
Aberturaontem
C MiniWoRicuperovai

CR$ 32.882,00
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JA[[EW
··IIMPRESSol

Novembro- CRSI5.021,00

CODLRS 0,8850 ,RS 0,8870 ,reunirgovernaóorespara
Tur.RS 0,88 RS 0,92 redusir em 'JOÁJ alíquota
Regional ontem doICMS incidentesobre

Par.RS 0,86 RS 0,92 a cesta básic8.

pança com aniversá
rio ontem, 23, terão
um rendimento de

3,0569%.. Fevereiro- CR$ 42.829,00
Mínimo fixo - R$ 64�79

Vereador ficou Osprodutoresde Bombeirosganham Asobras do Caie lllventus pode ter

sem o automóvel leite não querem ambulância para. deverãocomeçar: hom desempenho
sob·miradearma preço das usinas atenderpopulação, no próximo mês na' próxima fase

o últitiro carro nacional em que oAyrtonSenna andou antes de
sua trágicamorte napista de Ímola, Itália, vai estar exposto na
4" Expofelra Agro Industrial. que abre sexta-feira- em

,

Guaramirim. Chamado de Safet.v Cár,><!! veículo; umEscort.foi
escolhido-como carro-maârinha do GP'deFórmula 1 do Brasil,
sendo também,utilizado em corridas da Fórmula Ford. Com ele
a revendedora Ford,-de Ja;aguá do Sul. trouxe o Doctor Car,
marca Verona, utilizadopor-equipes depára-médicos nasmes-
,mas competições.

"

Sob a' ameaça de um re- Produtores de leite contí-

vólver o presidente da Câ- nuam dessontentes com o

mara de Vereadores de preço pago pelas usinas.
Jaraguá do Sul, Luiz Zonta, Documento neste sentido foi
foi obrigado a entregar seu entregue ao ministro da
automóvelMoozaadoismar-' Agricultura em Chapecó.
ginais. Página 11 Página 7

.

Dezembro- CR$18.759,00
Janeiro-

"

CASA NOVA

Nova sede vaipropiciar a introdução de outros cursosprOflS$i�nalizantes
.

Teoricamente, O Juventus

estâclassifícadonogrupomais
fraco dapróximaetapadocam-:
peonate catarinense, ao lado

.

do Tubarão, Chapecoense e

International.

Página 12

As obras de contrução do
Caie de Jaraguá do Sul deve
rão ser iniciadas na primeira
quinzena de setembro. A in

formação foi prestada ontem
pelo prefeito Vasel.

Página4

o presidente daFiese, Os
valdoMoreiraDouat, esteve
em Jaraguá do Sul na segun
da-feira" 22, quando entre

gou umaambulância ao Cor

po de Bombeiros Voluntári-
_
os local. Página 6

-

FONE (0473)-76-3200

FAX (0473) 76-0304
,

'

-; "
..
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Re·miniscênciasEDITORIAL

� Falta de ar na campanha
t o comando da campanha doPT ficou aba- próprio. Além disso, acrescenta-se ainda dois

11 lado com o resultado das últimas pesquisas de fatores: Lulanãoencontrouum discurso eficaz

li intenção de voto que indicam vantagem de para combater ° Plano Real; e as regras
Fernando Henrique Cardoso. A cúpula do. estabelecidaspeloTribunalSuperiorEleitoral.
partido está convencida de que, se Lula não As novas leis do TSE proíbem os partidos de
vencer em primeiro turno, será praticamente. convidarem artistas e personalidades de pro-
impossívelganhar a disputa pelaPresidência jeção nacional ou ainda usaremimagensexter
da República. Portanto, a palavra de ordem nas em seus programas do horário eleitoral
entre ospetistaséreverter o quadro revelado gratuito. O comando da campanhapetista não
pelas pesquisas, fazendo todos os esforços disfarçasuainsegurançaemcolocarLulasozi
paratentarvencerem3 deoutubro. Acredita- nho na TV, onde não tem boa presença. Pot
se queum dospontos de desgaste da campa- isso, oatualvicedaohapa,AloizioMercadánte,
nha deLula deve-se a grande demora em, vai ocuparpartedo horário destinado aoPT e

substituir o então candidato avice JoséPaulo explorarseusconhecimentosdeeconomiàpara
Bisol (pSB-I�.s), senadoracusadodeter apre- tentar compensar as carências de Lula nesta
sentado emendas aoOrçamento embenefício área.

. -� .

AMarechal de 1940
Esta émais uma vistada antiga rua

Abdon Baptista, feita pelo Departa
mento Estadual deEstatística, do Es
tado de Santa CÍllarina. .

Mas ela já tinhamudado de deno
minação, poucos meses antes, quan
do o Tenente Leônidas Cabral
Herbster resolvia substituiros nomes
da época do Império por nomes de

Republicanos e, sem se aperceber,
acertou num republicano como foi o
detentor de uma das mais longas ruas
da vira, conforme se pode notar, pela
sanção do Decreto n° 13 que "dá
novas denominações a diversas ruas
dacidade: "OTenenteLeônidasCabral
Herbster, Prefeito Municipal de

Jaraguá, no uso de suas atribuições e
deacordo com o n=Il.doartigo 12,do
Decreto-Lei nO 1.202 de 08/IV/39, e
.Consíderando que a data de ! 5 de
novembro de .1939, comemorativa
do cincoentenário da Proclamação
do Regimem Republicano no Brasil;
Considerando, que é um dever de

. brasilidade, reviver, consagrar e ho

menagear os grandes homens que
honraram e engrandeceram nossa

Patria nessememoravel feito; Consi
derando, por fim, que a grande data
acima referida, deve ser comemorada
condignamente dando-se o nome de
valorososvultos republicanos a diver
sas ruas da cidade; Decreta: Art. 1 As

ruas abaixo passarn a ter as seguintes
denolninações: Marechal Floriano
Peixoto (grifamos) - o trecho da atual
Abdon Baptista desde o entronca

mento com a rua Preso Epitácio Pes

soaatéencontraraAv.GetulioVargas;
MarechalDeodoro da Fonseca (gri
famos), daAvenidaacima referida até
o fim do perímetro urbano: Benja
min Constant (grifamos) o prolon
gamentodaruaBruestlein - que passa
a denominar-se' Abdon Baptista;
Quintino Bocaiúva (grifamos) - a

atual "9 de Outubro". Art. 2 - O pre
sente decreto entrará imediatamente
em vigor, revogadas as disposições
em contrario.PrefeituraMunicipal de
Jaraguá, 14 de novembro de 1939,
(ass.) Leonidas Ç, Herbster - Rena

toSans"{"CP",ed.1.007,p. �,de 18/

1111939).
O prefeito aproveitava a vibração

cívica dc Jaraguá de 15 de novembro
de 1939, para uma concentração de

, crianças- na Plataforma "7 de Setem
bro", na Av. Getulio Vargas, onde
eram hasteado oPavilhão Sagrado ao.
som do Hino Nacional c declamação
de lindos versos alusivos pelosalunos
do Colégio São Luis. Saíam, em se

guida, em passeata pelas principais
.

ruas, indo à frente o dr. Amo Pedro

Hocschi, Juiz deDireito da Comarca

de Jaraguá, oPromotor, dr. Manoel
Lobão Muniz Queiroz e o Prefeito
Leonidas Cabral Herbster, carregan
do o símbolo sagrado da Pátria,
rumando à Praça da Bandeira (hoje
Angelo Piazera), em terreno doado

pel!, viúvadeste,sra. Constanzza,onde
se deu a solene cerimônia do lança
mentodaprimeira pedradoPaçoMu
nicipal, num palanque armado quase
no meio da praça, lendo o secretário

municipäl, Renato Sans a ata organi
zada e o decreto que dava nomes de

velhos republicanos a diversas ruas

da cidade, que fOI assinada pelas auto
ridades e pessoas representativas do
meio jaraguaense, falando o tabelião
Mario Tavares da Cunha Mello, que
lembrou. que a construção de uma

nova prefeitura já fora considerada

pelo sr. Waldemar Grubba, quando à

testa da prefeitura, por inspiração do
Conselho Consultivo,que criou uma

caixa especialde fundos.ArturMüller,
usando de um martelo, após cimenta
da a caixa contendo documentos pro
punha a outorga do título deBenemé
rito de Jaraguá a Herbster, o que foi

aplaudido por toda assistência.
No lado esquerdoda foto, vêem-se

asconstruçõesdeFreymundFreigand,
o "HoteIWensersky", aFarmáciaNova,
de M. Horst, a loja de W, Hertel, a

Igreja Evangélica Luterana, a esquina
de Stein e subindo pelo lado direito a

casa de José Emmendoerfer, o "Bar
Ideal" dos anos 80, loja de Maria

Bechara, a ferraria de Lessmann e, ná

esquina da praça, o-prédio Emmerich
Ruysam, depois "Pulli Bar".

