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Prosseguem obra�
,de asfaltamento
da Mal. Deodoro
A secretaria municipal de

,

Obras da prefeitura de Jaraguá
do Sul está dando prossegui
mento às obras de asfaltamento
da Marechal Deodoro.
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Diretores terão
uma, bonificação
sobre os salários

Professores da rede munici
pal deensíno de JaraguádoSul,
no exercício do cargo dediretor
de escola, terão bonificação de
até50%.
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Obras são liberadas
sem a taxa do INSS seminário- do CAS

ObrasparticularesemJaraguá
do Sul estão isentas do compro
vantedematrículajuntoao INSS
para a concessão de alvará e do

"habite-se". Página 3

o Centro de Atividades do

Sesi de Jaraguá do Sul promove
hoje à tarde o 2° Seminário de

Educação tendo a escola como

tema central. Página 7

Muitos produtores estão "enterrados" com financiamentos por causa da TR e dos preços

ARROZ

Preçomínimo e importações I

põemprodutores empânico. i
, Produtores de arroz de

Massaranduba e outros mu

nicípios do Norte cata

rinense, fizeram, uma mani

fes taçãode protesto contraa
política de preços mínimos,

D,eputadasdiscutemações do governo federal e, tam-

,

bém, por causa das importa-
Página 4 ções do produto em plena

safrabrasileira.Querem, ain
da, a extinção da TR' como

..tatorindexadordos financia
mentos.acumulada em 25%,
desde a implantação do Pla

no Real sem que ó preço
mínimo tenha sido alterado.
A importação quemais afeta

, os.produtores vem dos Esta-

Encontro foi ontem em Jaraguá do Sul

PRIORIDADES

dos Unidos, a preços com

petitivos no mercado inter-"

no, além de prazo de carên

cia de um ano para pagamen
to. Nas propriedades da re

gião, o cultivo médio de ar

roz é feito em oito hectares;
com lucro pouco 'superior a
R$700,OOporano. Página9
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Confira aHistóriaEDITORIAL

Bairros sem atendimento
Chega a ser lamentável o quadro de

desolação de muitos bairros da cidade, após
as enchentes e enxurradas recentes. É o

caso do bairro João Pessoa, cujo estado mais

parece um cenário de pós-guerra, tantos são
os efeitos das chuvas nas ruas e áreas mais
baixas. Menos mal que a prefeitura resol
veu atacar com força as obras de recupe
ração, mobilizando seus equipamentos,
homens e serviços para lá. No entanto, é
pouco, ainda mais quando se sabe não ser

o João Pessoa o único bairro nessas condi
ções.

Concorda-se não ser a prefeitura responsá
vel por todas as soluções e nem culpada de
todos os males, mas é dela, queira-se ou não,
que se espera as primeiras providências e

imediatas ações de ajuda a quem, morando

aqui ou ali, e estando vivendo problemas, não
pode recorreraoutrosmeios. Percebe-se, como
crítica construtiva, não ser satisfatória a atua
ção dos fiscais da prefeitura, incumbidos pela
sua própria função de serem os porta-vozes
das carências e necessidades populares.

Pois um simples olhardepassagem porruas
como a maioria das existentes no bairro João

Pessoajános conduz àpercepção de que ou os
. fiscais não estão olhando direito ou não vão lá.
Seria aconselhável que o próprio prefeito ou

seus assessores, de vez em quando, dessem
incertas em algum bairros, até por orientação

_ das críticas que chegam pelo telefone 156 ou

pela imprensa. Descobririam falhas monu

mentais, reduziriam as críticas, cumpririam
suaobrigações básicas edariam adevidasatis

fação à comunidade.

"A Histõna de nossa

gente não podeficar s6
na saudade",
O Passado sõ é impor
tante se o seu tempo foi
bem empregado

Barãode ltapocu .

Há95anos
- Em 1900, o gov.. dr. Felippe Schmidt
sancionava a Lei n" 466, de 05/10/
1900, regulando aconcessão das terras
públicas. Quando as terras de 3' ordem
de que trata a alínea "c", do n" Z da

Resolução n" 37, aprovada pelaLei n"
439, de 11/1 0/1899, forem

mais de 30 hectares e a frente mais de
300 metros lineares; b) dentro de·6
meses contadosdadatadaconcessão o

requerente é obrigado a ter no lote

princípio de cultura e dentro de 12

meses moradia efetiva; c) além destas
.

condições, a derrubada imediata das

matas naextensão de 20ms, daestradanotoriamente inferiores para lavoura,
só servindo paraindústria pecuária ou e conservação da mesma estrada na

mineralogia,o poderexecutivo reduzia frente de seu lote; d) o título definitivo
opreçoaté0,5 realpormetro quadrado.

. seria concedido 2 anos depois e "e", o
Paraos efeitosdaLei n" 216, de 10/09/ não cumprimento fazia caducar a con-
18�6, ficavam estabelecidasas seguin- cessão.
tes condições: a) os lotes nãopodem ter

Há70anos

Lideramos nospreços
p

It Walter Falcone I

- Em 1925, a Sociedade de Tiro Teuto

Brasileira, realizava em Rio do Serro;
perto do Roeder e entre as terras de

ErichBaptistae "Opa"Rahn, umgrande
bailepúblico, queeramuito freq-entada
pelos homens daVila.Eraumaentrada
que dava passagem sobre o rio do

Serro, nasproximidadesdaIgrejaCristo
Bom Pastor,

- Desde que "rebentou" a revolução em
S. PRUÍo, a comunicação postal com o

Rio eS.Paulo setornavaum flagelo. As
malas vinham viamarítima, com 2 a 3
semanas deatraso. AlinhaS. Francisco
mostrava ao lado do leito da ferrovia
montões de madeira que apodrecia,
não se recebia nem se remetia cargas.

Com .ínflação em torno de

1,5% ao mês e 16,99% nos últi
mos seis

cado com um custo 15% maior

queemoutro, quenão estava nem
em promoção. Dois preços em

.

uma só mercadoria, só que o se

gundo preço foi afixado ao lado
do primeiro para que pensemos
que é promoção, todavia com um

valor 15%maior (Lojas America
nas Joinville).

Nos protegemos aproveitando
as verdadeiras promoções; fazen
do compras nomeio da semana e
domês, quando as promoções são
em maior número (daí não ser

vantajoso emitir cheques pré-da
tados); trocar produtossimilares;
consumir frutas e verduras da es

tação, que são mais baratas.
O sucesso doplano econômico

depende emuito de nós os consu

midores, que infelizmente ainda
não sabemos usar o nosso poder
de fogo que é enorme.

quim e Nova Iorque, observando
que estamos na liderança em pre
ços altos. Do pão mais caro aqui
que em Paris, ou da passagem
aérea, em roteiro equivalente a

Rio/São Paulo, com um custo

100% superior aqui na terra dos

tupiniquins abonados!
Há exato um ano, no Carna

val passado, comprei três pa
res de sapatos, de média qua
lidade, aUS$ 23,60 (R$ 19,82)
a unidade. Hoje não o encon

tramos pormenos deR$ 40,00,
aumento de 101,81%. E todos
nós sabemos que os salários
não excedeu 40%. Devemos
estar abonados!

Temos que ficar atentos aos

preços em códigos, que são
.

menores nas prateleiras que nas

máquinas registradoras (Lojas
Americanas de Joinville, Sesi e
Breithauptde Jaraguá).Mercado
rias em promoção num supermer-

m e ses

(IPCr/
IBGE) o

que vemos

é um au

mento de

preços em

muitospro-
------

dutos necessários, porém quenão
fazem parte da cestabásica. Estes
aumentos giram na faixa média
de 16,5% a 33,3%. Note que um
produto que aumenta de R$ 6,00
paraR$ 7,OOequivale a 16,6% de
aumento, que é extorcivo quando
ocorre num prazo de 30 dias, con
siderando que a inflação está

quase estabilizada.
Em reportagem na Folha de

SãoPaulo, o articulistapesquisou
36 itens em cidades como São
Paulo, Rio, Paris, Londres, Pe-

Há60anos
- Em 1935, a Escola Brasileira, de

acordo com os principais estabeleci

.

mentos do Estado, preparava candida
tos paraexamede admissãoaoginásio,
e também, para Exame de Madureza,
este para pessoas maiores de 18 anos,
o que vale dizer, absolviam os 5 anos

em 2, e se admitia que era umamedida
de grande alcance.
- O Seléto Sport Club, de Bananal

(Guaramirim) convidava para o baile
do 50 ano de fundação, que contava

com o concurso do Jazz do 130 Bata
lhão deCaçadores, deJoinvílle, No dia

Há·10anós

seguinte o clube aniversariante jogava
centra o América, da Cidade dos

Príncipes, em disputa da taça ofertada
pelo sr. MaxCollin,
- Tinha início o exame do Tiro de
Guerra 406 e designados o capitão
Domingues e tenente Omena para
examinadores. Domingues já era co

nhecido em Jaraguá porter presidido o
examedotiro,em 1934.0exameainda
tinhaa presença do cap. Calão Menna
Barreto Machado, digno inspetor dos
Tiros de Guerra.

administrativa e financeira para tratar
de assuntos culturais e artísticos.
- Padre Mário Bonatti, de Lorena-SP,

grande admirador da região, ele mes

mo filho dela, abordava aspectos do

Carnaval a ser inaugurado (Carnaval
de rua) em Jaraguá, mostrando o lado

positivo da alegria e O empenho levado
asério, sem cartolas.É,aformaconcreta
de praticar o mandamento de 'Cristo:

"Amai-vos!", conclui.

- Em 1985, Jaraguá ganhaummoderno

autódromo, amais nova pista de auto
mobilismo de SantaCatarina, denomi
nado de "AutódromoArturBreithaupt,
com 2.300ms. de extensão e 15 de

largura,localizado noMotódromo, em
Nereu Ramos.
- O prefeito Durval Vasel remete à

CâmaradeVereadores, projeto-de-Iei,
criandoaFundaçãoCulturnldeJaraguá
do Sul. que teria autonomia

*Médico'

Eugênio Victor Schmöckel
Diretor Geral
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Retranca
(C.M.)

Ação rápida
Perigosos buracos, capazes de provocar sérios acidentes já apa
recem em quantidade na rodovia entre Guaramirim e Massaran

duba. Depois de quase vinte anos de espera, usuários do trecho

já estão às voltas com o mesmo problema, apenas quatro meses

e meio depois do recapeamento. Obra, no mínimo, malfeita
mas, com certeza, bem cobrada. Épreciso que os deputados da
região pressionem o governe no sentido de que a empreiteira
responsável providencie os reparos imediatamente. Sob pena de
antes do final do ano trafegarmos num inferno de crateras.

Esperando Renovando
Ex-prefeito Victor Bauer disse

que não querfalar sobre suces
são municipal agora. Mas deu
umprazopara, segundo ele, que
as coisas mudem: 6 de agosto,
data de seu aniversário. Se o

quadro continuar o mesmo de

pois disso, garante que uma
bomba vai explodir na cidade.

Fantástico!
No ato de protesto -dos Balançando
rizicultores em Massaranduba, Há sinais evidentes de que o

quinta-feira, o prefeito Odenir PPR poderá debandar da coli
Deretti sugeriu que o sindicato gação que sustentapoliticamen-
da categoria gravasse um vídeo

.

te o governo municipal em
para ser exibido no programa Jaraguá. Velhas feridas ainda
"Fantástico", da rede Globo. não bem cicatrizadas voltam a I

Depois, quando há críticas, sangrar. A desavença favorece
reclama de perseguição da diretamenteoPMDBePFLque
imprensa. deverão disputar a prefeitura

Nãofalou juntos no ano que vem.

VereadorGiovani Tonet (PDT)
deMassaranduba, aprumou-se
para também discursar no ato

de protesto dos rizicultores,
como o fizeram outros colegas
de Câmara. Só que seu nome
n40 foi inclutdo na lista
organizada pelo secretário de
Agricultura, Carmelino Iiolsan.
Ficou "p" da vida.

Confirmado
Prédio da nova prefeitura de
Guaramirimdevecomeçara ser
constru(do,em abril. E deve ser
conclutdo até o ano que vem.

Bem funcional, não tem

imponência do novo Paço de
Massaranduba cujas obras
arrastam-se háquase três anos,
comseguidas inauguraçõescan
celadas.

Melhoria
Docente diretor que trabalha
em escola com até 300 alunos.
terá 30% de gratificação sobre
o salário, que vai de 40% em

escolas com 600 alunos.Daiem
diante a gratificaçtio será de
50%. Para o curso pré-escolar
Com 200 alunos, 30% e acima
disso, 40%. Projeto do prefeito
Durval Vasel está na Câmara.

PMDB de Jaraguá do Sul tem

convenção marcada para ama
nhã, 12. Para escolha dos no
mes que comporão: o novo

diretório, hoje presidido pelo
ex-vereador Alvaro Rosâ, que
tambémfoi secretário de Obras
na primeira gestão do prefeito
Durval Vasel. Há descontenta
mentos no ar.

Emalta
Se o diretor da Cooperativa
Mista Agrtcola Juriii, Silvério
Orzeehowski resolver disputar
a prefeito de Massaranduba,
provavelmenteseráoúnico can
didato com chances reais de
vitória. Seu nome é lembrado

. por todos os partidos poliiicos
do munictpio.

Unidos
Deputadosestaduaiseleitospelo
Itopocu e Norte catarinense

reuniram-se ontem em Jaraguá
do Sul. Na continuidade dos
encontros que realizam desde o
ano passado, como tentativa de
juntar forças em favor dos
interesses destas regiões.
Resultados práticos devem

aparecer logo.
Abuso

Na sexta-feira de Carnaval um
ônibus da Catarinense deixou

Jaraguá do Sul rumo a

Florianópolis com 61

passageiros. Em Guaramirim
embarcaramoutros30. Este tipo

. de abuso é freqüente, diário,
sem outra alternativa pra quem
precisa viajar à Ilha. Afinal,
alguém fiscaliza isso?

