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Aberturaontem

.c. y
COIILR$ 0,8600 R$ 0,8620
Tur.RS 0,86 R$ 0,90
Regional ontem
Par.RS 0,88 R$0,90

CR$ 2.750,00 = R$ 1,00
- Greve do«petroleiros
pode deixar opais sem
gib liquefeito em quatro
dias.

Cadernetas depou- Novembro •

pança com aniversâ- Dezembro.
rio hoje, 28, terão um Jaaeíre -

rendimento de
_--__�!!!'P"__,I'IITI'"

2,9106%.

Blumenau levou o ouro na Ginástica Olímpica

Joguinhos vão até 6afeira
A cidade de Blurnenau provas de atletismo terão

continualiderandoascom- peso decisivo na conta

petições nosr Joguinhos gern final que apontará o

Abertos que se realizam campeão. Páginas 5 a 8
em Jaraguádo Sul.Mas as (Amvali Joguinhos)

CR$ 15.021,00
CR$ 18.759,00

ÁGUA

Jaime de Borba/CP

DepOiS de mais de 50 rededoSamaedeJaraguádo
dias praticamente sem chu- Sul ainda é normal. Porém,
vas, o abastecimento de em regiões do interior do

água nos 50 mil mettos de - murtwí'Pio,< vários- -poços

�0
artesianos já secaram; o n-"'- •

gando a prefeiturà a montar

esquema de emergência.
Página4-,

Por enquanto a distribuição é normal

liA COMERCIALII
CONTABILIDADE

EM GERAL

71-1721

FONE (0473)76-3200

FAX (0473) 76-0304
..
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EDITORIAL

Razões da ,queda
J áépossível ter umä idéiaexata capaz

de explicar a rápida ascenção do candi
dato FernandoHenriqueCardoso e a verti
ginosa queda de seu principal adversário,
Luiz Inácio Lula da Silva Uma conjun
ção de circunstâncias produziu esse

efeito, transtormando FHC no esperado
.

Anti-Lula,umaespéciedeFernandoCollor
com a bênção da Igreja Católica e

a força mídia.
O pecadomais grave que o ex-dirigente

sindical cometeu nessa campanha foi o da
soberbaDurante todoo tempoLulafaloue
se comportou como se fosse o presidente
eleito, apoiado em' pesquisas) de opinião
públicaqueacusavamníveisdepreferência
muito superiores aos de seusperseguidores
mais próximos, na verdade nenhum. Em-

briagados pelos números favoráveis nas

pesquisas, os estrategistas do então favo
rito esqueceram-se de que, na verdade,
esses números não podiam servir de

fotografia exata da tendência eleitoral,
uma vez que a campanha ainda não havia
começado.
Da mesma forma, tais estrategistas não

avaliaram corretamente o impacto que po
deria serproduzidopeloPlanoReal sobreo
eleitorado.Tambémerraramnaquestãodas
alianças nos Estados. Por isso, o PSDB

rasgou sua toga de vestal e investiu na

aliança difícil de explicar, como o

fisiologismo explícito doPFL. Tudo indica
que, por enquanto, a aposta está sendo
ganhapeloadversáriofieLula, ou seja, pelo
Anti-Lula

Voto facultativo
Pormenos que queiramosnos

envolver com a política, ela nos
cerca por todos os lados. O ho
mem é um serpolítico.O simples
o-fatodenasceroudeixardenascer,

, _

.o díreíto à vida, à reprodução, à
,

'Uberdade, fazem parte dã políti
ca, do
Direito
natural,
coman

dado por
umEsta

do,queé
uma ins

tituição
jurídica e política por excelência.
Não podemos viver sema políti
ca, em última análise, a não ser

que vivamos fora dos centros ur
banos.

Daí a importância de eleger
mos os nossos representantes nas
próximas eleições. Em nossa re-

o IIomflm i
umSfI!

, polítítoPO! -

flxtfllilltítJ

..
It Walter Falcone

gião teremos quatronomes cota
dos para representá-la: Geraldo,
Konell, Maul e Udo, _ cada um

defendendo e representando uma
fatia do eleitorado, com interesse
em setores determinados. Torço
para que sejam eleitos. É bom

, paraJaraguä,
. Para defender a saúde,
conclamamos os colegasmédicos
que votem em Geraldo Swiecb -

PDT, 12120, para deputado esta
dual. Está envolvidocom a saúde
e com a classemédica, comomé
dico que é. Anteriormente presi
dente de nosso sindicato, criador
das VPR de nossaentidade sindi
cal. É um batalhador contumaz. e
bastante politizado.

Como votaram três deputados,
candidatos à reeleição, em ques
tões importantes para o destino

politico do país. Voto Facultati
vo: ÂngelaAmin - contrária;Luís

Henrique - contrário;PauloBauer
- ausente. Aumento' do salário
mínimo: ÂngelaAmin - contrá

ria; L. Henrique .. .favorável; P.
Bauerlicenciado.FidelkladePar
tldárla: 'Ângela Aínin - contrá

ria; L. Hennque - contrário; P.

Bauer �� favorável.
A fidelidade partidáriaé coisa

importantíssima em uma demo
cracia Não se pode abandonar o v

barco quando ele fazágua.Ovoto
,

tem que ser conquistado pelo po-
lítico, o povo não pode ser obri
gado, tem que ser motivado à

votar.

Vote consciente, não deixe de
votar. Votenoprogramadopartí
do. Cobre e reivindique dos elei
tos o prometido. Pois a política,
partidária ou não, é indispensá
vel, nos afetando diretaou indire
tamente. Participe.

ItMédico
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Reminiscências
oJaraguâde 1966.

Esta foto em forma de cartão

postalmostra commuita fidelidade
um autêntico quarteirão do Jaraguá
velho, onde se iniciou; do lado di
reito do rio Itapocu, a história

jaraguaense da "Colônia Jaraguá",
preservando ainda grande parte do
casario do começo deste século.

'\ À esquerda do flagrante, contra
omorroStein, pode-se ver apropri
edade da sra. Clara Doering Sohn,
viúva de Henrique e mãe do recen
temente falecido Killian, na mar

gemdorioltapocu e aPonte"Abdon
Batista", asegunda, construídapelo
Estado, nogovernodeCelsoRamos
foi inaugurada quando Roland
Harold Dornbusch à frente do Exe
cutivode JaraguádoSul. A figueira
ao ladodaponte aindaeravigorosa,
de um lado e, do outro o "Nosso

Posto", de RomeuBastos. Atraves
sando a rua 4 (Pres. Epit. Pessoa).
na esquina com a antiga ruaAbdon
Baptista e hoej rua 3 (Mal. Floriano
Peixoto) a propriedade do pai do
"Pulli" Fiedler, um açougue e

alfaiataria de Romeu Bastos em

uma das salas (atualmente a

TELESC), a edificação de Alex

Barg, propriedade do Otto Rumor

hoje herdeiros de Justino Pereira, a
propriedade de AroIdo Schulz, o
Bai- de Ricardo Hamack, a casa

inicialmente pertencente a

Marquatdt, no iníciodoséculo, alu
gadopelos primeiros padres e onde
funcionava uma escola primária,
onde também Vierheller teve sua

selaria,WernerWoigtteve suaofi

cina,Haroldo Ristow tiÓhaescritó-
.

rio e loja c/ representações e

Os�aldó Thiem igualmente tinha
atividades, ali. Ém seguida vinha o
sobrado de Brich Doubrawa. Na

esquina,desde 1912,montavaasua
filial o negociante Johann Gottlieb
Stein, conhecida por "JaraguáCen
tral" (pág. 92, 2° livro Jaraguá, de
EmílioSilva), depoisBancoNacio
nal do Comércio e atual Sul Brasi
leiro.

No outro lado da rua 3, sentido
direita para esquerda da foto a pro
priedade de Jacob Buck, bucovino,
alfaiate, o sobrado deOttoWagner,
proprietário da Casa de Calçados

----
-------- -

"Flora", de Joinville, construia o

prédio para estabelecer uma filial
no então 2° distrito do Mun. de
Joinville ("CP", ed. 22, p. I, deOll
10/1921) e a propriedade de esqui
nacom a antiga ruaAngelo Piazera,
a atual rua 31 (JacobBuck) aserra
ria e fábrica de persianas, de José
Emmendoerfer. Do outro lado da
rua. na esquina que dava para a

primeira ponte "Abdon Batista",
metálica, há anos funcionava a

Charutaria "Centenário", suceden
do a Butzke & Cia. e o sobrado de

Hugo Braun. Lá estiveram, tam

bém, João Marcatto e a Marisol,
nos primóridos.

No fundo da foto aparece acha.
minédalndústriaReunidas Jaraguá
-S.A., a atual "DuasRodas Industri
al", dos anos noventa.

A foto foi tomada da torre da

Igreja Evangélica Luterana de

Jaraguá do Sul- Centro.
Umaoutrafoto,de 1910,mostra

que foi nesta região que se iniciou o
primeiro grupamento de constru

ções e, na planicie que se pretende
comomemóriahistórica, aAvenida
de Independência. Praça do Expe
dicionário, Emílio Carlos Jowdan,
JoséBonifácio, etc., nãopassavade
3 a 5 casas, com destaque à primei
ra parte da antiga Estação da viII
férrea, o restoaindacobertodemata.

HenriqueMarqu!ll'dt, depois de, ' :
lutarpelos pica-paus, em 1893, eJJ}o. ,

B,�enàu e Pomerode, em 1901., ,

adquiriu diversas propriedades e;;_
estabeleceuvárias indústriah _sér"

.,

rariã, contratando a ponte baixi "

.

sobr� o rio Itapocü .� que foi'
construída por-Carlos Wensersky,
em 1909, sendo destruída, por uma."

,

enchente em 1911. À margem des-
sa ponte ergueu vários prédios de

alvenaria, onde também morou

Oswaldo Marquardt, segundo in

formação da filha Théa Marquardt
Schmidt, quando ojoinvillense vol
tou de São Paulo, para se estabele
cer na casa de enxaimel de Roberto

Marquardt (hoje o Ed. Jaraguá). Lá
também esteve com clínica o dr.
Álvaro Batalha e dr. Waldemiro
Mazureehen.

Frit von Jaraguá • 09/94
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Retranca
I (CM.)

Pelo calçadão
Ao conirârio do que muitos comerciantes pensam (ainda), a
implantação de um calçadão em trecho dá Marechal Deodoro
vai transformar totalmente a área. Para melhor, com certeza.

llus6rio épensar que o volume d� veículos hesta rua significa
faturamento. Ao contrârio, os que dependem de outros meios de

transporte é que refletem a massa consumidora. E gastam mais,
muito mais, quando sentem segurança e espaço para transita

rem. O calçadão deve vir, jâ.

Ação
Fiscalização sanitâria da pre
feitura de Blumenau recolheu
seis mil quilos de carne conge
IodadoHotelGeranium. Opro
duto estava com prazo de con

sumo vencido e era de origem
desconhecida. Como acontece

em Jaraguâ; este é o tipo de
trabalho de verdadeiro interes
se comunuârio.

Trabalho
Nestas eleições, o únicopartido
organizado em termos de

marketing, especialmente em

relação ao candidato a gover
nador, é o PMDB. Tem se que
reconhecer isso. Os demais es
tão praticamente ausentes em

termos dedivulgação desde que
o processo eleitoral foi
deflagrado.

