
Aberturaontem CR$ 2.750,00 = R$l,OO
.c. V - CUB subiu 2,40% em
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RUA TENENTE SILVEIRA. S/No

Dep6sito causou danos ao meio ambiente

POLUiÇÃO

lbamamandaCeva/recuperar
. a área utiliuula como lixão

.

Por determinação do

Ibama, quenotificou aem

presa na semana passada,
aCeval,unidade deRio da
Luz (Jaraguá do Sul) terá
que recuperar toda a área

. que vinhautilizandocomo
um lixão acéu aberto eque
acabou por provocar pro
blemas ambientais, com a

poluição deum riacho.

Página4

Guaramirim tem Projeto alterará
novo secretário lei que cobra a

deObras eWação taxa de Melhoria

Cadernetas de pou
pança com aniversá
rio hoje, 7, terão um
rendimento de
3,6580%.

CR$ 15.021,00
CR$ 18.759,00
CR$ 32.882,00

Novembro

Dezembro

Janeiro -

DalmarFevereiro-' CR$ 42.829,00
Mínimo fIXO - R$ 70,00

PROMESSA

Paulo 'Afonso garante .

.

. !f:11'\W>"'" �f\
para Iaraguâ em seu go�t�

.

'. t�"'--, Cl rQ; }
. J araguä do Sul tem ranças políticas e coordena- deseugove��

chances de participardo go- dores de sua campanha na é de que Q. ex-prefeito e

vemo estadual que se instala regiãodo Itapocu e planalto candidatode,:irõtado aoSena-
t . ,r ...,'

:: �o�e1::��1�!:6;!� �o�;�S:::;�;á�i:i���::� ���:�:Ir��=���
anunciada pelo governador algumincidentede percurso, eMeioAmbiente,quejáocu
eleito, Paulo Afonso Vieira, emboranão tenhadito o quê pou no governo Pedro Ivo!

durante reunião com lide- pode afastar Jaraguá do Sul Maldaner. Página 3

Página3 Página 4 Vieira promete participação de todas as micro"egiões

Fone/Fax (0473) 71-0091
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ReminiscênciasEDITORIAL

Cartasmarcadas
APharmaciaNova, daMarechalo governador eleito Paulo Afonso

Vieiraprivilegiaclaramente as regiõesOeste
e Sul do Estado na escolha de seu

secretariado. De novo, prevalecem os

interesses políticos na formação do primeiro
escalão, pouco importando se os nomes

indicados têm ou não capacidade para o

exercício dos cargos. Paulo Afonso quer
manter a unidade que o levou ao Palácio
Santa Catarina no segundo turno.

E, aomesmo tempo,depurar naturalmente
o partido de alguns nomes que, há muitos
anos empoleirados em cargos públicos, pou
co produziram em termos de votos nas elei

ções deste ano. Não age sozinho. Tudo é

orquestrado de maneira 'que o processo
ocorranaturalmente, semmaiores impactos.
Cidades como Jaraguádo Sul, Blumenau

e Joinville, os três maiores pólos industriais
de Santa Catarina, ficam praticamente
marginalizadas. Nestes redutos o PMDB
terá que contentar-se com migalhas. E, como

há pressões de fora para dentro, parece que
o fará. Mesmo queemJoinville o governador
eleito tenha sido vitorioso no segundo turno
em função da adesão do prefeito Wittich

Freitag (PFL).
Paulo Afonso diz que seu governo será

unia síntese de todas as microrregiões, mas
nó primeiro escalão tudo jáestápraticamente
definido. A partir de agora é segundo esca

lão parabaixo, onde aautonomiaestásempre
subordinadaaum superiornem sempremuito
interessado em assuntos que não estejam
diretamente ligados aos interesses de sua

própria região.
SecretariasdeEstado raramente trabalham

administrativamente sem privilegiar o as

pecto político. E todo secretário é, potenci
al, um candidato a cargo eletivo. Já vimos
isso antes e vamos verdenovo.A não serque
tenhamos uma representação política isen
ta. Que denuncie e cobre o que nos é devido.
Desdejá.

Esta foto lembra um passado
remoto, feita pelo Foto Loss, em que
se confundiam o antigo com os tem

pos de modernidade, em perfeita
harmonia. Deve ser do ano de 1965,
o último ano da adminístração do

prefeito Roland Harold Dornbusch ..
Já existia o calçamento à

paralelepípedo, da administração
anterior de Artur MUller, mas

permanecia um velho poste de

madeira, onde foi afixada uma

moderna luminária que era

inaugurado naquelaocasião, tomando
a cidade melhor iluminada.

Hojeessas duas casas geminadas
foram substituídas por umamoderna

construção, pertencente à família

Hertel, construída no decorrer do
ano de 1987, onde se acha instalada

a Loja Koerich, no começa da rua 1

(Mal. Deodoro), o futuro calçadão
da urbe.

Mas tudo começou com a vinda

para Jaraguá de Carlos Nilsen, ale

mão, solteiro, que se engajou na

construção da Estrada de Ferro São
Paulo-Rio Grande-Ramal de São

Francisco e foi ele que empreitou a

construção dos pilares dentro do rio
ltapocu sobre os quais se construiu,
primeiro uma de madeira e, depois,
de ferro, que é aquela que corre

paralelamente com a ponte
rodoviária, denominada de "Walter

Breithaupt'', aí no começo da rua

184, denominada de "Bernardo
Dornbusch" .

Concluídos os trabalhos, resolveu
fíxar-seaquí, comprando daColônia
Jaraguá, adm. por Domingos
Rodrigues da Nova Júnior, ao lado
dapropriedadedo relojoeiro HusadeI,
de Blumenau, hoje propriedade da
família Hertel. o terreno até a linha

férrea, levantando pequena
construção de alvenaria e junto do
bar levantou um pavilhão em estilo
mirante de dois pavimentos, em

forma oitavada com frente de
madeira, coberto de folhas de

flandres, destinados aos

freqUentadores do bar, e na parte de
cima se reservava para os amantes

de carteados. Esta propriedade três
anos depois vendeu para Walter

Hertel, progenitordo expedicionário
ehecóidaIlGuerraMundial,Walter
Carlos Hertel.
a prof. Emílio da Silva, em seu

2° Livro de Jaraguä - UmCapitu
lo daPovoação doVale do Itapocu,
consigna um fato até então inédito
num povoado com urnas 10 a 15
casas:

"

... velho e doentio, sentia

aproximar-se o fim de seus dias de
vida. Antes, porém, tratou com seu

conterrâneo Otto Rumor, mestre da
la bandinha musical de sua época o
preço pela tocata fúnebre, quando
viesse a falecer. Tudo combinado e

. pago antecipadamente ... a ano de

1912, na vila, foi palco do primeiro
sepultamento acompanhado demú
sica fúnebre até baixar até baixar à
terra o primeiro proprietário, de um
quiosque "mirante" cuja ereção se

situavajunto a passagem de nivel da
RedeF.F.S.A. naatualAv.Marechal
Deodoro da Fonseca. Ninguém, dos
velhos pioneiros aqui sepultados
posteriormente a Nilson, houvesse
por bem de tentar empiricamente
um ato semelhante, cultivado pela
nobreza na época de antanho ... "

A construção deixou de existir

quando ali se achava instalada a

Pharmacia Nova, de Roberto
Maurício Horst, filho deGeorgHorst,
a "Sternapotheke" - a Farmácia

Estrella, situada no caminho novo,

atual rua 4 (Pres. Ep. Pessoa).
Em 1927 ("CP", ed. 410, de 26/

03) aparecia um anúncio em ale-
.

mão: "Da wo die Welt mit Brettern

vernagelt ist - Beachten Sie bitte das
Schaufenster Pharmacia Nova, in

kürze die besten Arzenein gegen
Kopf und Magenschmerzen "

(traduzindo - Lá onde o Mundo se

achapregado com tábuas - note você
navitrinePharmaciaNova, em breve
os melhores remédios para dores de

cabeça e barriga).
Em 04/07/34, faleciaGeorg, seu'

pai, e Roberto assumia a velha
farmácia com seu ajudante Ricardo
Gruenwaldt, transferindo a

Pharmacia Estrella para a Mal.
Deodoro, de suapropriedade ("CP",
ed.738/34).