MUDANÇA

GilmarMenel

Dispensado o comprovante
do INSS para construções

Benefício
Até então, segundoTironi,o

que ocorria erammuitos os pe
didos de alvarás de licença e

poucaprocurapelo "habite-se",
na sua opinião pelo encargo do
pagamento de matrícula junto
ao órgão federal. Com a

determinação já em vigor, se
gundo o vereador, a comuni
dadeserádiretamentebenefící
ada já que poderá requerer o
alvará e o "habite-se" indepen
dentemente de pagamento do
INSS. Isso porque a prefeitura
não está obrigada a fiscalizar a
obra, o que acontecia até en

tão.

Transporte
Projeto de lei de autoria do

presidentedàCâmara,vereador
Valdir Bordin (PTB), passa a

ser apreciado pela prefeitura,
instituindo normas para o

transporte coletivo urbano da
cidade. O projeto introduz al

gumas alterações no atual sis
tema e vai à análise do Execu-

Fotps Lucia Sass;J araguádoSul-Desdeo
dia 3 último quem quiser
construir em Jaraguá do Sul
não é maís obrigado a

apresentar à prefei tura o

comprovante de pagamento de
mattícula

junto ao

INSS

para re

querero
aI vará
delicen-

P,elei/u/o
deixode
HSto/izo/
os ob/os

Flâvio Hornburg

tivo porque o transporte de doônibus da Iinha Rio daLuz

passageiros, feitohojepor uma Centro, prejudicando alunos

única empresa, é uma que estudam na Furb, em

permissão do município. Ain- Blumenau, já que não podem
da relacionado com o trans- sair de seus trabalhos antes da

porte coletivo a Câmara apro- hora. Hornburg . quer que a

vou solicitação do vereador empresa retorne ao antigo
Flávio Hornburg (PMDB), horário das 16 horas, dando
endereçada à Viação Cana- tempo suficienteaos alunos que
rinho. O vereador quer que a necessitam deslocar-se àquela
empresa reveja sua decisão de cidade onde freqüentam cursos

alterar para as 15:30 o trajeto de nível superior.

trabaffw é meu elemento;
.. /

nasci e msttui-mepara o

tra6affw. Conheci os [imi
tes áe minhaspernas e os

de meus olhos; nunca

puáe conhecer os [imites
áe meu tra6affw.

(NAPOLEÃO BONAPARTE)

·ça e o

"habite-
se" , quando de obras

particulares. Segundo o

vereador Lio Tironi (PTB),
autor de indicação neste senti
do ao prefeito Durval Vasel já
no ano passado, a liberação
teve agora parecer jurídico

. favorável já que o recolhi
mento em favor do INSS não
tem nenhuma implicação com

a prefeitura para que a obra

seja liberada.

Dalmar
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,
,

Deputados levam reivindicações da Amvali
,

OUVINDO

J araguá do Sul - Deputa-
dos que integram o grupo
suprapartidário da região do Vale
do ltapocu e Norte, reuniram-se'
ontem em Jaraguá do Sul com

prefeitos de váriosmunicípios da
Amvali.
Oencon-

P,slsi/ostro ser-

viu para sOtDmioilom
que ou-

vissem psdidos,
relatos

sobre DO gOYS'OO
prejuízos
causados pela enchente do mês

passado e, ao mesmo tempo, pe
didos paraque interfiramjuntoàs
secretarias estaduais na busca de

,

recursos.OpresidentedaAmvali,
MarioCelsoBittencourt, lembrou
que a ação dos deputados é fun
damental para que o que é devido
aos municípios, em função' da
quilo que arrecadam com impos
tos, possa ser cobrado.

OdeputadoCarlitoMerss (PT)
lembrou não haver sentido ações
individuais já que todos os

parlamentares, em suas regiões,
são portadores de reivindicações
idênticas. "O que estamospedin
do é o básico, como saúde, edu
cação, habitação, entre outras

coisas" , disse. Este trabalho, se
gundo ele, já está tendo
reflexos positivos na· Assem
bléia Legislativa.

Na opinião de En] Voltolini

(PPR), o grupo suprapartidário
está causando urna espécie de

revolução política "com idéias, e
isso é permanente". Voltolini
está convicto de que, isolada
mente,naAssembléia Legislativa
é impossível de se ganhar espa
ços em benefício das comunida
des.

Na opinião de Udo Wagner
(PPR) tal iniciativa seráumexem

plo de trabalho para Santa
CatarinaeatémesmoparaoBrasil
pelo seu ineditismo. "Teremos
mais obras e serviços do Estado,
com certeza", afirmou o

parlamentar. A Amvali 'foi a
primeira das microrregiões do
Estado a convocar os deputados
paraumareunião de trabalho.No
fmal demarço, pelo menos parte
do grupo deverá ter encontro se

melhantenoOeste, onde também
algunsobtiveramvotaçãonaelei
ção do ano passado.

Feira de Moda e Tecnologia em Malharia e Confecção
DE 04 A 07 DE AIRll DE 1995 • IRUSQUE • SC • lRASIL

VAICOMEÇAR
A GRANDE' FEIRA

DOS FORNECEDORES
DA INDÚSTRIA

TÊXTIL.

A Femtec 95 vai reunir profissionais trtas têxteis e uma completa infra-estrutura para
da malharia e confecção para apresentar as escoamento da produção.
últimas novidades em máquinas e equipa- O cenário não poderia ser mais favorável para
mentos para a indústria têxtil e osmaiores forne- �echar

bons negócios com expositores estrangeiros
cedores de aviamentos do setor. e osmais expressivos produtores e fornecedores da

A Feira acontece em Brusque, um dos grandes indústria têxtil do país. Esteja no centro dos acon-
pólos demalharia e confecção. Também conhecida co- tecimentos. Participe da Femtee 95,uma grande opor
mo Cidade dos Tecidos,ela abriga mais de 700 indús- tunidade de crescere aparecer no mercado.

-

SEBRAE
-
-

SC
'_NACS.A.
Feiras e Empreendlmen10S tunsncos

Fones: (051) 594.3366 - Novo Hamburgo - RS
Brusque-SC
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I EM BLOCO
I.

Voltolini prega criação de Guentherfixac�onograma
fi" d l"'d' l' "t· para a execuçao de obras
orum e leres po l lCOS Jaraguä do Sul _ Como

prefeito em exercício desde se

gunda-feira última, Alfredo
Guenther reuniu os secretários

municipais quando ficou
determinado um cronograma
de trabalho de forma a não

interromper asprincipais obras
emandamento. Areuniãoaten
deu solicitaçãodotitularDurval
Vasel (em férias), para que da
tas de conclusão de obras tos

semfixadasecumpridas.Outra
finalidade da reunião foi a de
conhecerarealidade financeira
domunicípio, fundamentalpara
que os prazos estabelecidos ' Alfredo Gue"ther
possam ser cumpridos.

J araguá do Sul - A união
das várias correntes políticas em

defesa dos interesses de Santa
Catarina é fundamental para que
as obras prioritárias sejam
viabilizadas. A afumação é do

deputado Bni Voltolini (PPR),
que on

temeste- Illies
ttJlljullttlS
ptl,tI

,"

,.ívílldíttl'

veemJa

raguá do
Sul reu-
nidocom
outros

colegas
IBfamen-
tares e lideranças políticas doVale
doItapocu.Oencontroserviupara
sedelinearumaestratégiade ação
conjunta visando o encaminha
mento dos assuntos de Interesse
dos municípios da Amvali.

SegundoVoltolini, a formação
de um fórum permanente de

lideranças políticas é índíspensä
vel " porque nosso Estado tem

umaparticipação significativana
economia nacional. Porém, como
não báummovimento coeso para

E"i: Já estamos ca"stulos de promessas

pleitear o que nos é de direito,
temos sido ignorados em nossas

reivindicações". Voltolini defen
de acriação de um: organismo que
atue acima dos interesses

partidários, com encontro nomá
ximo semestrais quando as

propriedades devem serdefinidas
e traçadas as ações conjuntas que
serão desenvolvidas.

'

Lembra o deputado que o

governo federal só tem sinaliza
do com possíveis atendimentos
mas que, de concreto, pouco San
ta Catarina tem recebido. Para
Voltolini, este fórum permanente
deve ter a participação, também,
dos deputados federais e

senadores. "Já estamos cansados
de promessas, e é bora de fa
zermos valer nossos direitos",
concluiu.

LAZER

Hoje à noite temmaismúsica napraça
Jaraguá do Sul - A dupla

sertaneja Eder e Jane inaugura o
projeto "Música na Praça", que
começa hoje, a partir das 20
horas,nopalco da praça Ângelo
Piazera. A idéia, segundo o

diretor da Divisão de Cultura da
secretaria municipal - de Cul
tura, Esporte e Lazer, Sadi
Lenzi, é a de ocupar este espaço
dapraça com atrações musicais
de todos os gêneros. O projeto é

parte de uma série de ativida
des culturais que a secretaria

pretende desenvolver naquela
'área.

Bxposíçõespermanentes tam
bém serão montados apartír do
final de março,' c�m a mostra de

objetos, artefatos, armas e

unifonnes de vários exércitos,
utilizados durante a Segunda
Guerra Mundial. O acervo, com

mais de cinco mil peças, será

montado no salão de exposições
anexo à praça. A utilização da
canchadeareia, comgrandeaflu
ência, deverá ser disciplinada,
comapromoção de campeonatos
interbairros de vôlei de areiacuja
primeira fínal já está marcada

paradíazõ dejulho.O secretário
Balduíno Raulino Diz que
pretende transformar a praça
Ângelo Piazera num ponto de
reunião da família jaraguaense.

D� UM NOVO CURSO EM SUA VIDA, UM CURSO MEGA·

,PRAZOS

Nesta gama de prioridades
estão projetos como o sistema

viário, o asfaltamento dos
bairros periféricos, o centro

poliesportivo, o aterrosanitário,
a construção das pontes do
Beira Rio e Rodeio Crioulo, o
anel viário,oCaic, aconstrução
de salas de aula e as creches
institucionais emconvêniocom
o Sesi. Por outro lado, o bairro
João Pessoa será o primeiro a

ser atingidopelo projeto "Viva
seu Bairro", uma ação ideali
zadapeloprefeitoemexercício,
Alfredo Guenther. A ação con-

siste num grande mutirão de

limpeza, iniciado na quinta
feiraequedeveráser concluído

hoje.
O objetivo, segundo

Guenther, é a valorização das
comunidades periféricas,
principalmente aquelas que
foram atingidas com mais in
tensidade pelas ültímas chu

vas, através de ações conjuntas
que visem amelhoria da qualí
dade de vida. O projeto será
desenvolvido sempre nos finais
de semana, em bairros
diferentes. Opróximo seráode
Ilha da Figueira.

INFORMÁTICA_ ., .. -

MANUTENÇÃO, VENIlAS E TREINAMENTO EM MICROCOMPUTADORES

\IlAÇÃO
CANARINIfO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Prossegue o asfaltamento Samae investe na construção

d'
'

t
'. "

,

· ;I d de reservatório' no Boa Vista
e ruas cen ttus oa cuu: e JaraguádoSul-OServiço das condições dc tempo. até o

Municipal Autônomo de Água final de março o Samae deverá

eEsgotos(Samae) estäconclu- concluir a construção da rede
indo as obras de construção de de distribuição que levará a

um reservatório com capacida- águadaTifaB leese até o bairro
depara lOOmillitrosnoMor.ro de Nereu Ramos. Ainda neste

Já na rua Pastor Alberto do Boa Vista. Segundo o díre- anooSamaepretendeconcluira
tordo Samae, NelsonKlitzke, a construção de um novo reserva

rede já está implantada faltan- tório, com capacidade para 1
do apenas a colocação dos re- milhão de litros de água tratada,
dutores de pressão em função além de um mini-sistema desti
da altitude em que se localiza o nado a abastecer a região de Rio
reservatório. O excedente de Molha. Outro mini-sistema, na
água será redistribuído para o IlhadaFígueíra, terásuacapací
bairro de Ilha da Figueira. dade de reservação ampliada de

Poroutro lado, dependendo 100mil litros para500millitros.

EM OBRAS

J aragúá' do Sul " Prosse

guindo com as obras de re

capeamento asfáltico na região,
central da cidade, a empresaMo
mento En-

genharia "*Íllo
executa

nesta se- "tlfl'I",
manaobras
em trecho .II1II,
da Mare- DlsbtJi/TISchal Deo-

doro e João
Planinschek, prosseguindo atra

vés da Walter Marquardt. Como

parte do projeto de asfaltar outros
50 quilômetros de vias públicas
até o final do aI!0 que vem, a

prefeitura também prepara a rua

JoséNarloch, nobairroAnaPaula,
primeira a ser beneficiada na pe
riferia, com obras de infra-estru
tura. Nestas ruas será utilizado o

que se denominou de "asfalto eco
nômico", usando-se um compos
to químico chamado Dynacal,
que foi aplicado na rua João
Tiss, bairro de Nereu Ramos. Se

gundo o secretário municipal de
Obras, Afonso Piazera Neto, a

próxima rua a ser beneficiada é
a Francisco Hruschka, no bairro
SãoLufs.

Schneider a Engepasa inicia. a

primeira etapa das obras de
asfaltamento do acesso a Rio da

Luz, cujos custos deveriam ser

repartidos entre a prefeitura, go
verno do Estado e. a Ceval. Como
o Estado não repassou sua parte e

nem a empresa, as obras prosse
guirão, segundo o prefeitoDurval
Vasel, enquanto a prefeitura dis
puser de verbas.