Números
A região da Amvali terá pouco
mais de 100mil eleitores aptos
em 3 de outubro. Num raciocí
nio simples, o suficiente para
eleger cinco deputados estadu
ais se os votos fossem todos
canalizadospara candidatosda
qui.

Maioria
Eleição presidencial será deci
dida em São Paulo, Minas Ge
rais e Rio de Janeiro, pela or
dem os três !iUziores colégios
eleitorais do país com mais de
40milhõesde votos. É o, "Triãn
guio das Bermudas"da política
brasileiro

Ridículo
"Vote no 1210, que lembra o dia
de Nossa Senhora Aparecida".
Frase de um candidato a depu
tado estadual que, de tão hipâ
crita, nem merece ter seu nome

citado. O que assusta é saber

que bem pioresque isso vários

jâ passaram pela Assembléia

Legislativa e outros ainda estão
u.

Rá, Rá, Rá
No comicio de sâbado, na Vila
Lenzi, Nelson Wedekin
conclamou a população para
quedê seu voto aelepelofatode
tersidooúnicoaterestadoduas
vezes naquele bairro e cinco
vezes em Jaraguâ do Sul, o que
o "afina ", segundo disse, com
os anseios do município.

"Estatísticas"
JairMussinato, (PT)presidente
do Sindicato dosMetalúrgicos,
de Iaraguâ, disse que no comí-

, cio de Lula, em Joinville, havia
20milpessoas. Correligionärt
osdocandidatoadeputadoJoão
Fachini (PT), afirmaram que o

público nãofoi superior a duas
mil pessoas. Já a RBS estimou
em três mil. Reportagem de "A

Notícia ", calculou cinco mil.
Acreditar em quem?

Emguarda
PrefeitodemunicípiodaAmvali
não se incomoda se alguém dis

serquenãovotaráemEsperidião
Amin e Ângela Amin. Porém,
fica igual a "siri na lata" quan
doalguémfala que nãodará seu
voto para Paulo Bauer e Udo

Wagne1;.-Vira inimigo nomesmo
instante.

PESQUISAS

realizadas em Santa Catarina. To

das, desde o início, o colocam em

último lugar, o que o senador do
POT não aceita Com mandato até

dezembro,Wedekin diz que os ins
titutos deformam a realidade.

"Estes números não refletem o

seu voto", apela o senador quando
se dirige aos eleitores, insistindo,

que sua candidatura representa o

novöeomodernoequesecontrapõe
ao conservadorismo. "Eu tenho o

melhor progama de governo", tem
dito insistentementeWedekin, que

básicos comoalimentação, saúde,
escola e trabalho.

Outros itens como rodovias e

saneamentobásico também cons

tam do programa e, segundo
Ângela, têm recursos garantidos
através do Banco Interamerícano
de Desenvolvimento (BIRD) e

BancoMundial (BIO), ao contrá
rio de outrosmvestímentos anun

ciados e que a candidatanão sou
be explicar de onde virão as ver

bas. Ângela Amin disse que o

documentofoielaboradocombase
em mais de cinco mil sugestões
enviadas de todos os pontos do

res que irão votarpelaprimeiraou
que transferiram domicflio para
os dois municípios, são em tomo

demil, dos quais 30% ainda não

foram retirados. O local de apura

ção dos votos já está definido e

seránaSociedadeRecreativaBar
ra Velha, como em anos anterio
res. Até ontem, o material que
será entregue aos presidentes das
mesas receptoras de votos, junto
com as umas lacradas ainda não
estava completo. Faltavam as cé

dulas amarelas onde os eleitores

v,�o" yQt,tr PlU1ipresidente da Re

pública, governador e senador.

Wedekin dizque os números
não refletem preferênciasl

I

se auto-aãrma como a única alter
nativa de mudança para o governo
do EStado.

Se chegar ao segundo turno,
Wedekin admite procurar estabele-

'

cerumaaliançacomo PMDB,parti
do ao qual esteve filiado até 1990.
Conflitos internosnacoligaçãoPOT!
PSDB/PT/PC do BIPPSIPSBIPCB

(porcausadovice,VilsonSouza, que
apóia Fernando Henrique Cardoso),
não irão atrapalharseu governo,dizo
senador que espera do eleitorado um

comportamento favorável. '

COMPROMISSOS
A

'

Angela divulgaprograma degoverno
Estado eque, porisso, reflete com
fidelidadeasprioridadesdapopu
lação catarinense.

Autonomia
Acredítando em sua eleiçãojá

no primeiro turno, a candidatado
PPR rebateu acusações do gover
nador Konder Reis, do mesmo

partido, mas que apóia o primo
Jorge Bornhausen, de que não

cumprirá o acordo feito com seu

vice,Milton Sander, para que ele

assuma o governo uma vez por
ano. "Cumprooqueassumo",dis
se ela, acrescentando que gover
nará com absoluta autonomia.

ELEiÇÕES, '- Governo libera
ComarcadeBa"a Velhatem R$ 50 mil para.
quase Ilmilaptosao voto obrasemCorupá
Barra Velha - A 80· Zona

Eleitoral, que compreende osmu
nicípios de Barra Velha e São
João do ltaperiu, terá 10.928 elei
tores aptos ao voto para as elei

ções de outubro. Segundo a chefe
do Cartório-Eleitoral da comarca
deBarraVelha, IdaMariaDiegoli,
onúmero de eleitores nestemuni

cípiocresceuemtomode 10%em

Peças Originais Consul, Prosdôcimo, Brastemp, relação às eleições de 1989, o

White-Westinghouse, Gás Freon, R-12, R-22 mesmo não ocorrendo com São
'Joãodo ltaperiu ondeonúmerode

Rua'Pedr:o Francisco Klein, 161 Fone/Fax eleitores novos é ínfimo.

Clu.ramirip'.SC .

' " e " .,(04,73,')' 7,�:,O,'4:1,9. " '
Na comarca, 5'� novos títulos
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Brasília - O ministro da

Integração Regional, Aluízio
Alves, determinou a liberação de
uma verba no valer deR$ 50mil

paraomunicípio deCorupä e que
seráutilizadaemprojetosdepavi
mentação de vias urbanas e obras
de saneamento. Os recursos são
oriundos do orçamento da União
e foram solicitados há alguns
meses, emBrasília,pelo vice-pre
feito Carlos DieterWemer, para
que a prefeitura possa executar

projetos que darão um novo pa- .

drão visual,e� värias ,ár�as do
município, u r , ,;' Ie \ <, • •

'

�

ICEMACHINE
'E 1 I;:, COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.
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Florian6poIis-üsenadOrNel
son Wedekin, candidato da Frente

Popular, vai insistir ao longo desta
semana

em seu COlldido/D
programa
eleitoral
na televi
são e no

rádio, so
bre o que
considera

como inverdades arespeito dos nú
meros divulgados pelas pesquisas

dizqu.
.xist.

mOllipulo[6tJ

Florianópolis - Com 38,2% da

preferência dos eleítöres quejá se

defmiram, contra 25,5% de seu

mais forte opositor, o eandidato
da coligação "Viva Santa

Catarina", PauloVieira (números
divulgados esta semana pela em
presaPerfil),ÂngelaAmin (PPR)
divulgou na segunda-feira, em

Florianópolis, seu projeto de go
verno. O documento, denomina
do de "Compromissos de Gover
no", garante à população, segun
do acandidataqueo tem divulga
dodurante seusprogramas eleito
rais gratuitos na televisão, itens
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Estiagem ainda não afeta
o abastecimento da cidade
J araguá do Sul - A longa

estiagem que afeta todo o sul do

país e, também, o Vale do Itapocu,
ainda não comprometeu o sistema
de abastecimento de águadoServi
ço Municipal de Água e Esgotos
(Samae). Segundo informações do
presi
denteda

que I a

autar

qui a ,

Nelson
, Klitzke,
repassa- i",t.,riC'r
das ao

prefeito Durval Vasel, o atendi
mento, emboraobaixo níveldo rio,

V6riC'spC'tC'S
or/.,sio",C's
S.,(OrOm "'C'

ainda não atingiu umponto crítico,

� que obrigaria a um racionamento
na distribuição.

Porém, em algumas regiões do

município onde o abastecimento
da população depende de água vin
da de poços artesianos, a situação
começa a ficar difícil. Alguns po
ços, inclusive, segundo o prefeito,
já secaram, o que obrigou a prefei
tura a mobilizar caminhões para
garantir a água às pessoas. En

quanto isso, o Samae prossegue
com as obras deconstrução danova
ETA 3 e expansão da rede física.
Nos 21 meses da atual administra

ção, foram implantados 50 mil

metros de rede, o que representa

PAU/1)BAUER",l190 ·

DEPÜTADO FEDERAL PPR

EM BRASíliA
por Santa Catarina e por Você!

I�AÇA-N()S (]IIA ,'\TISI'I'A
pos'ro DE VENDAS ,JUN'I'O A FAlnucA, '

IlUA JOINVILLE 1346

Tam a pronta antraga: Maia malha, LO,JAS DALMAll- AV. GETÚLIO VAllGAS, 128

mol��inho,molaton lisoacamurç:ado IAllA(.I]A I)() SI]I - S('
totalmanta'marcarizado, labricados

• � J, '} � 1.1

çom a .m.lh�r taç��I�gia_ ",' 'f"J""._._"_I�r(),N.I�.,, 1,,1 � 1.(;("(; .. 0;

,,1 •

2.380,9metros/mês ou 79,3metros/
dia.

Os investimentos, até agosto
passado, atingiram US$ 531 mil e,
de acordo com as previsões, até o

final de 1996 o sistema terá capaci
dade para 500 litros por segundo
deáguatratada,suficienteparaaten
derodobrodapopulaçãodeJaraguá
do Sul, hoje estimada em pouco
mais de 100 mil habitantes. Os

próximos investimentos estão
direcionados para o sistema inde

pendente do Boa Vista (US$ 37

mil), reformulação do sistema de

Águas Claras (US$ 35 mil) e do
Krause (US$ 28 mil), ambos no

bairro Dha da Figueira.

TRADiÇÃO

Isto é Jaraguá
Este é o Jaraguâ de 1994, ao ensejo da passagem °dos 118 anos de
existência.
Éo centro da cidade, no sentido Sul, entre as ruas 2 e 19, aprimeira
homenageando o proclamador da República, Mal. Deodoro, e a

segunda Reinoldo Rau, de reconhecimento a um empresârio que
nosanos20a40contribuiuparaoaceleramentodoprogressodeste
município.
Na foto, contra o morro do carvão, o edifício Athenas, o edifício
ainda não concluido, o futuro Centro Médico Odontológico de .

JaraguädoSul, no centro, epara a esquerda um grupo de edifícios
de 4 andares, que marcaram na rua 19, o inicio da construção
vertical no centro da cidade.

.

SchÜtzenfestpromete grandepúblico
Jaraguá do Sul - Com distri

buição gratuita de chope e apre
sentação de bandas típicas nas

principais ruas dacidade, começa
no dia 7 de outubro a sexta edição
da Schützenfest (Festa do Tiro)
que prossegue até o dia 16 de
outubro. A festa revive as tradi

ções germânicas e as raízescultu
rais da colonização alemã. Aos

domingos, dias 9 e 16, acontecem
desfiles com a participação dos
clubes de caça e tiro da região do
Valedo Itapocu, entrearuaWalter

. Marquardt e o Parque Municipal
de Eventos, sempre às 10 horas.