Fritz �on Jaraguá - 12/94

Direitos dos consumidores
* Walte, Falcone

Comprar remédios - desdeque
em cartelas aluminizadas ou não
e que possam ser divididos na

quantidade indicada pelo médi
co; ao comprar produtos
importados, aloja temaobrigação
de prestar a devida assistência

técnica;'
.

aviso de que não se respon
sabilizam. Estes são alguns
direitos que nós os consumidores
temos e que ignoramos.
Naturalmente temos que estar

munidos de documentos,
principalmente a nota fiscal de

compras. Estes avisos foram da
dos há cerca de duas semanas em

jornal televisivo, e indubita
velmente é de grande utilidade
para o consumidor, que
normalmente não é tratado com o

respeitoe acidadaniaquemerece.
- Recebemos aviso do Plano

União Saúde, assinado pela
gerente, Ivana Koemer e pelo
médico revisor, ÁtomosGalastri,
de quenão sãopermitidos exames

para chek-up:
- A previdência social - SUS -

no� pagou em 30/11/94 consultas
referentes aomês de setembro do
ano em curso no valor deR$ 2,04
(dois reais equatrocentavos). Isto
é um desrespeito para coto a co

munidade!
- Solicitamos aos colegas que

me procurem, pois nossa entida
de de classe, o Simesc, está
alterando a sistemática de

cobrança, com débito em conta

automático. Lembro que' nosso
sindicato é imprescindível a nos
sa defesa de classe (trabalhista),
inclusive pondo à disposição
serviços jurídicos.

arespon- (o/lsumido/sabili-
dade por •

'r o ub
ö

s Ig/lO/O
ou ava- osseus
rias em

veículos ditei/os �,

nos esta-

cionamentos privativos (bancos,
supermercados, lojas, etc.) é do
comerciante, independente do *Médico

EXPEDIENTE

CORREIODOPOVO
CGC84.436.591/0001-34

EugênioVlclDrSchmöckei
DlretorGerai

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 122 •

l' andar ••a1a 1 • Jaraou6 do Sul • SC

PRODUÇÃO
GráficaeEditoraCPLtda..

Administração: Francisco Alves

Depto. Comerciai: Maria Api Alves
Circulação: Dalva R. E. Nagel
Editor: Celso MachadoMTB-DRT(SC) 153
Repórter: Marcial David Murara e . Yvome A. S.
GonçalvesMTB·DRT(SC)219
R�A�.PlMddldt:Av.MaI, DeodOlo, 122, 1'end.· Sala2·CGC: 00, 105,755/0001-60In,or, Elf.: 252.769.244 / CEP89251-7001 CaixaPostal19
CEP89251·970·Jar-"doSul, Fale 104731 72-3363 FaneIfIx (0473171-0091.Osa1faosCM/nodo$nOoretrefernatY>Wllndoblnd,

Diagramação: Jaime de Borba MTB-DRT(SC) 32
Composição: Adriano Trentini e Denilson Leite
Arte final: Arialves Laus

.

Fotolitos: Cesar Junkes
Impressão: Adir Vieira

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



POLíTICAJaraguá do Sul, 7 de dezembro de 1994 CORREIODOPOVO - 3

Retranca
(C.M.)

PAlAVRA

PauloAfonsogarante que
laraguá está no governo

Sópalavras!
Governo de Paulo Afonso Vieira já está definido em termos de
secretariado. Sul e Oeste vão estar representados maciçamente
no primeiro escalão, como prêmio pela vitória que deram ao

candidato. Vieira diz que não fará uma administração
discriminatória, porém já está discriminando. Õbvio que, na

prática, tais secretários vão puxar a brasa para a sardinha
deles. Como se vê, parece que a tal democracia continua

combalida: quem vota contra, exercendo um legítimo direito de
escolha, dana-se.

Jaraguá do Sul ,- "Só um

acidente de percurso poderá
deixar Jaraguá do Sul fora de meu

governo". A afmnação é do go
vernador
eleitoPaulo IJtRJIII

o governador eleito disse que
vai convocar pessoas ligadas ao

PFL e POT, partidos que o ajuda
ram no segundo turno, procuran
do, ao mesmo tempo, estabelecer

relações de boa viz,inhança com os

partidos de oposição ao seu go
verno. Vieira garantiu que as obras
em andamento não serão interrom

pidas. "Serão inauguradas, com

certeza", afirmou. Porém, sobre

projetos em fase de elaboração e

licitaçõesjá lançadas, disse quehä
,
necessidade de uma avaliação em

termos de orçamento.
Sobre aparticipação deJaraguá

do Sul em seu governo, disse que
há vários nomes, entre eles o de
Adernar Duwe (ex-vice-prefeito e

candidato derrotado ao Senado),
que já ocupou a Secretaria de De
senvolvimentoUrbanoeMeioAm
biente (Seduma), no governoPedro
Ivo Campos. Duwe pode ser indi-

cado para reassumir aquela pasta.
OescritórioqueexistiaemJaraguá
do Sul, da Fatma, deverá ser

reativado e reestruturado.

Sobre a situação financeira do

Estado, Paulo Afonso acha que a

curto prazo "a casa estará em or

dern, sem atraso de salários e 130".

Concorda com a defasagem salari -

al dos funcionários públicos esta

duais e diz que o assunto precisa
ser revisto com urgência. Teme,
apenas, os financiamentos a longo
prazo, que podem criar problemas
de ordem orçamentária. Quanto a

isenção do ICMS para as

microempresas, disse que vai dis
cutir o assunto com a Fainpesc,
sobre amaneira de se fazer isso.

"A isenção, porém, é apenas
uma parte deste projeto que tam
bém prevê todo o apoio e incenti

vo do Estado", concluiu Paulo
Afonso.

Luzes 3
Afinal, caprichar um pouco

mais, até para proporcionar
bons momentos de descontra
ção à população nativa e visi
tantes,' não custaria nem um

tostão a mais no bolso do con

tribuinte. Que é na verdade,
quem paga a conta.

Nascendo
O primeiro projeto na área

habitacional de Jaraguâ, de
pois de criada a secretaria

municipal, começa a semateri
aiizar. São BO apartamentos
populares, na Vila Amizade.
Porém, depende ainda de libe
raçãodaCaixaliconõmicaFe
deral a quemfoi encaminhado
opedido de financiamento.

Afonso
Vieira que
esteve em

Jaraguá do

Sul no sã- "SIld"."
;3,bado,

reunido
com lideranças políticas e coorde
nadores de sua campanha nas re

giões norte e nordeste. Vieira

garantiu que seu governo será
uma síntese de todas as

microrregiões que estarão repre
sentadas no núcleo de governo,
"quenão se limite apenas ao secre
tariado mas' que inclui, também,
diretorias, empresas estatais, fun
dações".