ÁGUA

1.1IC��i PROBLEMAS

j Estrada desaba e . impede
'�

trânsito em Guamiranga

Prefeitura quer imp""'''' lIIIIis 50 qullô",.lro8 de tufalto

NÓS TEMOS A SOLUÇÃO.
ARTE�FINAL ./
FOTOLITO ti'
EDI'FORAÇÃO ti'

-.
Rua Exp. Cabo Harry Hadlich; 737
89251 -380 - Jaragu6 do Sul - SC

Fone/Fax(0473) 72-3294

Guaramirim - As chuvas in- rompido para 120 casas em fun
tensas que têm caído na região ção da queda de postes localiza
desde o início do mês acabaram . dos na área ribeirinha ao rio

por provocar o desabamento de
um trecho da estrada de ligação
entre Guamiranga, no município
de Guaramirim, e Araquari. A
estrada é de fundamental impor
tância,para o escoamento da pro
dução agrícola da região.Ontem,
aCelesc concluiu os trabalhos de

religação da rede de energia elé
trica, cujo fornecimento foi inter-

ltapocu onde ocorreu o desaba
mento. Pela estrada circulam em

torno de 1.200 toneladas de bana
na, 200 toneladas de maracujá,
três mil cabeças de gado e, pelo
menos, 100 mil sacas de arroz

colhidas em. propriedades da re

gião. Ainda não há uma data para
que a estrada possa ser utilizada
normalmente.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fone (0473) 71-0091
Fax (0473) 72-3363

VENDE-SE
Casano AnaPaula III, lote 96, rua
B. Casa de madeira com funda-

.

mento para alvenaria. Com 26

prestações pagas, restando 24

prestações. Valor R$ 7.000,00.
Falar com Ivanor no teletöne 76-
0432

VENDE-SE
Terreno de esquina com 480m2,
pronto para construir, no bairro
Francisco de Paula. Valor R$
6.000,00. Tratar com Getúlio

Marques na rua Irmão Leandro,
158 (fundos)

VENDE-SE
Chevette ano e modelo. 85; cor I,

prata - pneus novos - impecável.
Valor R$ 5.500,00. Tratar 71-
0695 ou 97-9625 com César

FORAM ROUBADOS
OsdocumentosdeCintiaChiodini
Sehmöckel, talão de cheques do
BESC de Eugênia V. Schmöckel
Filho e/ou.Contatospelo fone72-
0859 (APAE) ou 71-1721 (jornal
CORREIO DO POVO)

VENDE-SE
Terreno de 370m2, naruaDomín
gos Sanson - Vila Baependi,
próximoarodoviárianova. Tratár
72-3443 ou 79-1239 (eomí.) cl
Alexandre

·VENDE-SE
Três filhotes de Poodle branco

(desvetm.inados). Dois machos e

umafêmea,ValorR$ 130,00 (m�
cho e R$ 150,00 (fêmea). Tratar
fone 71-9714 ou 71-4309 com

Lilian
.

VENDE-SE
B.elina GLX/88 com direção
hidráulica. Preço R$ 8.000,00.
Tratar fone 75-1175

I,

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

Jaraguá do Sul; 9 de març� de 1995

CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO

P�FEITURAMUNICIPALDEJARAGUÁDOSUL,solicitao�ompa
recímento das pessoas abaixo relacionadas noprazo de 5 (cinco) dias para
efetuar suas admissões no Setor de Recursos Humanos.

Nome Função adquirida via
Concurso Público

Bernadete Rengel
Maria Aparecida CostaMelo
AngeloDias
Saladino Diz Acosta Jr.
Dautina dosSantos dos Anjos

Atendente de Berçário
Auxiliar de Serviços
Auxiliar de Serviços
Motorista I
Servente

Na impossibilidade do comparecimento dos mesmos, entrar em
contato eom o telefone 71-0988 ramal232

Estado de Santa Catarina

PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul
EDITAL TOMADA DE PREÇOS �o 10/95

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARA:GuÁ DO SUL-SC,
estabelecidanaAvenidaMarechal Deodoro daFonseca, 247, em Jaraguá
do Sul, Estado de Santa·Catarina, toma público aos interessados que, de

conformidade com aLei N° 8.666 de 21 de junho de de 1993, atualizada

pela Lei Federal N° 8.883, de 08 de junho de 1994,. fará realizar a

TOM�DA D� �REÇOS em referência, para execução de arte especial
a seguir especificado, conforme projeto básico de engenharia fornecido
por esta PREFEITURA MUNICIPAL.

Construção de uma ponte rodoviária em concreto armado sobre o Rio
Jaraguä ligando as ruas Angelo Schiochet a 25 de julho, com extensão de
180 (cento e oitenta) metros, com 14 (quatorze)metros de làrgura sendo
1O (dez) metrosdepistade rolamento e2 (dois)metros depasseio de cada
lado, com defesas e guarda-corpo, com prazo de vencimento marcado

para às 11:00 horas do dia 27 de março de 1995, data prevista para

abe�a dos envelopes. Maiores informações e cópias deste Edital,
poderao �er obtidas na PrefeituraMunicipal, junto a Secretaria deObras
e Viação, de segunda a sexta-feira, .durante o expediente normal do

ór.gão, no endereço retro mencionado.

Jaraguá do Sul, 08 de março de 1995

ALFREDO GUENTHER

PrefeitoMunicipal
Em Exercício,

-}
RIO-SUL
Fone (0473) 71-0091
Fax (0473) 72-3363

t.:===:.II!
,

CLUBE ATLETICO PAEPENDI
EDITAL

Pelo presente EDITAL, o CONSELHO DELIBERATIVO

do CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI faz saber aos associados que,
de acordo com o Estatuto Social, Cap. VII, Item 35, Letra "Q",
acham-sé abertas as inscrições das CHAPAS que concorrerão aos

cargos de DIRETORIA do Clube, conforme EDITAL de convoca

ção para a reunião do CONSELHO, que ocorrerá em data de 31 de
!

.

março de 1995, na sede social do Clube, às 19:00h em primeira
convocação e/ou às 19h30min em segunda e última convocação.

Jaraguá do Sul, 28 de fevereiro de 1995

.ILÁRIO BRUCH

Presidente Conselho Deliberativo

I'
,
,

._ �--------------JI'

II
I,

ESTADO DE SANTA,CATARINA
,.

PODER JUDICIARIO
COMARCA DEJARAGUÁ DO SUL

Juízo DE DIREITO DA 2" VARA DA COMARCA DE

JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DELEILÃO

ADOUTORAHlLDEMARMltNEGUZZIDECARVALHO, JUÍZA DE

DIRE1TO DA 2" YARA: DA, COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL,
ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FOR,MA DA LEI, ETC ...

FAZ SABER (em resumo, art. 687 do CPC).o seguinte: - Venda em 1°

Leilão: - Dia 04/05/95, às 13:30 horas. - pelo valor superior ao da

avàliação, devidamente corrigida no dia do leilão: - Venda em 2° Leilão:
.

- Dia 19/05/95, às 13:30 horas, porquemmais der emaior lance oferecer.
- LOCAL: - Edifício do Fórum. - EXECUÇÃO W 3694000211.1 -

Requerente:BANCO ITAÚ S.A.requeridos: INDÚSTRIASDEESTOPAS
1. MENEL LTDA..e JOSÉMENEL. - BENS À SEREM LEILOADOS: -

1) vinte toneladas de fiado de algodão avaliado em R$ 3.200,00; 2) Uma
linha telefônica de nO 71-5964, avaliado em R$ 2.664,10; total da

avaliaçãoR$ 5.864, 10. FICA através do presente intimados os requeridos,
caso os mesmos não sejam encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça. Nos
autos não consta qualquer ônus ou recurso pendente ..

- Dado e passado
nesta.cidade de Jaraguá do Sul, aos 13 de fevereiro de 1.995. - Eu (Cláudia
Jenichen), Escrivã judicial, o subscreví.

IßLDEMAR MENEGUZZI DE CARVALHO
JUÍZA DE DIREITO

PERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER lIdA. Persianas Verticais

- FUNDADAEM1917-

Tpadição em:

- Pepsianas
Residenciais e Comepci'ais

'Móveis sob medida

Consulte-nos, fazemos
orçamento sem

compromisso. "'.

VENDAS E REFORMAS·
Rua Jacob Buck, 46 - Centro

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

Jaraguá do Sul - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JaraguádoSuI, lldemarço del995

Proclamas de Casamento
MargotAdeliaGrubba Lehmann,Oficial do RegistroCivildo 1 °Distrito daComarcade Jaraguádo Sul, Estado
de SantaCatarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, afim de se

habilitarem para casar os seguintes:
Edital N° 19.821 de 02103/1995

SANDRO ROGÉRIO GLATZ E CLEUSA PAUPITZ
Ele, brasileiro, solteiro, técnico contábil, natural de Corupá, neste Estado, domiciliado e residente naAvenida
Getúlio Vargas, 392, Corupá, neste Estado, filho de Arno Glatz e Olinda Duwe.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de.Jaraguä do Sul, domiciliado e residente na ruaGuilhermeWeege, 449,
nesta cidade, filha de Heinz Paupitz e Sibila Müller Paupitz.

Edital N° 19.822 de.03/03/1995
MURILLO BARRETO DE AZEVEDO E BERNADETE BARATTO

Ele, brasileiro, divorciado, advogado, natural de Curitiba, Paraná, domiciliado e residente na rua Pastor
Ferdinando Schlünzen, 252, nesta cidade, filho de JoaquimNarcizo deAzevedo eCecilia Barreto de Azevedo ..

Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Pomerode, neste Estado, domiciliada e residente na rua Pastor
Ferdinando Schlünzen, 252, nesta Cidade, filha de Conrado Baratte e Ildemar Baratto.

Edital N°19;823 de 03/03/1995
ROSINALDO DE ALMEIDA SILVA E GERUZA HAHN

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natural deCanhotinho, Pernambuco, domiciliado e residente narua 815, 14,
Jardim Paraíso, em Jaraguä-Bsquerdo, nesta cidade, filho de Amaro de Almeida Silva eMaria Rita Castanha.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural deCaçador, neste Estado, domiciliada e residente na rua 815, 14, Jardim
Paraíso, em Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filha de Renato Hahn e Salete Teresinha Hahn.

.

Edital N°· 19.824 de 03/03/1995 II.
EDMUNDO BARBOSA DA SILVAE CARLA VIEIRA SCOFANO

Ele, brasileiro, solteiro, analista de sistema, natural de Rio de Janeiro - Rio de Janeiro, domiciliado e residente
naAvenidaMarechal Deodoro da Fonseca, 855, apto. 503, nesta cidade, filho de Edmundo Barbosa da Silva,
e Maria Custodia Barbosa da Silva.
Ela,brasileira, solteira, estudante, natural deRio deJaneiro � Rio deJaneiro,domiciliadae residente naAvenida
Marechal Deodoro da Fonseca, 855, apto. 503, nesta cidade, filha de Antonio 'Scofano eMaria Palmira Vieira
Scofano.

Edital N° 19.825 de 06/03/1995
VALDECIR DOS SANTOS E ERNA MESCH

Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural de Siqueira Belle, Barracão, Paraná, domiciliado e

residente na rua Carlos Schulz, nesta cidade, filho de Pedro Lemes dos Santos e Una dos Santos.
Ela, brasileifa, solteira, eomereíante, natural de Doutor Pedrinho, neste Estado, domiciliada e residente na rua
Carlos Schulz, nestacidade, filha de José Meseh Junior e Otília Ferrari.

Cópia recebida do cartório de Luís Alves, neste Estado
Edita119.826 de 06/03/1995

. MÁRCIO ADRIANO ZAPPELLINE E

CLA,UDENICE APARECIDA NILSEN
Ele, brasileiro, solteiro, metalúrgico, natural de Lufs Alves, neste Estado, domicíliada e residente em Braço
Miguel, em Luís Alves, neste Estado, filho de José Barth e Bernardina Meurer Zappelline.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural deWitmarsum, neste Estado, domiciliada e residente na
rua 652, n° 238, Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de Cesario Nilsen e Salete Nilsen.

Edital N° 19.827 de 06/03/1995
SANDRO Luís DEMATHE E HADRIEN SIMONE DA SILVA

Ele,brasileiro, solteiro, vendedor, natural deJaraguádo Sul, domiciliado eresidente naruaFrancisco Zacharias
Lenzi, 355, Vila Lenzí, nesta cidade, filho de Hilário Demathee Madalena Uber Demathe.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Conceição 40s Outros,Minas Gerais, domiciliada e residente na rua
Francisco Zacharías Lenzi, nesta cidade, filha de José Claret da Silva e Maria Francisca das Chagas Silva.

Edital N° 19.828 de 07103/1995
RONALDO JOSÉ NJÇOCELLI E KATIA HELENA GADOTTI

Ele, brasileiro, solteiro, comerciário, naturál de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na ruaWaldemar-Rau,
3.783, Vila Rau,nesta cidade, filho de Otavio Nicocelli e Cecilia Cisz Nícocellí.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natusal de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua Julio
Tissi, 232, Nereu Ramos, nesta cidade, filha de Olvides Gadoní e Norma Gadottí.
E paraque chegue ao conhecimento de todos,mandeipassar o presente Edital que serápublicadopela imprensa
e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

I,
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MAQUINAS DE ESCREVER
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MESAS DE
�

VARIOS
TAMANHOS

FONE,FAX (0473) '72-1492

-

======AÇOES===

Compramos
TELEßQA8· - TELE8C - BANem - ETC

Ligue 71-7543 - 97-9320
Rua Florianópolis, 65 - Centro

Jaraguá do Sul - SC

8érgíÜ's Cabdeire:iro
HORARIQCortes

Maquilagens [! fi
Penteados !IU!� !�!!!!!!i!���!!!

TERÇAASEXTA DAS
8:00às 12:00/13:30às20:00hs
AOSSÁBADOS DAS

8:00às12:00/13:OOiis 17:OOhs.Químicas

L!@!"':=M=E=J=-@rá:firae
{[arimhos 48ff�JJ

IMPRESSOS TIPOGRÁFICOS EM GERAL
FÁBRICA DE CARIMBOS DE BORRACHA
ENCADERNAÇÕES EM ESPIRAL NA HORA

Rua João Sotter Correa s/n° - Ao lado Campo Amizade

Fone (0473) 73-0644 -Guara,!,irim-SC

lotes urbanizados na Praia de
Itajuba - Barra Velha - Loteamento

.
.

.

Jardi'm Residencial Andréia

Pequena 'entrada
1::liii:·::::,I::�:I:::�:.!III::I:III.::�:::IIII:li:l:lii1i;;;;::" ...