Fritz von Jal'aguá - 08/94.

\
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� Promovendo qualidade
f -

.

.

'

*Arno Beber

Nos tempos atuais já não basta

apenas que abramos as portas de
nossas lojas etorçamos para que o
plano de estabilização dê' certo

logo para que tenhamos a retoma
da das vendas no comércio.

Dificuldades são superadas
com qualidade € éjustamente- isso
que precisamos promover no se

.

tor varejista: qualidade. Nossos

clientes, os consumidores, estão
melhor informados e hoje exigem
qualidade.

Quando falamos em qualida
de, é preciso que se entenda por
isso um conjunto de fatores que

f' vai desde umambiente agradável,
a uma vitrine bem elaborada, a

produtos de qualidade, a um aten

dimento humano e profissio
nalizado e preços competitivos.
As promoções individuais são

sempre bem vindas. Promoções
de qualidade. .

Entre duas lojas que oferecem
omesmotípodemercadoria e têm
até preços semelhantes, qual o
diferencial que fará de uma delas

buídos aos consumidorespor oca
sião de suas compras nas lojas
filiadas integradas à promoção.

Nossa intenção não é mera

mente distribuir prêmios. O que
queremos, na verdade, é mostrar
que é possível obter resultados
positivos. Queremosmesmo é que
estapromoção seja ummarco, um

passo firme, rumo a um amplo
movimento pela qualidade. Não
deixe, portanto, colega lojista, de
dar-se as mãos com esta corrente
de positivísmo. Precisamos uns

dos outros.
Associado ao CDLlSPC, ou

não, informe-se. Participe!
Unidos somos mais fortes e

chegaremos aos nossos objetivos
de forma mais racional. Aí então,
quando você estiver engajado, es
taremos construindo -o fortaleci
mento do comércio jaraguaense.
Aí sim, estaremos promovendo
qualidade!

.

.

a eleita do consumidor? A que só
oferece isso ou a que, além disso,
oferece também os demais itens
de qualidadef como atendimento
simpático e prestativo, ambiente
adequadamente planejado etc ...

O
.

mercado sempre terá um

lugar reservado à competência e à
qualidade.

Dentro deste conceito, o pró
prio CDL está otimizando sua

folha de serviços, capacitando seu
pessoal.» informatizando e

agilizando sua estrutura. E estamos
inaugurando esta nova fase com

umapromoção de qualidade, pio
neira em nossa história de luta
pela nação lojista. A promoção
"Compre com Sorte" está

engatilhada,
_

Para tanto, precisamos do

engajamento de todos os lojistas
filiados. Vamos retomar as ven

daspornossaprópriainiciativa?! !!
.

De setembro a dezembro sor

tearemos 15 TVs em cores de 20

polegadas, e um automóvel Corsa
zerinho, através de cupons distri-

* Presidente do CDL de

Jaraguá do Sul
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Retranca
(C.M.)

Burrocracia
No episódio em que o vereador Luiz Zonta teve seu

carro roubadopor um marginal de arma em punho,
umfato inconcebível. Ao telefone, alertou àpolícia e,

como resposta, ficou sabendo que, primeiro, teria que

registrar queixa. Zonta estava apelo menos seis

quilômetros da delegacia, apé, de madrugada. Colega
Lio Tironi confirmou que este é o procedimento.. Quer

dizer, aí ninguém pega mesmo!

Abelheiro Confusão
Repórter da-RBS classip.c_o_u__P_,_ograma daFrentePopular
o loteamento Santo Antonio, na tevê fica esquisito. Os do
em Três Rios doNorte, como PTalertampara o perigo de

umafavela. Melhor que não se eleger um "outro

passe lá porpertonospróxi- Fernando", o Cardoso. Aí, os .

mos meses. Foi como mexer do PSDB entram e fazem a

num ninho de abelhas. apologia do tucano. A cabe

ça do eleitor menos informa-
_do tá que é um balaio.Mais luz

Presidente da Câmara, vere
ador Luiz Zonta, quer que a

prefeitura providencie indi

cação luminosa mostrando o
acesso para a rodoviária de

Jaraguá do Sul. E eu emen

do: iluminação pública de

cente, também. Éuma escuri
dão de dar gosto.

Vai lá
Hofe, a Apae abre suas por
taspara opúblico verdeper
to o trabalho que se faz com

os excepcionais. Incrivel ver
o que aquelas crianças são

capazes, embora ainda. se

jam discriminadas pela dita

sociedade.

Méritos
Corpo de Bombeiros .volun
tários de Jaraguá do Sul está
comemorando seus 28 anos

de atividades com inestimá

veis serviços prestados à co
munidade. Vive da boa von

tade de empre_sas. prefeitura
e governo do Estado.

É Brasil
Nos estados de Pernambuco
e Bahia apoliciafederal des
cobriu que projetos públicos
de irrigação de lavouras iam
bém são aproveitados em

plantações de maconha. Vi

çosas roças já foram desco

bertas e destnddas.

Divulgando
o prefeito Durval Vasel se

guehojeparaRecife.Partici
pa do congresso de agentes
de viagens. Jaraguá, com

outros municipios do norte,
terá um estande para divul

gar o turismo, principalmen
te o de compras.

Motivo
As obras de asfaltamento de
ruas centrais (segunda eta

pa) foram interrompidaspor
problemas na usina da

empreiteira que. depois do

conserto, preferiu trabalhar
na rodovia. Jaraguá/
Schroeder.

Justo
Ano que vem. nasemana do

aniversário da cidade, have
rá aNoiteHúngara. também.
Homenagem justa àqueles
imigrantes que igualmente
construíram Jaraguá. Eaqui
intreduziram o famoso

.. - .'

"strudel".

Homenagem
Por decreto. o próximo Tor

neio Peladão vai prestar ho

menagem a Raul Valdir

Rodrigues (falecido). A com

petição em sua prime-ira edi

ção .fOI por ele promovida ,

quando presidente �/� GI�tiga

POSTURA

poderá mudar.
.

"Prevavelmente no início de
setembro teremos novidades",
analisou Vasel. O grande contor
no viário de Jaraguá do Sul entre
os bairros Chico-de Paula, Rio da
Luz e a empresa Chocoleite,
Guaramirim, Schroeder e Weg
Química é a principal obra
reivindicada pelo município na

área federal. Num total de 32 qui
lômetros, a obra, numa estimativa
inicial de custos está orçada em

mais de R$ 10 milhões.
Vasel, porém, diz que também

está à espera do governo do Esta
doem relação as obras do comple
xo de segurançapública. "O terre

no doado pela prefeitura para a

construção da nova cadeia já está

pronto para a obra, mas até agora
o Estado não se manifestou a res

peito", disse o prefeito. Sobre a

tram diariamente entre sete e dez

pessoas àespera de vagas nas salas
de cirurgias. "Este exemplojustifi
ca a desconfiança de 62% das pes
soas entrevistadas, no sistema mé
dico-hospifalar", analisa o candi
dato. Para ele, a modificação de
nosso sistema previdenciário, com
a garantia de uma previdência bá
sica aos desassistidos e a criação de
uma fonte de custeio pode ser a

saída". Podemosestudar, também,
a redução" dos encargos sociais,
transferindo-se parte de sua inci
dência para fundosde previdências
complementares capitalizados pe
los empregadores e empregados.