Durante a Schützenfest, as

competições de tiro ao alvo (ho
mens e mulheres) acontecem to
dos os dias. Os bailes e as tardes

dançantes serão animados pela
bandaMottener, da Alemanha, e
outras bandas de Jaraguä do SUl,
Blumenau, Joinville, Pomerode,
Concórdia e Porto Alegre. Na

II MalhasDalmar

.

partegastronômica, destaquepara
omarreco comrepolho roxo, além
de outros pratos da cozinha ale
mã, lanches e doces.
A banda alemãMottener con

tinua sendo urna atração à parte,
há vários anos, na Schützenfest,
onde toca todos os dias atraindo

grande público. As demais ban-.
das contratadas são Bavária,
Hanover, Versáteis, Adlers Band.
Verticais, Estrela deOuro, Verde
Vale, Cruzeiro, Moacir, Baden
Blu eFlor daSerra. Os preços dos

ingressos, do chope, refrigeran
tes, pratos típicos, lanches, etc.,
aindanão foram anunciados. Aos

domingos, porém, o acesso ao

ParqueMunicipaldeEventosserá
gratuito até às 13 horas.

Em função da valorização da

moeda, a previsão é de que as

festas de outubro realizadas na

região do Vale do Itajaí atraiam
urn público excepcional este ano,

.., t} ' .. I '

Cozinha alemã é atrtlfiW
,

o que, em consequência, traráà6'
Schützenfest um número de pes
soas em tomo de 150 mil.
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Atletismo termina

hoje com provas
no poliesportivo
Terminam hoje as competi

ções de atletismo dos 7°

Joguinhos Abertos de Santa

Catarina com as provas finais
de arremesso de disco

masculino e feminino, salto

triplo, masculino, 800 e 200
metros rasos emambas as cate

gorias, 5.000 metros masculi

nos e reve-zamentos 4x400
masculino e feminino. A mo

dalidade é uma das disputas
mais clássicas do esporte in

ternacional. Página 7

Jaraguá tem boas
chances para ter

.

ouro no voleibol
i\s equipes de voleibol,

.

masculino e feminino, de

.Jaraguädo Sul, seguemfir
mes nosJoguinhosAbertos
de Santa Catarina. As me
ninas que jogaram centra

Caçador, são candidatas ao
título,apresentandoumaex
celente performance.
Ambas as equipes classifi
caram-se para a segunda
fase. Página 8

... Pontuação Geral \ I

1° Blumenau 35pontos
2° Joinville 19

3°Timbó 13

4° ltajaf 09

florian6poli$ 09 .

.(l0io I.
_06,_;,-. __

" I daíal . - ••.�

,.., ,f,''''" .\ , ",,,t, \. r I'

-

..........

.JL
Y

RIO-SULos

As disputas no xadrez têm sido de bom nlvel

XADREZ

Equipes de Jaraguá estão classificadas
A. equipes de xadrez, c6rdia e segundo o técnico

masculino e feminino, de Maurício.deJaraguãdo Sul,
Jaraguá do Sul, estão classi- o masculino tem chances de

ficadas para disputar -as se- chegar à final, enquanto as

mifinais n{)s 7° Joguinhos �enínasvãoenfrell�aequi�
Abertos de Santa Catarina. pe que é seis vezes campeã
Os enxadristas.jaräguaenses estadual.

ounnno DE 1.IEDnLHnS

I°Blum�nau
2° Concördía
3° Joinville
4° JoaÇaba
5° Campos Novos
6° São.José .

7° Criéiú1Íla
8° Lages
9° Florianópolis
10° Jamguá do Sul
11° ltajáf
12°Timbó

13°Chapecó
14° São Bento do Sul
15° Rio do Sul

16°Caçador
1<]9' A:ßtôírio��los' ...

, Ouro Prata Bronze
15 8 10
726
683
310
1 1 3
'I 1 O
100
·1 'O O
034
031
O 2 O
014
011
O 1 O
O 1 O
O O 1

• ? �
•

O" 'O"" 1 ., t, I

TOtal
33
15
14
4

5.
2
1
1
7
4
2
5
2
1
1
1
1

conquistarain O direito de

estar entre os quatromelho
res do Estado, na categoria,
ao vencer a equipe de Lages
ontem por 3,5 x0,5, enquan
to aequipe feminina,mesmo
perdendoparaJoinville,man
teve a quarta colocação e o

lugar na semifmal.
,:- " f' 'C' ) • f

. Ambas as equipes enfren-

No futsal a equipe
jaraguaense eonquistou a

.

cfassíãçaçãó paraasegunda
fase e disputa duas vagas
centra os municípios de

Florian6polis, ltuporanga e

Joinville, esteúltimoquedes
classificou o campeão de 93,

, �hapec6, em um jogo dra-
'

mãtico, disputado na segun-
... .. .._,' '; �..rl' •

d C'
......

';dá �t! , , f f t • • • � � • , • t , .fi ••• t" t '" -� • '.' , -. • � • _.. .. I' • , •••• '" � • ". �

� 'tarn ostenxadrístas e on- -teíra__ "_M � � , •• ..
- , .. -,
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utprecht: "saldos serão altamentepositivos"
!

.

.,

presidente da eco diz que
ogos estão correspondendo
10 presidente da Funda

Municipal de Esportes
.ME), {II Jara- "IItJs/OS
!I: u á deJ%gu6
III Sul, .

r� a n se supe/tim
I � r I o 1I0S quod/os"� u t -

fcht, que está no comando da
missãoCentralOrganizadora

.

(CCO) dos 7° Joguinhos Aber
tos de SantaCatarina, declarou
ontem que a competição vem

transcorrendo de maneira

tranquila. "Tudo temobedecido
a expectativa da coordenação e

vamos chegar ao fmal com sal
dos altamente positivos", disse
ele.
A respeito da participa

ção de Jaraguá do Sul, Jean

declarou que a participação
do município cresceu 100%
em relação aos anos anterio

res. "Vemos o desempenho
dos nossos atletas superarem
a expectativa em alguns ca

sos e isso nos leva a crer que
vamos conquistar uma posi
ção inédita, em termos de

joguinhes abertos", finali
zou.

r�tas começamhojenaR.Menegotti
i ' �

Serão disputadashoje e ama-L
d

.

dô ulías provas o JU o masc I-

e feminino. São 26 cidades
masculino e 17 no feminino.
�undo a Fesporte, Itajaí,
�aba e Balneário Camboríü
fones cendídatasao tí��.
se define até amanhã, Po-

.1
.

rém, entreasdelegações,háuma
expectativa positiva pela pará
cipação de Blumenau, que vem
comumbomgrupo dejudocas e
pode aparecer entre as princi
pais classificadas na disputa.
_, O judômasculino e feminino
dos' joguinhos 'são disputados

nas seguintes categorias: super
ligeiro, ligeiro, meio-leve, leve,
meio-médio,médio,meio-pesa
do epesado.

As lutas serão disputadas em
dois períodos, hoje e amanhã,
no ginásiode esportes daRecre
ativa Menegotti.

Jaraguá do sm. Z8 c!e seteJllbr.o.l�., ,

Ginástica Olímpica

o município de Blumenau mostrou toda a sua soberania naGinás
tica Olímpica. Os atletas blumenauenses faturaram os troféus nas

categorias masculino e feminino. Florianópolis ficou em segundo no
feminino e ltajaí no masculino.

Confira a pontuação-fínal alcançada pelas equipes participantes na
modalidade. em ambas as categorias:

Ginástica Olfmpica - Feminino

1 ° - Blumenau
2° - Florianópolis
3° - Joinville
4° - São Bento do Sul
5° - Timbó
6° -Indaial
7° - Palhoça
8° - Pomerode
9° - Ascurra
10° - Doutor Pedrinho

Ginástica Olfmpica - Masculino

1 ° - Blumenau
1° - Itajaf
3° - Timbó
4° -Indaial
5° - Palhoça

69,05
42,70
40,30
35,40
32,20

82,30
68,15
61,20
60,70
23,50
18,45
7,40
6,85 ,

Esporte-Ciência-História
JoséAugusto Caglioni

São os Deuses do Oümpo Filhos da Ciência?
, Pretendem os cientistas achar a verdade, mas as verdades que

anunciammuaasvezesse revelamfalsas. Criammodelosdomundo
real, mas não explicam o sentido da vida. Mesmo assim, seria um

erro fatal renegar a ciência.
Esteempolganteenvolvimentoda ciênciamodernadomundodo

esporteolímpico reúnehoje, alémdamedicina; tantoabiomecânica;
como apsicologia, agenética e a eletrônica, um conjunto que com'
avanços tecnolôgicos sem precedentes, começa efetivamente a

empurrar o atleta um passo além de seus limites humanos.
Seria o caso atéde sefalar no surgimento de "atletasbiônicos".
Osgrandes campeões olímpicos seriam "humanóides"produzi

dosem laboratõrioscient(jicos?Essesavanços tecnolõgicosestão,
de fato, prestando um grande serviço a humanidade ou estarão
tomando o homem um robô, despojado de vontadeprõpria, manu
seado por cienüstas inescrupulosos, ante a complacência de
treinadoresávidos, atrásdo sucessoaqualquerpreço?Já se ouvem
vozes, dentro doprõprio universo esportivo, contra esse crescente

emprego de métodos artificiais para a performancefísica.
Da paradisíaca Colorado Springs, nos Estados Unidos, à

Colônia, na Alemanha, e de Helsinque, na Filãncia à Fârmia, na
Itália, multiplicam-se mundo afora os centros de pesquisas sobre
os limites do desempenho humano.

CharlesDiliman, professar de Biemecânica do Laboratõrio de
Colorado Sptings, declarou: "Já temos tecnologia para inserir
condutores de força eletrônicos, no teeido muscular do atleta e

acioná-loporcontrole remotopara aumentaraforçade contração
muscular. Podemos fazer isso hoje, se não fosse contra nossa

filosofia", diz Dillmann. Nesta rota, as pr6ximas' Olimpíadas se

transformariamnumaçompetição entre cientistase nãomaisentre
atletas.

Minha filha de seis anos, me interrompe e pergunta: são os

Deuses do Olimpo Filhos da Ciência?
- A raça do Dunga, o toque sutil do Maurício, a velocidade de

Carl Lewis, a sincronia de movimentos de Nâdia Comanecci, a
arrancada de Joaquim Cruz, não, não se compram nafarmâcia da
esquina e nem se fabricam em laboratârios cient(jicos.

Sim, Jessica, todos os verdadeirosDeusesdoOlimpo sf!ójj{ho,s
da ciência divina!

. .. -

.: ��,:;_':-..3,\:\';"._,.j .,,�,.l � .\", lo h,�í�:4:'\'"f'.):,. J\,\F4':\-":'"
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_Lucio Saaa& _

NATAÇÃO

FJorianópolis e Blumenau

aparecem como favoritas

.

I

o Beira Rio Clube de CanÍpo
sedia amanhã e sexta-feira as

provas de natação dos joguinhos.
É uma dasmodalidadesmais fes

tejadas, tendo revelado atletas de
nível nacional, como Fernando

Scherer, o "Xuxa", hoje um dos

principais atletas daequipe brasi
leira.