Informações pelo fone
(0473) 72-1237 - Jaraguá do Sul
(0473) 22-8519 - Blumenau

CRECI001218/3158
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AMIZADEl TERRENO -

Lotesd350m2, Casaemalvena-
Monique - 3 quartos e demais L O T CI 139Sm2 -

próx. Colégio ria, c/IIO,00m2. BERLING - 29
Holando Gon- Rua José Pans- dependências c/ 2

teio,14O

FIGUEIRA -

em da Silva Porto - Salas Lote esquina, cl
alvenaria comerciais - Semi-acabadas frente de 29,5
próximaaoRei - Preço: 50% entrada e saldo metrospl ruaJosé
dos Botões. em atéLmeses. TeodoroRibeiro

RUA BERNAR·
DO DORN·

ótima localização, próx.
BUSCH - Terreno Mal. Deodoro -

próximo ao c/542m2, casa em Terreno cl
Fórum - Apto. 3 ao Breithaupt,

alvenaria. Preço:
1.382m2 com� entrada sal-

quartos. cl + OU - 620m2
do em até 10 me-

1 - Prestação de Contas dos Conselhos de Administração e Fiscal, pelo
relatório daDiretoria, Pareceres do Conselho Fiscal e Auditoria, Balanço
Geral com Demonstração das Sobras e Perdas;
2 - Destinar o Saldo das Sobras do exercício;
3 - Eleição do Conselho Fiscal;
4 - Eleição de um Conselheiro de Administração;
5 - Fixação doPró-Labore eCédula de Presença às reuniões dos conselhei
ros;

6 - Autorização de Financiamento de EGF ou outros paraCapital deGiro;
7 - Autorização de Financiamento para aquisição de Insumos e Sementes;
8 - Autorizar a aplicar parcela do FATES;
9 - Assuntos Gerais;
AVISO: Paraefeitodecálculó de "Quorum" aCooperativaé compostapor
189 associados. Outrossim, avisamos aos associados, que documentos
relativos. ao exercício de 1994, referidos no 'art, 5°, item I, letra "F" do
Estatuto Social, encontram-se a disposição na sede da Cooperativa.

Jaraguá do Sul (SC), 01 de março de 1995
HILBERTO FRI1ZKE

Presidente

COOPERATIVA AGRÍCOLA MIST� ITAJARA LTDA.

Assembléia Geral Ordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De acordo com o art. 25 do Estatuto Social ficam convocadus os senhores
associados, em pleno gozo de seus direitos, para a Assembléia Geral

Ordinária, a serrealizada no dia 18 de março de 1995, no Salão São João,
sito a estrada Itapocuzinho, s/no, Jaraguá do. Sul - SC. Em primeira
convocação com no mínimo 2/3 (dois terços) de seus associados as 07h.,
em segunda convocação com no mínimo da metade mais um de seus

associados as 08h., em terceira e última convocação, com a presença de no
'

mínimo 1O(dez) associados, as 09hs., na qual havendo número legal, será
discutida a seguinte:

ORDEMDODIA

Casa em alve

naria, n/rua

Exp. Antônio
Carlos Ferreira

�. ,�.z}c-,�!
• CRECI6799

IMOVEIS

COMPRA • VENDE· ALUGA· ADMINISTRA· INCORPORA

CASAS
• Sobrado cl 260m2 (Rua 446 - Próx. Vieirense) • RS 95.000,00 • Em fase de conclusãe
• Sobrado c/160m2 (4 quartos, 3 banheiros) morro do Boa Vista. 1000mts após o inicia da subida RS 25.000,00. Troca por casa
em Barra do Sul

• Sobrado cl 300m2 (6 qtos, 2 cozinhas, 4 vagas garagem) - Próx. Ferro Velho Marechal- RS 120.000.00 'ace�a imóvel menor
valor /carro'.
• Casa alv. c/84m2 (Rua 650 - Laeral da rua Berta Weege) - RS 20.000,00
• Casa alv. cl 85m2 (Rua Maria Bertoldi • Pröx, Monfort) - RS 28.000,00 'urgente'
• Casa alv. cl 128m2 (Rua Beira Rie. sIn° - Pröx, aotrevo deSchroeder) RS 35:000,00· Troca por casa ou apartamento em Jaraguá
• Casa alv. cl 140m2 (Rua 205 - Ao lado do JlNent�) - RS 25.000,00
• Casa alv. ci 140m2 (Rua Luiz Salier, 205 - Próx. Mercado Breithaupt) - RS 45.000.00
• Casa alv. C/ 170m2 (Rua Antônio C. Ferreira)· RS 65.000.00 - Troca pI apartamento

APARTAMENTOS
• Ed. Schiochet c/3 qtos (1 surte) •. RS 43.000,00 + Rnanciamento CEF
." Ed. Jaraguá cl2 qtos + Dependência Emp. c/121 m2 - RS 32.000,00 • Aceita troca por casa
• Prédio em construção na rua da CEF • Aptos cl2 e 3 qtos + 1 ou 2 garagens
• Entrada + Rnanciamento em 24 meses direto c/ construtora - Entrega 18 meses

TERRENOS
• Terreno c/460m2 (Rua Antônio Carlos Ferreira) - Próx .. Girassollmóveis - R$ 48.000.00
• Terreno c/601m2 (Condominio Azaléias- Último da rua) - R$ 25.000.00 'facil�ado'
• Terreno c/630m2 (Schroeder· Ao lado da Marisol) R$ 7.000,00 ou entrada e o saldo parcelado
• Terreno c/2.500fn2 (Schroeder· Rua Valeritin Zoz) • RS 9.500.00 ou entrada e o saldo parcelado
• Terreno c/7.500m2 (Próximo Malwee) - R$ 60.000.00 ou parle desmembrada cl4.500m2 p/ R$ 30.000.00
• Terreno Coml. cl 650m2 (Rua João Januário Ayroso) R$ 21.500,0
• Terreno c/371m2 (Rua Paulo Kraemer· Lot. Menegotti) RS 8.700,00 próx. Igreja São Judas
• Terreno no Residêncial Henrique Behling (próx. Salão Amizade) Venha conferir
.• Terrenos no Loteamento Piazera I (Ilha da Rgueira) Entrada de R$ 1.500,00 + financiamento

SALAS COMERCIAIS
• Ed. Florença cl 113m2Wandar) RS 45.000.00
• Ediffcio Minar (térreo) c/17m2 - RS 20.000.00
• Central da Moda cl 25m2 - RS 6.000.00 ou 4 x R$1.750.00 fixas (somente ponto)
• Shopping Jaraguá c/21m2- RS17.000,00 + saldo financiado em 36 meses

. Procura-se pl comprar
• Apto. central com garagem! paga-se até RS 35.000.00 qu�ado
Troca-se casa bem localizada c/2()()m2 + piscina· R$ 70.000,00 por apto. c/3 qtos e 2 garagens (apto. qu�ado)

• Galpão industrial c/800m2 + casa alv. c/233m2 + terreno todo plano com cl 26.549m2 (Santa Luzía- Inicio calçamento). Preço:
R$ 140.000.00 (Negociáveis)

Av. Mal. Deodoro
... Apto. no 10 andar, cl
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Larlmóveis
Av. Mal. Deodoro,141

Vendas
Terreno com casa de alvenaria (4.571 ,OOm2) na rua Francisco de Pauta,
próximo da rua Erwino Menegotti
Terreno na rua: Antonio Carlos Ferreira de tsxsomts, centro.
Terreno com 1.000m2 próximo ao Colégio Giardini Lenzi.

Casa de alvenaria com 140,OOm2 na rua Adélia Fischer n° 248

Casa de alvenaria com 63,OOm2 no Loteamento "Vicenzi e Gadotti Uda":
Casa de alvenaria na Praia de Itajuba, cl 96,OOm2, contendo 7 peças e

garagem para dois carros, sendo o terreno de 380,OOm2.
Casa mista cl 160,OOm2, rua: Dos Escoteiros cl 13 peças, telefone e antena

parabólica.
Casa mista na rua: Dom Bosco "Vila Lalau" com 1 05m2 sendo o terreno de
465m2

Apartamento no Edifício Jaraguá
Chácara com 1 O.OOO,OOm2 com casa de alvenaria, bairro João Pessoa
Chácara com 42 morgosem Schroeder, terreno todo plaino, água e luz.
Chácara com 88 morgos em Nereu Ramos, cl casa, luz e água .

.� INTERIMÓVEIS
. CRECI0914.J

Quer construir
sua casa?
Terrenos no

loteamento Reder
até 400m2,
água, luz e

esgoto, pronto
para construir.

Preço R$ 4.500,00
à vista ou R$
1.000,00 de entra
da rnais 20 vezes

de R$ 200,00.
Agora, o terreno
você já tem.

TERRENOS

Terreno em Piçarras a beira rio c/4.185m2 (Anco
radouro)
Terreno Rua Amazonas cl I.720m2, (esquina)
próx. Teatro Scar
Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, cl
2's00m2. Próx. trevo Posto Marcolla
TerrenoRuaJoão JanuárioAyroso20x90(1.800m2).
Terreno c/5.184m2, rua 199 sem nome- VilaNova
Terreno na Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 950m2
Terreno no Condomínio das Azaléias
Terreno 15x24 - 360m2 � Loteamento Garcia
Terreno 15x32 - 490m2 - LoteamentoODiarua401
- Semnome
Terreno rua 456 - Sem Nome, c/445m2
Lote n° 57 no Loteamento Ana Paula In

.

Lote c/ 468m2 - Rua Adão Noroski - Vila Lenzí -

Pröx, Escola Giardini Lenzi
Lote n° 13 no Loteamento Rodrigues - Bairro Rau
Lote n° 187 no Loteamento Ana Paula In
Lote n° 001 no Condomínio das Azaléias
Lote n° 190 no Ana Paula In
Terreno c/350m2 - Loteamento Ana Paula IV
Terreno c/ 1.500m2 - Casa em alvenaria na rua

Epitácio Pessoa
Terreno c/418m2 - na Vila Lenzi
Lote n" 13 - Loteamento Liodoro Rodrigues
Lote n° 190 - Loteamento Ana Paula In

CASAS
Casade alvenariacl 50m2 - LoteamentoAnaPaula,
Rua 209 - Francisco Hrushka, n° 1.122.
Casa em construção 50m2 - São Luiz
C�a mista rua Guilherme Hering, n° 30 - Centro
Próx, Bar Capilé
Casa de alvenaria 160m2 - Próx. Recreativa

Menegotti
Casa mista cl 112m2 (São Luiz) Lateral rua Valdir
Manfrini
Casa em construção 40m2 cl terreno de esquina -

Loteamento Ana Paula III
Casa em construção cl 100m2 Loteamento Ana
Paula In - Lote n° 187

I
I
I
I
I
'1
I
I
I
I
I

•••••••••••••••••
I

. �E· •

I CRECI W 1589 J -s> I
• I

I, Ba·..... Sul =
• lnaóvais •

I Fone: (0473) 72-2734 I
I Vende I
I Terreno • II Terreno c/376m2 (l4x27), naBarra,RuaFridaPiske Kruege. Preço IR$ 7.000,00

•• Terreno c/ 65.836m', na Barra, rua Horácio Rubini. Preço 'R$

I 210.000,00 •

II TerrenoC/840m2(21x40), naBarra, próximo aocampodoBotafogo. IPreço R$ 7.500,00
I Terreno c/2.791m2, ruaWalterMarquardt, defronte Centro Com. I
I Vasel. Preço R$ 215.000,00 I
I Terreno c/720m2 (15x48), na Barra. I ITerreno C/400,OOm2, na Barra, fundos Supermercado Breithaupt.

II Preço R$ 8.000,00 .

I Terreno cl 600,OOm2 (15x40), Rio Cerro II, próximo Metal. I
I Lombardi. Preço R$ 6.000,00 I II

Terreno cl 450m2 (15x30), rua Arduino Pradi, bairro São Luis.
IPreço R$ 7.000,00

I Terreno cl 377m2 (14,5x26), Lot. Jardim Hrusehke II, bairro São I
I Luis. Preço R$ 6.000,00 - financiado •

II
Terreno c/1060m2 edificado cl galpão de 95m2 - Bairro S. Luis -

IPreço R$ 25.000,00
I Terrenos no Loteam, do Marquardt, localizado na Barra. PreçoR$ I
I 6.500,00 ITerreno com 480m2 ao lado da Azaléias Jguá Esquerdo. Preço R$

I II 15.000,00. Negociável
• Terreno c/ 5.000,OOm2, na Bertha Weege, Barra do Rio Cerro. •
I Preço R$ 40.000,00 - negociável I
I Casa de alvenaria c/146,00m2�=Francisco Stinghen, na Barra, I I'I terreno com 406,OOml. Preço R$ 35.000,00 - negociável - aceita: I
I carro, telefone •
•

Casa em alvenaria cl 132m2, semi-acabada, 3qtos, 1 suíte e demais
•dependências, na Barra, Lot. Rosä, Preço R$ 12.000,00 I• Casaemalvenariac/130m', 3 qtosedemais dependências, garagem, I

• terreno com 440m2, Vila Rau. Aceita carro. Preço R$ 25.000,00 •Casa de madeira, 3 qtos, 2.BWC demais dependências, terreno c/
I 528 (16x33), na Barra. Rua Horácio Rubini. Preço R$ 25.000,00.

II Casamista c/150m2, 3 qtos, 2 BWC, garagem e demais dependên- I
• cias, terreno c/ 480m2 (12x40), próximo ao campo do Juventus. •

Preço R$ 16.000,00 - negociável.·
.

I Casa de alvenaria c/77,()()m2,lateral ruaBerthaWeege, próximoa.

II Malwee, semi-acabada. Preço R$ 25.000,00 - negociável. I
I Apto, 107m2, 3 quartos, 1 suíte, 2 BWC, sala, cozinha, garagem na IBarra. Preço R$ 35.000,00
I Apto. c/ 126,00m2, 2 qtos., garagem, 2 BWC, churrasqueira e I
I demais dependências, na rua Eleonora S. Pradi - Centro ..Preço R$ I I• 4.3.000,00 - negociável ILoteamentos no Rio Cerro II • na Rodovia SC • 416
I - A partir de R$ 2.000,00 de entrada e saldo em até 50 meses com •
I prestações de R$ 100,00 p/mês I
I M� I
I

Lojas comerciais na rua Angelo Rubini, na Barra do Rio Cerro
•

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09
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Caderno ,de
•

FONE/FAX (0473) 71-1721

Dondoca profissional
Francesca Ferreto Rossi é

uma descendente de italianos
elegante, fica, determinada,
perversa e muito ciumenta. Em
resumo, é uma personagem que
não difere muito do perfil a
que Tereza Rachel se acostu
mou a interpretar na tevê
nestes 30 anos de carreira.
Desde A pequena Karen, seu
primeiro trabalho na Excelsior,
em 66, até a Rainha Valentina,
de Que rei sou eu?, Tereza
esbanja arrogância diante das
câmaras. Mas ela não está nem
aí. E até gosta. "Sempre que
posso transforme estes

personagens em pessoas de
carne e osso, que riem e

choram", diz, tranqüila.
E Tereza Rachel vai

mesmo ter muitos motivos para
chorar na pele deFrancesca.
Traída pelo marido Marcelo,
interpretado por JoséWilker, a
personagem vai amargar dias
terríveis cheios de dúvidas e

lamentos. Mas se ela sofria

quando a infidelidade do
marido era-apenas uma suspei
ta; a situação fica insustentável

Loucura ou devaneio?

quando ela descobre toda a

verdade.