Sobe o desemprego. Eni

Vaselmantémdecisão denão

apoiar candidatos sem obras

SAÚDE

População descontente com o atendimento

_ _

Obras devem começamomês que vem

J aragQá doSul- "Não estou
em cima do muro, .apenas mante
nho minha postura anterior de co
locar os interesses de Jaraguá do
Sul em primeiro lugar", disse on
temo prefeitoDurval Vasel ao ser
questionado sobre o distancia- »:

mento

que tem

mantido
em rela

ção aos

candida
tos que
postulam
o governo do Estado. Segundo o

prefeito, se no orçamento da

União, que deve servotado agora,
verbas forem destinadas à prefei
tura de Jaraguá do Sul para a

execução de importantes obras

cujos projetos já se encontram há
meses em Brasília, sua postura

(D/lS/lUtDD
da (adeia
ainda
indeR/lida

Joinville - Uma pesquisa do

Ibopefeita com 1.200 catarinenses
revelou que a população continua
intranquila em relação a saúde,
educação e desemprego. "Esses

problemas, apontados como prio
ridades, fazem parte das preocu-

'!' pações de qualquer parlamentar
que represente sua região na As
sembléiaLegislativa", disse o can
didato a deputado estadual, Eni
Voltolini (PPR). Segundo ele, as
falhas no sistema de saúde há

temposvem aumentando na mes
ma proporção que as filas dos

hospitais públicos.
Voltolini revelou que. em mé

dia. os hospitais-de Joinville regis-

'CAie· ,

nova Secretaria de Habitação, o
prefeito anunciou a posse do se- _

cretárioAdemir Izidoroparaodia
8 de setembro, acrescentando que
pelo menos 11 terrenos destina
dos a construção de habitações
populares já estão sendo escritu
rados emnomedomunicípio.Re
velou que no dia da posse, entre
outros projetos, o secretário deve
rá anunciar a entrega de 150 kits
- paredes e cobertura - dasprimei
ras unidades a serem construídas.

Os recursos para o programa
de habitação pupulares serão ge
ridos pelo Fundo Rotativo de Ha
bitação, já aprovados pela Câma
ra deVereadores, quecaptará ver
basdaprefeitura, governo estadu
al, Caixa Econômica, etc. O novo

secretário vinha respondendo pela
diretoria de operações da Cohab, .

em Florianópolis.

Voltolini disse que na região de
Joinville pelo menos 25 mil estão
sem trabalho fixo, "um número
alto para a nossa capacidade eco
nômica", Reforma fiscal, redução
do tamanho do Estado via

prívatização, incentivo às expor
tações e irivestimentos em

infraestrutura voltadas à produ
ção, são caminhos apontados pelo
candidato. "Com ações políticas
poderemosviabilizaro crescimen
to das micro, pequenas e médias

empresas, hoje sufocadas pelo
excesso de impostos e burocraci
as. Como consequência, haverá
maiores ofertas de empregos",
concluíu Voltolini. '

Jaraguá do Sul - O deputado Segundo Bauer, o assunto foi en- assim este importante projeto na

federal Paulo Bauer (PPR) rece- caminhado àquele ministério área do ensino jaraguaense", dis
beu esta semana correspondência quando de sua gestão frente à se o deputado. Ontem. o prefeito
do ministro da Educação e Des- secretaria estadual de Educação. Durval Vasel disse que as obras

porto. Murilio Hingel. comuni- "E. graças a ação do governo devem começarna primeira quin
cando que a" r�iyindicação de municipal, atendendo solicitação zena de setembro.segundo infor-.
Jaraguá do Suí{i�:iélaçãoà cons- minha à época. o 'terreno para esta mações da empreiteira Erigepasa

•

-1ructciQ õe';IÍ[i(��,�'�c,fá�àtc:ndida- .<" obra foi .adquirido, viabifizando;... qúe veneen a�lioita9àB'�' ..
"
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AMPLIANDO

Senac inaugura nova sede

oferecendo cursos à região
J araguá do Sul - o Ser

viço Nacional de Aprendiza
gem Comercial (Senac) inau
gurou ontem as novas instala

ções de

nova agência faz parte das co

memorações do 10° aniversá
rio de instalação do Senac em

Jaraguá do Sul, o que ocorreu

em 21 de março de 1984.
A novaagência, instalada na

avenida Marechal Deodoro, nG>

1.228, temumaárea construída
de 285metros quadrados eabri
ga três salas de aula, uma para
cursos diversos e outras duas

específicas para cursos de dati
lografia e informática, este con
tendo um laboratório equipado
com oitomicrocomputadores e

uma impressora. A nova sede

também possui suas instalações
administrativas, secretaria, re
cepção cozinha, sala de estar e
sanitários.

Além dos cursos permanentes
de informática e datilografia, se
rão ministrados diversos outros

cursos de formação profissional
para o comércio, dentro das ne
cessidades deste segmento na re
gião, atendendo os interesses dos .

comerciários e das empresas co
merciais que buscam o aprimo
ramento de seus profissionais e

serviços, diz o gereute Luiz de
Oliveira Souza.

Noyoss(/esua

agência
de for

mação
profissi
onalque
ab ran
ge, ainda, os municípios de

Corupá, Guaramirim,
Schroeder, Massaranduba e

BarraVelha.A inauguração da

doSeoo(
tfozmois

oportunidodes

Peterson Izidoro/CP

Obra comemora os 10 anos do Senac em Jaraguâ do Sul

LIMPEZA URBANA

o luxo e o lixo
AEngepasadecididamente não

presta o serviço de limpeza urba
naa que se comprometeu ao assi
nar o ato concessionário.

Desta vez é a rua 20 (Domin
gos Rodrigues da Nova Junior),
entre a rua 2 (Mal. Deodoro) e rua
19 (Reinoldo Rau), em pleno cen
tro da cidade, quatro senhoras que
podem ser vistas na foto acima,
pararam para comentar o luxo e o

lixo, este último há algum tempo
mostrando as suas mazelas. De
um lado o lixo que abunda em

todo o trecho do terreno não mu
rado deslustra a nossa fama de
cidade limpa. De outro lado, um
convite que nos aponta o luxo que
perseguimos - "Indústria alemã

quer falar com você". Pois, é! E
agora José, como ficamos? E o

capim Jaraguá, ó!

Valorize seu produto
anunciando noCP.

:; 72-3363
II

,

MAU CHEIRO... SANEBOX veda o mau cheiro, impede a saída de ínsetos e pequenos
animais do esgoto e garante total segurança centra inundações.
SANEBOX é a solução para o saneamento urbano. Encon�ram-se
disponíveis em vários tamanhos os produtos SANEBOX com pronta
entrega direto da fábrica.

. COMÉRC_O E REPR,ESENTAÇÕES MANSKE LTDA.
,. ". .'.

. �',. ,RUA JOiNVI(LI, 1.532 - FONEIFAX 72-1185 - JARAGUÁ DO SUL - SC
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OBRAS '

A Í30�BEIROS

PraçaAngeloPiazera deverá Estado compra equipamentos
estarconcluída em doismeses e técnicos irão para a França

Jaraguá do Sul- Den

tro de 60 dias aproxima
damente deverão estar

concluídas as obras de

ampliação da' praça Ân
gelo Piazera, localizada
nos fundos do prédio da

prefeitura municipal.
Depois de inaugurada a

praça será, também, um
espaço de lazer público

com cancha de volei de está renovando sua frota

praia, palco para repre- de veículos leves e acaba

sentações teatrais ao ar de adquirir duas novas

livre (dotado de camaro- Kombis, que serão desti

tes), chafariz, salão de nadas às secretarias de

exposições de arte e lan- Bem Estar Social e de

chonete. Toda a praça terá Educação, a um custo em

moderno sistema' de ilu- torno de R$ 20 mil. Ou

minação que já está ins- tros veículos leves tarn
talado. bém estão sendo licita-

A prefeitura também dos pelamunicipalidade.
DiwlgaçAo

PRODUTO ,DE: POR
APENAS

Pão francês 0,08 0,04
.

