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Terraplenagem da !Íreajdlo[ iniciada

COMEÇANDO

"Prefeitura,prepara a .área
. \,:.. .

- .

pura construir
'.'
o presidio

H omens e máquinas entre o gQv�rno do Estado população: Apriffieirapar�
já trabalham na área onde e a Prefeitura, substituin-. cela do convênio firmado

seráccnstruidoonovopre- do a atual cadeia que já com o governo estadual,
sídie de Jaraguádo Sul, no não está mais em condi- porém, ainda não foi-ré-
bairro Garibaldi. 'A' obra ções de .uso, representan- passada.

.

'

'.

será edificada em parceria do perigo constante para a,'c-'"7' '. Página 11
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EDITORIAL

Crianças continuam morrendo
Corno só se f�la em eleições, Copa do

Mundo ereal, parece que tudo omais emnosso

país está resolvido. Por isso, para refrescar a
cabeça do eleitor sem memória e informar
àqueles que irão às umas pelaprimeira vez, eis
alguns números danossa realidade. Por exem
plo, sobre a política de saúde do governo. Os
recursos destinados ao setor, nos últimos anos,
foram reduzidosem 50%e, com isso,nos primei
ros anos de 1994 aregiãoNordeste registrouum
aumento de25% nos óbitos infantis•
No primeirotrimestre de 1993, a cada 1.000

crianças com menos de um ano de idade, 52,9
.

morriamnamesmaregião. Asmertesaumenta
ram para 73,9 emmilnomesmo período deste
ano. São números assustadores: em Alagoas,
por exemplo, os óbitos subiram de 77,2 emmil

(1993)para 11 ;8 emmil estealio; noPiauí, neste
mesmo período', o índice saltoude 52,7 emmil

'

para74,i emmil. Estes índices são resultantes
deumfator: oBrasilgastàcom asaúde, hojeem

.

dia, ametade do que investia em 1987.

Acrescido a isto, podemos ainda citar a

corrupção que permeia a gestão das verbas
públicas, diminuindo emmuito os escassos re

cursos existentes. Todo este descaso com a

saúde da população tem colocado o Brasil em
situação vergonhos a frente a alguns países
latino-americanos. Enquanto os índices brasilei
ros registram que, a cada mil crianças com

menos de umano de idade, 54morrem, naCosta
Ricaestenúmero cai para 14 e noChile para 15.
As estatísticas brasileirasnão costumam incluir
o sul do país.
Porém, quem conhece um pouco de Santa

Catarina sabe dos bolsões de miséria que se

formaram - e continuamcrescendo - ao redorde
cidades - pólos como Blumenau, Joinville,
Florianópolis, Criciúma, Chapecó e atémesmo
Jaraguádo Sul. Oempõbrecímento estäa olhos- ,

vistosé, por-enquanto, aúnicaprovidência tem
sido 'campanhas contra á fome desencadeadas
por entidades não governamentais. É uma ver
gonha que precisa acabar, já.

- O· que quer 'nosso sindicalismo?
* J. O. de MeIra Penna

Para onde vai, Oll. para 6nde
pretende'-izya\estru�a sindical
brasileira? Constituir-se numa
força política, visando atingir o
poder absoluto e disposto a criar
urna nova sociedade ou ampliará
os seus objetivos voltando para o

que seria o seu verdadeiro porto
�1te chegada, "a elevação dos níveis
ecönômi-

.

.' mostra .claramente o que sucede
quandõúiú: grüpe toma o poder,
desrespeitando os demais: o faseis-

.

mo italiano, o nazismo alemão, o
comunismo soviético, chinês, cu
bahooucoreano. E todasestasdita
duras visando, segundo eles dizi

am,amelhoriadevidado trabalha
dor.Einesealamenor, atémesmo o·
Estado Novo de Getúlio Vargas.
A questão se impõe: pretende o

sindicalismo brasileiro implantar
um estado sindical, anulando os

outros grupos, ou quer dar uma

contribuição sólida para a

reestruturação da sociedade brasi

leira,
.

com base ria harmonia das
classes e do bem-estar .geral? O

sindicato, em sua atuação, quer
respeitar a sociedade, ou erguer-se
contra ela em beneficio apenas de

seusobjetivos? .. (AgênciaPlanal
to)

volve em toda a sua

potencialidade. Entre estes gru
pos, avulta, indiscutivelmente, o
do trabalho, ou seja, o sindicato.
Mas o sindicato não é o único, ele
é apenas um grupo como es de

mais, isto é.,· o sindicato é um

grupo como o é a família, a vizi
nhança, a escola, a Igreja, o clube

.

esportivo, o partido político. To
dos estes grupos convivem, e na
sua convivência permitem que o

homem se desenvolva plenamen
te, todos. os ângulos de sua exis
têncianeles enraizados. E quando
um grupo pretende se impor,
tripudiando sobre os outros, des

respeitando a autonomia de cada

um, temos como resultado um

. verdadeiro sacrificio da socieda

de, num altar erguido pela força
do número ou das armas e até
mesmo pelo voto.

O �o xx, o nosso século, *Diplomata eprofe"oruniversitário

cos e so

ciais da
classe
trabalha
dora"?

Todos
sabemos

queoho-
mem é um ser social, ou seja, ele

. vive e sobrevíve juntamente com
outros seres humanos. Mas nin

guém ignora que a sociedade é
constituidade grupos, através dos
quais o homem'evolui e se desen ...

Sindicatos
. ,-

Impoem
ossuos
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Reminiscências

Para complementar a "Reminis
cência (l), faltou mencionar a

frondosa figueira na cabeceira da

ponteque anosdepois roi sacrificada
em conseqüência de seus galhos
apresentaremcomprometimento de
segurança pela ação da broca. No
outro lado vê-se o Morro Stein,
onde líoje se erguem as construções
daAABB; entretanto, na década de
60 pensou-se em construir naquele '

morro o estádio do Clube Atlético

Baependi, que sucedeu em 1947 o

ClubeJaraguaense("CP",ed.1426,
de 04/05/1947) e este assumia o

ativo e Passivo da Socied. Atirado
res Jaraguá, cfe. Assembléia Geral
de 09/12/46 ("CP", ed. 1.401, de
12/12/46). Ficou apenas no sonho.
Ao pé do morro o prédio da sra.

Clara Doering Sohn, viúva de

Henrique e mãe de Killian.:onde
- hoje se ergue a construção do hotel
Etalan, Ao lado a instalação (Je uma
oficina. Parte do morro, pelado .

RetömandoáponteAbdonBaptista,
a foto abaixo mostra a ponte recem
inaugurada com três caminhões s0-
bre ela. A foto foi tirada damargem
esquerda do rio Itapocú, do lugar
ondeoriginariamentese construiua
primeira. Esta construção se deu

pelamobilização dos jaraguaenses,
.que .sensibilizavam os Conselhei

.

ros Municipais do Município de
Joinville. Oscar Sclmeider conse-

guia através do dr. Abdon Baptista
.

umapontemetálica, paraestradado
ferro que, consta, destinada àÁfri
ca do Sul e acabou desembarcada
em Laguna-Sö. A municipalidade
contratava com os diretores da "Co
lônia Jaraguá" essa ponte que aca

bou resistindo a todo o trânsito en

tre o Sul e Norte do Brasil, via
litoral, por 62 anos. Devia ser loca
lizada aonde hoje está a segunda,·
mas devido à existência de um ve

lho caminho à 'ribanceira, houve
divergências entre o comerciante
Georg Czemiewicz e o dr. Abdon

Baptista, o chefe político do muni
cípio, pelo que foiconstruída a cen
toe tantosmetrosmais abaixo.Uma
locomóvel de marca "Kassele" foi
trazida de Retorcida, de uma fábri
ca de fibra de pita, pelo caminho