É nesta hora que as

terríveis irmãs Ferreto, que
normalmente se odeiam,
acabam se unindo para salva

guardar a honra da família.
Filomena (Aracy Balabanian)
e Carmela (Yoná Magalhães)
juntam-se a Francesca para dar
uma lição em Marcelo. Mas
até onde irá esta vingança, só
mesmo o autor Sílvio €Ie Abreu

poderá revelar ao longo dos

capítulos.
Tão misterioso quanto sua

novela, ele vai logo avisando

que "não se pode €on[wr
em tudo que se lê". Explica
se: segundo a sinopse,
Francesoa morre na primeira
semana da novela, dando
início à narrativa policial.
Mas a verdade é que nem
mesmo Tereza Rachel
sabe qualquer detalhe
sobre o futuro de sua

Francesca. "Sei que ela
morre, mas não tenho a

menor idéia de quando",
garante.

por Ana Cristina loseIli verdade sobre o adultério. Tereza dada, seja por quem for, parece clusão de Tereza pediria para seu de ódio quando quem está em

TVPress tentou uma, duas, quatro vezes e que volta de uma viagem astral; cabeleireiro particular fazer uma cena é uma mulher traída desca-
Muito maquiada, cabelo impe- nada. Sempre empacava no meio caindo em si, após alguns segun- peruca a seu gosto. Num rompan- radamente durante mais de vinte

cável, belo figurinoe indiscutivel- deuma fala. dos. "Ah, hein? O que você per- te de humildade, Tereza virou-se anos pelo marido. Basta dar uma
mente elegante, Tereza Rachel O nervosismo, preveniente da guntou?", pergunta, quase sem- para a cabeleireira e disse: "Não olhada nas chamadas da novela
entrou no estúdio da Herbert Ri- reentré nos estúdios televisivos, pre. tenha nada contra você, viu, mi- que estão indo ao ar 'para se ter

'chers _Zona Norte do Rio _para era evidente. Mas os freqüentes Mas nem todos acreditam que nha filha. É que eu não gostei uma ligeira idéia do que Tereza

começar a gravar sua participação esquecimentos de texto , que irri- este estado orbital seja apenas muito da peruca", disse, entre reserva para o público a partir des-
na novela A pr6xima vítima de tou até o paciente diretor Jorge distração. "Essa mulher só pode beijos e abraços. ta semana. "Ela é ótima!", assi-
Silvio de Abreu. Todos pararam e Fernando

_ são, segundo a pró- ser louca!", disparou uma cabe- Desligada, esquecida, louca na embaixo o diretor Jorge Fer-
o silêncio tomou conta do set, num pria Tereza, um problema ligado leireira da Globo, logo depois de ou temperamental. Pode-se defi- nando.
misto dé respeito e curiosidade. ao formato industrial da televisão. ver a atriz dar�t.lm escândalo por nir de várias formas o jeito pouco Animada com a volta à televi-,

Afinal, foram seis anos sem es- "Televisão para mim é o maior causa de uma peruca usada ape- convencional de Tereza Rachel. são
_
"Desde que me convidem,

�aínpar o rosto no vídeo, desde a esforço. Tenho dificuldade de nas no primeiro capítulo, num Mas uma coisa é certa: ela ainda é ótimo fazer tevê", diz _
Tereza'

lllesqueciveimente escrachada e decorar a frio", tenta justificar flash back dos anos 70. "Por que continua um arraso. Com proble- Rachel já está às voltas com mais
divertida Rainha Valentina, de Tereza, acrescentando, que quan- ela não disse que não gostou mas de memória ou não, o fato é um projeto de teatro, uma vez queQue rei sou eu? do ela "vive o personagem" fica antes de gravar?", perguntou que se Sílvio de Abreu e Jorge sua participação é de apenas oito

Concentrada, Tereza sequer mais fácil. "É um vício de teatro", revoltada a cabeleireira que tem F�ando resolveram apostarmais capítulos na trama de Sílvio de
olhou para os lados até ouvir o . completa. mais de 20 anos de Rede Globo. uma vez nesta veterana atriz é Abreu. Trata-se da peça Encon-
comando do diretor Jorge Fernan- Apesar da justificativa, o jeito "Mas isto está horrível!", porque sabem do que ela é capaz. tro no supermercado, do israelen-do. A cena exigia muita emoção:

.

'meio desligado, que dá a im- esbravejava Tereza, no camarim, Mesmo que tenham que repe- se Miggido, que aborda o eterno
sua personagem, a rica e determi- pressão de que seus pensamen- no mesmo tom da Rainha Valenti- tir várias vezes as cenas quando encontro e desencontro entre ho-
nada Francesca se encontrava tos estão quase sempre pairando na quando chamava por Raven- Tereza está em estúdio, o resul- mens e mulheres. "É uma peça
comAna (Suzana Vieira), a aman- em algum lugar distante daquele gard: aos berros. Uns davam a ra- tado é sempre excelente. As ex- muito divertida que fez sucesso
te de seu marido, para tirar satis- onde está, não se limita aos estú- zão a Tereza, outras tentavam pressões faciais marcantes e o em várias partes do Brasil", ga-fações, já que descobriu toda a dios de gravação. Quando abor- contemporizar e chegou-se à con- ollnar fulminante enchem o vídeo rante, empolgada.
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No gelo
Tudo indica que Chico Anysio e seus famosos 12 projetos.

de programas vão acabar amargando o freezer global. Afasta
do temporariamente, o humorista está cada vez mais esvaziado
na emissora. Depois de anunciado o fim da Escolinha do

professor Raimundo, que será substituída por um novo

programa que está sendo elaborado por Cininha de Paula, ex
Escolinha, quem foi chamado para uma conversa a portas fe
chadas com Paulo Ubíratan foi Tom Cavalcanti. Na semana

passada Chico Anysio participou de várias reuniões na Globo
para decidir seu futuro, já que estaria sendo sondado pela ago
ra capitalizada CNT. O que virá por aí é um mistério, já que o

humorista, por enquanto, prefere não se pronunciar sobre o as

sunto.

i��i��arID
C::::�ILJI�r
IMPO.RT.B< EXPORT

CELULAR � COM A TELTRON.
.

.

TELEFONES CELULARES - FAX
NA TELTRON você ENCONTRA TODA liNHA MOTOROLA D� TELEFONES CELULARES E ACESSÓRIOS CENTRAIS TELEFÓNICAS
PERSONAL 401, PH50AlPHA CLASSIC, PT550 MICRO TA.C., PLATINIUM, ULTRA llTE E OUTROS APARELHOS TELEFÓNICOS
MODELOS PARA SUA NECESSIDADE. '

."".,.. z
MOTOROLA O CELULAR MAIS VENDIDO NO MUNDO, VEM COM A .. ASSISTr:NCIA Tr:CNICA INSTALAÇ",O
GARANTIA EXCLUSIVA DE RESiSTêNCIA CONTRA QUEDA liVRE ATÉ 1 METRO E MEIO E CONSERTOS EM GERAL

Depois de uma frustrante participação em Pátria minha, quando passou a novela inteira esperando a

sua vez de brilhar e, diga-se de passagem, continua esperando até hoje, parece que melhores dias virão para
José Mayer. O ator foi convidado para protagonizar Histórias de amor, de Manoel Carlos, próxima novela

das seis, que substitui Irmãos Coragem. Com o fim das gravações da novela de Gilberto Braga, José
Mayer, no momento, só pensa em descansar e adiou a resposta por mais um tempo. "Ainda estou pen

sando", despista. Outra que está cotada para integrar o elenco é Adriana Esteves.

Vemquedá
Competente diante das câme

ras, Glória Menezes não é tão

competente assim com um volan
te nas mãos. Dia desses, quando
tirava seu carro, um Honda Ci
vic, de uma vaga em frente ao

estúdio da Herbert Richers, na

Zona Norte do Rio, a atriz a

tropelou um canteiro e arranhou
a lataria direita. Enfurecida, ela
saiu do carro batendo a porta e

descontou toda a sua raiva nos

seguranças que a orientavam nas

manobras. "Meu filho, vocêpo
dia ter avisado, né? Eu não en

xergo esses canteiros. Assim
não dá! Vocês deviam mandar
tirar isso daí!", bradou, entre
um paravrão e outro.

Promessas

Disputadíssimo
A cotação de José Wilker

. anda em alta nos domínios glo
bais. Para poder contar com o ator

em sua novela O rei do gado,
Benedito Ruy Barbosa decidiu
reescrever a trama, fazendo com
que o personagem de Wilker en
tre na segunda fase da novela.
Isso porque, depois de ter dado
sua palavra para o autor, Wilker
foi requisitado por Sílvio de
Abreu para A próxima vítima,
o que acabou alterando seus pla
nos. "O Süvto me disse que só
via a mim neste personagem e

eu aceitei", diz Wilker, acres
centando, porém, que terá omai
or prazer de fazer a novela de
Benedito. "A forma dele escre

ver me atrai", afirma,

FALE COM QUEM ENTENDE E QUE ESTÁ A MAIS TEMPO NO
MERCADO DE TELEFONIA CELULAR. NA TELTRON VOCj! ENCON·
TRA APARELHOS ORIGINAIS DE l' liNHA COM
1 ANO DE GARANTIA DE FÁBRICA, MELHORES PREÇOS À VISTAOU
SE PREFERIR
EMAT�4VEZES,OUAINDAPElOPLANODEENTREGAPROGRAMA.
DA

D� e OU 12 Vr:ZES SEM JUROS.

Negócio da China
No rastro do sucesso interna

cional de Escrava Isaura,
Lucélia Santos traz ao Brasil
uma equipe de tevê chinesa para
fazer um documentário sobre o

país. O evento faz parte do pro
jeto Brasil/China, uma co-produ
ção da TV Chinesa Sichuan e da
Nhock Produções, de Lucélía
Santos, que prevê também a pro
dução de um documentário so

bre a China
_
entre maio e ju

nho. O programa será
posteriormente exibido pela
Band e terá direção e ancoragem
da própria Lucélia. O roteiro no

Brasil inclui pontos turísticos do
Rio e São Paulo e filmagens ne

arquipélago de Fernando de
Noronha.
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RPr
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Superar limites e alcançar a consagração
Oivulgaq6o

t

2
Iuventus:
lutas e

glórias

4
Ciclismo
apresenta

-

campeoes

9
Atletas

-

quesao
destaques

Nos pôdE."s os atletas jamllUU"ses _co""""" tl-IYtIlIr.aç60 de "'" son/w

Quer seja nas pistas; nas quadras,
estádios, enfim, em qualquer local, em qual
quer esporte, o atleta simboliza o desejo da
superação do homem diante de seus limites. A
cada nova etapa. jogo ou prova. recordes são
quebrados demonstrando que estes limites é o
próprio atleta quem determína,

No [mal do mês de fevereiro, um dia em

especial foi reservado para homenagear estes
homens e mulheres que representam cidades,
estados e países em competições nos mais
diversos níveis, buscando de forma salutar a

integração entre os povos, comprovando que
não há diferença entre os seres terrenos e a

união possível.
Muitos atletas de Jaraguá do Sul, ou que

fazem esporte aqui, foram e são destaques no
voleibol, futsal, tiro, ciclismo, atletismo,
futebol, etc. Nesta edição alguns destes
destaques recebem a justa homenagem a que
têm direito.
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JUVENTUS

Trajetória de lutasno futebol catarinense
A história do Grêmio Es

portivo Juventus se cerca, de uma
série de

desen-
contros na

suaprópria
preserva-
ção. O clu- "fIt,
be.não pos- M'HlIVlllo
SUl um ar- _",_-_' _

quivoorganizado ein que se possa
percorrer os períodos de suaexis
tência, mesmo aqueles em que os
dias não lhe foram gloriosos.

I

Ele conta, juntando fragmen
tos de urn tempo um tanto quanto
distante, que o Juventus resultou
de um grupo que se reunia para
disputar partidas de futebol no
final daprimeirametade dadéca-

. da de 60. "Naquela época vence
mosurncampeonatoamadorcom
posto por seis equipes entre elas o
Faixa Azul, de Massaranduba,
Paraná e Juventus de Jaraguä do
Sul, além de outras equipes que
não me recordo o nome", diz
Elisaldo, apelando para amemó
ria.

Depois de criado o clube, o

Juventus continuou em disputas
amadoras, por urn longo tempo.
Mas de onde surgiu o nome

Juventus? Esta história é interes
sante e Elisaldo explicou assim:
"Uma das pessoas quemuito luta
rampeloJuventus, foioPe.Elemar
Scheid, desde que começamos a:

disputar os primeiros jogos, antes

mesmodacriaçãodo clube.Ácon
tece que ele era fanático pelo
Juventus de Turim (Itália), en-

quanto eu era e sou, sãopaulino
roxo, e como resolveroproblema,
então?Fizemosurnacordo,onome

regionais, o Juventus já se filiara

àFederação Catarlnense de Fute
bol, que tinha como presidente
José Elias Giuliari, que constan

temente fazia visitas aos diretores
do Juventus, em Jaraguá do Sul, e
conhecia a casa de muitos deles.

Naescalade sucessão dapresi
dênciadoclube, depois deElisaldo
Leutprecht, veio o empresário e

fundador do clube, Loreno

Marcatto, que neste posto perma
neceu por mais de uma década e

com os demais diretores e a�uda
da comunidade construiu o cam

po de futebol e edificou a sede

social, quefica,atéhoje, nobairro
Jaraguá Esquerdo.