Achocolatado Muky 1,36 1,10
Trigo especial 5kg, Dona Benta 2,40 1,90

Divulgação Trigo especial 5kg Graciosa 2,15 1,80
Massa Paraf. 1 kg Todeschini 1,26 0,95
Margarina 500g Delicata 1,64 0,65
Linguicinha 1 kg Riosul 1,94 1,65
Salsicha 1 kg Riosul 2,56 1,70
Paleta kg 2,15 1,85
lombo bovino kg 1,96 1,65
Peito bovino kg 1,80 ,1,35
Pescoço kg ,1,80 1,35
Músculo kg 1,80 1,35
Água sanit. 11 Clarex 0,49 0,31

e e Detergente 500ml Higielouças 0,40 0,28
Abs. clássico c/l ° Elia 0,75 0,55

" Cerveja grf. Brahma 0,89 0,67
Repolho pç. 0,34 0,29
Couve flor pç 1,10 0,49
Ofertas' válidas até 27/08/94 ou enquanto durarem ps estoques. ,i

SUPERMERCADOS

Florianópolis - O Governo do lista dos equipamentos que deve
Estado e oMinistério do Interior e rão adquiridos pelo Estado estão

do Aproveitamento do Território veículos de combate a incêndios,
da França firmaram acordo admi- roupas e materiais especiais e até

nistrativo visando a capacitação e um navio especialmente prepara
reaparelhamento do Corpo' de do para enfrentar acidentes ecoló

Bombeiros, Diretoria Estadual de gicos no mar, como vazamento de
Defesa Civil e Policiamento petróleo.
Ambiental. Para a aquisição de O Governador não precisou o

equipamentos já'estão disponíveis custo dos equipamentos porém
no orçamento aprovado pela As- já consta da Lei Orçamentária
sembléia Legislativa US$ 15 mi- deste ano US$ 15 milhões para o
lhões. Participaram do ato o go- Corpo de Bombeiros e que pode-

'

vernador Antônio Carlos Konder rão ser utilizados nesta operação
Reis; o secretário da Casa Civil, com o governo francês. Caso ela
Mário Moraes; o cônsul geral da não sofra alterações, explicou o

França,PierreViaux e outras auto- cônsul honorário francês,Ricardo
ridades. Bornhausen, em outubro poderá

Segundo o diretor da empresa ser assinado contrato com o

francesa Sofremi, num primeiro governo do Estado. No final do

momento serão treinados recur- ano os materiais importados
sos humanos através de um inter- deverão chegar a Santa Catarina
câmbio que prevê a ida de técrä- .: e onde estarão incluídos também

cos catarinenses a França e de um sistema informatizado de

franceses para Santa Catarina. Na radiotelecomunicação policial.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dejicientes expõem trab�lhos Descentralização não deve
durantesemana do excepcional

Para assinalar a Semana Na-' sentantedadiretoriadaAPAE;E. ocorrer antes üe dezembrocional da Pessoa Portadora de V. Schmöckel, diretor do jornal ��' U � U �
Deficiência, de 21 a 28, a APAE CORREIO DO POVO; Isabel do
de Jaraguá do Sul, apresentou um Carmen Bertoldi, Integradora de
concurso interno de painéis, mos- Educação Especial - '19" SERE;
trando o aproveitamento e a ima- Verá Lucia Campos i9a SERE e

ginaçãecriativadosmatriculados Guiomar 'Schünke Klein - 19"
na APAE - Associação de Pais c SERE.

Amigos dos' Excepcionais de

Jaraguá do Sul.
.

Corpo de jurados
Fizeram parte do corpo de ju

rados a sra. Maria Tarcila Santos

Paulino, Supervisora de Educa

ção Especial - SEDUC; Salete
Spezim, representante da' sra.
Rosemeire P. VaSel - SEDUC;

-

Cristina Rocha, representante do
. Grupo de Mães da APAE; Pedro
Garcia, vereador da Câmara Mu
nicipal de Vereadores de Jaraguá
do Sul; Rosaní Breithaupt. repre-

APAE

Colocação

Feitas as apurações, verificou-
se � seguinte colocação:

-, ,

Categoria Maternal - 10 Ma

ternal, prof. Edilucide;
'CategorlaIardirn-T" Jardim,

prof. Olga
,

Categoria Oficinas - 10 De

pendenteEducacional,profOlga.
Cumprimentos à APAE pelo

excelente trabalho desenvolvido
em pról dos excepcionais de

Jaraguá do Sul!

TRADiÇÃO

Ul1UlNoiteAlemãemJaraguá
Jaraguá do Sul - O Lions

Clube Jaraguá-Centro, promo
ve no próximo dia 16 de setem

bro, sua � edição da festa
intitulada "Uma Noite Alemã
em Jaraguá do Sul", promo
ção essencialmente comunitá
ria, visando de forma alegre e

divertida realizarumevento que
arrecade fundos para a assis
tência social de Jaraguá do Sul,
beneficiando diversas entidades

queprestam serviços à comuni-
dade,

"

O evento acontecerá no Clu
be AtléticoBaependí, com iní-

cio às 20 horas, quando haverá
a recepção, seguida de jantar
típico, apresentação de grupo
folclórico, distribuiçãogratuíta
de chopp preto, sorteios debrin- .

des e o tradicional baile típico
animado pela Banda Bavária.

São, esperados cerca de 600

participantes, amantes das tradi
ções germânicas, Com sua boa

comida, boa música e o, clima

alegresemprepresente. Seráuma
verdadeira avant-premiére das
festas típicas catarinenses, espe- _

"

cialmente a nossa Schützenfest,
que acontecem em outubro:

LBA

F Ioríanépolís - Embora a

Lei Orgânica da Assistência
Social determine a

municipalizaçãe do setor até
dezembro deste ano, o processo
não será concluído neste pra
zo. A avaliação é do presidente
nacional
da Fun

dação
Legião
Brasilei
rá de As
sistência

(LBA)

tência Social repetira experiência
negativa do Sistema Único de

Saúde, quejá mudou trêsvezes de
nomenclatura e ainda não cum-

priu os seus objetivos;
No encontro, os superinten

dentes estudaram formas de rom

per com as exigêngias burocráti
cas e acelerar os convênios com

prefeituras e entidades
assistenciais. Os três Estados vão
adotar medidas unificadas pára
acelerar a liberação de recursos

destinados a crianças, idosos e

deficientes físicos Carentes. Re

cém-empossado no cargo, jorna
listas, assistente social e ex-supe
rintendente do Rio de Janeiro,
Jayme anunciou que toda a sobra
de orçamento das unidades da
LBA poderá ser transformado na '

abertura de novos convênios e no

aumento do número de pessoas
carentes baneficiadas. '

Ainda sobrea descentralização.
ele acentou que é importante que

, a iniciativa de criaçãc dos conse
lhos municipais de Assistência
Social, (órgão de participa
ção comunitária .que vão gerir e
fiscalizar as verbas para o

enfrentamento da pobreza) parta
dospróprios municípios. "A LBA
é uma animadora do processo,
mas nãoa suadona", acrescentou.
Os três Estados atendem juntos

"

cercade 390mil pessoas de baixa
-renda, Á tarde, Moura participou
dopré-lançamento do vídeó"Tol
do Pinhal", promovido pelo Co
mitê da Ação da Cidadania. À
noite, participouem Itajaí da aber
tura do 60 Congresso Brasileiro
de IntegraçãoMunicipal, fazendo
parte, junto com o Bispo Dom
Mauro MoreUi, do Painel "Pacto
Nacional da Infância", que é inte

grado pela LBA.

Ixigintiol
burDtr4tkos
dsysmssi
sliminodos

Jayme
Moura e Silva, que esteve ontem

(dia 9) em Florianópolis, para um
encontro com os superintenden
tes da LBA de Santa Catarina,
Paraná" e Rio Grande do Sul.
Moura alertou para a necessidade
doprojeto dedescentraíização não
ser atropelado, sob pena da Assis-

xuxíuo

Fiese entrega ambulãncia
aosBombeirosVoluntários
Jaraguá do Sul - O presi- rintendente do Sesi, Sérgio,

dente da Federação das Indús- UchôadeRezende. Ambospar
triasdeSantaCatarina,Osvaldo tieiparam do ato de entrega de
Moreira Douat, esteve em uma ambulânciamodeloTrafic
Jaraguá do Sul na segunda-fei- zero quilômetro para o Corpo
ra, 22, emcompanhia do Supe- ' de Bombeiros Voluntários da

cidade. Desde o início do ano

empresários jaraguaenses vi
nham reivindicando a doação
destaviatura que, agora, dá aos
bombeiros boas condições de
atendimento a acidentados. '

Peterson lzidorolCP

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PERSPECTIVAS

Presidente do BB acredita
em uma economia estável

. .

..
Ro de Janeiro - O presi-' de recursos como tributos, pres

dente do. Banco do Brasil, Alcir tações e repasses. Em lugar de

Calliari, fez prqlii:ui�iamento na viver do. tradicional spred das

EscolaSuperiofde-Guerrà(ESG), operações de crédito, os bancos

no Rio. de Janeiro: A palestra praticamente sustentaram-se com
concentrou-se na apresentação. . muitas receitas de floating".
dos resultados da atuação. do. Calliari prevê grändesmudan-
Baacodo ças para o. setor bancário. eom o.