As equipes favoritas ao título
na natação, pelo retrospecto das

edições anteriores são

Florianópolis (no masculino) e

Blumenau (no feminino). São 16

equipes em cada categoria.
Outra equipe que deve figurar

entre as principais damodalidade
é Joaçaba, que vem há tempos
realizando um trabalho de base e

atualmente, com amesma equipe
dos joguinhos, vem de resultados

expressivos no campeonato esta

dual da categoria.
Uma das novidades deste ano

na natação é a presença de São

Joaquim, a cidade mais fria do

Brasil, que pela primeira vez se

classificou para a competição.
Arremesso de peso: Rio do Sul (1°), Tangará (2°) e Guaramirim (3°)

ATLETISMO

Provas de hoje definirão os jo;;;�Edisputasmovimentam
campeões da modalidade p����:�� deto��iO�������

.Santa Catarina, que trouxeram a e xadrez na Associação Atlética

Jaraguá do Sul mais de 2.600 Banco do Brasil; natação e tênis

atletas para competirem em 12 de campo no BeiraRio Clube de

modalidades, prosseguem até do- Campo; tênis de mesa no colégio
mingo, dia 1° de outubro. Uma DivinaProvidênciaehandebolna

das modalidades - a Ginástica Arweg. Nas modalidades coleti
Olímpica - já foi encerrada (mas- vas os jogos das equipes da FME
culinoefeminino),comBlumenau de Jaraguä do Sul começam sem

vencendonosdoisnaipes.As com- pre às 17 horas: atletismo (centro
petições de basquetebol são reali- poliesportivo), voleibol.judô, bas
zadas no ginásio do Colégio São quetebol, tênis de mesa.futebol
Luís, futebol de salão e voleibol de salão e xadrez .

o atletismo, urna das mo
dalidades mais clássicas dos

j o g u i
nhos de-

na pista do futuro complexo
poliesportivo de Jaraguá do Sul.

Ao todo, são 35 equipes no
masculino, disputando 14 pro
vas e 31 cidades inscritas no

feminino, que tem 13 provas
em disputa. A última prova da

competição será os 4 x.400m
feminino, por volta de 12 ho

ras de hoje.

Pela tradição dos resulta

dos dos últimos joguinhos e

outras competições nesta fai
xa etária, as equipes aponta
das como favoritas ao título

são Concórdia, Campos No

vos, Blumenau e Jaraguá do

Sul, segundo análise da

coordenadoria _ técnica da

. Fesporte.

lSequipes
illsc/itos
tim 14P/ovos

fmehoje
os cam-

peões.
As pro-

vas fo-
ram iniciadas ontempelamanhã,

Tênis de mesa

terá disputas
bem equilibradas

Ginástica Rítmica
de Joinville leva

troféu de 1° lugar �

Uma das modalidadesmais equi
libradas dos joguinhos deverá ser o

tênis de mesa, cujas disputas se ini

ciam hoje pela manhã no Colégio
Divina Providência. A Fundação
Municipal de Esportes de Jaraguá
do Sul garante que a equipe local

seráuma das surpresas namodalida
de.

Porém, amaior expectativa para
o tênis de mesa fica por conta da

representação de Campo Belo do

Sul, que entre seus atletas conta com
Um campeãobrasileiro, vindodo Rio
de Janeiro.

O tênis começa hoje e só define
os campeões no sábado pelamanhã,
Com os confrontos finais. São 12

cidades no masculino e 12 hO fe�i-'
,

nino. Equipejoinvilense dominou a competição

Aequipe deGinásticaRít
micaDesportiva de Joinville
levou o troféu da modalida

de nos 7° Joguinhos Abertos
de Santa Catarina. A equipe
dominou a competição que
teve como segundo coloca

do omunicípiodeBlumenau.
O resultado oficial, com a

pontuação das equipes parti
cipantes, foi divulgado no

final da tarde de ontem e a

equipe campeã recebeu a sua

premiação emclimadeeufo-
( t e l f � I t t t J" I , ..) • I J í! • I

na.
'1'·". -I' I .. f
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VOLEIBOL

Jaraguáfaz boafigura e é

favoritapara ganhar título
o voleibol feminino de

Jaraguá do Sul vemmostrando a

sua excelente fase durante a séti
ma edição dos Joguinhos Aber
tos. Até agora a equipe se man-

tém in-

victa na

competi
çãoenes
tasegun
da fase

jogacon
rra as

equipes
deBlumenau, CaçadoreFaxinai

Vito/iDem
todosos
sets 110

I! lose

II
!

dos Guedes. Ontem no final da

tarde as meninas de Jaraguá do

Sul, algumas das quais servem a

Seleção Brasileira, enfrentaram
a equipe de Caçador, na primeira
partida desta nova fase.

A equipe é uma das sérias

candidatas ao título dos

joguinhos deste ano, o que já
era esperado pela coordena

ção da equipe. Asmeninas tem
apresentado um excelente ín

dice técnico e até terça-feira
não tinham perdido um único
set na competição.

Voleibol mascuUno
Porsuavezaequipemasculina

estreiou com vitória sobre ltá, na
segunda fase da competição. O
time classificou-se bem na pri
meira fase e precisa de apenas
urna vitória para chegar entre os

melhoresdoEstado, nacategoria.
Ontem no início da noite os

meninos enfrentaram a equipe de
Chapecö, urnadas forçasdovolei
bol estadual, mas ainda tem boas

chancesdeclassificação.Opróxi
mo jogo da equipe jaraguaense
será contra Floríanöpolís, hoje.

Perfonnance no femininojá era esperada

Ij
i

!�I·
!

As equipes de basquetebol de
Jaraguádo Sul, tambémconsegui
ram classificação para a segunda
fase dos 7° Joguinhos Abertos de
Santa Catarina. No masculino o

time dirigido pelo técnico Airton

Schiochet jogou ontem contra

Chapecó e teingraudes chances de
chegar entre as quatro melhores

equipesdo Estado.

Embalados pelo título estadual tem elas enfrentaram a equipe de

conquistado meses atrás, os meni- Mafia e têm ainda pela frente -os
nos de Jaraguádo Sul venceramas mmicípiosdeConcórdiaeJoinville.
duas partidas que disputaram na Segundo o chefe da delegação
primeira fase e seguem firmes na jaraguaenseepresidentedaComis
segunda fase. Eles jogarão ainda são Central Organizadora (CCO),
contraXaxim e Florianópolis. Jean CarIo Léutprecht,à equipejá

Jáaequipefemininadificilmen- cumpriu com o objetivo, previa
te conseguirá classificar-se para a . mente.estabelecido, que.erachegar
fase. seguinte.da competição. On-. . à segunda.fase dós joguinhos.

\

Jaraguá do Sul, 28 de setembro de 1994 '"

\

\.
lucio Sassi

Ioinville e Chapecó,jogo com 13 gols

FUTSAL

Chapecó foi desclassificado em

um jogo dramático contra a equi
pe de Joinville, na segunda-feira,
26. Depois de estar vencendo por
três gols de diferença, o time

chapecoense acabou cedendo a

vitória aos joinvilenses pelo pla
car de 9 x 4.

Os meninos de Jaraguá do

Sul, jogaram a primeira parti
da da segunda fase ontem à

noite, às 20h30, contra

Florianópolis. A expectativa é
de que a equipe possa chegar à
próxima fase, uma vez que o

nível técnico das equipes está

equilibrado.

Partidas acirradasmarcam

jogos no futebol de salão
Entre osjogoscoletivoso fute

bol de salão tem reunido urn bom

público no ginásio de esportes
Arthur Müller, principalmente,
para os jogos que envolvem a

equipe de Jaraguá do Sul. O time

jaraguaenseclassificou-senapri
meira fase da competição apenas
com um empate e urna derrota,
sendo beneficiado pelo saldo de

gols.
As equipes campeã e vice, de

1993, acabaram desclassificadas
!

na competição. Joaçaba e

Chapecó não conseguiram bons
resultados ejáencerraram as suas

participações na competição.

XADREZ

Chapecó classifica e pode
levar o ouro da competição

Chapecó foi urna das princi
pais equipesno xadrezmasculino
dosjoguinhos.Ontem, quando fo
ram realizados os confrontos de
cisivos para classificar os semifi

nalistas, Chapecó era a única ci
dade já garantida para as semifi
nais. Outras 7 cidades disputa
vam as três vagas restantes.

Hoje serão realizados os pri
meiros confrontos pelas semifi
nais e o campeão será conhecido

amanhãàtarde, nasededaAABB.

Jaraguá do Sul disputa as semifi
nais domasculinoe femininocon
tra as equipes deConcórdia, tam
bém nos dois naipes. As chances
sãomaiores paraaequipemascu
lina.

Nomasculino, 12 cidades dis
putam o xadrez. Pela ordem de

classífiçaçãoapósa4· rodada, são
estas as cidades: Chapecó,
Joinville, Concórdia, Lages, Ca
çador, JaraguádoSul, Blurnenau,
Florianópolis, Maravilha, São

Miguel do Oeste, Forquilhinha e

Criéiúma, Lages foi asurpresaaté
aquarta rodada, pois é a primeira
vez que participa no xadrez dos

joguinhos.
No feminino, também pela or

dem de classificaçãoaté a4·roda
da, são estes osmunicípios: Con
córdia, Maravilha, Blumenau,
Jaraguá do Sul, Lages, Joinville,
Chapecó, ltapiranga, Joaçaba,
Criciúma e Timbó.

BASQUETE

Masculino já está na segunda fase

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JL'VRO. INDIS�IPLlN: •

�� eZCllStaS Ignoram campanha
J. J. ��dNII1?a

.

��L,-�9j e continuam sobre calçada:
desr�bertas espirituais

ÁRIES-2113a2014 -Venceras TOURO - 21/4 a 20/5 - Evite ' G�MEOS - 21/5 a 20/6 - Fugir CÂNCER - 21/6 a 21" - A LEÃO -22na2218-Senão VIRGEM - 2318 a 22/9 - Exigir a
prÓPrias lirmações pode ser ár- ser muito rígida ou exigente às responsabilidades não será a tensão entre a Lua e Satumo reconhecer suas próprias limita- perfeição das pessoas pode
duo, mas gratificante, Aproveite demais com as pessoas. Se melhor forma de solucionar os aconselha tatoediplomacianos ções, alguém vai apontá-Ias para gerar reações desagradáveis.
para I9ftetir a respeito de sua vida um compromisso falhar, não problemas. Se estiver em situa- encontros com familiares.Ten- você. E isso pode atrapalhar, por Guarde suas opiniões e deixe

eplanejarmudanças!Aenergiade procure um culpado por isso. çäo delicada, enfrente-a com te não se deixar envolver pelo exemplo sua vida afetiva,., Atra- para expressá-Ias numa outra
�rio vai gerar em você a ne- Saiba perdoar. O interesse coragem! A instabilidade smoci- nervosismo. A boa vontade vés do diálogo, você chegará ao hora. Numa situação de confli-
<:essidadedeexporaosoutrossuas pelos pontos de vista dos ou- onal vai interferir em qualquer- entre as pessoas vai predomi- entendimento com apessoaama- to,vocêconseguirá tomaruma
dificuldades. tros vai ampliar seu modo de decisão que for tomar. Dê tempo nar, facilitando a resolução de da, Basta ser clara. decisão justa, que agradará a

- enxeraar a realidade. aótempo.. , mal-entendidos. todos.