"Foram tempos difíceis. Fazí

amosrifasque todos vendiampara
poder construir o campo. A área

de terras onde está o estádio João

Marcatto,hoje,foidoadoporqua
tro fundadores Durval e Loreno

Marcatto,RenatoPradi eVergílio
Chiodini. O local eraurnalavoura
de arroz precisou de metros e

metros cúbicos de aterro até que
estivesseem condiçõesparaaprá
tica do futebol", conta Elisaldo

relembrando urna época em que

...

Cumpriu-nosentão,paraapro
dução deste breve relato, urn le- Elisaldo Leutprecht, 1-
vantamento que constou da pes- presidente
quisa.juntoa algunshistóricos do
clube, dentro de suas disponibili
dades econcentímentos.EntreeIes
está o primeiro presidente do clu
be, Elisaldo Leutprecht, que diri
giu o Juventus durante o ano ini
cial de criação..

CumprlmentodopresidentedaFCF,JoséEl/QsGiulillrl tllJpresidele.
tedoJu'Pentus LorenoMarca«oatrásdo Pe. ElemarScheid, em197J

.

t

nasceu de uma ala desconten
te e desprezado pelo outro clu
be de Jaraguä do Sul: o

Baependi. A veracidade desta

informação é contestável, mas o

fato é que a rivalidade entre as,

então, duas equipes sempre foi
muito grande.

Em urna das histórias conta
das por Elisaldo, fica expressa a

satisfação que havia em superar o

inimigo. "Uma ocasião, o

Baependi estava preparando um

time para disputar urna competi
ção entre os profissionais trazen
do jogadores de fora da cidade,
alguns de Curitiba. N6s eramos

amadores e estavamos renovan

do o grupo, com alguns nomes,

mas sem expressão. O Baependi
nos convidou para urn amistoso
de preparação de sua equipe. Foi
uma lavada, vencemos por 5x2",
contou ele, com orgulho.

Nesta época, 1974, já integra
vaní o grupo do Juventus, algu
mas figurás lendárias tais como

Roquinho, Nondas, o Padre .

todosseatiravamaotrabalhoduro.
Por outro lado, o terreno onde

foi construída a sede social foi
doado pelo próprio Elisaldo, jun
tamente com o entãomédico Ale
xandre Otsa. "De novomuito tra
balho para conseguirmos levan
tar a construção. Todos, atletas e

dirigentes, nunca fugiram do tra
balho exaustivoparaa construção
da sede. Foi urn tempo de luta",
relembra Elisaldo.

Para muitos o Juventus

seria Juventus mas com as cores

doSãoPaulo,porissoqueacami
sa ficou tricolor e o nome

Juventus".
A caminhada do clube. sempre

esteve ligada à abnegação de seus
fundadores com a colaboração de
atletas e da comunidade

jaraguaense. A primeira sede do
clube foi o próprio Salão Cristo
Rei, da comunidade católica do
centro e os primeiros habitantes
da então "concentração", foram
Roquinho e Nondas, dois irmãos

quemarcaram épocano Juventus.
Com o tempo os diretores do

Juventus, que por serem.os joga
dores, eram os fundadores, come
çaram a deixar os campos e

proveram uma reformulação de
seu plantel. "Trouxemos, parajo
garaqui, algunsjogadores de fora,
além de utilizar os bons valores

reveladosemJaraguádoSul", diz Time bt-campeão do Norte ctJltuinense, em 75. De pé: Valdir
Elisaldo. Rodrigues, Joelzinho, Vüfried, Ginho Vasel, Pimentel, Paranaguâ e

Participando de competições Nilo. Agachados: Alceu, Maíca, Mário, Arizinho eMazico

Correndo contra o tem

pO· e superando obstá

culos, os atletas simbo
lizam a garra dos que
perseguem a vitória em

qualquer campo.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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zagueirao, Adolfo, o goleiro
Vilfried Lingüiça, Alceu Simas e

vários outros.

E foi neste ano que o Juventus
ficou campeão do Norte

catarinense emdisputascomequi
pes de toda a região Norte. Ab!
Um detalhe. Depois do amistoso

com o Baependi, o adversário do
Juventus acabou por desfazer,
aos poucos, o time profissional.

Em 1975 o Juventus conquis
tou o bi-campeonato do Norte

catarinense e já não jogava mais
contraequipes amadoras, contan
do com urn time semi-profissio
nal.

Estadual

Em 1978, urna reformulação
na equipe do Juventus, trouxe

caras novas para o João Marcatto

e, damesma forma, novos desafi
os, Era aequipe de Jaraguádo Sul
ingressando no Campeonato
Catarinense de Futebol. O pri
meiro time tinha: Celso, Gariba,
Gomes, Zé Carlos eNilo na zaga.
Lara, Moacir e Tato, no meio

campo e no ataque - Pelezinho,
Nelo eEdinei.O técnico eraAdão
Goulart. Um time tecnicamente

bom mas que nunca ficou entre
os oito melhores do Estado.

Durante três anos a equipe do
Juventus manteve-se entre as

equipes do futebol profissional
de Santa Catarina. 1980, foi o
último ano em que o clube dispu
tou o estadual pela última vez,

pendindo afastamento (licença),
junto a federação. ...

Toto, o {dolo .dos IIO)lOS tempos

do voleibol feminino em Jaraguá
do Sul e dois anosmais tarde, em
84 fezomesmona categoriamas
culino.Hoje, aos44 anos, eleatua,
juntamentecomdois ex-atletasdo

luventos (Taranto e Rubão), em
uma escolinha de futebol que já
temmais de 150 alunos inscritos
equenãopagamnadaparaapren
derem - a escola é mantida por
empresários da cidade.

Arizinho lembra com saudade
dos tempos áureos do Juventus
com passagens engraçadas. Um
dos aspectos que.ele faz questão
deressaltar: "Nuncaviurn só jogo
do Juventus, em casa, em que não
estivessem presentes,pelomenos,
2 mil torcedores. O público sem

pre nos prestigiou emuito"

Ele tambéméprofessordeedu
cação física em urna escola de

Jaraguä do Sul, mas não perde o

fascínio por enfrentar desafios.

. saltos ornamentais de Jaraguä do
Sul, bi-campeã dos Jogos Aber

tos deSantaCatarina. Suaequipe
de natação, em 4 anos, bateu 14

.

recordes estaduais.

Mais tarde, em 1982, ele ini
ciou o trabalho dé fundamentação

timenão esteve bem. Em 93, com
otécnicoPicoléealgurnas "feras"
como o centroavante Éder e o

ponteiro Ricardo, o clube ficou
em 5° lugar no campeonato. Em
1994, um momento raro, o

Juventus chegou à etapa semífí
nal dacompetíçãoperdendo a sua
classificação para uma final hís- .

tórica - as circunstâncias a torci-
.

da conhece.
Dentre as atuações da equipe

no estadual o Juventus sempre
obteve destaques.Emquatrocam
peonatos disputados, nesta nova
fase, o time fez três artilheiros

(Toto,BarbosaeÉder).Recebeu a
Copa Ceval por ter sido a equipe
COmmelhorcampanhaem 94 e foi
o vice-campeãomoral doanopas
sado.

Como conquistas, em sua vol
taadivisãomáxima do futebol do

.

estado, o Juventus conquistou urn
único troféu. O de campeão do

torneio Integração/Norte, em 93

Arizinho: O camisa 10mais temido

o retornoaofutebolprofissional
vencendoo Ioinville,noBrnestão.
Essa foi aúnica vez que a torcida
do conhecido "Moleque Traves
so"pôdefestejarurn títUlo (ecomo
festejaram).

Nesta nova fase o Juventus

cresceu também no patrimônio.
A diretoria conseguiu, com a

ajuda fundamental da prefeitura
municipal de Jaraguä do Sul,
governo do Estado e Câmara de

Vereadores, viabilizar a constru
ção das novas arquibancas que
cercam o campo em quase todos
os lados (só em urn não há).

Novamente aí vemos apartici
pação da comunidade, através do
poderpúblico, que de formaefeti
va dá ao Juventus condições para
que possa continuar sua história
de lutas, honrando aqueles que
começaram tudo isso e não estão

mais aqui, bem como aqueles que
ainda nos acompanham e podem
sentir orgulho por terem sido os

protagonistas deste trabalho.

Paramuitos ele era considera
do o "camisa 10" mais temido de

JaraguádoSul. Paraoutros eleera
simplesmente um craque.
Ariovaldo Xavier dos Santos, ou
"Arizinho", comoeraeé conheci
do em toda a região Norte

catarinense, chegou em Jaraguä
do Sul em 1969, com 18 anos,
vindo de São Paulo, onde havia

jogado na Portuguesa e no

Corinthians.
Eleveioparajogar noJuventus

e nove anos depois, quando pa
. rou, já estava casado, formado
em Educação Física pela Furj
(Joínvílle), pós-graduado e com

urna série de trabalho ligados ao
esporte já implementados na ci
dade.

Arizinho, por exemplo, im
plantou a escola de judô em

Jaraguä do Sul úo ano de 1974 e

de natação em 1975. Nos anos de
80/81 foi técnico da equipe de

Por nove anos o Juventus per
maneceu alheio ao universo es

portivo, até que em 1989 o clube

pediu para retomar ao futebol

profissional, o que pôde fazer
desde que começando pela se

gundadivisão do estado. E assim
o fez em 1990.

Embaladospelo jejum dequa
se uma década o Juventus trouxe

jogadoresdeoutras regiões eapro
veitou os chamados "pratas da
casa", entre eles, urn que se tor

nou o maior ídolo da torcida em

sua "era pós-modema". Sandro
Luiz Schmidt, ou "Toto".

Artilheiro, com cheiro de gol,
Toto, com seus companheiros,
levaram o Juventus à final do
certame dasegunda divisão, jáno
primeiro ano em que disputavam
e, apesar de não vencer, conse

guiram subir para a tão sonhada
1& Divisão de profissionais.

Em 91 urna atuação razoável

que ficou pior em 92 quando o

SíMbolos dA PERSiSTÊNCiA E EXEMplos ds pE�EVERANÇA. Aos ATlETAS,
AMAdORES ou pRofissiONAis, MiN�A AdMiRAÇÃO COM RESpEiTO•.

DEpUTAdo GERAldoJWERNiNq�AUS
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CICLISMO

Títulos, campeões e a falta de apoio
Aesar de que a equipe de bicicross de Jarag�á do Sul conquistou centenas de

medalhas, ao' longo de sua existência e apesar do ciclismo jaraguaense ter feito
históriaem SantaCatarina, com vários campeões, esse esportenão ganhaadimensãoque
merece, por parte dapopulação e, logo, se tornadifícilmanter-se no caminho certo, indo
contra a força do vento do desprestígio.

É quase unânime, entre os atletas. do bicicross e outrasmodalidades do ciclismo, que

não se consegue patrocinadores ou aqueles que apoiem o esporte.
O quemais intriga é que isso não acontece pelo fraco desempenho dos representantes

da cidade - pelo contrário há vários casos de campeões estaduais e nacionais -, mas sim
pela inexpressividade do esporte como competições.

. Nesta edição especial, selecionou-se alguns exemplos de sucesso nesta modalidade
esportiva. '

.

o primeiro do ranking estadual Duas vezescampeãonobicicross
Logo no primeiro ano

em que começoua disputar
as provas dos certames de
Mountain Bike, Lourival
Stoinski Júnior faturou o

título do Campeonato
Intercolegial, realizado em
Joinville. Pouco tempo de

pois, no verão de 94 ele foi
o 3° colocado no campeo
nato de verão, realizado no
litoral, compilotosquecom
petiamno circuito estadual.

Então ele partiu para o

campeonato catarinenseque
aconteceu em 16 etapas - 12
nacategoriaCrossCountry
(prova de circuito) e 4 na

categoria Down Hill (só
descidas). No final do ano

ele chegou em primeiro na

classificação do Cross

Country e em 3° no Down
Hill. De quebra, Júniorclas
sificou-se como o primeiro
do ranking estadual, na

soma dos pontos das duas

catcgorías.
Também no ano passa

do, Júnior participou de
duasdas trêsetapasdocam
pconatobrasileiro, conquis- ,

tando um 2° e um 4° lugar,
que lhe colocaram em

terceiro na classificação fi
nal da competição.

Como adepto de um

.
esporte que não está no

"lOP" da preferência
popular, Júnior reclama a

falta de apoio daqueles que
.

poderiam facilitar a sua

Como amaior parte das
crianças, ele sempre foi fas
cinado por bicicletas e isso,
aliado ao espírito competi
tivo, levouGiovani Junckes
aingressarnaentãoEquipe
MalweedeBicicross, noano
de 1991.Comasuaforçade
vontade e as instruções e

incentivos do treinador
Valdir Moretti, ele come

çou a trilhar pelo caminho
dos títulos e consagrações.

Hoje, aos 15 anos, ele já
conta com dois títulos

catarinenses, dois nacio
nais e dois brasileiros,
mostrando toda a sua

determinação. Os títulos

chegaram em 93 e 94, com
petindo em categorias ape
nas divididas pela idade -

primeiro 13 e depois 14

anoso, mas sempre enfren
tando os mesmos adver-sá

rios, o que também pode ser
chamado de hegemonia.

Gíovaní fazpartedeuma
safra de pilotos de bicicross
que trouxeram vários títu
losparaJaraguádoSul,mas
que ao mesmo tempo
enfrentam um problema
comum. A falta de

patrocínio. Toda a equipe
de bicicross dirigida por
ValdirMoretti pode acabai
no 'esquecimento, caso nin
guém queira apoiar este

esporte.
Giovani, disposto a tudo

paramanter-se nas compe-

ÚJurivalJúnior édestaque no segundo ano competindo Giovani quer disputar o mundúil

tições, faz planos para este
ano. Jáestábuscandoapos
sibilidade de encontrar um

patrocinadorparaparticipar
das três etapas doCampeo
nato Brasileiro, das quais
uma será válida pelo Naci
onal, além do campeonato
Sulamericano, que aconte
ce no Brasil e ainda oMun
dial que será na Colômbia,
emjuUio.