Sr. a si I Plano. deEstabilização. da Econo-
aos últi- InRDfÕD mia: redução. drástica das Fecei-.
mos dois IDYDr(lt(lU tas inflacionárias, aumento dos .

anos e depósítos à vista e dos prazos das

nas pers- DSelDr aplicaçõesfinanceiras, íncremen-
pectivas. � to. na demanda por crédito. e redu-
da em- bDntóríD ção do spread e da liquidez dos

presá em bancos, "A estabilização. econõ-
cenário. de economia estável. mica .afetará menos ao. Banco. do.

Alcir Calliari fez uma análise Brasil do. que o.S demais grandes
da participação. dos bancos no bancos", segundo. Calliari. "O'

cenário. econômico do país. Para mo.ä,vo. é que o. perfil de nossos

o presidente do. BB, "a inflação ativos, mais concentrados nas

crônica ao longo de muitos anos operações de crédito, permite afir
favoreceu o. setorbancário noBra- mar que os .impactos nas receitas
sil, que passou a obter receitas serãornenoresqueemoutrosban
significativas com depósito. não. Co.S de grande porte", ressalvou o.

remunerado. e floating advindo. presidente do. BB.

do leite ainda e baixo
I

Preço
Florianópolis - A Comissão

de Agricultura de Assembléia,
presidida pelo. deputado. Gelsen
Sorgato (PMDB), reuniu-se co.m
produtores de leite de Santa
Catarina e representantes da
FAESC(Federação.daAgricultu
ra do. Estado), FETAESC (Fede
ração.do.STRabalhado.resnaAgri-

. cultura) e Sindicatos de Traba
lhadores Rurais :- STR's. Das In
dústrias de Beneficiamento. do.
leite, compareceu apenas a Coo
perativa Cataríaense das Indús
trias do.Leite. ACOo.peFativa ofe- H

teceu aosprodutores um índice de
0,22 por litro. para 60% de leite

entregue nausinamaisÖ .176para

os 40% restantes. Osprodutos em
excesso. receberiam o preço. de
0.202 por litro, Esta tabela teria

vigor até fevereiro,
Os produtores de leite presen-

tes consideram que as negocia
ções 'não.evoluíram. Ficoudecidi
do. que no próximo fórum de de-

-

bates deva Ser a Câmara Setorial
criada pelo. Conselho Estadual. de
Desenvolvimento Rural, como

prevê a Lei Agrícola. Também
ficou estabelecido. que a Comís
-são de Agricultura, com partici
paçãodos demaiscrgarasmospre
sentes, preparou documento que
foi entregue ao.Ministro. da Agri
cultura que visitou Chapecó na

.11 MalhasDalmar

Qualidade Total
Calliari fàlóu do.PlanodeQua

lidade to.tal que está sendo.

implementado no. Banco. do. Bra
sil, tendo. início. entre os princi
pais executivos da empresa. Se

gundo. Calliari, a força das orga
nizações e dos países estará base
ada cada vez mais na força de
seus talentos e cada vez menos
em seus recuros materiais. Uma
das vertentes do. Plano. de Quali- .

dade Total do. BB, segundo. Alcir
Çalliaei, consiste em promover
umencontroharmoniosoentre o.S

obietívos do. Banco. e os anseios de
seus clientes e funcionários.

Ne balanço. de sua adminis-
. tração. o presidente entende que
o.S resultados foram "gratifican
tes, porque passamos do. confli
to. a uma saudável parceria,
voltando a ser útil ao. país e a

ser considerado verdadeiro. .ins
trumento de políticas nacio-
nais".

sexta-feira (19), protestandoJUD
to. ao. governopela importação. do.
leite e pedindo. melhor política
para o. setor. Presentes à reunião.
os deputados Herneus de Nadal

(pMDB), Idelvinofurlanetto (PT)
e a deputada. federal Luci
Choinaski (PT).

O deputado. CaimHack (PPR)
presidente da Comissão Parla
mentarExterna para assuntos do.
Mereosul, presente à reunião, dis
se que pedirá a- prorrogação . de

. mais 9Ó dias da Comissão. para
.procederestudossobrepaísesque

-

dão. incentivo. e subsídios aospro
dutos agropecuários e que fazem

parte do. Mercosul,

Jaraguá do Sul/Mafra - markering da empresa.
Sorteada no dia 13 de agosto Surp(�lldido pela noticia
(pela Loteria Federal), junta- (quase. caiu da cadeira), José
mente com mais 5 prêmios, a Hirt Filho confessou nunca ter

casa própria da Promozonta ganho. nada em promoções, ri-
Ano 18 saiu para o felizardo fas, bingos ou loterias, e que
José Hirt Filho, de Mafra. ,está muito feliz com a

Aentrega simbólicadas cha- premiação.
ves ao. feliz ganhador. foi feita Para Sérgio Zonta, a alegria
no último dia 16 pelo diretor- vem em dobro: "O prêmio foi

presidente do GrupoZoom, Sr. dadoaum clientehabitualZonta

Sérgio Rubens Zonta, acompa- - isso é o mais importante -

nhado pelo gerente comercial nossa filosofia é voltada exclu-
do grupo, Sr. Pedro PautoPrá e

.

sivamente à plena satisfação de

por Paulo Tavernard (Top nossos clientes. E este objetivo
Mídia), responsável pelo foi absolutamente alcançado".

Ile ';%'�
�

LIGUE�
72-3363'

É INTEIRAMENTE
GRÁTIS

I�AÇA-Nf)S IJlI1\ ,TISI'I'A
POS'I'O DI� VI�NDAs .JlJN'I'O A I?AlnucA,

UVA JOINVILLI� I:J4G
UMAS I)AL)IAIl- AV. (.I�'I·iJLIO VAUGAS, 1211

.•Jl\tll\(.IJÃ -1)(' SIJI.. - Sf�
, I�,f'N,I�":( 7 I r:..1 (�(.'f;,':

Tam a pronl. anlraga: Maia malha,
molalinho,molalon liso a.camurçado
totalmanta marcarizado, labricados

.
com a ��Ihor, l.c��lo,gi.a.

�l�): . .!I.!II.-....IIIIII!�_.. �IIII!!I!IIII!' IIIIiIIII...__III!II�'.(.'IIÍ'iI·.....,.,c!à!"IíI''.'.( IIIIÍ__�__-�_-----....
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Gente.& Informações
Baile de Debutantes
Nesta edição, apresentamos mais duas belas

gatinhas que irão debutar no próximo
dia 23 de setembro no Clube

Atlético Baependi,

Marcely Ka,,!chen CristinaMa/batto

�
A Yisto 15% dest.

1+1: 10% Jesc.

1 +2: 5% desto

1 +3: sem juros'

VrSTINOOVoei: Dr CORPO INUIRO
/" "

GETÚLIO VARGAS, 55

.---
�.' _. ,

A casa e a rua

onde nasci e morei
José CaStilho Pinto

Revendo a casa e a rua onde nasci emorei
Recordei de muitas coisas dopassado

E ao invés de me alegrar e cantar 9té chorei
Ressentido em ver tudo tão mudado.'

A própria casa e redondezas onde brinquei'
Sempre tão alegre a sorrir despreocupado

Já não tem mais a vida e atração onde cantei
. As canções que agora são meu sonho amador

Para mim já perdeu tudo e toda alegria
Não tendo mais o encantamento que sentia
Esta casa e rua que. tão bem rememorei.

Pois doutros tempos toda esta beleza

Hoje está transformada e com tristeza

Recordo a casa e a rua onde nasci e morei.

Nota do autor - De 6 a lOde julho último estive em Rio

Negro representando a comitiva de convidados cativos,
composta de Eugênio Victor Schmöckel, Emílio da Silva
bem como este articulista, à tradicional "Festa dosBucovinos"
este ano na sua quarta edição e como sempremuito animada,

.

E aproveitei a ocasião para rever a casa e a rua onde nasci
e morei até aos 17 anos e depois fui residir em Curitiba, As

recordações.. as saudades", de tudo que havia na minha

antigaRioNegromeemocionarameensejaramarepublicação
deste meu modesto conto que é a década de 71),

.Começa nesta sexta

feira, o II Festival
Municipal de Dança,
comparticipações de
grupos de danças de
Joinville e região. Dia
26, o grupo defolclore
ucraniano

"Bardnok",fará sua

apresentação.
Compareça!
.No sábado, será a
escolha do "rei" e
"rainha" da Escola

MunicipalAlberto
Bauer. A banda
"Badenblu", animará
o baile, que está

previsto para
às 23 horas.
.Também"o dia 27, o
tradicional "baile dos

bancários" contagiará
a socialite jaragua
ense. O local
é a Sociedade Esporti
va Vieirense,
com o início às
23 horas.

