal e as imagem
dae�TVTupy deCmib."ba,
instalada no Morro da Boa

VISta,napropriedade deRCIIato
Piazera, Como no local não
houvesse energia elétrica, o
falecido Alfredo Krause,
emprestou um gerador a

sasolina'parapennitir a�o
das primeiras imagem na época
da Copa do Mundo que se

realizava na Inglaterra, ,até que
a CELESC instalou a�
elétrica. Você pode' não
acreditar: 'naquela época foram
vendidos aproximadamente
2.000 televisores damarca GE.

'

Foiuma contn"bui9ão das LojaS
Douat na propagaçâo da.
televisão entre nós" , conclui
AldoPiazera, o gerente sortudo
que conseguiu um recorde de
vendas até então mmca visto.

(E.Y.S.)

Jaraeuá do Sul - Os
municipios do vale do ltapocu
comemoraram, no sábado

. passado, nove de março, à

passagemdo 30°ano da entrada
da televisão nestapartc de Santa
catarina. Aldo Piazera (foto) a
quem entrevistamos' para
conhecer mais alguns dados
sobre este melhoramento. da
comnnicação em Santa

Ca�, ainda hoje fala com

entusiamo.
Aldo relembra a data de 9 de

março de 1966, que foi muito
importante para ele; pois, com
com o desenvolvimento de

Jaraguá do Sul e região, as

Lojas Douat, de Joinville

queriam participar desse boom
da economia jaragueeese, e

instalaram uma filial exata
mente no dia da fuoda�o de
Joinville.
A direção das Lojas Oo118t

escolhia o jaraguaeose, Aldo
Piazera, como gerente da filial
e qual não foi a sua surpresa a

reação do compradordoVale.do
ItapQCU que queria participar
também desse novo' meio de

FESTA

Rio já está no climapara·
:i" f'

a prova inédita da Indy
Rio·.e Ja...... - Sita

praticamente tudoptoritO'''' a
'realiza9Ão da segunda prova
deSta temporada da Fórm.tda
Indy, que acontece neste 00-
miDso, no autódrOOlo Nelson
Piquct, em Jacarcpap, no Rio
de Janeiro. Ospilotosbrasileiros
estão otimistas para a corrida
espetan-
do, pelo
menos,
Ocupar

i, umlusar
no pó
dium.
Um dos

.

prun:cir'os colocados.
Os treinos elassificatôrios

para oGrandePrêmio doRio de
Janeiro (400 milhas), comC98ID

neste sábado, a partir das 13
horas.A corrida sen 1ransmitida
pelo Sistema Brasileiro de
Têl�o (SBT).

.-

DECIDIDO

SBT veta entrada da
'11..-- I

=fNITO Globo durante aprova
A emissora de Sílvio Santos

devolveu a 'cortesia' que a Rede
Globo ofereceu� 1ranSmissão
das corridas de FÓtmula-l, no
Brasil: impediu qualquer tevê
brasileira de mos1rar flashes da
corrida enãoultrapassar o.-tempo
determinado (3 minutos), em
matérias jornalísticas para pro
sramas esportivos. Atualmente,
somente o SBT, e as redes ABC
e CNN detém o direito de
1ransmissão das corridas de Fór
mula-Indy em todo o lDUDdo.
A decisão caiu como Unia

'bomba' nos corredores da
Globo, que já esperava a

h"be:ra9io de sua _rival na 1rani
missio do Rio-460. A alta

dire9ão do SBT vetou qualquer
possibifidade

-

e afirmou que
tomou esta decisão, porque a

Globo. há alguns anos, não

permitiuliPresença da equipe da
emissora paulista no autódromo
onde aconteceria o Grande
Prêmio de Fármula-l.

O SBT vai, durante aSelwma,
apresentar em sua programação,
matérias exclusivas sobre a pista
especialmente construida para a

realiza�o da prova, entr�sta
com pilotos e a chegada das

equipes aoRio de Janeiro.

m a i s

confiantes éAndré Ribeiro, ciue
já conhece a pista. "Já 1rcinci
nela algumas vezes", destaca.

Já o piloto Gil de Ferran,
melhor brasilCÍ(o colocado na

primäm prova (2° lusar), pre{t'I"e
esconder o otimismo, e ser

cauteloso em suas colo-cações.
"Vamos trabalhar para que
POssamos repetir a boa corrida
dos Estados Unidos", enfatiza o

piloto. A família Fittipaldi. que
terá dois pilotos na pista -

Emerson e Christian -, também
';.pretende ficar entre os três
"�

.
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CATARINENSE

Jaraguá decepciona torcida
e caipara quinto na tabela

I
I,
I
I

J�dOs,d .. Ada--

.

rota para o �Oiúma c á queda
.. na tabela de olassifioa9io,
de.ixouum.olimadespnjm.OOrDO
estádio Joio MaTcatto. A má

. atuação de alguD8 jogBdorci na
partida de

domingo,
po d,erá
obrigar o

t
é
cn

í

c o
'

CclsoRoth
_promova" ',/tigotItNwI
mudan9as
an ai... seto.rca da equipe. O
zagueiroAltair, que aDO passado
jogou j\mlo comOmar.. que está
DO baaco .. DO sctor dcfcasivo,
DIo está acost:uIDaIJdo. an sua

Dova�9io,lIOmao..gampo.A
dupla que formou a Zaga no

,

'CampeomtoBruilciro"C",pode
SCl" uma Gp9io ao trciuadQr.