Itapocu-Hansa, cerca de 16 km. -

Esta locomóvel .destinava-se para

A segundaponte "Abdon Baptista" (2)
ensacadeira da-caixa sobre um bio- .

co de pedra pouco submersa, onde
os pedreiros Domenico 'Brugnago
auxiliadoporJoãoMaria Tomaselli
empreitavam o serviço de alvenaria
completa e é o bloco que ainda hoje
é visível no leito do Itapocú. Era
operador o maquinista Afonso
Piazera e a montagem da ferragem
esteve a cargo do ferreiro emecâni
co Tempel,morador no Bruedertal,
e custou Rs 24:000$000 (vinte e

quatro contos de réis). A inaugura- :
ção ocorreu emmarço de 1913 com
as presenças de Oscar Sclmeider,
Procópio Gomes de Oliveira, dr. ,

Abdon Baptista, Carlos Frederico
John, dr. Mário de Souza Lobo e

grande ajuntamento popular. Até o

regente Otto Ruhmor e os compo
nentesdabandinhaporEiuílioStein,
Carlos Mey, Roberto Mielke,
Ricardo Benz e Agostinho Lopes
não deixou de comparecer para re-

.

alçar o significado da inauguração,
.

muito festejado pelo Intendente

Henrique Piazera e seus auxiliares.
A segunda ponte, já dissemos,

foi inaugurada em 13/0311965.
Constatada a real precariedade da

primeira, a comunidademobilizou
se, também, através de entidades..
Ela já devia estar inaugurada em

1962, mas foi adiada pelo menos
dez vezes.ORotaryC lubde Jaraguá
do Sul engajava-se nos pleitos e a

ACD também teve atuação, especi
almente no 2.0 Encontro Norte
Catarinense de Associações Co
merciais e Industriais, em 28-29/

11/1964, tendo à frente o preso
GerhardArthurMarquardt, omem
bro Dietrich Hufenuessler e o se

cretário da ACD e diretor do COR
REIO DO POVO, através das co

missões conseguiam sensibilízar o

governoadá-laporconchúdo.Annes
Gualberto optou por uma ponte ru
ral e, por mais que as entidades
reivindicassem passeios mais lar

gos, por se localizar na cidade, ela
foi inaugurada tal qual hoje se apre
senta. Felízmente poucos acidentes
aconteceram emconseqüência des
sa deficiência. E Jaraguá transpor
tou e transporta o seu progresso por
ela.

Fritz von Itapocu - 07194.
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Bocas de aluguel
Candidatos àpresidência da República, ministro da Fazenda,
tudo quanto é político que quer se dar bem adotaram aprega
ção de que é precisopor na cadeia os que tentam boicotar o
Plano Real. São 'cintcos. Eles todos sabem quem são os que

continuam abusando e aumentando preços. Por quê, então, não
chamam apolicia? Por quê, então, não dão voz de prisão,

. usufruindo-de um direito que qualquer cidadão tem (está na
Constituição) desde que em diacomsuas obrigações? Eles são,

.-

apenas çinieos, nada mats:
,

-.". Mu'ito ruim �-. c.', Desanimador
:: ; Cbki� o

de IixÓ ·njf rua João Enquanto a tevê mostrava mi-
,

.e' MarcoU€! e adjacências, centro ,.lhare� de pessoas 0'0 redor de
· «âa Cldtldé, está bastante defiet- Quérarã,' .ua« e Fernando

"i �nte. Fuhcionário�daE.ngepaSâ Henrique, EsperidiboAminapa
"

,,'n4J! têm ominimo (Je eutdado e reciãnó centrodeBrasiliacum-
.. délxamJ;restõs 'e,S/l4/hó40s.. pra, prtmentandoeineo ou seis "ga_

· ".

todó·'lljdo. Até agor_ai. este é um }o.spingados". A_ continuar as
, exemplod«tereetrtzaçãode ser- sim, apÍ(l"O j;ar� derrotar oPT
j:': r,içós qUE! lião deu certo. ' em Santa Catarina não vai dar

�"�:. '�:� '··Muito bom" �;���::�t:ia";::;j�:U�;i;�i ,.,

A�rescida dó novoCódigo de '·Amim.
' ,', -

,

En'dereçämento Postal, 'a

Má"jsol'éstádistribuindoalista, '"

telefõnica de Jaraguá .dt:) . SiJl
- -e ;

h Sucesso I
atualizada, nos moldesda que , ,Pelomenos.em termos dépúblí-

. foi':entregue' ao público há ãl- co, a Feira da Malha foi um
. gurisanõs. Ê o tipo de trabalho sucesso no final de semana .

. " di verdadeira utilidadepública Númer« de visitantes deve 'au-
.

·

daparte de umagrande empre- mentarain(!a mats a partir âe
:,

' s�<- � > ' ."

-
"

sexta1'ei'rá, 15, quando; parate-
.e

�B,'umeraneue .

lamente, começa a programa-
&. çõo eomemorativaaos 118anosCandÚ:lato ao gov-erno pelo defu!,daçã() de Jaraguá doSul.'PMDE, Paulo Afonso Víeira, E a-Feira lia Pequena eMédia

. centro seu discurso contra o. ex- indústria.
goyernad()r .Vilson jaeintibing,
dizendo que�até agfJfa;.nadqfoi
feito em Santa Catarlnfl. Como '

, ".gU_é�ra tlé cqlr;panhacé-no.t;tilal. _

ti
. -SÕ que, me:pafeCé, a,i'ée_íptoca

"
e-amesmaem relnção oogover«
ma omerior.

..
'"

.

t:::
.

Liso
Jorge Konder Bornhausen, que
concorre pelo PFL, prega a ne
cessidade (e dizque vaifazer) de
80mil novos empregospor ano
no Estado. Para não deixar "na
reta", põe o Plano Real como

condiçãofundnmental. Quer di�
ser; se o real "pifar" e ele se

elege:., lavará as mãos.

" Sucesso 11
.

Campeonato [Jl'as.ileiro :de .

, -Canarieuitura, .em su'à 43a'edi
ç'ão (segunda 'etapa) realtzado
em Jaraguána semanapassada
também registrou números sig
nificativos. Entre eles, US$ 30
mil na comercialização de pás
saros - mais de 7.500 concor

rendo aprêmios nas categorias•
cor e ponte.

ELEIÇOe-S.

Maldaner'convoca grupopara
reagir comra os adversários

,
.

_ FlOrianÓPOliS - o ex-go- 'maisincomodàospeemedebistas ridades cometidas. pelo irmão de
vemador Casildo Maldaner, que são referências .ao- engenheiro Maldaner, qnandoprefeitodomu
disputauma vaga aoSenadopelo MiguelOroflnö,reSpoliSávelpelä- aicípíodeMaravilha(extremooes
PMDB, resolveu reagir centra supervísâodasobras décenstru-" 'te).tmnbémestãoirritandOo'Candi
críticas desferidas por, adversá- ção da terceira .Wnte ligando a :4ato'a senador, já que os fatos
rios do candidato ao governo, ,ilha:de,F1onaiiópolis -ao conti- viermp a público justamente du'"
,P a ul o �

� neritê,'que.:sumiQ, "há.quase:tres �,�te'operíodoceínqUeele�pon:-
, 'Afonso' anos�'COIn·suuecrêtáriaequase .

,diàpelo gevemo.estadual, Paulo
Vieira. Mo/donei' lOOmildólàteS4ue,-segundo,as' - �AfojlsÔ, por sua vez, garante que
M a I ..