•Sábado (27), nà
boate Marrakech, a
banda paranaense
lpsis Litteris detona
sucessos de U2,
Ramones, Pink Floyd
entre outros. Vale a

pena conferir!
.Em sua oitava

edição, acontece
neste sábado o

"baile do Chopp",
no Schopping Club.

.Desde ontem. na

Expofeira, em
Guaramirim. a barraca
do Rotary
"Schútzenkartffel", que
comercializa deliciosas
batatas recheadas.

Para nós, seguro não é só qarantia de riscos

Seguro é Prestação de Serviços

'1
:.............. Hum ...'Quefriozinho!·,

'

.. ,�,,�; S·
.

EGU.·ROS' GARCIA'
Nestes dias nada melhor do que'ir""a� 'Sorvetão saborear

'

\
..
,'<'f�"��� .'

.., .
.

..
, .aquele 'café, um delicioso chocolate: quente. ' uma torta alemã,

..
' �:

.. ��,\\1" '

..r�RUa t:::::xP.,e".J'c'Ona/í·lO ..

Gumen
..

cindo da Silva nO 90,aqueles satgados maravilhosos... também por encomenda. \���'J� I
c: UI' " U'

. Ah: .a,s,s�m o frio é u�a ��Iíéia!. u�a 9Qstosura! :� . ,./1. .
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•

..

. '.' Á\.Mareehal·DeodorodaFonSl'C3.8l9-Ccmtnl'· " ..�.. ,,�,#I .. ""

'''Ji''
., ,.t,J);...-.'o ..J' ·.DIf"'!t '.' .

.

.

. • . ,."" ', .. , .. , f e <

'F·
-'"

J·7·�I '�8"'7'2". "J<'K""'�"";'d"HCS"�I� ·s··c·
« ••• , •• " e-,

,. ",� '" c:,· >".."""'�' ,. r�,?�,_ ,'.' aragua avr.:7ull/f�:�it?ll;r_t!/f·ttftYr.'ft�\L,\\"(ú", 'j:�f�·!,·;·."
......-.'

..

,
one:.- .. - aragua o. u- '. .

, .. , "<""'<"'"""'-'''''��'--'=-� '''�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VARIG RIO-SUL

VENDE-SE
Vídeo Game Atari - ótimo es

tado com 10 jogos. Tratar com
Gilmar no 71-6842. Valor R$
70,00VENDE-SE

Açougue e mercearia com es

toque e equipamento. Valor

R$ 17.000. Tratar rua Erwino

Menegotti, 215, com Nair.

Fone72-1399. Aceita-secarro
até R$ 7.000

VENDE-SE
Enceradeira Walita em ótimo
estado. R$ 50,00. Tratar com
Gilmar 71-6842

PI�i§ii)il
�������
COM. DE PEÇAS PARA

BICICLETAS E MOTOS LTDA.

II O melhor preço, confira! II
Rua José Emmendöerfer, 25 - centro

.. (0473) 71-4322
(hor. comercial)

Jaraguá do Sul- sc

IIII:>IC>IVI�� I

RÁPIDO E EFICIENTE
Inglês· Espanhol -Jtaltano - Alemão - Francês

Solicite já uma aula
demonstrativa gratuita.
Mais de 200 escolas no

Brasil e Exterior.
Rua Epitácio Pessoa, 820

Fone 72-3407

PROCURA-SE

Apartamento de 1 quarto para
alugar. Tratar 71-1562 com

Ivo

PROCURA-SE

Vagaparamotorista ouauxili -
ar de escritório. (2°Grau com
pleto, datilografia - experiên
cia como motorista). Tratar
fone (0474) 44-1408

VENDE-SE

Aparelho de somGradienteDS
700 CIC por R$ 500,00 e CD
Gradiente CDP - AT 2 CIC por
R$ 250,00. Tratar pelo fone
71-0099 com Jeferson no ho
rário comercial

no Balneário de Itapoá, perto
do Hotel Rainha. Contatos 72-
1177 cl Marlene

VENDE-SE
Terreno com casa na praia de

Itajuba à 400 metros do mar.

Pronto paramorar. Com escri
tura na mão. Preço R$ 4.000.
Aceita carro ou moto. Tratar
71-8931 com Renato

VENDE-SE
Cocker Spaniel, dourada fê
mea - 7 meses - vacinada R$
50,00. Tratar 72-2922

VENDE-SE
Geladeira Consul super luxo,
320 litros (usada) por R$
110,00, el fogãoDako4 bocas
por R$ 40,00. Telefone 72-
4000 cl Firmino de Almeida -

ramal 4211 - na parte da tarde

VENDE-SE
FiatOggi 84 - ótimoestado. R$
3.900. Tratar fone 71-3708

VENDE-SE
Uma Pinck-Up Fiorino, 92, à
gasolina. Tratar 71-8043

VENDE-SE CASA
no bairro Jaraguá
Esquerdo na rua:

João Carlos Stein,
342. Casa c/95m2.
Contato pelo foné
71-9822

VENDE-SE
Telefone celular marca

Motorola habilitado. Tratar

(0473) 79-1119

VENDE-SE
Um telefone prefixo 71. Tratar
71-8043

VENDE-SE
Casa de alvenaria, com 158m2,
toda mobiliada com telefone

J

Jj
J JJ

J I�jJ D jJjjjjJ�jjujj
FAÇADESEU
ANÚNCIO

UM MEIO DE
MULTIPLICAR

SEUS
NEGÓCIOS.

LIGUE
72-3363

VENDE-SE
Terreno situado na rua Fran
cisco dePaula, 1,5 Km do Pos
to Marcolla. Tratar com sr.

GetúlioMarques na rua Irmão
Leandro fundos da casa 158.
Preço de ocasião

PROCURA-SE
Casa para alugar - 3 quartos e

demais dependências. Conta
tos Lojas Colombo. Fone 72-
2322 com Cléber

VENDE-SE

Casadealvenaria,com 158m2,
toda mobiliada com telefone
no Balneário de Itapoá, perto'
do Hotel Rainha. Contatos 72-
1177 cl Marlene

... FiatSpázio-gas.-branco 83

�ntrada de: R$ 2.100 + parcelas de: R$ 116,66

... Corceill-gas. -branco-5marchas 78

Entrada de: R$1.800 + parcelas de: R$100,00

... Passat LS- alc. - preto 84

Entrada de: R$ 3.180 + parcelas de: R$ 176,66

... EscortGL-alc.-chumbornet... 85

Entrada de: R$ 3.780 + parcelas de: R$ 210,00

... F-1000 -diesel-vinho-c/capeta 81

Entrada de: R$ 7.500 + parcelas de: R$ 416,66

Rua José Emmendoerfer, 1549

�
Edif. Hortência

� Fone72-2017 �

Alcales Informática Ltda.
Manutenção e vendas de microcomputadores,
periféricos e suprimentos
OFERTA: AT 386. SX 40.U HZ - DRJI E 1.2 E 1.44.U8 - HD-170MB-

R$ 1.100

VISITE NOSSA
LOJA

J/O,\JTORSI tiA-.UOSO-.\IOeSE- GABISETE.\II.\J-TORRE, TECL4-

t. .. ... �, PPJOI TECL4S - ESTABILIZADOR 80.0 W41TS � JOOO, '-1./;'.4$
�t�... _p.,"'_"'_ _

.. �_'f·· •. � • � t.
'��t•••������� i�,'

.J'_•. t;,�t·C '��;J.��� .• I���j,� .i·�):
, , , , , , , \ " ��.....--_.__ ----... __ �

1"
"

.',.��.I,.J.,I.,)�.�;""7':":"�' I

••_...�.

Fone/Fax (0473)
71-8353

,Rua,J'pjpyiUe .1178,
I

. _..
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CORREIODOpovo-lO

Estamos com sensaciona�-ll
promoção para a 2a

quinzena dejulho e

DIGITAL SOUND 1aquinzena de agasto

Você leva 5 CD's eganha 1 locação de brinde
Rua Bernardo Dornbusch, 619

'-'araguá do Sul - SC - Fone 72-3069

PÁRA-BRISAS
Pára-brisas e vidros,
novos e usados poro

automóveis.