Diferente
Guaramirim programa a

chegada de Papai Noel com
outros ingredientes, além da

distribuição de balas às crian

ças. Uma vasta programação
cultural, envolvendo escolas,
em todas as faixas etárias, já
está definida. Na praça
Cantalício Érico Flores (cen
tro) a partir das 19 horas de

domingo, l l.Pelaprimeiravez;
com espetáculo pirotécnico.

Parcialidade
Ação recente de fiscais da

Receita Federal de Joinville

foi só contra pequenos, de
quem levaram tudo sob o pre
texto de contrabando (não ti
nham notas fiscais). Foi, cla
ramente, um ato discrimi
natório. É só olharcertas vitri
nas por aí onde mercadorias
idênticas estão expostas. Será
que têm notas?

EMPOSSADO

Aguiarfala em trabalho de equipeMudança
As, sete guaritas existentes

em passagens de nível (linha
ferroviária) em Jaraguá do
Sulpoderão ser terceirizadas.
Hoje, os 2Bfuncionários (qua
tro em cada uma) são pagos
pela prefeitura. Alguns deles
bebem e dormem, quando de
veriam estar atentos à segu
rança do trânsito nestas áreas.

Luzes I
A iluminação de Natal das

duas igrejas do centro (católi
ca e evangélica) parece não

estar completa. Numa reflete
apenas uma das linhas

arquitetônicas e na outra dá a

impressão de que alguma coi
sa foi decepada na torre.

Guaramirim-Oex-prefeitode
Guaramírim, José Prefeito de

Aguiar, tomou posse na segunda
feira, 5, no cargo de secretário

municipal de Obras, Viação e Sa
neamento. O cargo estava vago e

anteriormente foi ocupado pelo
vice-prefeito Valdir Víck, que ma
nifestou desejo de se afastar da

função. "Não assumo para ditar

ordensmas simparacolaborar com

todos", disse Aguiar, acrescen

tando desejar que tenha condi

ções de trabalho paradar continui
dade ao que já foi feito por Vick,
O novo secretário também disse

esperar a colaboração da Câmara
de Vereadores e apelou para que
seja alertado.sobre qualquer erro
que possa cometer "no sentido de

que possamos corrigf-lo", Bem re

lacionado, José Aguiar conhece o

trabalho que vai executarpois já foi
prefeito domunicípio entre os anos
de1983e1989.

Em suamanifestação, o prefeito '

Victor Klein disse que as novas

nomeações de secretários "não

significam que estes sejam candi
datos em'96", referindo-se a espe-

Aos pobres
É possível que ainda neste

ano o governofedera! libere o
dinheiro destinado aO progra
ma de distribuição gratuita de
leite para crianças e gestantes
desnutridas. E, até, empropor
çõesmaiores do que oprevisto,
superando a casa dos R$ 100
mil.

Luzes 2
Aliás, como um todo a ilu

minação no centro da cidade
não agrada. Fios dependura
dos com lâmpadas coloridas,
em algumas ruas dá a impres
sãode se estarno hallde entra
da de um circo. Colocadas
entre as árvores, com certeza o

visual seria bem mais bonito. Posse de Aguiar na segunda-feira, 5

afastamento expontâneo do titulár
- e também vice-prefeito, Valdir
Vick. "Foi, inclusive, como outras

pessoas, consultado e disse que
nada tinha a opor", afirmou o pre
feito. J-osé Prefeito Aguiar venceu
aseleiçõesmunicipaisem 1982,der
rotando dois candidatos do PMDB
- Antonio Zimmermann e Alvarino

da Silva (ambos tinham como vice

Mario' Airoso) - por uma diferença
apertadíssima de 32 votos.

culações da imprensa sobre o as

sunto. I'Não há pressa", raciocina
Kleín.paraquemumaboaadmínis
tração é que dirá se os secretários

serão ou não candidatos. "Temos

que �nsar que, no município, so
mos vitoriosos contra o PMDB

que é, na verdade, o nosso adver
sário político em Guaramirim.

Segundo Victor Klein, a nome
ação do novo secretário de Obras,
Viação e Saneamento deu-se pelo

SERVIMOS BUFFET DE SORVETE

TORTAS, TAÇAS E SANDUICHES GELADOS, TAMBÉM COM CAFÉ,
CHOCOLATE OUENTE, BOLOS E SALGADOS

Venha provar nossas delíCias!
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 819 - Fone(0473) 71-8724
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MEIOAMBIENTE. MUDANÇA

Ceval inicia recuperação Projeto altera sistema de

d �. I
' �,1, I"

-
. cobrança dapavimentaçãoe area po Ulua com lxao Jaraguä do Sul- Projeto de díçõesespecíaisreferenteãrenda

,

lei alterando o artigo 257 do CÓ- familíardocontribuínte, também
com juros de 1% ao mês. No
sistema de mutirão' a prefeitura
participa com a preparação do
leito da rua, tubulação, bocas
de-lobo e areia. A mão-de-obra,
lajotas emeio-fio ficampor con
ta dos moradores. Dependendo
da largura da rua, o customédio,
hoje, para os moradores, fica em
tomo de R$ 7,5.

Para o próximo ano, a partir
de fevereiro, a experiência feita
em Nereu Ramos com o dinacal

(pavimentação econômica)
passa a ser aplicada no bairro
Ana Paula. A vida útil deste tipo
de pavimentação, quando de
uso intenso, é de cinco anos.

Nos últimos dois anos a

prefeitura já pavimentou 150
mil m2 de ruas e outros 50

quilômetros já estão sendo lici
tados.

digo Tributário do município
deve serapreciadonos próximos
dias pelaCâmara de Vereadores.
O projeto refere-se a alterações
introduzidas na cobrança da taxa
de Contribuição de Melhorias

(pavimentação), aumentando os
prazos de quitação ediminuindo
os descontos.Tal providência foi
necessária porque como vinha
sendo aplicada, a legislação
oneravaemquase 30% amais os
custos quando a obra era

realizada pelo sistema de
mutirão.

Pela proposta enviada à

Câmara, os pagamentos foram
divididos em três opções: em até
três parcelasmensais, apartir da
notificação, com bonificação de

10%; em até 24 parcelas com

juros mensais de 1% e em até 36
meses, quando tratar-sé de con-

J araguá do Sul - Notifica
da pelo Ibama na semana passa
da, a empresa Ceval Alimentos,
unidade localizada em Rio da
Luz, Jaraguá do Sul, já iniciou a

remoção de detritos que vinha

depositando em um lixão parti
cular,

moradores ao Ibama. sua unidadematriz, o assessor da
Além de um terrível mau diretoria, Herculano Domício,

cheiro, um riacho que corta a transferiu a culpa pela
região acabou sendo completa- irregularidade à gerência de
'mente poluído, provocando a Jaraguá do Sul que, segundo ele,
morte de centenas de peixes..A agia por conta própria.
açãodaschuvasacabavaporlevar Gentil LuizMárcio, gerente
detritos para dentro do riacho. da unidade de Jaraguá do Sul,
Até que recupere totalmente a garantiu que o problema está
ärea.além do embargoaempresa sendo resolvido, mas que a

foimultadaemR$15mildiários, empresa não tem onde atirar
incluindo denúncia que será en- os detritos. Lembrou que,
caminhada pelo Ibama ao recentemente, a empresa
Ministério Público. construíu sua estação de

EmRio daLuz aempresaaba- , tratamento de efluentes na

te, em média, 75mil frangos por qual investiu US$ 2 milhões,
dia cujas vísceras e outras partes que já está em fase de testes,
não aproveitadas eram atiradas devendo resolver todos os

no lixão a céu aberto. Na cidade problemas gerados ao meio
de Gaspar, onde a empresa tem ambiente.