LIBRA - 2319.22/10 - Nãoespe- ESCORPIÃO-23110a21/11- SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12 - CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/1- AQUÁRIO - 21/1 a 19/2 - Ten- PEIXES - 20/2 a,20/3 - Uma
re amabilidade ou gesto de cari- Fique atenta à possibilidade de Vibrações lunares aumentam Tensões entre Lua e Satumo são e nervosismo podem pin- crítica vinda de uma pessoa
Ilho das outras pessoas hoje, É um desentendimento na hera em você o desejo de fazer co- pode lhe trazer aborrecimen- tar,mas serão passageiros. Se próxima pode magoá-Ia. Mas
aconselhável, também, não as- do almoço. Você estará muito mentários que com certeza, vão tos, hoje, no convívio familiar. você encarar seus problemas tente enxergarisso de uma for-
Sumir compromissos, Fique na instável especialmente nesse desagradar os outros. É bom ter O mais importante será você de forma natural, mais facil- ma construtiva. Pode ser para
SUa. Mercúrioestáem seu signo horário. Cuidado! Quanto mais cautela ... Tente esclarecer os não perdera calma. Os astros mente irá superá-los.,Seu inte- seu bem. As exceletnes vibra-
i lhe garante lucidez para anali- longe ficar das discussões, mal-entendidos de uma forma lhe garantem lucidez para dis- resse pelas coisas novas au- ções de Mercúrio favoreCem a

sarqUalquer problemaexistente, melhór, Todds'vão' falar e nin'- satisfatória tanto a você-como à, ' cuürquatquer assunto. Você' mentará. Procure fazer.alqo.di-. .comunlcação. Procure reveros
-- auém terá razão ... i •

nassoa amada. I

J J
ti � \

�

J s encontrará solucões iustas. ferente com a oessoa amada! arnioos, .
I

\

/

Sai pela Record/Nova

Eramaisum livrodeJ. J. Benüez;
autor de Operafão Cavalo de

Trôia. ÉSonhos, omaispoético
trabalhadojornalista e escritor

espanhol.
Sonhos, reúne 51 pequenas

fábulas que convidam o leitor a

uma jornada pelo caminho do

sonhar, umafonte de descober
tas espirituais. Cada uma das

fábulas encerra uma supresa e

umaliçãodevida.Nelasestabe
lecemos contato tanto com deu

ses, sábios, anciãos e "semea

dores ", como com rebeldes, li
bertinos e "homens tristes". Na

primeira dasfábulas, descobri
mos por que nos é tão difícil
encontrar a verdade: ignoran
do que os deuses a ocultaram

dentrodenós, inutilmente apro
curamosfora por toda a parte.

Sonhos é o terceiro livro de

BenítezpublicadopelaRecord/
Nova Era. Os outros são: O

enviado, que apartirdepesqui
sas sobreoSantoSudário suge
re que Jesus Cristo era um ex

traterrestre... (Unuzsugestãoda
Livraria e Papeúuia Grafipel.
Fone 72-0972 ou 72-0137.

I j' I

, ,

ARIEDADES' I " ,I t

-Quaseummêsdepois
de lançada pelo Conselho

Municipal de Trânsito, a

campanha de

conscientização dirigida
aos ciclistas que frequen
tementeprovocamaciden
tes ao transitarem sobre as

calçadas, em Jaraguá do

Sul, aindanão deu resulta-

REDEGLOBO

A PROGRAMAÇÃO NÃO
FOI FORNECIDA

REDEBAN>EIRANTES

05:00 - Igreja de Graça
06:30 - Diário RtI'al

07:00 - Horário EleiloraJ Gratuito

08:00 - Dia a Dia

,10:30 - Cozinha MaravHhosa da

Ofélia

11:00 - Rast! - Edição da manhã

12:00 - Acontece

12:30 - Esporte Total

13:30 - Campeonato Paulista de

Basquete Masculino

15:15 - SiMa Poppovic
16:45 - Encontros Imediatos

17:15 - Supermarket
17:45 - Faixa Nobre do Esporte
18:30 - Agrojornal
18:40 - Jornal da Barriga Verde

19:20 - Jornal' Bandeirantes

20:00 - Urn Amor de 'FamOia
20:30 - Horário Eleitoral Gratuito

21 :30 - Faixa Nobre do Esporte
Supercopa Säo Paulo x

Nacional '(Coi) (ao vivo)
23:30 - Supersessão Philco

01 :30 - Jorrial da Noite

02:00 - Flash

03:00 - Wortd News Tonight

-Alterações nãocomunlcad_ são
de responsabilidade das em/NO
ras.

dospráticos significativos.
A maioria continua igno
rando os cavaletes coloca
dos ao longo das calçadas

'

com frases chamativas so

bre o respeito que os ci-
/

clistas devem terpelos pe-
destres em seu único espa

ço de locomoção com se

gurança nas vias públicas.
Aliás, em termosde trânsi

to, a indisciplina tem

norteado o comportamen
to da maioria: pedestres,
ciclistas, moto-queiros e

motoristas ignoramplacas,
faixas de segurança, se

máforos e outros sinais de

trânsito, o que tem resulta

do em elevado número de

acidentes todos os meses. Maioria ainda não se conscientizou
-
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Gente & Informações

AdebutanteAndressaSüva, emsua vaJsaeomoatorEduardoMoseovi

�o

A v'isto-25%

;desconto.
1+3
sem

.

Juros

VESTINDOVOCÊDE CORPolNTEIRO
GETÚLIO VARGAS, 55

SERVIMOS BUFFET DE SORVETE

TORTAS, TAÇAS E SANDUICtiis GELADOS, TAMBÉM COM CAFÉ,
CH9COLATÊ QUENTE, BOLOS E SALGADOS

Venha provar nossas delidas!
Av. Mal. Deodoro dá Fonsecá,-S19 .. Fo.rié (0473) 71-8724

w._ ..� ...-_...-.-;",...... ".!.� ....._'t..'-1.,_'3.1.>' '

.... J�

FLASHES

Baile Branco do Baependi
reuniu a sociedade

oBaileBrancodoClubeAtléticoBaependi deJaraguádoSulrealizado
no sábado, 24, reuniu a sociedade jaraguaense em uma noite de brilho
ebeleza, ondeo destaque foram as debutantes que esbanjaram deslum
bramento. Requinte e elegância também não faltaram nos figurinos
que desfilaram pela noite.

Elegantes presenças no Baile Branco (da esquerda para a direita),
Lurdes Bianehi, Maria Ceema Rohling, Irineu Bianehi, Vüson

Rodrigues Silveira, a debutante Malú Crisley Rohling Süveira e

Janete Ramos.

Três das belas debulantes/94 do ClubeAtlético Baependi. Andressa
Silva, Fabiane Schmitt e Simone Oppermann

•

• Nestedia 5 de outubro
aAssociação de Pais e
AmigosdosExcepcio
nais(APAE)deJaraguá
do Sul, realiza um
LancheBeneficente no
ClubeAtléticoBaependi,
apartirdas 15 horas.
Durantea tarde será

realizado um desfile com
as debutantes/94, além
de outropromovidopela
LojasBreithaupt. Os
presentesconcorreriioa •

diversos brindes. Os

cd1tõespodenioser
adquirülos, antecipOÓll
mente, com as diretoras
daentúlolle ou na

secretariadaApae.
• O Centro de Imagem
do Hospital eMaterni
dade Jaraguá, felizmen
te, já.é uma realidade e

a direção do nosocômio
irá promover a inaugu
ração das instalações no
próximo dia 30 (sexta
feira). Logo após será
servido um coquetel aos
convidados no Clube

Atlético Baependi. Epor
falar no Centro de

Imagem, nossas felicita
ções ao médico neurolo
gista, Vicente
Caropreso, que foi um
dos grandes lutadores

para a vinda do

tomâgrafo
computadorizado para
nossa cidade.
• Nomelhor espírito de
desportividadeacontece
hojenaboateMarrakech
o concursoGarota dos

7a Joguinhos Abertos
de Santa Catarina.A

promoção é da CCO,
boateMarrakeche
�alhas Darpe e tem

início às 23 horas.

Para nós, seguro não é só garantià de' riscos
Seg u ro é Prestação de Serviços

__.-'

,,;"f'���SEGUROS GARCIA
-c;���ua Expedicionário Gumercindo da Silva nO 90,
�� ",./_1.1 1° andar, sala 2 - Fone/Fax: 71-17�8·�r

�. Q S I S·'".. .. .. - . .. .,. y.;::jgua n. u· -, �. . ....

li 11 !' t 't .. � � � ., , It. I. t "'1 � . Y.. ,} �\ � • _. t' f: .. , f • l J f I
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VARIG
Fone/Fax

(0473)71-0091

ERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER LrdA.
-

- FUNDADAEM1917-

Tpadição em:

- Pepsianas
Residenciais e Cornepciais

- Móveis sob medid-a

Persianas Verticais Consulte-nos, fazemos
orçamento sem

compromisso.

4(\'

Cadeiras fixas e giratórias

DDDD
DDDD

Estantes de aço '"
.'

\,
ROPEIROS INDUSTRIAIS

IJ
oI I

,� °

I,
"-�

PM-At 3P
Armana ;;�IC �"'"
cl3 eeees
1 .....).40.i 60

VENDAS E REFORMAS
Rua Jacob Buck, 46 - Centro

. (ao lado do Besc)
Fone (0473) 72-0247

Jaraguã do Sul - sc
./

.Center Som CD's - Discos e Fitas
.Uma loja diferente com uma grande variedade no linha de CD's .

•Uma linha completa de todos os gêneros (samba - rock - clássicos, etc) .

•CD's diretos das gravadoras sem in�iá_rios e um excelente atendimet1to .

•Oferecemos linha completa de som, porto CD's, porta cassetes, agulhas pl
toca disco, encordamentos pl violões e guitarras .

•Promoção de CD's com mais de 1000 CD's à 9,70 Reais.

Disco a partir de 3,80 Reais .

•A liquidação é fantástica
.E mais: Rtas virgens, violões, controle pl vídeo-game, etc...
.Uma loja do futuro, moderna e criativa.

.

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 406 - Jaraguá do Sul' - SC - Fone 71-2847

CEN.TER
SOM

C D' s . DIS C OS· F I TAS

'I

o

o o o

"

'PM"'M3G�l,,25 ,PM-M3G·T.50
MeS!l plEscrilóriQ Meso p/Escritório
c/3 g<:I\!efos cl(h� c/3 g(!'{elóS clc!\ave
1.25.10.74 LSOll70K74

'PM-82P ..

Bolcêo cl2 portos de. correr
slchõVe ",

1.00.40.72

Mesa Impressora e de Micro -:-

Mesa de �

��g�t"-i�
e telefone

RA 0-4
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Jaraguá do Sul, 28 de setembro de1_

Você pode ter seu
carro Okm através do
consórcio REGATA

ESCOLHA JÁ O SEU!!!

UGUEJÁ
Fone 71-2999
Sem taxa de inscrição
Assembléia em Jaraguá do Sul

Obs. Você paga a I!!palce/a
somente em outublo.

PÁRA-BRISAS
D(ír()-bpi�(Js e vidro�,
novos Cl IIS()(-JO\ PUf'l1

()ulornúvei�.

I rn Nl'p('lJ ��(JrnHS CIO

11 72·2218

Creci 0914 - J

fone' (0473) 71.1117 Rua Joio
..

Picolli, n° 104
• JarGguQ ,do Sul • SC

Querganhar100,20Q,1000
ou mais Reais por mês?