Em Nereu Ramos oo

Iodo do c:ompo Esfrello.

� 72·2218
,

....
'''1'1: í:I'"
�\',ß1 t»Ç(�7f��:�Çfga_ta
�"", " •. , .. , •.'.f f' •.••

FAÇA OMELHOR
NEGÓCIO. FAÇA
REGATA

Ternpra 16V I Tempra 8V

Tipo 2.0 I Logus
Na 18 Assembtéia uma grande
surpresa pIos consorciados

I iii i J.fH tl8 motos na 1· Assembléia 4 p/ sorteio e 4 p/lance.j CG 125/ CBX 200 / XR 200
_

.

fone' (0471) 71.1117 Rua Joio�Picolli••0 1 04
• Jarasua do Sul - SC .:

Creci-0914· J

Barbadas
Terreno com 450m2, situ
ado na Estrada Nova (em
frente ao Supermercado
Brasão).

Apartamento, Ed. Argos
com 134m2, ótimo acaba-

mento.

Preço a Combinar.

Apenas: R$ 2.800,00
Casa de madeira com

90m2, terreno 1.200m2• Es
trada do Rio Molha.
Somente: R$ 6.000,00

VILA NOVA -

Casa em alvenaria, .

próximaaoSENAI,
cl aproximadamen
te 11Onr, terreno cl
4S0m� RS
4S.000.00

reno Comercial (es
quina) cl frente de

29,S .metros para a

rua José Teodoro
Ribeiro - Preço: RS
12.000;00

FIGUEIRA -Casade
alvenaria, c/ 100m',
edificada, em terreno

de esquina, cl
379,50m', localizada
noLoIeamentoBruns-

em alvenaria, toda
murada.prôximaao
Rei dos Botões - RS
20.000,00

GuARAMIRIM - CENTRO - Rua
28 de AgostolNo prédio do BESC.

Aptos/novos -156m2 (suíte, 2 qtos, 2
salas conjugadas, cozinha, área de

serviço e garagem) - Preço: Entrada de
30%, mais financiamento direto.

JOINVILLE CEN
TRO-Apto. c/202m'
Ed, Presidente, frente
ao Colégio Santos An
jos - Ao lado da cate
dral (possibilidade de
troca com imóvel em

nodeesquina,narua
Thomas Francisco
de Góes, cl 4OOnr,
edificado cl casa

RS

__l'I'-;IRAS • Rua 601
(laraau41Sc:hroeder), Ier
JeIIO de UlfiI2 esquina
com rua 410, edificado
com,prédió em aIvenàiia
(2.(JI!vimeritos). cl3 salas
COItIeRIiàis .3 aptos. RS
144,000,00

FIGUEIRA - Ter
reno cl3S0Jn2, prô
xímo., Colégio
HolandoGonçalves
no Lot. Waldemar .

SChmitz-�:RS
7.S00.00

de alvenaria cl

140m2, em terreno

cl 406m2, rua José

Panstein, n? 103;'
Loteamento Bruns

Loteamento City Fi
gueira (Bruns) - Ótima
casa em alvenaria c/

ap-ax. 130m',edificada
em terreno de esquina.
todamurada.Preço:RS
32.000,00

Excelente terreno,
próximo a Weg I,
em frente ao Colé

gioAlbanoKanzler
- cl aprox. 1.620m'

.

- RS 30.000,00

ARMAÇ.\OIPRAIA
GRANDE-F_p/mar
- 600 metros após 'Res
taunonte do Baino,_
lente casa em aIvenaDa cl

•

aprox. 240m', em ler. cl

aprox, 9OOm'. Preço:
150.000 URV's

de.alvenari8;c/ aproxi
madamente 1 aOm'
edif. em terreno c/

. 450m' - RuaGermano
�n!'310(pó
'xirna a Marisol) RS'
3MOO,OO

LALAU - Terreno cl frente pl rua Bernardo
Dombusch em 1'7 metros, fundos com RFFSA
em 17 metros, totalizando S42m2, edificado
com casa em alvenaria cl aprox. 200m2.

Preço: RS 4S.000,00 (aceita-se carro ou
imóvel como parte do pagamento).

VILA NOVA - Casa financ. pl CEF - rua

Olivio Domingos Brugnago, na 6SS - Vila

Nova, (rua do supermercado Breiíhaupt), casa
em alvenaria cl 120m', cm terreno cl aprox.
4SOnr -Preço: RS 2S.000,OO e assumir

financiamento CEF - prestação de aproxima
damente RS 2S0,OO (pode usar FGTS)

VILA LALAUIPROX.
MARISOL -Casaem al
venaria cl 250m', 4 qtos,
d#mais dep. todamuradà
clcercaem iIluminio-Rua
GennanoMarquardt, 170
• RS 49.000 . (Em condi-

ções)

RUA JOINVILLEI
ADtLIA FISCHER -

Apto. ciaprox. 220,OOm',
mais pagem, ao lado da
Recreativa Marisol, em

. cima da 'Walter Veícu

los'. Preço: RS 50.000,00

. FIGUEIRA-Esquinara
zendo frente em 31,SOm
(lOIal1l;lloséTeodoroRi·
beiro - Área cl 579ni' - RS
16.000,00 - Aceita carro

como,parte do pagamen- .

,to

CHAM
PAGNHAT -Casanova
em a1venari!o. cl' aprox.
350m' excelente acaba:
mento, edit: em terreno
com aprox. 54Om' - RS
120_000,00
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Peterson IzldorolCP

Geison (D), e Güberto, estãopresos esperandojulgamento

FLAGRANTE

Elementosforampresos
porporte ilegalde arma

Jaraguá do Sul - A polícia
prendeu em flagrante, sábado
(20), Gilberto Schulka, 20; e

GeIson Castro, 24, ambos resi
dentes na rua Senador Schroeder
I, em Guaramirim,

Eles estavam com um revól-

ROUBO

ver calibre 22 eoutro 38. Apolícia
também descobriu, que os dois
foramosautoresdo arrombamen
to nalanchonete Ribeirão Braço
Cavalo, emNereuRamos. Ambos
estão recolhidos na cadeia públi
ca e aguardam julgamento.

Presidente da Câmara fica
semo seuautomóvelMonza
Jaraguá do Sul- Overeador e

presidente da Câmara de Verea
dores de Jaraguá do Sul, Luiz·
Zonta, teve seu veículo Monza,
cor vermelha, ano 91 e placas
ACO-5000, de Curitiba, roubado
na madrugada de sábado, 20. Se
gundo Zonta, quando trafegava
pela rua Ângelo Rubini. com sua

esposa, dois indivíduos desconhe
cidos dirigindo um Chevette, ba
teram na traseira do Monza.
"Quando saí para verificar o es

trago. um dos elementos. de arma
em punho. nervoso, mandou que
eu fosse embora", contou Zonta.
Em seguida. segundo seu rela-

to, o marginal entrou no carro e

ameaçou sua esposa que, de ime

diato, saiu do veículo e os dois
desapareceram.

A pé, Zonta foi até sua casa,
nas proximidades, onde por tele
fone fez contato com a polícia
pedindo ajuda para procurar os

marginais. Para espanto seu, foi
avisado de que primeiro teria que
registrar a ocorrência para que...
depois, a polícia tomasse as provi
dências. "Lamentável", queixou
se o vereador cujo colega ue
Tironi testemunhou, também, ser
este o procedimento da polícia em
Jaraguá. O proprietário da loja, Alfredo Heck (E), mostra o que restou das r'Oupas para ao delegado Rossato

FACILIDADE

Ladrões levam malhas
avaliadas em R$4,5mil
S chroeder - Uma prová

vel quadrilha invadiu namadru
gada de
domin

go para
segun
da-feira,
a "Sch-

A segurança na loja foi uma
das-principais facilidades que
os ladrões encontraram durante
o assalto. "Se o estabelecimên
to tivesse algum tipo de trava

especial na porta lateral, local
por onde entraram os elemen

tos, garanto que o roubo pode
ria ter sido evitado", disse
Rossato, acrescentando ainda

que os ladrões agiram em me

nos de 30 minutos para roubar
as 360 peças de roupa, devido à
pouca segurança na loja.

portivas, peças íntimas, meias,
calçaSe ainda R$ 20,00 do cai- '

xa. O proprietário,AlfredoReck
avaliou o prejuízo em tomo de
RS 4.500,00. De acordo com