'Ibomo
multoe

obrigo õ

pr o v o
can do
s é ri o s

proble
mas ao

m e i o
ambien-

-

retUperofoo
te e aos

vizinhos. Num aterro ilegal, to
neladas de dejetos vinham sendo

depositadas todos os dias no lo
cal, o queprovocou adenúncia de

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL - SC

EDITAL TOMADA DE PRÉÇO - N2 018/94II

,II

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, leva ao conhecimento dos
interessados que, em conformidade com o que preceitua a Lei nº 8�666 de 21 de junho de 1993,
com as alterações da Lei nº 8.883 de 08 de junho de 1994, encontra-se aberta licitação na

modalidade de TOMADA DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO, para contratação dos SERViÇOS
DE CAMINHÕES, RETROESCAVADEIRAS E TRATORES DE ESTEIRA COM CAPACIDADE
DE 8,5 A 10 TONELADAS para um total de 1.000 (mil) horas de serviço cada conforme consta
neste Edital. Os envelopes nº 01 "DOCUMENTAÇÃO" e nº 02 "PRÖPOSTA", deverão ser

entregues no ediHcio-sede desta Prefeitura Municipal, sito à Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 247,
na Divisão de Protocolo, ate às 11 :00 horas do dia 22 de dezembro de 1994 serão abertos no
mesmo dia às 14:00 horas.

A íntegra e demais informações serão fornecidas aos interessados, na Secretaria de
Obras e Viação, no horário de 09:00 às 15:00 horas, no endereço supracitado, ou pelo telstons
nº (0473) 71-0988.

:::"i: Infra-estrutura, atendimento especial e locais
!:::::: ideais para conven�ões e semin6rios.
i:�{.",_==========."""===""",,,
::;:;:::; .0.0 ::::::::::.;:: ;::;:::;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:::;:::::;:::;:::::::;:::;::::::::::::::::;;:::::::::::�:��r�):�::::'

Jaraguá do Sul, 05 de novembro de 1994.

DURVALVASEL
PrefeitoMunicipal

I�A�A-Nf)S IIIIA ,TISI'I'A
POS'''', )JE VEN)JA..4i .nINI'O A 11AlUlICA,

.

lUlA JOINVILLE 13i!1G
LOJA..4i )JALMAll- AV. (�)�'rÚLIO VAll(�A..4i, 12U

.JAIL\(.IJA I)() Sill.. - S(�
'1f)NI� 7 I - I (.(.(.

'

• MalhasDalmar
-ram a pronla anlraga: Mala·malha,

I malatinha,malaton llao a camurçado
lalalmanla marearlzada, labrleadaa
com a malhar laenalagla

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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LIXO INAUGURADA

Conmuo deve ser Praçaatraigrandepúblicoaocentro
renovado só com o

serviço melhorado
J araguá do Sul - A em

presa Engepasa, de Joinville,
responsável pelos serviços de
coleta de
lixo e Servit_

tiMl.varrição
de ruas

em Ja- iii_
. raguá do sollslozSul, tem

até o mês
de janeiro do próximo ano

para regularizar o trabalho -

alvo, nos últimos meses, de

reclamações quasequediárias
IJ

dapopulação.Háalgumtempo
a empresa alegou problemas
comacontratação demão-de
obra, inexistentenacidade, se

gundo ela. Em janeiro vence o
contrato de prestação de servi
ços e que só será renovado,

segundo o prefeito Durval

Vasel, seaempresacumpriras
cláusulas contratuais.

. Na verdade, segundo cons
ta, a Engepasa tem problemas
paracontratarmão-de-obraem

função dos baixos salários que
paga - em tomo de R$ 80,00
mais uma cesta básica. Por

isso não conseguepreenchero
efetivo necessário de 40 ho

menspara acoletade 800tone.,

ladas/mês e varrição de cente
nas de ruas. Hoje, a prefeitura
pagaoequivalente aR$ 33,50a
tonelada de lixo e outros R$
17,32 porquilômetrcvarrido.

Terceirizando
Dentro do projeto de racio

nalização dos serviços, a pre
feitura estuda a possibilidade
de terceirizar os serviços de

segurança nas sete guaritas
existentes em igual número de
passagens de nível no períme
trourbano. São28 funcionários

(quatro em cada guarita) pa

gos hoje pelaprefeitura.

l I N H A ESCOLAR
'NtIfK:NJO�TU60I'oIDUSTlIIAI.�" '�OlJl,llf\llllONlUSJWI�1!�""'DW<!�O'lÇMIf""O
Cl\[)fIl.\COHCHA.f'I.ÁSlICA-DM�C'OIIEJ ffflMt!II.u""''''�Uo!l'I<f!O�f
""'1fI!W.fMfÓIIMCA""'COAI;I,�.<WO.��

@t! r� /.....�0. s»».�» jt _.x-:*:':x·.. A·:': v.::-::.. t"�
xw _� �== __

�-r.:rr-:J

Jaraguá do Sul - A inaugura
ção das reformas e ampliação da

praça Ângelo Piazera, sábado, 3,

esportes e play-ground, Ao anoite

cer, o coraldaEscolaMunicipalAna

ToweNageleaOrquestradeCordas
levou um grandepúblico ao centro

.

da Scar proporcionaram um belo

da cidade já a partir das primeiras espetáculo, interpretando músicas

horas da tarde. A praça, que tem

dois espaços culturais abertos ao

público, é uma das mais modernas

deSantaCatarinajáquenãoselimita

apenas a árvores e flores co-mo é

comum na maioria das cidades.

Crianças e adultos, durante ho-

dofolcloree natalinas, commomen
tos de emoção. A chegada de Papai
Noel foi outro instante de vibração
para as crianças, presentes em gran
de número .

A bordo de uma viatura do cor

po de bombeiros, Noel distribuiu
,

ras, distraíram-secom as atrações da balas e sorrisos, tendo recebido,

praça, que inclui uma quadra de simbolicamente, as chaves da ci-

dade das mãos do prefeito Durval
VaseI. O ato culminou com um es

petáculo pirotécnico de grande
beleza. Mesmo antes de ter sido

inaugurada, apraçaÂngelo Piazera
já atraíra, todos os dias, grande
número de pessoas e, agora, esta

freqüência tem aumentado consi

deravelmente, principalmente à

noite. Segundo o secretário de Pla

nejamento, Octaviano Pamplona,
mais bancos e árvores para
sombreamento poderão ser inclu

ídos caso haja necessidade.

lucio Sassi

Grande público foi ii praça no sábado, 3

Bon. preço•• boa�'._,. com
novidadea. rn:xti. IT8scullna, t,rrini1a ,Infantil.

Av. Mal Deodoro da Fonseca, 260
Fon.: 72-3388

•

_.,-�,>;"".,,"".,.,.
''_:f�

METALFAANCA
INOú'T,n.... COMII:ItCIO DE MOVIT. l.TO....