Chance94

(próximo ao Choco 500,00.
Terrenos prontos para
construir, com 322m2,

Leite). Preço: entrada
de R$ 1.000,00 + Ô

'"

Ultimas

loteamento Reder
unidades

nGUEIRA - Casade
alvenaria, cl 100in',
edificada, em terreno

de esquina, cl
379,50m', localizada
noLoteamentoBnms
Rua José Panstein sinO
- RS 35.000,00

FIGU�IRA - Ter
reno comercial (es
quina) c/ frente de

29,5 metros para a

rua José Teodoro
Ribeiro - Preço: R$
12.000,00 _

VILA NOVA -

Casa em alvenaria, ,

pr6ximaapSENAI,
c/ aproximadamen
te 110m2, terrenoc/
450m2 R$
45.000,00 _

Loteamento City Fi·

gueira (Bnms) - ótima
'

casa em alvenaria cl

aprox.14Om'.edificada
em len'eno deesquina.
toda murada

VIlA NOVA - Ed. Vila Novai
Próximo ao Fórum - Apto. 3 quartos
cozinha cl móveis Berlim, demais
dependências e garagem - Preço:
entradaR$ 16.500,00 e assumir

financiamento na CEF.

ll..HADAFI
GUElRA
Casa em alve
naria eIltOm2
-R$15 mil.

FIGUEIRA - L0-
tes c/ toda infraes-

Casa em alvenaria
com aproXimada
mente l65m2•Pre

ço: R$ 40.000

renodeesquina,sito
pr6ximoaFERJ, na
rua Erwino

Menegotti,cJ�L
6()()m2. R$ 11.000

VILA, LALAUJPRóx.
MAIUSOL ·Casaemal·
...Daria cl 251m', 5 'II",
deJDOis dep. toda morada
clcercaemalumfoio·Rua
GeonaooMarquardt, 170
• RS 45�OOO o (Em cOOdI·

çOes)

nodee.squina,narua
Thomas Francisco
de Göes, c/ 400Jn2,

. edificado cl casa

R$

lARAGUÁ , .ES
QtJIRDO - Rua 378,
próximo ao .Bóqllldi, ,

caaa em alvenaria cl
. 'aproximad.mente
.'l20,(lOm',_em terreno
,

.. 720,00m� - i>teÇo:
. 1$45.000,00

'

VIEIRAS • Rua 601

(J�).tet.
"'110 de 540mt aqaioa
c:an rua, 470, edificado
�)ddIo emai""""

(2paVlmeotoe). cl 3 ...
.

C<lIIIOfCiji•• 3 apIOI. RS

144,000.00

,RUA Jost
-I!MMI!NDQERJ'IÍItN"
1153 -I!lcelenlo .....em
alvemd.clJ6omtem ..... ·

teDOd 1.6OOm' COIIIeDdD
2..1....2""_,3 ...
e deioaiS dop.� RS
180,000,00 (em concL)

FIGUEIRA - Lá- '

tes c/350m2, próxi
mo Coíégto
HolandoGOD�es
no Lot. Waldemar
Scbmitz

em alvenaria, toda
murada, pr6xiiDaao
ReidosBotõeS-R$
20.000,00

CENTRO - Pftdio em ..-ieaarlalSobrado,
naAv. Epitácio Pessoa frente aos bombeiros,

ao lado doEdificio Jaraguác/ aprox. '.

230,OOml da área coosttuída, em, terreno de

&proL 330,<J0m2 - Preço R$ 160 mil

CENTRO - Apto. no Ed,
, Hass - Av. Mal Deodoro, C/3
quartos. Preço: R$ 32.000,OO�

VILA NOVA - Casa em alvenaria,
c/3 quartos, área de aproximada:"
mente 80m2, em terreno c/650m2•

Preço R$ 25.000,00 (Aceita-se carro
como parte de pagamento do preço).

RUA JOINVILLEI
. .wtLl'" FISCHER.
Apto. cl aprox, 22O.0IJm2.
mais g....m••o lado da
Recteadva Marisol. em
cima da ·Walier Ve{cu-

,
1os".1ftço: RS 50.000.00

'em aI...m.da. cl aprok.
340m' ezceleote ....ba

méotO. edit. em_'
coai aprox. 54cm' • RS
íZ7oooo.oo

'

'CENTRO • Atrú. da

Jar.gu' F.bril .•. Cua '

IOmi·acabicIa, cl projeto
p"'veildo apralfo 3OIko'. '

RS 750000.00

CENTRO· Rua Jos.!
IlmIDondoerfer·Hxcelen·
101010 cl45cm' (IS x 30).
próximoaoAtetierdaJod.
de Quadros 3 Am6iicas •

Iftço: RS 10.000.00

TE - Lote no fma(

,

do calçamento da
rua Roberto

Ziemann c/800m2-
R$6.500
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Jaraguá do Sul, 28 de setembro de 1994 PUBlICACÖES L�IS ÇORREIODO POVO - 13

E�tado de Santa Catarin�
,

01 - Pavimentação asfáltica

Prefeitura Municipal de Jaraguâ do Sul ��b��i�:::t�.eparalelepípe-
Edital de Praça N° 001/94 1.1 - Imprimação .

O PrefeitoMunicipal de Jaraguá do Sui, Sr. Durval Vasel e o Secretário de Finanças, 1.2 - Regularização da Base

S,r. AdolarJark,no exercíciode suas atribuições, enos termos do quepreceituaoartigo
com pré-misturado a quente,

25�, daLeiComplementarW 001, de 18 de novembro de 1993, fazem saber quepassa com, espessura média de O,04m 2.023,OOm2
avigoraro prazo legalparao lançamento daContribuição deMelhoria. referentemente 1.3 - Pintura de Ligação..... 2.023,OOm2
a pavimentação de camada asfältíca, para os proprietários, enfiteutas e moradores 1.4 - Revestimento com

lindeiros para a Rua 01 - Av. Getúlio Vargas, determinando o custo o fator de Concreto Betuminoso

absorção, o trecho a ser beneficiado pela obra pública e a descrição' através de Usinado a Quente, com
memorial:

.

espessura de O,04m............ 2.023,OOm2 3,80 7.687,40
I _ Memorial descritivo da obra

. Totais............................... 2.023,00m2 7,44 15.051,12
As obras compreendem os seguintes serviços técnicos e com os custos abaixo II - Delimitação do logradouro a ser beneficiado '

especificados: É be�eficiada aRua 03 - Mal. Floriano Peixoto, desde a ponte Abdon Batista até a
Elementos Quantidade P. Unitário . P. Total esquina da Rua 02 - Av. Mal. Deodoro da Fonseca.

.

01 - Pavimentação asfáltica UI - Custo da obra

sobre base de paralelepípe- Conforme planilh� de custos elaborada pelo Departamento de Engenharia, o
do existente. valor total da obra importarä em R$ 15.051,12 (Quinzemil, cinquenta e um reais e

1.1 - Imprimação............... 3.425,OOm2 0,34 1.164,50 doze centavos), a qual encontra-se a disposição dos contribuintes interessados, na
1.2 - Regularização da Base Secretaria Municipal de Finanças.'

.

com pré-misturado a quente,
IV - Parcela a ser financiada pelos contribuintes

com espessura média de O,04m 3.425,OOm2 2,96 10.138,00 O valor que será debitado à título de Contribuição deMelhoria aos imóveis lindeiros

1.3 - Pintura de Ligação..... 3.425,OOm2 0,34 1.164,50 pll!ao logradouro públi�o, serádedois terços docusto total, igual aR$lO.034,12 (Dez
1.4 _ Revestimento com mil, trinta e quatro reais e doze centavos).
Concreto Betuminoso V - Fator de absorção
Usinado a Quente, com AMunicipalidade participará com um fator de absorção equivalente a 33% do custo,

espessura de O,04m............ 3.425,OOm2 3,80 13.029,24 igual a R$ 5.017,00 (Cincomil e dezessete reais.).
Totais............................... 3.425,00m2 7,44 25.496,24 VI - Tempo de vida útil da obra

�I _ Delimitação do logradouro a ser beneficiado Nos termos do que prescreve o Parágrafo 2°, do artigo 248, da Lei ComplementarN°
Ebeneficiada aRua 01.-Av.Getúlio Vargas, desdeaesquina daRua 29 _ Cel. Emílio 001/93, o tempo de vidaútil da obra em tela, e, considerando o laudo do Departamento
C. Jourdan até aconfluênciadasRuas 02 - Av. Mal. DeodorodaFonsecae03 _ Mal. de Engenharia. será de 10 (dez) anos.
Floriano Peixoto. Cientificamos aos contribuintes beneficiados pela obra pública, que o prazo para
UI _ Custo da obra contestação dos ítens relatados é de 30 (trinta) dias, contados a partir da última
Conforme planilha de custos elaborada pelo Departamento de Engenharia, o publicação do presenteEdital, conforme artigo 259 da LeiComplementarW 001/

valor total da obra importará em R$ 25.496,24 (Vinte e cinco mil quatrocentos e
93. .

.

noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), a qual encontra-se a disposição dos Alertamos, também, que os valores de custos estabelecidos neste, referem-se apreços
contribuintes interessados, na SecretariaMunicipal de Finanças. demercado, podendo omesmo sofrer variações até a data do efetivo pagamento, uma
IV - Parcela a ser fmanciada pelos contribuintes

.
" '" -. ve� que. � UElR vemtendo variações sistemáticas. .

O valor que será debitado à título de Contribuição deMelhoria aos imóveis lindeiros Fica estabelecido, nos termos do que determina oartigo 257'domesmo'diploma Iegaf
para o logradouro público, será de dois terços do custo total, igual a R$ 16.997,50 que após decorrido o prazo para a contestação, aMunicipalidade notificará, via

(Dezesseis mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos). correio, os contribuintes sujeitos ao pagamento da Contribuição de Melhoria.

V _ Fator de absorção Jaraguá do Sul, 14 de setembro de 1994.

AMunicipalidade participará com um fator de absorção equivalente a 33% do custo,
Durval Vasel

igual a R$ 8.498,74 (Oitomil, quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e quatro Prefeito Municipal
centavos).

Adolar lark

VI _ Tempo de vida titil da obra
Secretário de Finanças

Nos termos do que prescreve o Parágrafo 2°, do artigo 248, da Lei ComplementarW Estado de Santa Catarina

���!��:r!�;i:�gl(:���:�tela,e,COnsiderandoolaudodoDepartamento PrefeituraMunicipal de Jaraguâ do Sul
Cientificamos aos contribuintes beneficiados pela obra pública,que o prazo para Edital de Praça N° 003/94
contestação dos ítens relatados é de 30 (trinta) dias, contados a partir da última O PrefeitoMunicipal de Jaraguã do Sul, Sr. DurvalVasel e o Secretário de Finanças,
publicação do presente Edital, conforme artigo 259 daLei Complementar N° 0011 Sr. Adolru::Jark,no exercíciode suas atribuições, enos termos do quepreceituaoartigo
��rtamos, também, que os valores de custos estabelecidos nesté, referem-se a preços 25�, daLeiCom11e�entarN° 001, de 18de novembrode 1993, fazem saber que passa

demercado, podendo omesmo sofrer variações até a data do efetivo pagamento, uma
a vigoraro prazo eg parao lançamentodaContribuição deMelhoria. referentemente
a pavimentação de camada asfältíca, para os proprietários, enfiteutas e moradores

vez que a UFIR em tendo variações sistemáticas. lindeiros para aRua 04 - Preso Epítáclo Pessoa, determinando o custo, o fator de
Ficaestabelecido, nos termos do que determina o artigo 257 domesmo diploma legal, b

-

h b
q,ue após decorrido o prazo para a contestação, aMunicipalidade notificará, via memorial: o trec o a ser eneficiado pela obra pública e a descrição através de

correio, os contribuintes sujeitos ao pagamento da Contribuição de Melhoria. I - Memorial descritivo da obra
,

Jaraguá do Sul, 14 de setembro de 1994. '

As obras compreendem os seguintes serviços técnicos e com os custos abaixo
Durval Vasel

.