. -

. acusaçõe�; teriam·, sido'desvia- ovai vencer a eleição em todos'os é
,

dan e r ,
tento dos de verbas destjnâdas à 'obra. "109 municípios governados por

que 'as'- F.verls, -" Agora;MaI�e; '. "'resolveu':� inféitOs do PMDB. Fato iniPro-
sumiu o ' convocar: ��istas que;'

c

vável .porque, "por exetftplo, em- '

governo' o'_'quodro .estiveTamCome.e.llO:gov�opara 'BIÚlllenau,'segwtdoÍDaiorcolégio
com a

.
. que",� móbf� "em' favor da eleitoral do Estado, o prefeito Re-

morte-de Pedro Ivo Campos, diz" candidafufà� PaU1QAfóllSO� llfit;. ,4UltoVianna;já fechou com'a can-
.

que :Iestã� ofendendo amemória mando que nãó:.:vârdeixar nenhu-' ··didaturadeNelsonWedekit!(PDT)
'e a honra de Pedro Ivo". O que ma crítica semresposta Irregula-·., da Fretite P-opular.

Casildo Maldaner e Paulo Afonso

PUBLICIDADE

Wedekinquer investirem campanhas

J. , "1t t_ •••••• -t
� . ..' J

�----- _';:-,;:-.,.;."'--,:----�.-c,-- ... ""�>r"".."_,_,,.. .. ...,
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ROTARY

AmudançadoRotaryGuaramirlm
No dia 30-6-94, o R. C. de Guaramirim, empossou o novo Conselho

Diretor. No flagrante do "CP", o instante em que a presidente rotariana
CarmemTomaselliMaldanercolooaodistintivodepresidenteemCharles
Kinas, que dirigirá o clube no período 1994/95. Parabéns ao Charles!

Os 90anosded:Adélia

', .. "

Esta simpatia de pessoa é a sra.
ADÉLIAPIAZERASCHIOCHET,
que na próxima sexta-feira, dia 15
de julho de 1994, completará o seu
900 ano de existência, Filha de
Vitória Piazera - pioneíros que
desbravarem. esta terra, casou-se

. .' COQlBasílio Schiocliet,:iá falecido.
',' .. - .� -SéUs fanUiiáres reunir-se-ão no

"

.,sábildÓ, -dia.'ló-7-94/'pata
.

-: comemorar o aíêãnce
.

de tantos

anos de vida. A foto foi feib! no
- Jar�ID.t.-de,· su_a .residência, O .

-� ".

'ªg�� r;
......

�
....

-.·-j--AF-AL-E-mC-,M-EoN-T-r·O-.t-e--;l--e-.

....;.';·
....

,1-o-n""'·�a---I!!'!.I-I-a...."""t··"'"',.-I'
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'e'·
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anos que Deus lhe proporciona. Uj Uj l'.J. � "Uj '" .

Felicidades!. .. (E.V.S.)

Todo mundo

aproveitando
agrande
promoção
de outono

VEmNDOVoctDECORPOlNmRo
GeTouo VAReJAS, 55

.
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.. � ç"
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GERAL
CONVÊNIOS

LBA cria mecanismospara
por os pagamentos em dia
FIorianópoUs - A superin

tendênciada LBAem Santa Catarina
decidiu dar

beneficia através de convênios nunca pode superar o previsto
120 mil pessoas carentes, no convênio, mas se os dados
sendo 91 mil crianças, 24 mil forem superestimados, a

um basta 80 *"'tI'tIll. 200 idosos e 5.800 deficientes diferença é corrigida no

atraso no físicos. Devido a demora dos pagamento do mês seguinte,
pagamento .tII. trâmites burocráticos, as quando as entidades deverão
das pre- entidades chegavam a receber apresentar o Relatório de
feituras e 1ISS/sIIIIlIII com até dois meses de atraso. Atendimento passado,
ent id ades

,•.1. Implantado em caráter assegura o gerente de

assistenciais N,_. experimental, o novo sistema programas da' LBA, Orival
conveniadas já permitiu que as instituições Prazeres.

criando um novo sistema recebessem até o dia 30 de A proposta funciona como

informatizado na Central de junho último a parcela do mês uma folha de pessoal, com duas
Convênios. O novo sistema de maio. Em julho, a meta é planilhas: uma de empenho,
dribla a burocraci a sem pagar todo mundo na primeira outra de pagamento, que tem

desobedecer as regras es- semana do mês.
.

data certa no mês para ser

tabelecidas pelo Tesouro Para agilizar a liberação de lançada e deixa as diferenças
Nacional, agiliza os paga- recursos, a superintendência para acertar no mês seguinte,
mentes e, de sobra, ainda está permitindo que ao invés explica o assessor da LBA,
favorece ummaior controle dos do Relatório de Atendimento Ignácio Queiroz, que executou
empenhos. Com a sua do Mês em vigor (que só podia o programa. Mas 'atenção: só

implantação, todas as 500 ser elaborado no final do mês receberãoemdia as prefeituras.
instituições conveniadas de referência elevava semanas e

.
entidades que obedecerem

Nortea SuldoEstadoreceberão tramitando nó' órgão), as os prazos -para entrega dos
.suas parcelas mensais para entidades apresentem documentos. ),?arll o Relatörie :

.ätenâimento da populaçãö Declaração de Funclopame.ntQ·
.

de AtêDdimentêí (I"pr:azo é,' até Ó
"

.

carente nàmesmã data e sempre e-Prev.isão deAtendimento, com . dia 10 é p:ara a Dêcleração de".' "

até o dia 11 de .cada mês. ;; base nos dadosdomês anterior. . Funeiönamento até o dia 11 de:
Em 'todo o' Estado, a LBA O' número de atendimentos cada mês.

Se dissermos 80S que não a conhecem, que
faleceu Matilde Marcelino Luiz, certamente nlo
saberão de quem se trata, mas que se dissermos

que faleceu a "NegaMatilde" , certamente os olhos
se cobrirão de lágrimas por se tratar de uma

bonissima negra que cultivava uma alma branca.

Pois, foi ela que faleceu no último domingo, às 16

horas (10-07-94), aos 83 anos, depoisdecumprir 1 1
anos de permanência no :fimdo da cama, sem as

pernas que lhe foram amputadas, que sofreu
trombose e há 5 anos teve o derradeiro derrame

cerebral para nunca mais recuperar os sentidos,
apenas vegetando e com os inesquecíveis préstimos
da filha, casada com o recente "nego Fio".

Sempre alegre e solícitaera o tipodemulherque
podia estar suportando as maiores privações,
sempre, se mostrou sorridente com seus

interlocutores e compreensiva 'com os que a

procurassem.
Ela era animadora, nos bons tempõs, dos

acontecimentos sociais do "União" do bairro de
NovaBrasfIia, foi cozinheira demão cheia da casa
de pasto deEmmerichRuysam,no lugar ondemais
tarde foi o "Pulli Bar", na esquina-da PraçaAngelo

Piazéra e trabalhou com Elisabeth Ruysam
Gressinger quando esta 'explorava o Bar

,

Rodoviário, na Praça do Expedicionário, de
fronte da Estação Férrea, aí na Getúlio Vargas.

Mas se jáhouve quem quisesse saber o seu

maior feito, no ramo da culinária, ela deixava

transparecer o branco de seus olhos

profundamente negros de ter sido escolhida a

cozinheira para fazer os
_ pratos apetitosos do

banquete oferecido ao governador Irineu
Bornhausen, na década de cinqüenta. Era com

orgulho que ela mencionava e exibia os seus

alvos dentes, para comemorar o feito de ter sjdo
cozinheira de um governador que depois ainda

'

vinha apreciar seus pratos quandojá era Senador
da República.

Pessoalmente admiramos a negra dama que
foi:' "Destaque da Semana", no jornal
"Mensageiro de Jaraguá - Jaraguá Bote", na ed.