Segundoeleopatrocínio,
basicamente serve para

. cobrir as despesas de via-

gern e dos equipamentos
(bicicleta e acessórios). Ele
ainda não calculou o custo

exato dequantopodecustar
o patrocínio, mas até pensa
empatrocinadoresparaeta
pas específicas.

Esquecendoum poucoos
problemas de patrocínio,

. Giovani, lembra com emo

ção de sua conquista maís

importante. "Foi a minha

primeira vitóriano circuito
nacional, que aconteceu em
Sorocaba em 93" .

participação nas etapas e

provas que atua. "É muito

difícil achar Um

patrocinador. Falta muito

apoio ao esporte. Não há
uma visão positiva em

relação a isso", declarou
ele.

Mas Júnior vibra quan
do lembra da decisão da

prova que lhe deu o titulo
do certame catarinense, no
ano passado. "O meu

principal adversário, de

Indaial, não poderiavencer.

Eu precisava chegarna sua
frente para igualarmos na

pontuação. Fui o vitorioso,
mas o detalhe é que em

todosos critériosde desem

pate estávamos iguais e o

que preváleceu foi o

resultado da última etapa
que euhaviavencido. Aque
la prova não vou esquecer.
Ele era favorito. enquanto
eu vinha de 3 derrotas em

etapas anteriores, mas con
segui chegar na frente",
descreveu Júnior.

Distribuidor exclusivo para
Jaraguã e região
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.- SafarI
COMÉRCIODEARTIGOS DECAÇA E PESCA LTOA.

Av. Mal. Deodoro, 583
Tel (0473) 72-1389 - Jaraguá do Sul - SC
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MUDANÇA

Paola trocou o bicicross

peloMountain Bike em 94
Depois de 12 anos competin- a prova "Volta de CorupáIRota

doportodooBrasilecolecionan- ' das Cachoeiras".
do títulos,PaolaGlaciHackbarth,
20 anos, decídíu abandonar o

bicicross, modalidade esportiva
que começou a praticar aos S'
anos de idade, na então Equipe
Dalcelis de Bicicross.

Mas se ela parou com o bici

cross, não pensa emabandonar o
cenário esportivo. É que Paola,
desde 94, passou a competir, ex
clusivamente no certame de
Mountain Bike. Ela já havia

participadodealgumasetapasdo
círcuítoestadualem lêâl e 1992,
obtendo dois vice-campeonatos.

No bicicross o primeiro título
de Paola foi o de campeã
catarinense em SS. Depois disso
elajá foicampeã outras três ve
zes no Estado. Por 'duas vezes

conquistou o título de campeã
nacional, em 1'992 e 1993. No

campeonato mundial, realizado
em Salvador, em 92, Paola foi a,
sétima colocada e no

panamerícano de 1990,queacon
teceu em Campo Bom (RS), ela
ficou em terceiro.

Já no seu primeiro ano no

Mountain Bike, Paola começou
fazendo hist6ria. Foi 3a colocada
no campeonato estadual deCross
Country e 48 no Down Hill. Foi

campeã da Copa Bike Tek; do
Intercolegial Bike Mania; da

Intercity realizadoentre osmuni
cípiosdeJoinvillee SãoFrancisco
do Sul, em comemoração à Se
mana daMarinha e ainda faturou

Recentemente ela participou
deummeetingnacional,realizado
em Florian6polis, ficando em

terceiro lugar, mas com um de

sempenho que, segundo elames-
.

ma, demonstrou crescimento
dentrodamodalidadequepratica..

Paola também tem uma razão

maíorparaestaresperançosacom
relação á este ano. Ela renovouo
contrato como seu patrocinador,
aChocoLeite, de Jaraguá do Sul,
que já está junto com ela desde
1993. "Este novo contrato de

patrocínio é excelente, pois terei
o acompanhamento de um'

preparador físico epoderei treinar
duas vezes por semana, além de

.

umequipamento" ,disseanimada
a atleta, acrescentando que terá,
também o apoio da Bike Trilha

para amanutenção deste equipa
mento.

Os ventos parecemsoprar po
sitivamente a favor dePaola, que
guardana lembrança aalegriade
conquistar o terceiro lugar no

meeting nacional de "Floripa" .

"O mais imporante é que eu che

guei com menos de 30 segundos
de diferença da primeira coloca
da, sendo que as duas que chega
ram em minha frente sempre
obtinhamdistâncias superiores a
5 minutos. Por esse resultado fui

cumprimentada por todos os que
estão envolvidos com as compe
tições de Mountain Bike e isso

.
me deixou feliz", contou Paola.

PtIIroc{nio deste ano deixa Paola moti,atJa

.

RUA PRESo EPITÁCIO PESSOA, 1081 ·89.250· JARAGUÁ 00 SUL· SC
FONE (0473) 72-1862

Escola de natação Olympia, na rua Presidente Epitâcio Pessoa, em Iaraguâ do Sul

A natação é considerada a
atividade esportiva mais
completa, pois requer esforço
de todos os grupos
musculares e articulações.

Estamodalidade

apresenta ainda reflexos
altamente positivos para a
coluna e aparelho cárdio
respiratório-vascular
(coração, pulmões e sistema
de veias e artérias).

Segundo o pröfessor de
natação, Renato Behnke, "se
praticada a partir de 2 vezes

por semana, a natação
proporcionará à você uma
melhora tanto fisiol6gica
(funcionamento de 6rgãos
em geral), como uma
melhora estética, pois o meio
líquido oferece resistência
aos movimentos resultando
numa melhora no tônus
muscular (firmeza dos

músculos), além de ser uma
excelente massagem".

A natação, segundo
Renato, também pode
proporcionar um desenvolvi
mento da coordenação
motora e o auto-conhecimen
to do corpo.

"Apenas UlJl8 aula de

natação, com duração de 50
minutos, queima para uma
pessoa, entre 48 à 52,5
quilos, cerca de 330 à 540

Renato e sua esposa Heide, diretores do Olympia

calorias, dependendo do
ritmo empregado ao

exercício", afumou o

professor.
ParaRenato, que também

é um dos diretores da

Olympia, "existemuita dú
vida entre as pessoas em co

mo e o que fazer para se per
der a barriguinha que tanto
nos incomoda. Salvo raros
casos de flacidez muscular,
os exercícios abdominais não
são os mais indicados para
resolver este problema".

A melhor maneira,
segundo Renato, para se

livrar das gordurinhas extras,
são exercícios aeróbicos, tais

como, natação, ciclismo,
corridas, etc, que queimàrão
gorduras generalizadas. "No
entanto não podemos
esquecer que uma boa
alimentação e horas de.sono
favorecem a sua boa condi

ção física e contribuem para
o equilíbrio entre caloria

queimada e caloria

absorvida", completou
Renato.

Ele fmalizou dizendo que
o fundamental é que as

pessoas pratiquem regular
mente alguma atividade
física, pois assim estarão
caminhando para amelhoria
da qualidade de vida.
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FLASH

Momentos inesquecíveisdoesporteamador

A co"ce""tJf80 da cor;'edora, mome"tos a"tes da largada
\

o p",idente da FME,_ Jean Leutp"cht, recebe o trollu de campeão do, JogolRefio_ em São Bento do Sul

Bes,p,achanlee I'LO
Despachante Ofi�ial do Detran Credencial202

De Ivonete M. M. Junckes
Emplacamentos, Transferências, Negativas de Multas,

Seguro Obrígatõrío, Furtos e Prontuários

riua \Ju'ye Ldl,;e ua, IO� - venuv

Fone (0473) 72-2779
Jaraguá do Sul - SC
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Atiradores de laraguá do Sul, co", II JIiimC""'"

Durante meses equi
pes dedicam-se a

treinamentos diários que
objetivam alcançar o ponto

< máximo dos p6diuns.
Muitas vezes as longas .

.

preparações culminam em

. alguns segundos de compe
tição, quando a

concentração é a principal
arma, em outras o espírito
de grupo pode levá-los ao

sucesso.. A/esta d4 ,lI8rla do ,,'-, de 0",.0 doi J0611lúo6ÃberIII6

PO.e ptIIYI a po.teridade tia equipe campel estadualmirim de basquete _-
�- Expectatl,a a eatlJzjogatla do ,'lel/emlnlno nos 340 lase

JARAGUÁ B.IKE SHOP
Caris Ind. e Com. Ltda.

A LOJAMAISCOMPLETA EM BICICLETAS PEÇAS EACES
SÓRIOS. OFICINACOMMÃo DEOBRA E FERRAMENTAS
ESPECIALIZADAS PARA MOUNTAIN-BIKE E CICLISMO.

Rua Bérnardo Dornbu�ch, 570
Fone/Fax: (0473) 72-3899

Jaraguá do Sul· SC

r I
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

Estrutura do esporte amador é realidade
Até 1993 as atividades

esportivas em Jaraguá do Sul

penavam por uma falta de

estruturação adequada. Ações
desordenadas e que dependiam,
essencialmente, da iniciativa e

vontade
dos de
tentores

dopoder
político,
faziamo

despor
to se ar-

IM(veio
dOfvido
00 que (lfO
mÓfbido

rastar,
ano após ano, semperspectivade
evolução à médio e longo prazo.

Em 5 de abril de 1993, era
criada oficialmente, a Fundação
Municipal de Esportes (FME),
de Jaraguá do Sul, que a partir de
julho daquele ano, passou a ter a
sua operacíonalízaçãoefetivada.

Mesmo assim, aquele foi um ano

de organização e estruturação e

as atividades desempenhadas
pouco prívilegíaram resultados
efetivos, apesardequeemalguns
casos eles tenham surgido.

O ano de 1994, por sua vez

marcou o início deumanova fase

paraodesportojaraguaense.Com
equipes técnicas definidas e uma
estrutura que. garantiria um

trabalho de base, a FME
contabilizou muitos resultados

, -

positivos, no que se refere às
atividades do desporto/
rendimento. "Registramos um

crescimento de 300% em nossa

participação nos Joguínhos
Abertos de SantaCatarina, além
de crescermos 100% nos Jogos
Escolares e 80% HOS JASC",
declarou o presidente da FME,
Jean CarIo Leutprecht.

Jean também destacou a

realização dos 7° Joguinhos
Abertos de Santa Catarina, em
Jaraguá do Sul, como o grande
evento promovido pela
munícípalidade, no ano passado,
e que contou com o apoio de
diversas entidades da cidade.

"Dentre as principais conquis
tas podemos destacar o título da

equipe de basquetebol masculi
no, nos Jogos Escolares

Catarinenses; O título de cam

peão geral dos Jogos Regionais
Leste/Norte, conquista inédita,
em São Bento do Sul, superando
as principais cidades da região; o
voleibol feminino também foi
ouro nos joguinhos: fomos

bicampeões mirins de basquete
no certame estadual e campeões
juvenis feminino de voleibol",
relata o presidente da FME.

Outro aspecto destacado por
Jean éo fato de quedentre atletas
e dirigentes de Jaraguá do Sul,
houve 25 convocações para que
desportistas da cidade

. integrassem selecionados

catarinenses, emdiversas moda
lidades. "Além disso, também
alguns atletas nossos foram alvo
de convocações para seleções
brasileiras, dentre os quais
destacaríamos a jogadora de

voleibol, Eloísa Schlickmann",
declarou Jean.

Calendário esportivo
Um importante trabalho

realizado pela FME e pela
SecretariaMunicipal de Cultura
Esporte e Lazer (Secei), foi a
elaboração do calendário

esportivomunicipal. Foramcon

vidadas aparticipardaelaboração
deste trabalho, 40 entidades de

JaraguãdcSul.comumaresposta
positiva da maioria delas.

Com isso, quase todas as ati
vidades esportivas que serão

.

realizadas na cidade, durante o
ano de 1995, estão reunidas em .

. um documento oficial, que
facilitará a promoção e divulga
ção das mesmas, além de tornar
ordenada as programações a

serem elaboradas pela FME e

Secel.
"Foi um grande passo para a

municipalidade que pode apoiar
e contribuir para que as entida
des tenham sucesso em suas

promoções", disse o secretário
de Cultura, Esporte e Lazer,
Balduíno Raulino. Vale lembrar

queanteriormentenãoexistiaeste
intercãmbiode informaçõesoque
ocasionavaarealizaçãodevários
eventos ao mesmo tempo.

Fortalecer trabalho de base émeta Parceriaparaprojetos
Renov,ação.Estaéapalavrade

ordem da Secel e FME. Na opi
nião do secretário Balduíno
Raulino, a falta de continuidade
nos trabalhos, de uma gestão
administrativaparaoutra, éofato
agravante de tudo que se realiza
na área do serviço público. "Por
isso, nós queremos instituir urna
série de projetos que independam
do aspecto político e decisório, de
maneiraaenvolveracomunidade
a tal ponto que tenha continuida
de índependentemente de quem
esteja à frente", declarou.

Um destes projetos é o dos

PólosEsportivos que, na opinião
de Jean Leutprecht, será a "base
desustentaçãodo futurodoesporte
nacidade".

Basicamente o projeto dos pö
losesportivos constadarealização
e implantação de centros de
treinamentos paracrianças eado
lescentes, de ambos os sexos, com

Jean Leulprecht

idade entre 10 e 1;1- anos, onde
serão desenvolvidas as aptidões
decada um.

"Inicialmente não será um

trabalho seletivo. mas os desta

ques deverão ser integrados às

equipesdecompetiçãodaFME.O
importante é que todos os

interessados poderão participar,
buscando com isso a efetiva

renovação dos atletas jaraguaen
ses", explicaJean.
A princípio serão trabalhadas

modalidades em que a FME tem

condições de oferecer uma

estrutura adequada em termos de

técnicos, locais ematerial, porém
o número de modalidades envol
vidas poderá ser ampliada
futuramente, desde que haja con
diçõesmínimas. As modalidades
que darão início ao projeto dos

pólos esportivos são: Atletismo,
basquetebol, voleibol, handebol,
futsaI, tênis de mesa e xadrez.

"Estas modalidades, até bem

pouco tempo só eram desenvolvi
das, de forma precária, nas esco
las domunicípio e nosso objetivo
é tomareste urn trabalho constan
te", reaftrma Jean.