'ARADO. DO SUL ', .......CA"""" (0478) 711-1"'8
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Wagnerapresentaemendas A ética também se aprende

b' i â
'

'

com atitudes e, testemunhos
Para as o ras o ltanocu Curiti';'-"Amo,aJé�serea DepartamentcdefälosofiaeCurso

, ',r realização máxima desse ser; por de Mestrado, sob a coordenação
meio de sua ação. O processo de da professora Dagmar Haj Mussi.
auto-realização tende ao infinito. Na percepção do educador, há
Dos pseudo-bens que o coração de um clamormundial pela ética, em
'muitas pessoas reclamam, o parte.possivelménte.por causa de
dinheiro é o mais perigoso deles. tantas perplexidades, violência,
Não é fácil viver atitudes éticas drogas, inseguranças, insatísfação.
sem uma linguagem corres- "Éticaé.o ser pessoa, tudoo que o

pondente, que se viva e exerça ser é", fundamentou, Segundo ele,
poder sobre a pessoa. A ética tam- éticaproflssional, empresarial, po
bém se aprende com atitudes e lítica e jornalística é o tema

testemunhos na fanu1ia, meios de presente. "Todas as grandes ques
comunicação, escola, orga- tões humanas universais passam
nizações, em todos os lugares, en- por profunda reflexão do que o

fim." homem é", considerou.
AafirmaçãoédoprofessorLuiz "OsDezMandamentosdeDeus

Jean Lauand, da USP, durante continuam intactas", lembrou. A
palestrasquepr.oferiunaPUC,PR, base da moral está presente em

dia 21 de outubro, sobre Ética: todas as culturas e em todas as

Pundamentos Clässícos, promo- partes da terra. PUC-PR - Vida
ção Pastoral Universitária, Universitária, n° 73 - 11/12/94.

VERBAS

, F lori�nópolis -'o deputado
UdoWagner (PPR) foi o responsä
vel por 100 das 466 emendas apre
sentadas este ano ao projeto de lei

do orça-
mento esta

dual para o

exercício fi-

11111111(611
4. tlil

nanceiro de

1995. D.os IISStI,lIl't1'
40 parla-
ment are s 1'tI11I'SIIS
da Assem- -------

bléiaLegíslativa, apenas 16 deles

apresentaram propostas relativas
à obras de suas regiões eleítoraís,

As 100 emendas, que foram
consideradas um recorde, são to

das referentes' às obras
reivindicadas pela região de

Jaraguä do Sul. UdoWagner lem
bra que apenas exerceu uma das

prerrogativas como deputado es

tadual, à de apresentar sugestões
para melhorar qualquer projeto de
lei, especialmente o orçamentãrío,
que assegura a aplicação de ver

bas para obras realizadas pelo go- apresentado, tendo em vista de com as suas prerrogativas par
vemo do Estado. termos conhecimento das obras lamentares estando no exercí-

"Acho extremamente impor- prioritárias na região de Jaraguá", cio do cargo, "para assegurar
tante destacar recursos orçamen- comentou. -recursos para que estas obras
täríos da região que represento na Udo Wagner frisou ainda se tornem uma realidade, prin
Assembléia Legislativa. Este nú- que como legislador não pode- cipalmente as que já estão em

mero e�pressiv.o de propostas foi
,

ria se omitir de agir de acordo execução", concluiu.

Utlo Wagner: 100 emendas ao orçamento

MORAL

MAISVAGAS

VilaLalauganharáumar.
nova crecheano que vem

Jaraguá doSul-Um terreno
,

de 1.524,75m2, destinado à

construção de uma nova Creche
na Vila Lalau, está sendo doado
pelaempresaMarisol, atravésdo
projeto de lei que já está na

CâmaradeVereadores.Acreche
faz parte do convênio celebrado
entre a prefeitura e o Sesi e de-

pois'de concluída será entregue
àquela instituição que a

administrará. Éuma das seis uni
dades projetadas para abrigar
crianças de O a 6 anos emregiões
populosas como é o caso da Vila

, Lalau, onde a creche municipal
existente já não suporta mais a

demanda.

Center Som CD's .'Discos e Fitas
.Uma loja dif�rente com uma grande variedade na linha de CD's:
.Uma linha completa de todos os gêneros (samba - reck - dôssícos, etc).

-, .CD's diretos das gravadoras sem intermediários e um excelente atendimento .

•Oferecemos linha completa de som, porta CD's: porta cassetes, agulhas pl
toca dlsco, encordamenfos p/ violões e guitarras.
'.Promoção de CD'scam mais de 1000 CD's à 9,70 Reais.

Disco a partir de 3,80 Reais:

•A llquídoçõo é fantástica
.E mais: Fitas virgens, violões, controle pi vídeo-game/etc ...
•Uma loja do futuro, moderna e" criativa.

Àv. Marechal Deodoro da Fonseca, 406 - Jaraguá do Suf - se �'Fone '.71-2847

CENTER
SOM

c u-» DISCOS FITAS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VARIG RIO-StJl
Fone/Fax Fone/Fax

(0473)71-0091· (0473) 71-0091

PARA-BRISAS

Pára-brisas e vidros,
novos e usados papa

automóveis.

Em Nepeu Ramos ao

lado do campo Estpella.

72-2218

CPCLASSIRCADOS

72-3363 II

COMPRA-VENDE
TROCA-FINANCIA
AUTOMÓVEIS

COMPRA-VENDE
TROCA - FINANCIA

CAMINHÕES

GOLCLGAS.
FIAT FIORINO
OPALA COMODORO CI AR E DIR.
ESCOR". GL GAS.
DELREYGLX
ESCORr L CI OPCIONAL XR3
BEllNA ElEL REY L
BELINA DEL REY
DELREYGUIA

BRANCO
BRANCO
PRETO
DOURADO
DOURA90'
�UL
DOURAElO
BRANCA
CINZA

92
91
89
88
84

92
91
90,
90
90
89
88
88
87

VERMELHO
BEGE
BEGE
VERMELHA
MARROM

VW7.110S
JEEPJAVALI TURBO
F4000
D20 CABINE DUPLA
F1000

MATRIZ: Av. Getúlio Vargas. 754 - Fone/Fax (0473) 72-2577
Jaraguá do Sul - SC

MATRIZ: Av. Getúlio Vargas. 754 - Fone/Fax (0473) 72-2577
Jaraguá do Sul - SC

Comunica que mudou-se Rua da Reinoldo Rau para a Rua Domingos Rodrigues da Nova Jr., defronte do Edifício Jacob Emmendoerfer,
nesta cidade, onde espera continuar a merecer a preferência de sua distinta clientela.
Comunica também, que o carro que lhe foi roubado ainda não foi localizado. Jorge Martins

Carvalho. Apenas RS
, 85.000,00 (parcelados
em até 24 meses)

Só

Aqui está ...
*,

Apartamento com

220m2 (2 garagens) Ed.

. *

Apartamento com,'

65m2 (1 quarta) Res.

...seo novo·
, >,

lar

3,11

l
UAUNDA e

3,ee
•

IIiQUARTO I;

t,1I

•

I AREA DE SERUftO
QUARTO

II
3,ee 3,8e >

CASA ,DE MADEIRA DE 84M2 - PREÇO R$ 9.645,00 -

Entrada R$ 4.,882,50 - 12 x R$ 498,33 ou 24 x R$ 293,39
II.
CASAS DE ALVENARIA - Financiamento em até 60 meses

II

1,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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��.. 28 km depraias e apenas umprédio: o sen
EDIFíCIOGINAMARAPlono - O PRIMEIRO�RÉDIORESIDENCIALNA

-

PRAIA GRANDE DO ERVINO, NA ILHA DE SAO FRANCISCO DO SUL.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! E D C o
.