21, pág. 4, sob o título: "Matilde - Amãe negra
de alma branca", que deverá integrar o livro em.
preparação que vai revelar que "Eles também

,

construiram a grandeza desta terra".
Até um dia,Matilde! (E.V.S.) I'

,_. -

.•• «' ... .,.
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VENDE-SE.
Uma estamparia completa,
composta por 2 mesas térmi-

I cas, 10 berços adultos, 20 juve-

I. nis e lOde bebê. Mais ou me

nos 150 jogos de quadros,
pulfador, mais pigmentos. In-
teressados ligar para 72-2418 .

I -

VENDE-SE
Vestido de veludo molhado -

cor dourado, manequim 38.
VaÍor R$ 20. Tratar 71-4309

v com Lilian

VENDE-SE

Bicicleta, 18 marchas, Ran

ger, pinturanova. Preçoacom
binar. Tratar com João Paulo
no 72-2748

PRECISA-SE'
Demulheres que saibam trico

tar, para trabalhos extras. In

formações com Elisa no 73-

0106

Nota de

Agradecimento
e convitepara
Missa de 7° dia

Os familiares enlutados de
_

.SELMA S. MILBRATZ' =;
consternados pelo seu falecimento agrade
cem a todos que enviaram flores, coroas,
cartões e pela solidariedade prestada. .

Agradecem em especial ao dr. LuisBonilauri
e aopastorRicarde aopastorPiske e demais

amigos e parentes.
Convidam a todospara o Culto a realizar-se
no dia J 7/7 às 9:00hs na ComunidadeEvan

gélica Luterana - Centro.

PARAÍso DAS AVES
RuaRiodeJaneiro, 79(aolado (.;
da Ponte Kohlbach). Jaraguá . =;==-;;;;=;:;;;:.;;:.;;;:;;==;;;:;;;;:.;.;;;:;;;:
do Sul �::.•••I.·.: ••••·!·:lllíll:IIIII·.·:i:·!I!llIili:lll:ill!I�1·.:11··..•:..1.·1::11

PARA-BRISAS
Dapa-bpisas � vidpos,
novos e usados papa

. automóveis.

Em Nepeu Ramos oo

lado do campo Esfpella.

- D E C l. A RA ç.Ã O

1r 72·2218
PRECISA-SE
De mensalista. Fone 76�32I5

PRECISA-SE
Mensalista quesaibacozinhar.
Fone 72-0688

VENDE-SE

7Ô. Fone 71-3443
:r.,. .

.

" IN' �

COMPRA
- Cômoda com gavetas. Tone
71-3843

.

VENDE-SE
. Cachorro Coker Spaniel (ea
.dela). Idade3 meses. ValorR$,
90. 'Fone 72-2042 com Rose

COMPRA
Telefone (prefixo 72 ou 71).
Paga à vista. Fone 72-2872
comReni

João Vegini & Cia Ltda .

CGC 78825700/0001-02
Torna público que requereu à FATMA, onde

requereu o LAO - LicençaAmbiental de Opera
ção, para exploração de areia no Rio Itapocu,
localidade Guamiranga, município de

Guaramirim . sc.

DNPM 815.240/85

.".:.

::;:.::-:::.::::::;::::.:.'. .::;:
.

t :::;:::;:;;;:::;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:::;;; :.;.;.;.;.:.;:;:;:;....:::::::::::....:.:.:.:.:...:.:.....:.:.:.:.:.:.:::.:.:.:;-,;.;.: ::::::::::::.'

Rua Presidente ERitácio Pessoa, 279
FONE: 71-7822

Jaraguá do Sul - SC

Você guer
construir?

Nós temos o terre

no certo para você.
"

* Terreno

Fone' (0473) 71.1117 Rua João
..

Picolli...0 104
,

. JaraguQ do Sul - SC

tuado na rua 481
Loteamento.
Versalles.

480m2 (15�32). Si
tuado na rua: João
Planicheck - Centro'
* Terreno corn

450m2 (15x30). Si-
Venha conferir!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PERFORMANCE

Juniores repetem boa atuação
do anopassado e levam l'fase

1- -,'

JaraguádoSuI- Os juniores
do Juventus conquistaram a

primeira fa-
'

------

:�oca::� ".,.,
luI«tItI
vlllltll••
1",·,.1

rinense, que
encerrou na

semana pas
sada. O
"Mole

quinho Tra

vesso" somou 12 pontos no total,
com cinco vitórias, dois empates e
uma derrota. O treinador' enfatiza

que a primeira colocação no grupo..
da região norte" deu-se em virtude
da boa forma de seus jogadores.
"Estamos realizando umacampanha
excelente, principalmente pela
determinação dos atletas. Espero
que aesta próxima fase, eles
continuem COlt). estamesma vontade

Pelerson lzidora/CP

Simao Saturnino -

parachegarmos ao título", disse. A
datapara o quadrangular ainda não

foi definido pela Federação
CatarinensedeFutebol, que se reúne

na próxima semana para definir o
calendário. BlunienaueMarcílioDias
também se classificaram para o

quadrangular, e se juntaram com o

restante dos clubes das outras

regiões.
O técnico Simão Satumino

espera que a diretoria juventina
,

defina a situação do jogador José
Carlos Bossano, que retomou ao

clube, depois de ficar dez dias nos
EUA. "Bossano é um caso de
diretoria. Para mim é indiferente se

ele voltar ou não", comenta. Em
relação ao me_io-campista Fábio,
que está em Miami, Simão se diz
contente pelo rapaz, que deu-se
bem. Recebi uma carta dele ontem,
dizendo que está gostando e irá

agarrar a oportunidade, porque
poderá darumrumo em sua carreira
no futuro", finaliza.

Arouivo/CP

VOLTA

Paola volta, ficando em terceiro lugar

Penha - AciclistaPaolaGlaci
Hackbarth conseguiu a terceira

colocação, na sexta etapa do

campeonato catarinense de
mountaín bike, que foi realizado
no dia 10 passado, na cidade de
Penha. A corredora, que até o

começo do ano estava com pro
blema de patrocínio, conseguiu
novamente ser patrocinada pela
ChocoLeiteepelaFlyingBikers,
de Joinville.

e não conseguiu estreiar no bra
sileiro, que teve sua primeira
etapa no mês passado, em Belo
Horizonte. A atleta, que está
1@O% recuperada, correrá na

'

próxima etapa do estadual, que
será realizada nos dias 23 e 24

deste mês; em Jacinto Macha

do, participará da 28 etapa na
modalidade de Down Hill e tam-
'bém no dia 24, corre na modali
dade Cross Country.

Os desportistas desta modali
dade, em breve, fundarão a As

sociação Jaraguaense de
MountainBike.

Paola está retornando as pis
tas depois de ter se machucado,
na terceiraetapa. Elanãopartici
pou da 48 e 58 etapas do estadual,

CONVOCAÇÃO p

Atletas de Jaraguá integram seleção Paola retorna e fica em
.