Prefeito Münicipal EeslpeemC:eifiniCtaodsos: Q íd d P U· ,

>." ';
Ad lar T k

uantí a e
� .,

' nitãrio P.Total
o Jar

_

01 - Pavimentação asfá1tica
Secretário de Finanças sobre base de paralelepípe-

.

Estado de Santa Catarina do existente.

Prefeitura M,unicipal de 1araguá do Sul 1.1 - Imprimação .

'.I' r J I 1.2 - Regularização da Base

Edital de Praça N° 002194 com pré-misturado a quente,
_ O PrefeitoMunicipal de Jaraguá do Sul, Sr. Durval Vasel e o Secretário de Finanças, com espessura média de O,04m 7.759,00rn2

Sr. AdolarJark,n.oexercíciodesuasatribuições,enostermosdoquepreceitua.oartigo 1.3 - Pintura de Ligação.i., 7.759,00m2

258, daLeiComplementarN° 001, de18 de novembrode 1993, fazem saber quêpassa IA - Revestimento com

a vigoraro prazo legal parao lançamento daContribuição deMelhoria. referentemente
Concreto Betuminoso

a pavimentação de camada asfältíca, para os proprietários, enfiteutas e moradores Usinado a Quente, com

lindeiros para a Rua 03 - Mal. Floriano Peixoto, determinando o custo, o fator de espessura de O,04m............ 7.759,OOm2

absorção, o trecho a ser beneficiado pela obra pública e a descrição através de -Totais............................... 7.759,00m2.

memorial: �I - Delimitação do logradouro a ser beneficiado

I _ Memorial descrítivo da obra
E beneficiada a Rua 04 - Preso Epitácio Pessoa, desde a esquina da Rua 03 - Mal.

As obras compreendem os seguintes serviços técnicos e com es custos abaixo Floriano Peixoto até a esquina da Rua 27 - Pe. Pedro Francken.

,
. especificados: -,

III . Custo da obra , 'JI
,'!f.El�tM,ntº\..

,

',.\ .,oi'
,

�l '7' l"i �uàntitlade '\ ç" P.-Unitáf'Ío \ . \ , Po. mota� � Çopfqr,qtf �lil.�iJ�� p�, custos, flal>?fªdl! J!�'o l;>ep,rtamentQ de Engen�aria, o
'.' ,. : '._ ""'ISot« '''.fJ f •. !,·....... I.! ." .• 1 ••••••••.••

• ' .<1,- ;�' •• �f·2J'· i.1 .si, 1 '<-1 l_:<".fl'l/ "':.'". I�'�"'1." •••_."9 ...... x.,.,.�->., --,t "." �_--, ." _"-;..�-�.. -' -.- -, ,_ .. It.... u;}... ,�., �"J

I
_

;4...,".t,t •., • ._ �._ ..• >I..-if..-."�":_' ��·.;_:;r;:;"'CF�:!,"�_,, ',t t'f' f tl ••••• ' :I 1 •••• t"f. f .• f' "-I •• ''_ J"-J: •• "�� �
�' fJr{t "tIi "_"'��;11'�""'''''h·'·.. �,. �,.,Jt�r: )f1\.'\ ��-'1'À"' � ..

It
.

' . .' �",.J�•• "'0 � ••• , o "O, , ••••• 0 ••••• I.·. I O •• 0 •••••••••- /.. ' •••���:,\" �.�": ..:t��::,�:�:..:::-: .:,' \""..':.\..\\4
�--�-�---- -

2.023,OOm2 0,J4 687,82

2,96
0,34

5.988,08
687,82

,
.

7.759,OOm2 0,34

2,96
0,34

22.966,64
2.638,06

3,80
7,44

29.484,20
'57.726,96

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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valor total daobra importará em RS 57,726,96 (Cinquenta e setemil, setecentos e vinte Cientificamos aos contribuintes beneficiados pela obra pública, que o prazo para
e seis reais e noventa e seis centavos), a qual encontra-se a disposição das contestação dos Ítens relatados é de 30 (trinta) dias, contados a partir da última
contribuintes interessados, ria Secretaria Municipal de Finanças. publicação do presente Edital, conforme'artigo 259 da Lei Complementar N° 0011
IV - Parcela a ser financiada pelos contribuintes 93.
O valor que será debitado à título de Contribuição de Melhoria aos imóveis lindeiros Alertamos, também, que os valores de custos estabelecidos neste, referem-se a preços
para o logradouro público, será de dois terços do custo total, igual a R$ 38.484,64 de mercado, podendo o mesmo sofrer variações até a data do efetivo pagamento, uma
(Trinta e oitomil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). vez que a UFIR vem tendo variações sistemáticas.
V - Fator de absorção Fica estabelecido, nos termos do que determina o artigo 257 domesmo diploma legal,
A Municipalidade participará com um fator de absorção equivalente a 33% do custo; que após decorrido o prazo para a contestação, aMunicipalidade notificará, via
igual a R$ 19.242,32 (Dezenovemil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta e dois correio, os contribuintes sujeitos ao pagamento da Contribuição de Melhoria.
centavos). Jaraguá do Sul, 14 de setembro de 1994.
VI - Tempo de vida útil da obra Durval Vasel
Nos termos do que prescreve o Parágrafo 2°, do artigo 248, da Lei Complementar N° Prefeito Municipal
001193, o tempo de vidaútil daobraem tela, e, considerando o laudo do Departamento Adotar Jark
de Engenharia. será de 10 (dez) anos. Secretário de Finanças
Cientificamos aoscontribuintes beneficiados pela obra pública, queo prazo para Estado de Santa Catarina
contestação dos Ítens relatados é de 30 (trinta) dias, contados a partir da última
pubJicaçãodopresenteEdital,conformeartig0259daLeiComplementarW001l Prefeitura Municipal de Iaraguâ do Sul
Alertamos, também, que os valores de custos estabelecidos neste, referem-se apreços . .. _ Edital,de Praça N° 005/94

..

demercado, podendo omesmo sofrer variações até a data do efetivo pagamento, uma
O PrefeitoMunicipal de !�aguá do Su�, S�. ?urval Vasel e o Secretário d.e Fman�as,

vez que a UFIR vem tendo variações sistemáticas. \ Sr. AdolaIJark,noexerclclodesuasatnbU1çoes,enostermosdoquepreceltuaoarttgo
__

. .

_

.. . ) 258, daLeiComplementarN°001, de 18 de novembro de 1993, fazem saberquepassaFica es�belecldo: nos termos do que determma_o artigo 2�7 .do�esmo dlP.loma legal, _ avigoraroprazo legalparao lançamento daContribuição deMelhoria. referentemente
que apos decorrido? prazo para a contestaçao, a MUDlclp:,h�a�e notificara,.Via a pavimentação de camada asfältica, para os proprietários, enfiteutas e moradores
correio, os contribumtes SUjeitos ao pagamento da Contrfbulçâo deMelhoria. lindeiros para a Rua 18 _ Quintino Bocaiúva, determinando o custo, o fator de

Jaraguã do Sul, 14 de setembro de 1994. absorção, o trecho a ser beneficiado pela obra pública e a descrição através de
Durval Vasel memorial:

Prefeito Municipal I - Memorial descritivo da obra
Adolar Jark As obras compreendem os seguintes serviços técnicos e com os custos abaixo

Secretário de Finanças especificados:
Estado de Santa Catarina Elementos Quantidade P. Unitário P. Total

01 - Pavimentação asfáltica:
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul 1.1 - Regularização e compac-

Edital de Praça N° 004/94 tação do sub-Ieito............... 1.905.0Om2 0.21 400,05
1.2 - Base: Material Brita

O PrefeitoMunicipal de Jaraguá do Sul. Sr. Durval Vasel e o Secretário de Finanças, Graduada e = IScm, aquisição
SF. Adolar Jark, no exercíciode suasatribuições, e nos termosdoquepreceituaoartigo de materiais e execução 286,oom2 41,39 11.837,54

_ 258,daLeiComplementar WOO1,de18de novembrode 1993,fazemsaberquepassa 1.3 - Revestimento: CBUQ e =

avigoraroprazo legalparao lançamentoda�ontribuição deMelhoria. referentemente 5cm, transporte e execução.... 1.950,OOm2 7,63 14.878,50
a pavimenta-ção de camada asfáltica, para os proprietários, enfiteutas e-moradores Totais............................... 1.950,OOm2 8,58 27.116,09
lindeiros para a Rua 29 - Cei. EmJ1io C. Jourdan, determinando o custo, o fator de 02 - CustoTotal: Pavimenta,çãoNova R$27.116,09
absorção, o trecho a ser beneficiado pela obra pública e a descrição através de Menos Valor da Pavimentação Antiga=
memorial: 805m2x27.834,77 � ;.R$10.384,28
I - Memorial descritivo da obra R$16.731,81
As obras compreendem os seguintes serviços técnicos e com os custos abaixo' 2.1 - Área à Pavimentar: 1.950,OOm2
especificados:

' 2.2 Custo por m2: R$ 8,58 (Oito reais e cinquenta e oito centavos).
Elementos Quantidade P. Unitário P. Total II - Delimitação do Iogradoaro a ser beneficiado

01 - Pavimentação asfältica É beneficiada a Rua 18 - Quintino Bocaiúva, desde a Rua 67 - JosefFontana até a

sobre base de paralelepípe- Rua 19 - Reinoldo Rau.

do existente. m - Custo da obra

1.1 - Imprimação............... 2.098.0Om2 0,34 713,32 ;�����;::t��.=:�:;:!::��;a3t8l(te�:�!��.::.:�!�e:n!�e::��1.2 - Regularização da Base
reais e oitenta e um centavos), a qual encontra-se a disposição dos contFibuintes

com pré-misturado a quente, interessados, na Secretaria Municipal de Finanças.
_

com espessura média de O,04m 2.098.0Om2 2,96 6.210,08 IV _ Parcela a ser financiada pelos contribuintes1.3 - Pintura de Ligação..... 2.098,OOm2 0,34 713,32 O valor que será debitado à título de Contribuição de Melhoria aos imóveis lindeiros
1.4 - Revestimento com para o logradouro público, será de dois terços do custo total, igual a R$ 11.154,54
Concreto Betuminoso (Onzemil, cento e cinquenta e quatro reais e cinqüenta e quatro centavos).
Usinado a Quente, com V - Fator de absorção
espessura de O.04m............ 2.098,OOm2 3,80 7.972,40 AMunicipalidade participará com um fator de absorção equivalente a 33% do custo,
1'0tais............................... 2.098,OOm2 7,44 15.609,12 igual a RS 5.577,27 (Cinco mil, quinhentose setenta e sete reais e vinte e sete
fi - Delimitação do logradouro a ser beneficiado centavos).
Ébenefici�aRua29Cel.EmJ1ióC.Jourdan,desdeaesquinadaRua04-Epitácio VI - Tempo de vida útil da obra
Pessoa até a esquina da Rua 02 - Av. Mal. Deodoro da Fonseca. Nos termos do que prescreve o Parágrafo 2°, do artigo 248,,daLei ComplementarN°
m - Custo da obra 001/93. o tempo de vidaútil daobraem tela, e, considerando o laudo doDepartamento
Conforme planilha de custos elaborada pelo Departamento de )i:ngenharia, o de Engenharia. será de 10 (dez) anos.