Gina MaJra Piotto
SÃO FRANCISCO DO SUL - SC

PREços
APARTIRDE

R$28mil

CURITIBA: 180km
JOINVILLE: 40km
BLUMENAU: gOlem
JARAGUÁ DO SUL: 751em
B. CAMBORIÚ: 1001em
SÃO PAULO: 5801em*Entrada.

R$5.000
CVI*Financiamento

práprioematé
CONSTRUTORA

VIZOTO

INCORPORAÇÕES
CIVIS LIMITADA

48MESES
.ft:P:� EM JARAGUÁ DO SUL

vaDAS:
ENG TEe EXCLUSIVAS QOM:

.

j .

ENGETEC'
CRECI-934-J

Cel.Procóplo Gomes de Oliveira, 285

Jaraguá do Sul - Fone: (0473) 72-2679

2e3
D'_ Rr,l1TC RIOS

Rua Princesa Isabel, 238
5° andar - Salas 513A e 514A

Telefax (0474) 33,6603
Centro - Joinville - SC

Curitiba: (041) 243.353390 ai

"'105m2
ÁREA TOTAL

PRAIA
DOERVINO

A decoraMo e o mobiliírio lem carller meramenle iluslrawo, não fuendo plrle do im6v�, Os mapls de locllizlção são apenas referenciais em proporção, j Valor correspondenle is unidades 18 e '14 do prim�ro �so,

\

1) Casa - R. Epitácio Pessoa n° 85

2) Casa - R. Epitãcio pessoa n° 490

3) Casa - R. Bernardo Dornbusch

Frente Açougue Bylardt
4) Casa - Nova, 2 pisos, 205,OOm2, mais edícula

com 70,OOm2 próximo ao Vieirense.

5) Casa - R. José Emmendoerfer n° 1153

construção: 320,OOm2
terreno: 1.600m2

6) Casa - R. 199 - Angelo Vicenzi n° 66
Vila Nova (80,OOm2)

7) Casa - Lot. City Figueira (Alvenaria)
8) Casa - R. Pedro Avelino Fagundes n" 42

(Próxima ao Vieirense)
9) Casa - Champagnhat - R. Jacob Guessern° 394

construção: 339,OOm2
terreno: 532,OOm2.

10) Apto. - Mal. Deodoro - Ed. Hass, 3 aptos.

11) Apto. - Vil� Nova - 3 aptos.

12 Apto. - Resid. Amizade, 2 qtos (parte Financ.)
'C.E.F.

13) Apto. - Em construção, centro - Resid. Dunker

(entrada + 30 parcelas).

14) Apto. - Guaramirim - Centro.

15) Ter. - R. Epitácio Pessoa, 3.053m�.
16) Ter.- R. Epitácio Pessoa, próximo ao cinema.

17) Ter. - Lot. Behling, bairro Amizade

18) Ter. - Lot. do Juca, Ilha da Figueira

(entrada + 8 pare.)
19) Chácaras/Sítios - Rio da Luz, próximo a Ceval- !rl

IX
o
,62.500rn2. - Massaranduba - 170.000m2.

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira,285 :::��;����:':�;ncial Fone: (0473) 72·2679 e 72·3139
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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liA PíRULA"LIVRO' Neste final de semana na Scar
"A Pírula" é umaadaptação do

diretorGilmarMorettí, composta
porduas esquetes.Aprimeira "Ida
ao Teatro", fala do dia-a-dia de
um casal cômico e atrapalhado
que leva tudo ao extremo, quando
desejaassistirumapeça.Asegun
da "Planejamento Familiar à

Brasileira", conta aestória de um

casal simples que não consegue
controlar o número crescente de
filhos eporissoculpam um padre..

A primeira esquete é uma

introduçãodaseguinteeambas são
bem humoradas e prendem a aten

çãodoespectadorque, comcerteza,
irá se divertir do início ao firn.

O elenco da peça é formado

pelos atores Jonas, Ireno, Rubens,
Sandra, que são dirigidos por
GiImar Morettí e maquiados por
"Lu-Esthétiques". A duração é de
70minutos eaapresentaçãoacon
teceneste sábado e domingo (10 e
11),noanfiteatrodaScar, aopreço
de R$ 5,00 (desconto para quem
tiver o bônus).

AaeSdeseguirqualquer
regradeetiquetapara omundo
dos negócios, o fundamental é
que a pessoa esteja realmente

envolvida, com o seu trabalho.
Quem trabalha apenas "pelo
dinheiro" não tem espírito de
equipe, nãocria. nãodemonstra
interesse. Mesmo seguindo as

melhores regras de etiqueta,
pessoas assim não convencem.

Efazemmal a sipróprias, pois
não estão realizandoaquiloque
sonhampara suas vidas.

.

Este simpático livro de
Brennan & Block foi escrito
para que"! quer se respeitar
como pessoa até mesmo no

ambiente de trabalho. Etique
ta, afinal, é a arte de manter o
bomsensonas relações sociais.
Fugir dos formalismos exa

gerados, sem cair no extremo

oposto da intimidade de

artificial. Nos negócios, é
preciso não esquecerque antes
de tudo estamos tratando com

pessoas. E gente gosta, claro,
deserbemtratada, considerada,
respeitada. Essa é amensagem
do livro de Brennan & Block.

(UItUJ sugestão da Livraria
ePapelariaGrafipelL Fone 72-
'0137 ou 72-0972).

Rua Marechal Deodoro da
Fonseca esq. cl João Marcalto

Fone: 71-8553

Elenco de '� Pfrula": Uma comédia divertida quefala de coisas sérias

HENII

-

CORREIODOPovo-9

REDEGLOBO

06:30 - TelecÍJl'So " Grau

07:00 - Bom Dia Brasil

07:30 - Bom Dia Santa Catarina
08:00 - TV ColOsso
11 :45 - Jomal do Almoço
12:35 - Globo Esporte
12:50 - Rede Regional de

Noticias
13:15 � Jomal Hoje
13:40 - Video Show
14:15 - "lieta
15:00 - Rime - "Como eliminar seu

chefe"
16:50 - Os Trapalhões
17:23 - Escolinha do professor

Raimundo
17:55- Tropicaliente
18:55 - Quatro por Quatro
19:58 - RBS Noticias
20:07 - Jomal Nacional
20:42 - Pátria Minha

21 :50 - As Aventuras do

Superman
23:00 - Série Brasileira: "Incidenté

em Antares"
00:04 - Jornal da Globo

00:43 - Jomal da RBS

O�:OO - Filme - "Os três

mosqueteiros"

REDEBANJEIRANTES

05:00 - Igreja de Graça
06:30 - Diário Rural
07:00 - National Ge09raphic
07:30 - Informerciaí
08:00 - Dia-a-Dia
10:30 - Cozinha Maravilhosa da

Ofélia
11:00 - Rash - Edição da Manhã
12:00 - Acontece
12:30 - Esporte Total
13:15 - Esporte Local

15:15 - Silvia Poppovic
16;45 - Encontros Imediatos

17:15 - Superrnarket
17:45 - O melhor de todos

18:30 - Agrojornal
18:40 - Jomal da Barriga Verde
19:15 - Jomal Bandeirantes
20:00 - Um amor de famßia
20:30 - Faixa Nobre do Esporte
22:30 - Rime "Os mestres da

desordem"
00:30 - Jornal da Noite

01:00 - Flash
02:00 - Wortd Néws Tonight
"Alterações não comunicadas
são de responsabilidade das
emissoras..