JaraguádoSul-AFederação
ArquMIICP

para o �o Jeb's. Já as jogadoras terceiro lugar na 6aetapa
Catarinense de Vôlei,. convocou Danúbia, Fernandae Greicy, pela
na semana passada, as atletas que terceiravez. Tatiane eGraziela são
irão formar a seleção de Santa as "novatas".
Catarina para disputar os Jogos Também foram confmnados os

Estudantis Brasileiros, que acon- nomes no masculino. Patrick Pe-
tece de 22 a 31 destemês, na cidade reira e Rogério de Carvalho farão
de Recife. Os treinamentoscome- parte da seleção catarinense. No
çam na semana que vem, e as atle- basquete, também saiu a convoca-
tas estarão se preparando em ção. Edmundo Fialek Jr.,
Florianópolis. De Jaraguá do Sul Alessandro Riechter, Hugo
foram chamadas: Danúbia Massaneirae Leonardo Vieira, to-
Wessler, Eloiza Schllikmann, dos jogam pela FME, estão confir-
Fernanda Voltolini, Graziela madospara o selecionado.No atle-
Milaneza, Greicy Holthausen e tismo, também foram convocados

. Tatiana Argenton, todas com 16 os atletas que atuam pela FME. São
anos ..A atleta Eloiza está sendo eles: Deise Haese, Bárbara Salva-
convocada pela T' vez para inte- dor, Charles Heiden, Gean Rabelo,
grar a seleção de Santa Catarina e Sétima convocação de Eloiza Fabrícia Vailatti e Saskia Luedtke.

liA COMERCIALII.
Contabilidade
emGerel

...,- -,-�

* Escrita Fiscal
* Setor Pessoal

'

* Contratos

*.Balanços
* Preenchimentos

de Carnês

" Av. Mal. Deodoro
da Fonseca,.122
fundos - Centro
Fone: 71-1721 ..

Ao lado da Varig

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Lateral
Peterson Izidoro

"Confusão
o empresárioÂnge/oMargutte, que está levando at/etas da

região para fazer testes em uma universidade emMiami,
afirmou que pagou a primeira parcela à diretoria do Juventus
em relação ao caso Fábio, e que Q restante, US$ lõmtl, viria

daqui à um mês. Mas de acordo com o diretor do clube,
Aristides Painsten, não viu a cor do. dinheiro. ainda, e se o

empresário não soltar 50% esta semana, o jogador virá imedia
tamente. Isto ainda vai dar muito o. que falar!

Recuperação
omeio-campistaGeorge, que
fraturou o joelho há aproxi
madamente doismeses, co

meçol{ a fazer fisioterapia e

exercictos napisctna. O Clu
be espera suamelhoraomais

rápido possível, para come

çaraseprepararparaacopa
Santa Catarina.

Incrível
Mesmo com a bronca da di
retoriado.Juventuspelasbai
xas rendas, o "Moleque Tra
vesso" juntamente com o

Criciúma eoFigueirense, são
os clubes que mais torcedo
res o. apóiam. No oeste, tem _

jogo. que somente 150 são

pagantes!

Indeciso
Os clubes que jogarão neste

final de semana, ainda não

confirmaram a data e os ho
rários de seus jogos. Caso o

Brasil chegue ao final da
Copa. eprovável que amaio
ria dosjogos sejam no sába
do. ou segunda.

Explode coração
Éhoj« à noite que a onça irá
beber água. Brasil x Suécia.
Será que passamos? Toma-

, �? Ira. senao.....

Quemdiria!
Os jogadores do Inter estão
felizes da Vida. Além de rece
berem um bicho de R$ 36

pelavitóriafrente oJoaçaba,
também ganharam uma se

mana defolga. Tudo isso em

virtude do time estar empri
meironoquadrangulare com
amplas chances de conquis
tar a vaga para a próxima
fase.

Processo
Luiz Carlos Espindola, árbi
tro da FCF, que apitou na

rodadapassada o jogo entre

Caçadorense eConcórdia, irá
processar o presidente d;" ....

"Galo do Oeste", Antônio
Carlos Pille, e o técnico,
Norberto Lopes. Ambos acu
saramEspindolade estarapi
tando alcoolizado aquela

. partida.

Amistoso
O Avai vem se preparando
para a segunda divisão. que

. começadepois daCopa. Des
ta vez irá fazer uma partida
amistosa contra o Criciúma,
amanhã. na Ressacada. às

20:30 horas. O técnico do

"Tigre" irá testar seu novo

esquema tático. usando
libero. que no jogo contra o

Figueirense não funcionou.
Perdeupor 3 x 2.

DEFINIDO

Times se preparam par« a

próximafaseda copaBretzke
, J araguá do S.ul- Já estão,

praticamente definidos os times

que continuarão napróxima fase
da copa Bretzke de futebol 'de
salão. Na categoria pré-mirim,
chaveAUrbano e chaveB Beira
Rio es-

tão elas- Reslo sQmellle
sificados O tOlegQ;íodireto

• "
para as /1110111//poro
se�- fi- de611ír
nais. Na

,

ffi�a�ovidência x CEE dis

putam uma vaga para jogar con
traoBeiraRio.SãoLuísxJanga
da disputam quem vaijogar con
tra o Homago. No mirim, tam
bém já ha definição. Chave A,
Homago e chave B, São Luís,
Sigma xMalwee jogam para ver

que enfrentará o São Luis e CEE
x Divina Providência disputam
outra vaga. O vencedor enfrenta
oHomago.Na categoriainfantil,
á única que aindanão está defini

da, tem na chave B o Homago
garantido para a próxima fase.
Na chave A São Luís tem maior

possibilidadedeficarcom avaga .

SENIORS

No infanto-Juvenil, na chave Homago nas' semi-fmais da la

A, emprimeiro ficouoFigueirão/ copaBretzke de futebol de salão.

Homago ena chaveB o SãoLuís. Os jogos da próxima fase se

Na chaveC,Malwee xMaréatto rão realizados nos dias 5 e 6 de

disputamumavaga,quemvencer
.

agosto a partir das 14 horas. A

joga contra o São Luís na próxi- transferênciadas datas dos jogos
ma fase e Coremaco joga a é em virtude das férias dos alu

repescagem contra o Sigma. O nos, que vão da próxima segun
vencedor enfrenta o Figueirão/ da..feira até dia lOde agosto.

�MOÇÃO

Barro Branco eAvaídecidem
dia23 o campeonato varzeano
GuaramirimlLuis Alves;' A

Di�sãodeEsportede�anllrUn
.marcou adataque serárealizada a
adecisãodocampeonatovarzeano
defutebol. Énopróximodia23,no
estádio do Seleto. Camarões xVe
teranosdecidemo terceiroequarto
lugares, às 12:45 horas eagrande -

decisão acontece às 14:45 horas
entre Barro Branco x Avaí.

No campeonato municipal de

Luis Alves, mais uma rodada foi
realizada no final de semana que

passou. U. Baixo Máximo O x 4

Comercial, Juventude 2 x 2 U.
BaixoCanoaseZicktus Schmitz 1
x 3 C. f,.. Serafim. A próxima
rodada está marcada 'para este

domingo no estádio do Seral, Vila
do Salto. Às 8 horas jogam Laran

jeirasxJUCelogoapósJuventude'
x Zicktus Schmitz.

Equipes lutamparaficar entre os quatro
Schroeder - Será realizada

neste final de semana, a penúlti
ma rodada do campeonato de
futsal Seniors. Das sete equipes
que estão disputando o campeo
nato, ficarão somente quatro, que
irão fazer um quadrangular,para
definir quem será o campeão de
1994.

Em primeiro lugar está o Ve
teranos com 10 pontos, em se

gundo aparece o Comercial com

8, em terceiro, Unidos do Bairro
com 5 pontos, na quarta posição
está Unidos da Pesada, com 3

pontos, na quinta posição estão

Rio Camarada e Marjan ambos
com 2 pontos ganhos e na lanter-

na do certame está o Dragões,
que ainda não pontuou.
A próxima rodada marca os

.

seguintesjogos: Unidos do Bair
roxMarjan,Comercial xUnidos
da Pesada e Dragões x Rio Ca
marada. Folgando neste final de

semana, o líder do campeonato, o
Veteranos.