'

valor total da obra importará em R$ 15.609,12 (Quinzemil, seiscentos e nove reais Cientiftcamosaoscontribuintesbeneficiados pelaobra pública,queoprazopara _

e doze centavos), a qual encontra-se a disposição dos contribuintes interessados, contestação dos ítens relatados é de 30 (trinta) días, contados a partir daAltima
na SecretariaMunicipal dé Finanças. publicação do presenteEdital, conforme artigo 259 da Lei Çomplementar N° 001/

93. '

IV - Parcela a ser financiada pelos contribuintes '

O valor que será debitado à título deContribuição deMelhoria aos imóveis lindeiros Alertamos, também, que os valores de custos estabelecidos neste, referem-se apreços

parao logradouropüblíco, serádedois terçosdo custo total, igual aR$10.406,12 (Dez
demercado.podendo o mesmo sofrer variações até a data do efetivo pagamento. uma

T • •

d)
vez que a UFIR vem tendo vanações sistemáticas. '

mil. quatrocentos e�lS reais e oze centavos .

_

Ficaestabelecido, nos termos do que determiná o artigo 257 domesmo diploma legal,V - Fator de absorção que após decorrido o prazo para a contestação, aMunicipalidade notificará, viaAMunicipalidade participarácom um fator de absorção equivalente a 33% do custo, correio, os contribuintes sujeitos ao pagamento da Contribuição deMelhoria.
igual a R$ 5.203,00 (Cinco mil, duzentos e três reais). Jaraguá do Sul, 14 de setembro de 1994.
VI - Tempo de vida útil da obra '

Durval Vasel
Nos termos do que prescreve o Parágrafo 2°, do artigo 248, da LeiComplementarW �

Prefeito Municipal
001/93, o tempode vidaútilda obraem tela, e, considerando o laudo do Departamento Adolar Jark
de Bngenharia, será de,t,Q (dez) anos., , '," o ••• 1 '1 " I . , " , i, .,.; Secretário. de. Fjnr.{n'f.tlS: • . \ : ',' f., � "

-

.� •••
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CORUPÁ

Plantasomamentais são Briga no final do baileJa .

furtadas .

de residência �

ti fi t I lã B ,
Corupâ-Nasegunda-fei- Ele declarou que sua pro-

VI ma a a no sa ao ar�
ra, :f6, o comerciante Cláu- priedade em Corupá foi in- ,
dioMinatti, deCorupäapre- vadidapelos assaltantes,que J ��-:,sentou queixa na delegacia lévaram 1,3 mil plantas da araguá do Sul- Uma bri- doSul.dãocoetadequenasaídado , nacasadasuanamorada.name �.•...._, . . .' ga no final de um baile no salão baile, por volta das 3b30, eles fo- ma localidade. Em seus de ••..
de polícia local, de�Clan- �pécleR,�s e 900 d� es�- Barg, na localidade de Ribeirão ram atacados por Anoar Primo mentos, segundo a delegada,.

-

ell
..

, �
do o roubode 2,2milplantas ele Estrelícías. O comissärio Grande daLuz, interior domuni- Batisti,22,Zeni CardosoGodinho, afirmaram que travaram lutae<f
ornamentais de sua residên- de polícia Vanderlei cípio de I_Dá do Sul, resultou 25, eVaI<ticDuarte, 20, do� deles poraIparase

defeodeceA9<l.
-

'_

....cia, na ruaFelipe Schmidt, si Zocatelli, declarou que o co- namorte deValdemiroKoch, 30, naturaisdoParanáeumdeSao José sídoprovocados.Anoar, que "
�

n" Ocomercianteproduzas merciante não soube avaliar nattmilemoradordaquelaregião. do Cerrito. As vítimas afirmaram touopontapéemValdemiro, i;;
1· iedad das I f d Segundo que não conhecíam os três rapazes seque fez isso para sedefender ,

p �tas em sua ��opn e o custo p antas urta as,
as infor- acusados e foram atacados de sur- uma garrafada, versão que

nacidadedeCuritiba (PR), e porém, disse que represen- mações IIg/flSSDISS presa. Segundo as declarações, contestadapelas vítimas.
as comercializa na região. tarn um valor significativo. presta- o/fllJom AnoarteriaatiDgidoValdemiroCOOl AdelegadaJurema ),Vulf,

das àde-:/' umpontapé fatal que o teria deixa- se que foi lavrado o auto da
--------------------.- I e g ad a 1f1gítimo doinconscienteemesmoassim,já grante delito, que será en

_ ._

Jurema no chão, ele foi vítima de novos nhado ao Fórum de Jaraguá
'.

_.
W u I f ,dfllflso ataques.Valdemirochegounopron- Sul. Ela também disse que o�
Vakbnio to-socorro do hospital São José, já refere-se a uma briga de f"lDalcl
e dois outros amigos, Valdeürio sem vida. baile e que os envolvidos têm�
PriemeeOrdinoKeutsfeld, foram Os três acusados foram presos dereço certo e empregos estabe�
atacados por três outros homens, em flagrante, ainda namadruga- eidos. Anoar,ZenieVa1dirfo�
pormotivosaindadesconhecidos. dadedomingo. Doisdeles,Zenie recolhidos à cadeia pública ti-

As declarações de Valdelfrio e Valdir,napensãoondemoramno Jaraguá do Sul, onde vão aguât�-!
Ordíno, ambosnamraís de Jaraguá Ribeirão Grande da Luz e Anoar dar decisão judicial sobre o�

.

-

.;��;:
Man:iIII Murara/CP \�o);:,

DEP.FEDERAL

,.. ,�' '" ,... ,... ., � "Y::�'"I ... ��' !j'

coiuffiiô'rXl PQ�Ô-- "', ":'

ASSASSINATO

1414
Roberto

ZIMMERMANN

DEP. ESTADUAL
14144

CÉZAR CIM
Acusados vão aguardar decisão judicial na cadeia

MAU CHEIRO... SANEBOX veda o mau 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 fábrica.
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MANSKE LTDA.

"

.' � , . - , -, "RUA JOINVILLE, 1.532 - FONE/FAX 72-1185 - JARAGUÁ fM), .SUL _, SO,
--���É'eOISA"DOpASSADO

-

.;.': .-,"" -.·,'''-Y··''-
_. . -- ",'".·ry_�"·"·,·,_·r._'

__ '_,· __ r .---.-
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CORREIODOPovó�T6 ,; ",' 'ESPORTES

Professores da CATARINENSE

•

-

regiãodisputam Juventus bngapara
os [[0 JOPROF
Jaraguá do Sul - o Beira

RioClube deCampo emJaraguá
Io Sul foi sede na sexta-feira,
l3, das disputas da fase
::lassificatória dos 11° Jogos do
Professor (JOPROF), da região
je Jaraguá do Sul. Participaram
orofessores dos estabelecimen
ros de ensinodaredeestadual da

região, e de escolas da redemu
nicipal de Jaraguá do Sul. Fo

ramdisputadascompetiçõesnas
modalidades de voleibol,
dominó e canastra.

Os campeões nas modalida
des dedominó e canastra foram
aEscolaBásica "Professor João
RomárioMoreira" eColégioßa
'adual "AlvinoTribess",respec

.
tivamente, que representarão a

19"SecretariaExecutivaRegio
aal de Ensino (SERÉ), em

:riciúma nos dias 14�e 16 de

outubro, durante a fase estadual
ja competição.

Quanto a modalidade de vo

leibol, a equipe campeã foi do
Colégio Estadual "Abdon Ba

tista", mas de acordo com a co

ordenação dO' JOPROF, ficou
estsbelecído que os melhores

jogadores envolvidos na com

petição, irão integrar urna equi
pequerepresentará a 198SERE.
Para tanto foram convocados os

professores-atletas: Antônio
Costa Filho, João Marcelo

Ruszczak, Cláudio Bloedom,
Emerson .Pereira César,
MaurílioBerti, JacksonTestoni
e Arno Deretti (no masculino).
No feminino foram convocadas
as professoras-atletas, Cleide

Mosca, Patrícia Beber Léu,
SilvanaMariaBisewski, Ivonete
Stringari, Ana Taranto, Áurea
Longhi e Maria Rosãna
Zermiani.

J araguá do Sul - Pela ter

ceira vez consecutiva o time do

.Grêmío Esportivo Juventus ven
ce após o tempo regulamentar de
jogo. Desta vez foi contrao Inter
nacional de Lages, no João

Marcatto, empartida que decidiu
a classi-

��c:t:: Juve/llus loz
I e que SUOme/hD!
Traves-

compo/lho
/lD esloduo/

so" para
a semífí
nal' do

campeo-

nato catarinense. Para o técnico
Abel deSouza isso éprova incon
testável de queoplanteI estámui
to bem- preparado, tanto física

quanto psicologicamente. Abel
afrrmouqueo time vai brigarpela
primeira posição no grupo.

"Temos a melhor campanha
do estadual e esta é a melhor

campanha do Juventus entre to

dasquejädesenvolveunocampe
onato catarinense da primeira di
visão. Nósdevemoscreditaresse
êxito ao trabalho sério e persis
tente que todos, desde dirigentes
até os atletas, estão realizando",

12 Juventus

2.'21ntemaciona1

31�
42 Tubarão

7

6

4

3

5

5

5
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2
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6
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12 Criciúma 4

22 Figueirense 3

3º Blumenau 3

3

3

3

3

1

2

O

1

1

3

3

ser1 o
nogrupo\

\

"Moleque Travesso" atinge
melhorcampanhano estadual

declarou eufórico o treinador

juvêntino.
Sobre o jogo de domingo, ele

disse que os dois pênaltis marca
dos pelo árbitro Ézio Osvaldo

Vieira, não existiram, mas o fun
damental é que seu time, mesmo
sofrendo um gol aos 45 minutos

não deixou se abater e partiu para
cima do adversário, buscando o

resultado. "É este espírito de luta

DESEMPENHO

2

O

2

-4

Desde 1991, quando chegou à
primeira divisão do futebol

catarínense, esta é amelhor cam
panha do "Moleque Travesso".
Em39 jogos a equipe conquistou
19 vitórias, cedeu 11 empates e

, perdeu apenas nove partidas,
totalizando 49 pontos em toda a

competição.
Ern todo o campeonato, o

Juventus marcou 61 gols sofren
do apenas 44. O time tem o arti-

i )

42 Marcnio 2

2 '2
4

2

2

3

2

2

O

Jaraguá-do Sul, 28 de setembro de 14)94 .
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que empolga a todos", disse
Abel.

Agora o treinadorjª está pen
sando no próximo jogo contra o
Tubarão no Stil do Estado. Abel

quer garantir a primeira coloca

ção no grupo. "Isso nos dará a

oportunidade de disputar a se

gunda partida tla semifmal em

casa, além que conquistarmos
mais um troféu para o clube".

lheiro do campeonato - Alaor,
com 21 gols marcados -, outro

artilheiro se destaca na competi
ção, Índio comJ6 gols.

Nos 20 jogos disputados em.
seusdomínios, oJuventus venceu
J2 partidas, empatou 4 e perdeu
4. Esses números e o crescimento

daequipeao longodo catarinense,
credenciamo "Moleque" paraser
urn dos candidatos ao título da

temporada de 1994.
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