No ataque,'o ponta Ricardo,
fora de fooma, c o ,ocaaroavantc
Marcus Vmíoiul estio apáticos.
O únioo que sc destaca é o

"pcmtciro csqua'do 'NiltiDbo. No
ballOO, Roth tem a OP9io de
Reinato c Caio, oontratado
rCcaJt.cmcmtCj\mlo aOCrioiúma.
Dcpôis de liderar as cluaa

"

primeiras rodadas do Campco-.
nato Catarincnse, o Jaraguá
Atlético Clube q\a" a reabili

t89i0DOjOSO daJ.:rÓximarodada, ,

ood:ra aChapeoocasc,Dó estádio'
Índio CoDdá, paTa não pctdcr
contato comO81ída:cs.

Para esta partida, o treinador
tcri avolta do lateralPav8b, que
oumpriususpawio automática, c
tcri a Gp9io de escalar RobertO
Dario DO mao..gampo, DO lugar
de Soharlcs. A equipe só sciá
dciinida no coletivo de sexta..

feira.
Até ontan à noite, DO fecha..

� desta cdi9io, aFcda-a9io
Catarinalsc deFutcbolnio tiuba
dctinido a csoalà de árbitros c o
jQSO quc.8Cl"á traDsdütido pela
tevê, no sábado, paTa todo o

Estado. No c:Dtaoto, a RBS TV
já admitiu a possibilidade de
ttansmitir Chapeoocnse x

JaragUá� de Chapecó, ou MaT..
cílio�,x Figucircosc, de Ita
jaí, devido àó fato de que a CIßÍ.I..
sora ainda Dio fez a cobertura
dos jogos nestas duas ciciada.

BQUIPB
1° Chapccoca8e

J PG· V E D GP GC SG
4 10 3 1 O 9 2 7

4 10 3 1 O 8 3 5

4 8 2 2 O 6 2 4

4 8 2 2 O 4 1 3

4 6 2 O 2 4 4 O

4· 4 1 1 2 6, 7 ..1

4 4 1 1 2 4 7 ..3

4 2 O '1 3, 2 7 ..5

4 1 O 1 3 3 8, -5

4 1 O I, 3 O 5 ..5
�',

3° Joinville

10° Blum.coau

Os critérios do d__pato, ptla ord..: n_OI'O do 'Witóriu,
saldo do.ob, o.oIa pró. No tunao todo.JOI.... 'contra todos.

Resultados 48 rodada Jogos 58 rodada 1713/96

Maroilio Dias x FiguciraJse
Joinville x Brusquc
Avaí x Bh1m.coau

Chapccocusc x 1araguá
Crioiúma x Tubario

Figueircme 2x4 Tubario
�o Dias 0x2 Joinville

Brusquc 2x2 Avaí
,

Blum.euau 0X2 Chapccocusc
Jarasuá Ox1 Criciúma

�
. -...:,;.,,� . .,

COPA DO BRASIL

Milioli escala Toto n:

partida contra o Goiás.
Crld_.' - o téaJico Luiz '

Gonzaga Milioli vai csoalar o
oentroavante Toto, J?ara a

partida decisiva desta noite,
contra o Goiás, an Criohíma,
Pela Copa do Brasil. 'O joSaoor
tinha perdido a p08i9ào para
CarlosHcmiquc DOjo_" de ida,
anGoiania.

Seu retomo dcu-sc pela boa
atua9ão no jogo oontra o

Jaraguá, DO donUngo p8ssado.
ComaCl1trada deToto, o1reÜsa..

dor pretende jogar ofcnsi
vamcntc, no esquema 44..Z;
Índio, que também foi

Jarapá, forma a dupla
ataqueDO jogt) desta noite.
Preoisando venoer pelo

placar mínimo paTa se 01
sifioar à próxima fase,
Crioiúma 00Dtará 00Dl o
de sua torcida. A diretori

'

espera que, pelommoa, 10 ,

.-6.!..a!
pessoas oómp8r'C9amao IIlIBUIUIo,
HCI'l"bc:rto Ht1bc.

'Contribuinte !
o pagamento do IPTU/96 representamais

investimentos naEducação, Saúde e em Obras.
Cota única: pagamento até e dia '15 demarço "

r

com 25% no IPI'U e suas taxas.

g��A1.'�•;; o
..

,..

�.""'"
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