CARGAS NAC'IONAIS E

INTERNACIONAIS
Av. Marechal Deodoro, 122
Fone/Fax (0473) 71�0091
Jaraguá

-

do Sul· - SC

VARIG *·RIO·SUl
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ClubedeCanoagem comemoraseisanos
FESTIVIDADES

SChroeder - OClubede

CanoagemKentuckycomemora
. nesta sexta- .u.
f e i r a";'"
p róx ima, lídtllWlll"1
seisanosde

fundação. toltl"lilld.
Até agora tllllllÍllllllltl
v á r i a s

'

_

foram as conquistas, quehoje, é
convidada diariamente para

, participar dos grandes eventos

namodalidade, em todo Brasil.
Seu presidente, Júlio Roberto

RodrigueS,enfatizaqueossócios
competidores, estão n_uma
excelente fase,

.

haja visto que

trêsdéseusintegranteslideramo
-

carnpeonetocatarinenseemsuas
respectivas categorias. "Graças
ao nosso patrocinador, Darpe,
não temos problemas de

recursos financeiros como nos
outros esportes, é importante
frizaracolaboração dos sócios,
que hoje. tem 73 pessoas

.

- "

filiadas ao clube",. comenta
Rodrigues. .

�

.:, ;> /' Prova >,'o

Muitas festividades estão

programadas 'para o 60

aniversáriodaentidade,umadeJas
serádia7de agosto, quandosêrá

- realizádo a 78 etapa do

campeonato catarinense, que

envolveopereursódezõkmemre
Corupá-Jaraguá.. Além .des
competi-dores, que virão de

Blumenau,BalneárioCamboriú,
I�aí, Joinville, Schroeder,Porto
Belo, Benedito Novo e Doutor

Pedrinho, pilotos dos estados do
Rio Grande do Sul, SãO Paulo,
Paraná e do Rio de Janeiro

----- -

tarnbémparticiparão da festa

ArQUivo/CP

Várias pr9vas marcaram estes sei5 anos tI! vidà do,:Kentueky •.

�;;._ !- f - '. ,._:
.

� _,

,,� ... ,

'7: .

� ,'('i'" ".'-:;::

FUTSALFEMININO

FarmáciaNadia0Fabiane leva oprimeiro turno.
Schroeder - A Farmácia

Nádia Fabiane terminou o

primeiro turno do campeonato
de futebol de salão feminino
adulto emprimeiro lugar, com
quatro pontos ganhos em duas

partidas, 23 gols pró, três
contra, com saldo de 20. A

equipe tem a artilheira do

campeonato até agora, Marise

Schumann,com 12gols.Aequipe
do Rancho Bom terminou esta

fasenasegundacolocação, com

doispontos, 10golsmarcados,9
sofridos, saldodeum.Emúltimo
ficoualvlarisol, quenão pontuou
até agora, e ainda não marcou

nenhumgol, sofrendo21.
Devido aojogo do Brasil no

sábado passado, a primeira
rodada do returno não foi
realizada, ficando com nova

data, neste sábado, como jogo
Farmácia Nádia Fabiane x

Marisol, folgandoRanchoBorn.
A segunda rodada, marcada

parao dia 16 passou parao dia peonato de futsal, e até ägorar
23, com o jogo envolvendo segundo os organizadores
Marisol x Rancho Bom, folga todos os jogos estão sendo .

Farmácia Nádia Fabiane e a
. muito disputados, e com boa

última rodada e decisiva do presença de público. Deacordo
campeonato, FarmáciaNádia comocoordenadordacomissão
Fabiane x Rancho Bom, de esportes, Arlindo SchefIer,
folgando Marisol, que ocampeonatotemótimamédia
praticamente está fora da de gols até agora, 33 em três

disputadotítelo dacompetição.. jogoscommédiade 11 golspor
É a primeira vez que a jogos, devido ao alto nível

secretaria de Esporte de técnicodasmeninas.que estão
Schroeder realiza o cam- levando a sério ocertame.

11A.ÇA..;NC)S IJIIA_ VISI'I'A
I�OS'I'O DE VENDlS .,ÚNrrO À 11Alnlf(�A,

'

IlUAJOINVILLE 1346
II Tem a' pronta entrega:.Meia.malha, ,LOJAS DALMAll- AV. (.E'I'ÚLIO VAIU.AS, 1211

moletinho,moleton lisoecamurçado .JAllAC.IJA.I)f) SIJIJ - SC�
totalmente mercerizado, fabricad..s

1,., .....[,J'I� "" 1·-. I (.. .:.(.:..(.:.com' a melhor 'tecnologia , :'I. 1.". !.. .

" ,." ,.,
................................................................� �..� � �..If

" ai; MalhllSDalmar1:,

I!
I'

II,
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Tê�participa de Basquete masculinó'teva o At'.ot�:'e�ulSn:o'v''ed�nsPa.·�ota," ,.'

malS uma etapa !."
•

-

-

-".
-.

- ' I i�,
.

UI I, UI .

r- do cafariitense. título ·de camoeão dos Iesc do Estad� dia IS·.
T .

" Amanhã sera o congresso
-

A equipe de Jaraguá do , . c. técnico para definir os últi-
Sul, detênis demesa, partici- J '. _' e , mos detalhes"da equipe de
pará neste próximo final de

.

ar�au'doSul�Aequi.. final, osjaraguaenses enfrenta- namentos". Para o presidente' Jaraguá do Sul, que partici-
semana, de mais uma etapa pe de basquete de Jaraguá do ram novamente os lageanos, da Fundação Municipal de Es- pará do troféu Governador
do campeonato catarinense, Sul conquistou no final de se- vencendo-os per 47x44, levan- portes, Jean Carlo Leutprecht, do Estado, que acontece

que será realizada em manapassada,otítulodecam- dc o caaecc deearepeão.Bsta ,"osresultadosapareceram,pois nos dias 15 e 16. Esta
Criciúma, nas categoriasmi- peão geral da modalidade, dos partidafoi consideradapelaco- a FME se predispôs a vencer a

competição vale tomada de
17° Jogos Escolares de. Santa missão técnica, amelhor de ní- partir de 94, no seu fundamen-rim.infantilejuvenil.mascu- Catarina, realizàdo em Caça- veltécnico realizadeemtodoos todetrabalho". índice para os Jogos Aber-

lino e feminino. O treinador tos de Santa Catarina. O téc-dor. O selecionado de Jaraguá Jogos Escolares. Os jaraguaenses também Ii-
Einer das Neves disputará os do Sul venceu a equípe de Para os treinadores, Airton' deram o campeonato estadual e
Jogos R.egionais de Jales, que Joinville por 57x45, São José, Luis Schiochet e Milton José tem amplas chances de ficar
acontece entre os dias 21 à 30 51x37 e perdeuparaLages pelo Mateus, a conquista "foi fruto entre as três melhores do
deste mês, em São Paulo. marcador de 44x52. Na fase do esforço dos atletas nos trei- Estado.

porbavctlldo�.)e.priIIdto
""'-_"'<\dO
_ ....""""

""""'do&llfde ..."" de .....

Fundação realizou
torneio de vôlei
da escolinha de JS
AFundaçãoMunicipal de.

Esportes realizou no final de
semana passada, o torneio
interno da escolinha de vôlei

deJaraguádo Sul. Participa
ram do evento oito equipes,
com a Grécia, comandada

pelas técnicas Dayane e

Ciomara, levando o título da

competição. A Holanda fi
cou em segundo lugar. Além
destas duas equipes, Cuba,
Japão, Rússia, Bulgária,
EUA e Itália também partici
param.

·es

Depois da conquista dos Jese, equipe volta aos treinamentospensimdo napróximarodtulll do estadulÚ
, ,

,

)'", . t.�

Jornal

CORREIO DO POVO

?SANDSIlß
1dabo tlII1ß bt maÍD btmg .