ÁRIES - 21/3 a 20/4 - Se tudo· TOURO - 21/4. à 20/5 - O fim, a G�MEOS - 21/5 a 20/6 - Evite CÂNCER - 21/6 a 21n - Você LEÂO - 2217 a 22/8 - A energia VIRGEM - 23/8 a 22/9 - O trato

anda lhe parecendo dramático dissolução, nada disto deve criar deter-se nas crIticas que por nunca desistiu das suas inten- que há no seu interior é tamanha, normal quemantinhacom as pes-
demais, se você achaque estas uma onda demedO terrlvel na sua ventura estejam fazendo ao mun- ções, pode tê-Ias abafado, pode que você pode sentir-se como um soas comuns, aquelas que fa-

palavras sãoexageradas. sevocê alma. Depois deste aspecto do. Se o mundo em que vive está tê-Ias deixado de ladopor alguns vulcãoque está prestesaexplodir. zem parte da sua vida coticiana,
anda fazendo de contaque nadá dramático se anunciarão todas as à altura das suas justas expecta- _ Inataníes, mas desistir, nunca A explosão pode assustar muita pode ser intensificado com senti-
do que acontece tem realmente oportunidades de tornara suavida tivas, você tem ao seu dispor uma desistiu. Por isso, a sua consci- gente,masnaverdade jáse tornou mentos completamente fora do
a ver com você, entãovocê tam- mais parecida com todos aqueles grandequantidadedeenergiapara ,

ência está atenta às menores imprescindlvel.Sigaem frentesem comum. Este é um momento

bém andarecebendo ér1ticas das pensamentos que o deixam feliz. transformá-lo. Não seja preguiço- oportunidades de concretizar os reparar nos estragos, o aspecto criativo, e deve ser tratado como
pessoascomquem se relaciona. Aproveite tambémeste momento. so, lute pelos seus direitos. seus desejos. dramático está em movimento. tal, como as honras e baixarias.

LIBRA - 23/9 a 22/10 - Se você ESCORPIAO - 23/10 a 21/11 - SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12 - O CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/1- AQUÁRIO-21/1 a1912-Separa PEIXES - 20/2a20/3 - Se a pers-

não tivesse interesse nenhum Mesmo que o mundo estivesse aspecto dramático da existência é Não é de se admirar quemUi, chegar no topodas propostas que pectivado tuturolhepareceobscu-
emabsolutamente nada, as opor- completamente calmo e pacIfico, o sinal de que as coisas atingiram das pessoas que em outros tem- a sua própriaambição lhe faz você ra, você não está conseguindo
lunidades passanarnevocênem vocêsuspeitariadeque a1goacon- o seu devido fim, e que daqui pera pos foram admiráveis para você, deve tomar .atitudes que não pre- enxergarmuito bem. Talvez este-

as perceberia. Mas a sua mente
tece. Mas o mundo não está nem frente você poderá ter certeza de hoje você não as considere bem. fere, entãoháalgumacoisaerrada ja se preocupando demais com a

estáatenta aosmenores sinais e
calmo nem pacIfico, e mesmo

que o Sol brilhará com a radiância Não apenas as outras pessoas no processo todo. Descobrir esta agonia que sente no seu coração
assim você suspeita de algo queVOCê poderá perceber muitos se desenvolve por trás das coi- que lhe é caracterlstica, Vai ter mudam, comotambém você, que parte é dificil, porque talvez isto sem perceberque esta haveráde

destes e ficar seduzido com as sas. E o seu destino é desvendá- valido apena viver tudo o que você é o mais importante de todo este implique em reconhecer algumas passar, assim como tantas outras

POssibilidades de conquista. lo. viveu. processo. coisas a seu próprio respeito. coisas já passaram na sua vida.
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Gente & Informações

VISTA.-SE COM ELEGÂNCIA E CONCORRA AO SORTEIO SEMANAL
DE UMA 1VCOLORIDA E UM CORSA EM 11/01/9�

KAMISÃO MOOA SEMPRE .. 4 VEZES SI ÄCRÉSCIMO

.

VESTINDO VOC� DE CORPe> INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, 5i5i

N esta sexta-feira, 9,
na capital do Estado,
Florianópolis, acontece a

cerimõniade casamento

dos jovens Jackson
Favaro e Marisa Franco.
Ele filho de Antônio
Germano (Carmem Luci

Molardi) Favaro e ela

filha de João Guarino

(Der�ides Vicente dosSantos) Franco. Aos
''pombinhos'' as nossas
felicitações e

cumprimentos.

DE TRAdiçÃo ESPECiAliZAdo EM

CORTES de cabelos UNisSEX.
.

_"'I!!!!II!!A_tende em 3 endereços:
, IIr.t.llr�f4 ,

RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 36
Fone: (0473) 71-8864 -cl Toninho

REINOlDO RAU, 614
Fone: (0473) 72-2267 - cl Amarildo

PERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER LrdA.
- FUNDADAEMI917-

Tvad,ição em:

- Pepsianas
Res,idenciais e Come�ciais

- Móveis sob medida

Çonsulte-nos, fazemos
orçamento sem

compromisso.

VENDAS E REFORMAS
Rua Jacob Buck, 46 • Centro

(ao lado do Sesc)
Fone (0473) 72-0247

Jaraguá do Sul - sc

Persianas Verticais

.onfecçóes Sueli
V••llndo Geraçõe.

A I'.Marethal Deodoro, '1085
Po e{04n,71.331l·1....�doSul-SC

Motivode

orgulho
Com satisfação comunica

mos que neste dia 12, segunda
feira, tomará posse no cargo de
Promotor Público, o jara
guaenseAssisMarcielKretzer,
25, filho do casal amigoErrol e
Mariana Kretzer. A posse será
em Florianópolis, mas Assis
deverá assumir suas funções
em uma comarca do Oeste de

Santa Catarina. Os cum

primentos aAssis por esta con
quista que enche o papai Errol
de orgulho. só para ressaltar,
Assis foi um dos sete candida
tos que conseguiu aprovação
no concursoque reuniumaís de
540 candidatos. Sucesso!
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Raul Boesel quer subir 110 p6diomais l'ezes em 95

ESPORTES
TEMPORADA 95

espírito competitivo e

companheirismo, o piloto
paranaense é considerado atual
mente um dos maiores destaques
no cenário daFórmulaIndy.Todos
são unânimes em dizer que falta

apenas umavitóriaparaqueBoesel

possamostrar todo o seu potencial.
Iniciando sua carreira em 1974,

comopilotodekart,Raulparticipou
de diversas temporadas onde obte
vegrande sucesso nasmodalidades
de Fórmula Ford, Fórmula 3,
Fórmula 1 e, mais recentemente,

naFórmulaIndy.ResidindoemKey
Biscane, Flórida, Raul Boesel

aproveita todo o tempo livre para
cuidar da casa ao lado da sua.

mulher, Vera, e dos dois filhos,
Raulzinho eGabriela,mas terá que
fazermuitas viagens paraHilliard,
Ohio, onde está sediada a equipe
Rahal Rogan.

Boesel quer brigarpelo
título da Fórmula Indy
o piloto brasileiro Raul

Boesel vai disputar o Campeonato
Mundial de Fórmula Indy-95 pela
equipeRahallHogan, comumcarro

Lola-MercedeslIlmor. Será a

primeira vez, em seis temporadas
completas na categoriamáxima do
automo-

bilismo

norte

america

no, que
R a u I

Boesel,
36 a!1OS,

NDYO
•

.qUlp.
gOfOllt.
.StfUtUfO

Ú n i c o

brasileiro campeão mundial de
Marcas (Jaguar,em 1987) teráreais
chances de conquistar suaprimeira
vitória na Indy e, numa projeção
mais otimista, brigar pelo título do
certame.