Rossato, a polícia não descarta

ahipótesede quemaisde quatro.
pessoas participaram do roubo.
"Eles provavelmente usaram

uma camio-nete para o trans
porte da carga. Aindà não sabe
mos, mas é possível que seja
uma quadrilha aqui mesmo da

região", conta o delegado.

wartz-

Trovo simples
lodli/DU

ODfÕDdDS
lodries

mayer Malhas", na rua Mare
chal Castelo Branco, e roubou,
segundo o delegado José Carlos
Rossato, 360 peças de malha,
entrecamisas sociais,blusas es-

• i

j .
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PRÓXIMA FASE --

Juventus enfrenta equipes
teoricamentemaisfracas
J araguá do Sul - Com o

empate em zero diante do

Figueirense, no domingo passa
do, o Juventus ficará no gTlJPO E,
na próxima fase do campeonato,
ao lado de Tubarão, Chapecoense
e-Internacional. Este grupo é teo
ricamen-
te o mais
fraco do

que o F,
compos
-to. por
Criciúma,
Fi gue i-

Jwe/l/us

emp%e
Dto /lD

glUpt) "1"
rense,

Marcílio Dias e Blumenau.
Nesta terceira fase, que come

çará neste domingo e, só termina
rá no dia 2 de outubro, os oito
clubes que restaram foramdividi
dos em dois 'grupos de quatro, E e

F. Osjogos terão turno e returno,
com as equipes jogando entre si,
em seus respectivos grupos, clas
sificando-se quatro equipes pará
as semifinais, fazendo o cruza

mento olímpico.
A Federação Catarinense de

Futebol elaborou a tabela do gru
po F, com duas hipóteses, em

virtudedadisputa doCriciúma no

SUCESSO

CampeonatoBrasileiro: aprimei
ra é se o "Tigre" ficar entre os

quatro de seu grupo, classifican
do-se direto para a segunda fase
do Brasileiro; e a segunda com o

Criciúma disputando a repes
cagem. O time do Sul só jogará
contra o Figueirense, partida vá
lida pela primeira rodada da ter
ceira fase, no dia 4 de setembro.
As três partidas restantes, serão

disputadas neste domingo.
Juventus x Chapecoense, em

Jaraguá do Sul, Tubarão x Inter
em Tubarão, e Blumenau x

Marcílio Dias em Blumenaú.
Favorecido

Luís CarIosEspíndolã, árbitro
do jogo entre Juventus e

Figueirense, favoreceu o time de

Jaraguá do Sul. Ele anulou um

gol legítimo do Figueirense aos

48 minutos do segundo tempo.
Com sste empate, o "Figueira"
terminou o pentagonal principal
em quarto lugar, tendo que come
çar a terceira fase fora de casa,

enquanto o Juventus, que ficou
em terceiro, começajogando den

. tro do JoãoMarcatto. Criciúma e

Tubarão somaram dez pontos
cada, mas o Tubarão levouvanta-

. gern por ter uma vitória a mais.
Também no domingo, o

JoinvilleEsporte Clube, jogando
com o Tubarão, registrou, segun
do sua diretoria, a renda mais
baixa de sua história. Apenas R$
140,00 para 28 pagantes.

GRUPOE

28/8 - domingo
Tubarão x Inter

Juventus x Chapecoense
04/9 - domingo
Inter x Juventus

Tubarão x Chapecoense
i1/9 - domingo

I' Chapecoense x Inter

Juventus x Tubarão

18/9 - domingo
Inter x Tubarão

Chapecoense x Juventus

25/9 - domingo
Inter x Chapecoense
Tubarão x Juventus

02/10 - domingo
Juventus x Inter

Chapecoense -x Tubarão

Encerrada aprimeira.CopaBretzke

mas, principalmente na catego
ria Wave onde os caiaques são
maiores e mais pesados. "O per
curso foi dificil, porque o rio
estava abaixo do nível normal,
Teve lugar que só passava um

caiaque", cometa Júlio.
. Confira os três primeiros colo

cados de cada categoria:
Especial - 10 ArgemiroHorn

burg (JS), 20 Evandro Tasca (RS)
e 3 o JúlioRobertoRodrigues (JS).

Turísmo - 1 ° José da Costa

(JS), 20 Ademir Regger (JS) e 3°
Décio Favretto (RS).

Wave masculino - 10 Arley
Manske (JS), 20 Marcos Zan

ghellini (JS) e 30 Rubens SeIl
(Blu).

.

Wave feminino - 10 Graciela
Kretschar (BN), 20 Josilene de
Almeida Camargo (MT) e 3°
Gisele Vieira (B·lu).

Integrantes do Kentucky, levantando o troféu de campeão geral

SUPERIORIDADE

Kentuckyécampeãogeral
dofestiva/de canoagem:

Jaraguá do Sul - O Clube de

CanoagemKentucky, de Jaraguá,
conquistou o título de campeão
geral do VII Festival "Malhas

Darpe" de canoagem. A superio
ridadedo clube deu-se nas catego
rias Especial, Turismo e Wave

masculino, onde atletas do

Kentucky foram os primeiros co
locados. No Wave feminino, Be
nedito Novo foi o primeiro. Tam
bém foi realizada a sétima etapa
do circuito catarinense de

canoagem.
A prova aconteceu domingo

(21), com a largada na "Gruta

Verde", em Corupá, e a chegada
foi na ponteAbdonBaptista, com
um bom público prestigiando. O
percurso foi de 25 km, e segundo
o atleta Júlio Roberto Rodrigues,
presidente do Kentucky, muitos
competidores tiveram proble-

BOAMÉDIA
Jaraguá do Sul - Terminou

sexta-feira (19), a primeira Copa
Bretzke de futebol de salão. Em
toda competição, foram marca

dos 817 gols, em lO} jogos, com
média de 8,3 gols porpartida. As
finais aconteceram no ginásio
Arthur Müller com o seguintes
jogos: na categoria pré-mirim, o Jaraguá do Sul - Realizado
Urbano goleou por 8 a 1 o Centro sábado passado, a_primeira roda-
Educacional Evangélico. Na ca- , da do "Peladão" de futebol de
tegoriamirim, oColégio SãoLuis salão. Foram marcados 69 gols
derrotou oCEEpor 7a 3. OSigma ernoitojogos, com umamédia de, .

ficou com o caneco na categoria 8,6 gols por jogo.
-

infantil, derrotando o São Luis Abrindoa rodada, Colégio São
por7a2.Devolvendoaderrotano Luis/Instaladora Elétrica Osval-

infantil, o SãoLuis comemorou o do 10 x O Vila Nova. Depois teve
titulo na categoria infanto ven- Unidos 5 x 2EstorillPostoMime,
cendo O mesmo Sigma por 5 a 2. Lojão Beber 3 x 3 FígueirãoMa-

O artilheiro da competição foi O Urbano deu a-volta olfmpica depois de derrotar o CEE teriais de Construção, Chatuba 1

. . . J>��19 .
César .�l}nio{, çategoria. •• "�'" > • •• .., , •••• � • ,. •• I. I • • , .,. Q ç�me,lQsBijouterias, Só Sport

, ,�i!itp., quemareou 34 �olsem),I•• -P�staquç·�icompétiçãofot o t�;; 'ri I,.y.�inR,�Ritp.éAUi�$.M \Jni_;ü:i}é,s:;'. " T* � .Jpy�Wde� H. F. Assessoria
jogos, média deI, l po,r j9gQ'.,O, ( /pjto. Ge'l;SOttJ<1$� dos Santos, cl'tk" ,":wa 'ét)tj1�tição.,.' .';" ,

. , , 7'x' LPQSlQPérola, KarlacheMa-

"Peladõo" teve 69 gols
emsuaprimeira rodada'

. L

lhas 11 x4União Saúde eComer
cial Lino 8 x 4 Posto Marcolla.
A próxima rodada acontecerá

neste sábado no ginásio deespor
tes daMenegotti, com os seguin- •

tesjogos: PostoMarcolla x Janga
da, Comercial Lino x Karlache.
Unidos xBreithaupt, Estoril/Pes
toMime x Vila Nova, Chatuba x
Bancários, CamelôsBijouteriasx
Figueirão, KethlinModas x H. F.
Assessoria e Juventus x Posto
Pérola ..

Os jogos começam apartir das
. '13:45 horas .
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