II

Provas dos lese
canceladas por
causa das chuvas
As provas de atletismo,

que valiam pelos Jogos Es
colares de Santa Catarina,
realizados em Caçador, não
foram realizados devido ao

mau tempona região. As de
legações queseencontravam
nacidade, alémde terem pre
juízos, ficaram- 'frustradas,
pois os organizadores dos

Jogos não marcaram nova

data para as provas serem re

alizadas. AequipedeJaraguá
do Sul era uma das favoritas
ao título.

nico jaraguaense, José

Caglione viaja confiante
numa boa exibição de sua

equipe.

SANEBOX veda o maJ\ cheiro, impede a saída de insetos e pequenos
animais do esgoto e garante total segurança contra inundações.
SANEBOX- é a solução .para o saneamento urbano. Encontram-se
disponíveis em vários tamanhos os produtos SANEBOX com pronta
entrega direto da fãbrica.
COMÉRCIO E R·EPRESENTAÇÕES MANSKE LTDA.
RUA JOINVILLE, 1.532 - FONM=AX 72-1185 - JARAGUÁ DO SUL - SC

MAU CHEIRO•.•

•••É COISA DO PASSADO
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CLASSIFICADOS

•

JaraguádoSuI, I3 dejulbo de 1994

VENDE-SE
Canaletas Eternit43 (usadas):
65 peças de 6 metros, 5 peças

. de 5 metros, 23 peças de 4',5
metros, 21��sde3,5'Jlletros .

.�.

Tratar.no telefone'75,-J138 ou .

75-1369

QUER TRABALHAR
De empregada. Fone 71-8909

PORTAL DE JARAGUÁ
Vendo, ponto comercial com

tnstalações, pronto para uso.

" Ótimalocalização. Aceitocar
.

i�/telefone. Tratar fone 72-

��OS
.

VENDE-SE
Casa dealvenaríaêôm"- terre
no com 450m2,. toda murada.
Aceita carro no negócio. Pró
ximo Met. ErwinoMenegotti,
RS 24.500. Fone 71-3.282 .i :

UNO/90
. Vende-se, branco, RS 7.500.
Tratar nó Besc com Beltrami.
Fone 71-3100

SANTANA GLS/89
Motor 2000 - vidro elétrico, ar
condicionado. Valor RS,
10.500. Tratarno 72-1668com
Beto

QUER COMPRAR
Carro (Chevette). Valor de
3.000 a 3.500 reais. Tratar no
72-2461 com Júlio .

OPALAI79

Vende-se, 2 portas, 4 cilin
dros. RS 2.500. Fone 71-0835

. VOC�-GOSTARIA DE RECEBER EM, CASA OS
, CLASSIFICADOS MAIS LIDOS DA REGIÃO SEM

.

..... ·TER.aUE DEIXAR SU� CASA
PARA IR BUSCÁ�LOS?

FIAT 147 -1.300/80
RS 2.000. Fone 72-3797

�;.; ".
' .:�nl$�Sãol)mé-A..dó!íla .

i·P_nlSpat'itreuesbmentosemg..n;d
, ::Ruá'Silveira Júnior, S/nfl. (próx. Ginásio de ESportes)

�
..

GiNlramirim·-SC 11C)NE: 7:J-(M)27'

'"LIGUE."
," .....

J\:_'� �.·.72"'3363:
;_, -,r

:

'
..

., KAKO'S SU!V1MER S'HOPPING � KAI(O'S RESIDENGE
'. ":. "O UNICOCOMESCADA'ROIANrE EMPlÇARRAS" .

.
'

·:'r<Al<as
S'l)M,MER

'SHOPPING
;" LOJAS

"

,·C0MERCIAIS
... -"'''i- '. �', -

I<AI{O'S.
RESIDENCE
APARTAMENTOS

• Aptos cl 2 suites
• Salão de Festas

•. Guarita de
Segurança .24 'h
•.Ant. Parabôíica
• Port. Eletrônico

• Elevadores

Exclusivos
• Alumínio-bronze

cl vidro [umê
• Garagem Privativa
• Entrega DEZ/96

� Seja Proprietário
• 81 Lojas
• Salão de
Convenções

• Entrega DEZ/95
• Financiamento

.

Direto em 50 meses

".t; Praca de
Alimentação

.�
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---POUCI�"� CORREIODOPOvo-ll

Casos de Polícia
Prejuízo'

Compareceu à delegacia depolícia, João Carlos Chuch Correa,
residente na rua Henrique Lessmann, 381, registrando queixa que
adentraram em sua casa e levaram nada mais nadamenos do que:

um micro-ondas, unia TVjuntamente com rádio, circulador de ar,

lençóis, calcu/adora, furadeira e diversas mudas de roupa. Pois é

João Carlos, nos dias de hoje, não dá para dar moleza, por que
senão os gatunos aproveitam e limpam tudo!

Educação
oManuel Batista está fulo da vida com o motorista do Passat,

placas HX-2179, branco, quando no dia 10 passado trancou a

frente de seu veículo, um Gol 1000, ano 94, na rua Walter

Marquardt, em frente ao pavilhão municipal, causando prejuízos
materiais, além do mais fugindo do locai. Educação mandou

lembrança!
Pivete

Quem não está mais aguentando a falta de respeito do menor

P.,' que reside na rua João Doubrawa, é o Oni Floriane da Silva,

qué disse ao comissário de plantão que o tal menor vem diferindo
palavras de baixo calão toda vez que o encontra e sê jogando na

frente do veículo do Oni. Pronto, Silva, agora você não deve mais

sepreocupar, pois apolícia já está sabendo e irá tomar as devidas

providências!
Ameaças

A R.fsane Rincos, que mora na rua João Picolli, está recebendo
constantemente ameaças de sua ex-esposa. Segundo ela, no dia 5

últimosua ex-sogrinha à ligou ameaçando-a de mortejuntamente
com seus filhos. Rosane, será que tem motivos para sua ex-sogra

proceder desta maneira? Se não tiver, os homens da lei irão tomar

providências!
Imbecis

Único sinônimo que podemos dar aos engraçadinhos queficam
nasprincipais ruas da cidade, com seus carrinhos do ano, querendo
aparecer, dando cavalinhos de pau e fazendo pegas. Se os

"filhinhos de papai" estão fazendo isto para impressionar as

meninas, estão perdidos! coitadinhos!

É do perúl
Passando pela avenida Getúlio Vargas, sentido delegacia de

polícia à Mare�hal Deod01"O da Fonseca, segunda-feira à tarde,

pôde observar que pelo menos 10 soldados da polícia militar

estavam caminhando, e todos eles no mesmo semido, num espaço

de I5 metros por dupla. Será que estavam' fazendo ronda? mas

todos caminhando no mesmo sentido?'

PRESíDIO

Iniciada a terraplenagem
eobrasdevem começar logo

Ja.·aguá do Sul- A polícia
já encaminhou ao IML (Insti
tuto Médico Legal) .de
Joinville, o exame de corpo
delito damenor S. R., 8 anos.

Sua mãe, Ivanir Rigel, acusa
,

seu amásio, Zilmar Mariano
da Silva, de assediar sexual
mente sua filha, que desde ju
nho vinha sendo alvo de sedu

ção deZilmar, "Segundo ela

(S.), Zilmar vinha ameaçan
.do-a para não contar nada à

ninguém", comenta.Ivanir,
quando registrou queixanade
legacia de polícia.

J araguá do Sul - Mais de
dez funcionários estão tra

balhando -no local onde será
construído o novo presídio, di
ariamente. Tratores e oito ca

ç-ambas são utilizadas para
fazer a terraplenagem do terreno.

Segun-

:oeoip:e� Estado
'

Durval ainda
Vasel, o

'.'.'

término 1160mondou
das obras '

"

se dará dinheiro
a in d a

este ano, devido as péssimas con
dições em que se encontra a atual
cadeia pública .