"É umagrandehonra, paramim.

Moda
FEMlttlMfi E MfiSCallfifi

traditional

TRADEMARK

CARMIM
SPECTOR - INDUSTRIA E
COMÉRCIO DE COURO

Rua Emílio Carlos Jourdan, 62

pilotar para a equipe RahalJHogan
em 95. Além de contar com uma

excelente infra-estrutura,poiséuma
dasprincipais equipes da Indy, terei
como companheiro de equipe o

BobbyRahal, umpiloto que jäcon
quistou três títulos e 24 vitórias na

categoria. Além disso, teremos um
programa de testes intenso, o que
nunca conseguiu nas temporadas
anteriores, e estaremos desenvol

vendo os pneus GoodYear para as

corridas da temporada. Era exata

mente isso o que eu estava buscan
do na Indy: uma equipe competiti
va, um companheiro que somasse

dentro do team emuitas milhas de
testes. Essaéuma combinação que
poderá me trazer muitas alegrias
nopróximoano",disseRaul Boesel,
queteráospatrocínios daDuracell,
Marlboro, Banespa e GoodYear.

Combinando habilidade,

Guaramirim - Amanhã serão
definidos os fmalistas do IICam

peonato Municipal de Bocha de
. Guaramirim. Na segunda-feira,
5, foram conhecidos as quatro
equipes que farão as disputas se

mifinais, tanto na chave dos

ganhadores como na chave dos

perdedores. As finais acontecem
nos días 12 (perdedores) e 14

(ganhadores).
Disputam o título deste ano, na

chave dos ganhadores, as equipes
do Amizade I, Bublitz Materiais
de Construção, Transmagna
Transportes eOsHanemanns. Os

Equipes finalistas serão

conhecidas amanhãà noite
jogos serão realizados no sistema
"todos contra todos" e os dois

primeiros colocados fazem a fi

nal, enquanto os dois restantes

disputam o terceiro lugar. Nacha
ve dos perdedores, a disputa se

restringe apenas às duas equipes
melhores colocadas nesta fase se
mifinal.

No dia 15 de dezembro, quin
ta-feira, será realizado um

churrasco de encerramento da

competição, no Parque Munici
pal de Exposições "Perfeito
Manoel de Aguiar", a partir das
20 horas.

MAU CHEIRO.•.

BOCHA

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 cõin pronta entrega direto da fábrica.

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MANSKE LT�A.
RUA JOINVILLE, 1.�32 - FONE/FAX 72-1185 - JARAGUÁ DO SUL - SC

••• É COISA DO PASSADO Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DECEPÇÃO

Empate tira o Iuvetuus �o�ettievitouumplacar
.•

. ..
•

.

. elástico no segundo tempo
da final do catarinense

DEFESAS

No segundo tempo do jogo
que acabou com as pretensões
do Juventus de

.

chegar à final,
inédita, do catarinense, o resul
tado só não foimais desastroso

porque uma verdadeira muralha
estava colocada sob abaliza do

timedeJaraguádo Sul. Leonetti,
goleiro do Juventus, foi o grande
responsável pela manutenção
do placar, enquanto o time da .

casa, procurava
. desesperada

mente chegar ao gol da vitória.

..J araguádoSul-O sonho de

chegar à final do campeonato
catarinense ainda continua, mas o

Grêmio Esportivo Juventus terá de
buscar isso
na tempo
rada de 95,
porque
neste ano

nãodeu.Os

pouco mais
de4miltor-

centroavante Flávio chutou rasteiro
no canto colocando o seu time na

frente e dificultando ainda mais as

coisas para o Juventus que precisa
va vencer no tempo normal.

A resposta do Juventus veio

rápido. Numa roubada de bola no

meiocampo,Alaor lançou oponta
Ricardo que deixou índio na cara

do gol para empatar a partida. Daí
por diante mais uma séríe de joga
dasmal concluídas impediram que
o Juventus passasse à frente no

marcador, como era necessário.
Os números do primeiro tempo
mostravam que o Juventus teve

seis oportunidades claras de gol,
centra duas do Figueirense.

Desolação
No segundo tempo o Juventus

voltou mal ta sucessão de passes
errados levou a equipe de Jaraguä
do Sul e, principalmente, a. sua
torcida a momentos de angústia,
que só foram aliviados pela bri- .

lhante atuação do goleiro Leonetti
e do zagueiro Nei que salvaram
uma atuação quase medíocre, no
segundo tempo.

O "Moleque" até chegava cons
tantemente no gol adversário, mas
de forma desordenada e sempre
batendo de frente na zaga do

Figueirense que, literalmente, co
locou o coração, o estômàgo, o

fígado, o nariz, o supercílio e tudo
mais que tinha direito, na ponta da
chuteira. O Juventus teve até um

gol no segundo tempo que foi

anulado, sob os protestos da.
torcida.

Para o técnico Abel de Souza,
o Figueirense se comportou bem
diferente do que no jogo da quar
ta-feira quando venceu ao

1uventuspor2xO, juntamente com

o árbitro Osvaldo Meira Jún.ior.
"Infelizmente não conseguimos
alcançar o nosso objetivo, porém,
quero afirmar que este grupo fez

muito mais do que as suas possí
bilidades iniciais. É um grupo
coeso e que lutou muito para

chegarmos até onde chegamos",
desabafou o técnico, que não es

condia, como também os jogado
res não escondiam, a amarga
tristeza da eliminação.

I.,.'tlvtl
tI.lsltl.p.S
tllslÚlI.s Performance

Ele fez pelo menos quatro
defesas incríveis, só no segundo
tempo, deixando os atacantes do
Pigueirense sem saber o

.
que

acontecia. Foram os raros os

momentos de beleza da segunda
etapa: as defesas mirabolantes
do arqueiro juventíno.
Outro destaque do

Juventus foi o zagueiro Nei.

Tranqüilo, técnico e habili
doso ele conseguiu parar
alguns contra-ataques do

Figueirense, apenas com to

ques sutis, que arrancou

cedores ------

(números oficiais divulgados após
o jogo), assistiram ao empate de
Ixl centraoFigueirense,queelimí
nou a equipe jaraguaense da com
petição. A derreta - pois o empate
desclassificou o Juventus e, por
isso, teve gosto de derrota -, foi
mais por erros dos jogadores do

"MolequeTravesso", quepor acer
tos da equipe da capital.

A primeira etapa foi toda do

Juventus, que era só pressão. O
time perdeu várias oportunidades
explícitas de gol e num contra-ata

que, o "Figueira" encontrou a zaga
juventina desarrumada e o

Mãos que impediram a de"oltJ

aplausos da torcida.

Agora, resta ver o Figueirense
decidir o título da temporada com
oCriciúma e esperaro campeona
to catarinense de 1995, quando o

sonho estará, de novo, alimentan
do os desejos e corações da torci
da.

BELEZA E QUALIDADE VOCÊ ADQUIRE NA

A arte em decorar

Com grande variedade em:
- Presentes

- Decorações
- Ventiladores de teto com luminárias

(residenciais e comerciais)

.

RUA:DOMINGOSDANOVAN°154
(Próximo sinaleiro daReinoldo Rau) - Centro

Fone: 72-1890
JARAGUÁ DO SUL - SC

o ataque do J'!'1'entus foi só pressão no primeiro tempo, mas-isso nilofoi suficiente

-

.

..- -'14::.. .

OalgodàolongavKta. I ��' '\..

C)

FONE (0473) 76-32qO
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