A prefeitura aguarda aprimei
ra parcela 40 Estado que é de RS

Peterson lzidorolCP

380 milhões e a licitação que de- obra será feita em parceria com a

verá sair nos próximos dias. A prefeitura.

SEDUÇÃO
, • Ladrões levaram

Mãe.ucusa. amasto ,

l*,1' '-l" I
•

velCU o uepo ICla

de assediar sua filha em Guaramirim
Adescoberta

De acordo com Ivanir,
quando chegou em casa, en
controu sua filha bastante es

tranha. "Ela confessou tudo.
Disse que ele aproveitavami
nha saída e não soube explicar
direito o que acontecia", co
menta a mãe, que não sabe se
o ato sexual consumou-se,
"mas algumacoisaaconteceu",I

suspeita. A polícia aguarda o

laudo médico, para saber o

resultado, e posteriormente
abrir inquérito contra Zilmar
Mariano da Silva.

Guaramirim - Assaltantes
roubaram na noite de segunda
feira, no estacionamento da lojas
Macol, na rua 28 de Agosto, o
Volks,placasGN-9808,corbran
ca, ano 79, chassi BJ 932371, da
escrivã da delegacia de polícia
Rosane Longui.A polícia suspei
tadeumaquadrilha.quepossivel
mente desmancha veículos para
vendersuaspeças. FuscaeBrasilia
são os carros mais procurados
pelos assaltantes.

Qualquer informação, entrar
em contato pelo telefone 73-

0222, com Rosane ou o delega
do Spezim.

__ 1...._:••_:
............

,I. {(_,�'f i ....,":

Ferrugefn
- Parafusos

FONE: 72-3339
� .•• ; • .. .-' .II "·�.'·II •
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CORREIODOpovo-12 ,EsPORTES
DESFALQUE

Leonetti estáfora eRigotti ,
estréia.contra o Tubarão
J araguá do Sul - o.

Juventus terá um sério desfal-
, que para o jogo da próxima ro
dada, neste final de semana, di
ante do Tubarão. O goleiro
Leonetti recebeu o terceiro car
tão amarelo e foi sus-penso.
Rigotti,

�:d:tr:; Golei/o
[mal da IIÓO (O/KO/t!OU
f a S' e

(Dm D Dtitude
(lo árbit/o

clàssifi
catória,
será seu

siíbsti-
tuto. Ogoleirotitularestárevol- .

tado até agora com a atitude do
árbitro Oswaldo Meira Júnior.
"Garanto quenãopercebi abola,

,

que estava atrás do gol, e ele

(Meira), me disse que eu estava
praticando o anti-jogo", afirma.

O técnico Abel.deSouza teráo
retorno dos laterais, Lin e Júnior e
do zagueiro central Nei. O l:teral
direitoLintemsuavoltagarantida,
pois Antunes jogou frente ao

Joinville fora de suaposição. Gil
bertoque teveboaatuaçãopoderá
ser o novo titular da posição. Nei
retoma a braçadeira de capitão,
entrandono lugar de Gilberto Ba-

PentagonalPrincipal
Equipe PG J V E J) GP Ge SG
1° , Criciúma 4 3 t, I r 5 5 o

2° Tubarão 4 2 . 1
-

1 o 4 3 1.

3° Juventus 2 2 2 o 1 2 2 o
4° Tubarão 2 '2 o 2 o 3 3 o
5° Joinville 1 2 o I 1 2 3 -1

Os critérios de desempate são: 1°) número devitória,
2°) saldo de gols, 3°) gols a favor e 4°) confronto direto

Pentagonal Secundário
'Equipe PG J V E D GP Ge SG

1'° Marcílio Dias 3 2 1 1 O 4 1 3

2° Atlético 3 3 1 1 1 5 i -2
3° Araranzuá 2 2 O 2 O 3 3 O
4° Blumenau 2 2 O 2 O 1 1 O
5° Chapecoense 2 3 O � 1 1 2 -1

Os critérios de desempate são: 1°) número devitória,
2°) saldo de gols, 3°) gols a favor e 4°) confronto direto

Quadrangular
Êq'uipe' PG iJ V E D GP Ge' SG

1° Inter 4 2 2 O O '

3 1 2
. -

2° Caçadorense 3 2 1 1 O 5 3 2
3° Joaçaba 1 2 O 1 1 2 3 -J
4° Concórdia O 2 O O 2 2 r 5 ,,-3

'.Os critérios dedesempate são: 1°) número de vitória,
l°) saldo de gols, 3°)gols a favor e 4°) confronto direto'

tata. O' estreiante Anderson; qu� mantido porAbel. Otreinador re
não teve tanta sorte, deverá ser alizou o primeiro coletivo ontem.

ESPECULAÇOES

Bamcnelloépretendid()potvárias equipes
o brasileiro' Rubens

Barrichello, que corre este ano

'peta equipe Jordan, está com seu

futuro incerto na Fórmula 1. Se

gundo informações em grándes
jomaísdomundo,Barrichellopro
vavelmeJite deixará a Jordan na

temperada seguinte, para defen-

der uma das três . grandes
escuderias, A que. demonstrou
maior interesse pelo piloto foi a

Benetton, que segundoalguns, fez
uma proposta milionária para
Rubinho correr ao lado de
Schumacher no ano que vem. Na
corrida de domin�o passado, o ho-

.

mem forte da Benetton, Flávio
Briator:e, era visto constantemente
perto do motorfiome da Jordan. o. ,

piloto. que é patröcinadopela
Marlboro, também temgrandespos
sibiliâadesdeCorrerOl:lna�cLaren
ou� Ferrari, ambas também pa
trocinadas pelamarca de cigarros.

.
.

Mesmo em segundo, alemão continua}ider do mundÜll.

IMPRUDÊNCIA

Schumachererraeequipe
émultada em US$ 25mil

SiI_verstone/lnglaterra - A

equipe do alemão Michael

Schumacher,Benetton, foimultada
emUS$ 25mil,porqueopilototeria
ultrapassado o inglês Damon HiH,
na volta de apresentação no GP de

domingo passado. Até a 148 volta,
Sehnmacher estava praticamente.
colado aHlII, queeralíderdaprova,

.

quando naquele momento, o

computador oficial que dá os

tempos da prova, mostrou que
Schumacher havia sido punido por ,

cinco segundos (uma punição que
obriga a entrar nos boxes e ficar

parado por aquele período). Ao
saber da punição, Hill aproveitou
e fez seu primeiro pit-stop.
Schumacher entrou, mas não

cumpriu a pena, o que causou

.

estranheza por parte dos diretores
da prova..

'

'

Na volta 22, o alemão recebeu'
bandeira preta, o que '�ignifica
desclassificação da prova, mas

recebeu ordem dos boxes, para
'

continuar a corrida, mas não

ameaçar a liderançadeHill. Após a

corrida, extra-oficialmente sete

protestos estavam nas mãos dos

delegados da FIA (Federação
Internacional dé Autömobilísmo). .

Oficialmente não houve nenhum e

amulta de US$ 25 mil foi decisão
unilateral da entidade,

.

Classificação
A classificação aponta COJlIlO

líder isolado.Michael Schumacher ,

com72pontos.centra 39deDamon
Hill-Obrasileirejäibensßarriehello
está em quinto lugar com 7 pontos.
A próxima etapa do 'mundial
acontece no dia 31 deste mês, em
,Hocl'ienheim, .

na Alemanha,

IFone: 72-13251
TREVO' DA EIGUEIRASERRALHERIA

RUA MAT'Hlas RU.YSAN, SIN°
ILHA DA FIGUEIRA .. JAÁ'AGUÃ DO SUL - SC
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