Os dirigentes do desperto
jaraguaense são conscientes de

que a evolução esportiva da ci
dade passa por um trabalho de

cooperação de toda a comuni
dadé. Por isso oobjetivo, agora,
é buscar parceiros para os

projetos idealizados pela FME
e pela Secel.

"Por isso, nós elaboramos
um pacote com os principais
projetos que idealizamos e visi
tamos as principais empresas
da cidade quepossam encontrar
noesporteumaformadeefetivar
oenvolvimentodaempresacom
a comunidade e também como

umaformadepromoção de suas
marcas e produtos", disse o

presidente da FM_E, Jean

Leutprecht.
Cerca de 30 empresas já

foram visitadas pelos dirigentes
da secretaria da fundação e a

. expectativa é de que alguns de
les respondampositivamente ao
apelo.

"Para se ter uma idéia de

quanto isso é importante para
nós, somente neste ano aFME e

a Secei, irão promover cerca de
50 eventos entre'os que terão

amplitude municipal e as

participações nossas em âmbi
to estadual, não incluindo neste
rol, os campeonatos estaduais",
exemplifícou Jean.

"Isso também faz parte de I

nossapreocupação com aconti
nuidade do trabalho que está
sendo iniciado agora, pois
estamos nos colocando dentro
denossarealidade, sem cultivar

�sonhos impossíveis mas sim
valorizar o material humano

que teinos aqui, emnossa cida
de", ftnalizou o presidente da
FME.

Restaurante e Lanchonete

FRANCIS
B,R�280 - Km 69 - Anexo ao Posto Marcolla

.
'

Fone: (0473) 71-8957 - Bairro·Francisco de Paula - Jaraguá do Sul- SC
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ESCOLHIDO CORNÉLIA

Ele veio ao mundo com a Uma hegemonia do atletismo que começou meio por acaso

missão de revelar valores
Cornélia Holzinger Caglione,

jaraguaense de nascimento, 31

anos, dispensa apresentações.
Seus recordes e as centenas de

conquistas são o seu cartão de
visitas. Especialista na prova dos
400 metros com barreiras - mas

também compete nos 400 metros
rasos e nos revezamentos 4 x 100
e 4 x 400 -, Cornélia chegou ao

. atletismoem 1�n9,comoelames-

Abertos de Santa Catarina, na

prova dos l00ms com barreiras.
De lá pra cá, ela já acumula 18
medalhasde ouro, 3 depratae 3 de
bronzenos JASC. Elaé recordista
catarinense e dos JASC, na sua

.
especialidade, os 400 com barrei
ras.

Dentre os títulos internacio
nais ela ganhou uma medalha de

prata no Sulamericano do Chile,
em 1986, nos 400 com barreiras e
uma de ouro nos 4 x 400, no

mesmo sulamericano, cujo tempo
foi recorde naquele ano.

No ano passado ela engordou a
sua galeria de medalhas com 3 de
ouro,nosJASC, nasprovasdos400
com barreiras, 4 x 100 e 4 x 400.

Cornélia nem sabe dizer, com
exatidão, quantasmedalhasjácon
quistou e estima que totalizem
entre 180 e 200, mas a suamaior
emoçãona carreira é fácil de lem
brar: "Foi quando estive no

pódium, no Chile, e ouvindo o

Hino Nacional. Foi uma loucura.
É difícil até de explicar o que a

gente sente num momento como

este. É especial", declarou.

Écomoseosdeuses doOlimpo
o tivessem escolhido para, aqui
na Terra, ser uma espécie de

olheiro, dotado de um sexto sen

tido, capaz de encontrar na alma
de meninos e meninas a capaci
dade de torná-los campeões.

Um tanto quanto controverti
do, com a fama de "Caxias", José
Augusto Caglione, técnico da

equipe de atletismo daFME,leva
à sério o que faz e desde o início
preocupou-seem serbom naquilo
que executa.

Formou-seprofessordeeduca
ção física pelaEscola Superior de
Educação Física e Desportos de

Joinville, depois de concluir o

curso secundário como técnico de
contabilidade. Fez 3 pós-gradua
ções: naUniversidade de Londri
na (PR), Universidade Gama Fi
lho (RJ) e pela FA FICLA Lotus

Census, de Arapongas (PR). É
especialista em velocidade e sal

tos, graduado pela Universidade
deColônia(Alemanha) e também
se especializou em Ciência do

TreinamentoDesportivo naUni

versidadedeLondrina, comopro
fessor Andrei Zakarov daRússia.

Durante 16 anos Caglione foi
atleta. Por várias vezes foi cam

peão catarinense dos JASC, nos
800 metros rasos. Como atleta
também foi campeão brasileiro
(em umacompetição que se equi
valeria ao Troféu Brasil).

Por algum tempo foi atleta e

técnico, ao mesmo tempo, mas a
partir de 1980, passou a dedicar
se à funçãopara que nasceu. Trei
nador. Ao longo dos anos ele des
cobriu e preparou muitos atletas

campeões brasileiros e

sulamericanos. Em 1986, inte

grou acomissão técnicadaequipe
deatletismo doBrasil que partici-

ma diz, "por acaso".

"Eu estavanoginásiodeespor
tes treinando handebol, quando
fui convidada para conhecer o

atletismo e fazer alguns testes e

resolvi ir", dizCornélia - o convi
te partiu do então técnico do atle
tismo de Jaraguá do Sul, José

Augusto Caglione, que hoje é ca
sado com Cornélia."Após os

testes o treinador disse que eu

teria chances de obter bons resul
tados no atletismo e acabei apos
tando nisso", lembra a atleta.

Um ano após, no final demaio,
Cornélia já conseguiria atingir
índice para particípar de uma

competiçãoànívelNacional (Tro
féu Brasil), na prov.a dos 100

l
'

--

Comllia, "emoção no ChUe"

metros com barreiras. Nesta pri
meíraatuaçãoemâmbitobrasilei
ro, ela passou da eliminatória,
mas não das semifinais, ficando
em 110 no geral.

Hoje, ela já acumula 3 meda
lhas de ouro, 4 de prata e 2 de

bronze, nestamesmacompetição.
Porém sua primeiramedalha im
portante veio de 1980, nos Jogos

CagUone, um predestinado

pou dos Jogos Sulamericanos no
Chile. Como técnico, foi cam

peão dos JASC em 91 e 92, coor
denando a equípe de atletismo da
cidade de Chapecó.

"Em ,1993 aceitei o convite
desafio do prefeito Durval Vasel,
evoltei para darumanovavida ao
atletismo de Jaraguá do Sul", diz
Caglione. "Nestes quase 3 anos, a

. revelia da desconsideração do
Clube Atlético Baependi, que ne
gou o a�esso as instalações do
clube para os atletas da FME - o

que nos obrigou a treinar em lo
cais impróprios, tais como ruas,

parques e até outras cidades -, a

modalidade conquistou o 30 lugar
nosJASCde 1994e um total de 13
medalhas para a cidade", dispara
o lado controverso do treinador

campeão.
A sua invariável predestinação

de descobrir talentos lhe proporci
onou um dosmomentosmarcantes
em sua carreira: "Foi a primeira
medalha que a Cornélia ganhou
no Troféu Brasil. Foi uma atleta

que eu vi nascer e chegou onde

chegou porméritos próprios".

FUTSAL

Assegurar a tranqüilidade na posição mais ingrata
Jogando pelomunicípio onde nas

ceu,Guaramirim, ele foi considerado
goleiro revelação no futsal dos Jogos
Abertos -de Santa Catarina, no ano

passado. PauloGermanoFriedemann,
20anos, éumadas novas contratações
da Fundação Municipal de Esportes
de Jaraguá do Sul.

Suaprimeiraparticipação em uma

competição aconteceu em 1985, quan
do então tinha apenas 10 anos de
idade. Ele integrou uma equipe de
futsal - Juventus -, que disputou o

campeonato da Liga Infantil da mo

dalidade. SeuprofessoreraJeanCario
Leutprecht, hoje presidente da FME.

Sempreatuando como goleiro ele

já vinha treinando na seleção de.
Jaraguá do Sul nos últimos três anos e
se diz otimista para este ano de 1995.

Paulinho, como é tratado por seus

amigos e companheiros de equipe,já
sabe o que é sentir o gosto da vitória.
Por várias vezes conquistou títulos
em competições à nível municipal e
regional, mas a sua maior conquista
foi o vice-campeonato dos Jogos Re
gionais de Santa Catarina, quando
ajudou seus companheiros aconquis
tar a classificação aos Jogos Abertos
do ano passado.

"Para mim esta conquista foi im
portante porque foi a primeira vez

, que uma equipe de Guaramirim, mi
nha cidade, conquistou uma classifi

cação para os Jogos Abertos, em uma

modalidade coletiva. Nós festejamos
muito aquela classificação, até por
que superamos várias equipes da re
gião, que tinham tradição na compe
tição. Foi: o máximo", diz ele com

alegria.PauUnho, gõleiro da FME

..1fJ
BANCODOBRASIL

,

Bom pra você.
Bom para o Brasi.l.

DIA DO ATLETA

� você at[etaj todo o nosso reconfíecimento
..

que constantemente está {utatufopara
.

superar seus {imites.

II
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SELEÇÃO

Voleibol feminino revela

potencial com qualida4e
Anda na' escola seu pri

meiro contato com uma modali
dade esportiva foi com o atletis
mo. Após isso teve uma passa
gem pelo
bicicross e M'.1ltJI
praticou
judô por s6, tJIv,
algumtem-

�. u"'.,·po. Mais .,. rVlIItM
tarde en-

con t rou - (''''''(lI(ilS
se com o

voleibol e a paixão mantêm-se
até hoje - e deve durar muito.
Tatiana Altini, 19 anos, natu

ral de Guaramirim, é mais um
dos destaques da Fundação
Municipal de Esportes.

Com 1 metro e 78 centíme
.

tros ela é só sorri sos, apesar de
encabulada, para falar do seu

gosto por esporte. Seu desem

penho e aplicação, como ata

cante, já lhe rendeu três con

vocações para selecionados
catarinenses da modalidade e

em uma destas convocações, a
do ano passado, acabou dispu-

"Tati" sonha com a Liga
"

tando o campeonato brasiIei
. ro, em Minas Gerais na cate

goria' juvenil.
O início no voleibol, em 89,

aconteceu em São Ludgero,
aindamirim, quando conquis
tou o título estadual da catego
ria. Em 91 novo título estadu-

cente foi de campeã juvenil
catarinense, já por Jaraguá do
Sul.
"Tati", como é carinhosa

mente tratada por suas compa
nheiras, não se julga uma das
melhores atletas, quando se

refere a entrevistas. "Não me

dou bem com isso", diz ela,
mas seu currículo e, princi
palmente, o seu voleibol falam
por si só.

Omelhormomentode suacar

reira, até aqui, segundo elames
ma foi em 1993. "Foi o ano em

que disputei os Jogos Abertos e

fuimuito cumprimentadapormi
nhas atuações e percebi que esta
va em boa fase. Esse reconheci
mentome foi demuita valia", diz
timidamente .

"Tati" diz que sonhar com
uma seleção brasileira parece
"um sonho meio impossível",
mas declara que deseja poder
jogar em uma temporada da

Liga Nacional. "Estar entre as

aI, mas desta vez na categoria maiores expressões nacionais
infantil. A conquista mais re- seria incrível", sentencia.

Eloísa integra seleção brasileira
Quem assiste a atuação, nas

quadras, de Eloísa Schlickmann,
17 anos, mal conseguiria acredi
tar que ela começou a jogar volei
bol sem muita disposição, apenas
para acompanhar lima de suas

primas quealevou paraaescolinha
da Sociedade Esportiva e Recrea
tiva São Ludgero, do município
de mesmo nome, onde nasceu.

Ela mesmo diz que optou pelo
esporte por absoluta falta de me

lhor diversão.
"Mas com o decorrer do tempo

fui 'gamando' e hoje não largo
mais o vôlei". diz ela com a con

vicção do seus 1 mctro e 71) centí
metros de altura. A paixão pelo
esporte é tão grande que sua deter
minação já à levou até a seleção
brasileira infanto que-disputou o

campeonato Sulamcricano no

Peru, no ano passado. Além de
titular da equipe ela ainda foi
escolhidao melhor saque da com

petição.
Em sua cidade. São Ludgero,

Jaime d. Borba/CP

Atacante de saque preciso

ela jogou, até 1992. No ano se

guinte foi jogar pela Elase, de

Florianópolis, de onde veio em

94, para Jaraguá do Sul integrar a
seleção da FME. Sua galeria de

títulos ostenta campeonatos esta
duais mirim, infantil, infanto ju
venil, além de ter conquistado,

com suas companheiras, os

Joguinhos Abertos do ano passa
do, Eloísa possui vários títulos
nacionais.

Eloísadissequedificilmente vai
esquecer o verão de 94, enquanto
veraneava no litoral catarinense.
"Eu estavanapraíae quandoomeu
pai me disse que eu tinha sido'
convocadaparaaseleçãobrasileira
foi demais. Nem dá pra explicar o
que senti", conta ela como se

revivesse aquelemomento.
Mas além desta, Eloísa já teve

outra convocação para integrar
uma seleção brasileira. Desta vez
foi a categoria juvenil, mas ela
não tevemuita sorte e uma contu- ,

são no joelho a tirou do grupo.
Mesmo assim, Eloísa deve voltar
a seleção brasileira infanto que
disputa o mundial na França em

agosto deste ano. Por isso ela pode
deixar de disputar o mundial ju
venil naTailândia em julho, para
se poupar. Ela tem uma história
de vencedora.

de sua realização. Em apenas
três anos suas equipes já são
consideradas como as melho
res do Estado. Com orgulho
ele diz que "omelhor trabalho,
de basquetebol de Santa
Catarina, está em Jaraguá do

Sul, tanto que atletas de todo o

Estado querem vir jogar aqui.
Nós, hoje, somos a força do

basquete catarinense".
Como treinador ele condu

ziu a sua equipe mirim ao bi

campeonato estadual no ano

passado e outra equipe con

quistou o título de campeã dos
Jogos Escolares Catarinenses,
que equivale a categori-a
infanto-j uvenil.

Apesardisso e do fato de que o
basquetebol é uma modalidade
respeitada em Jaraguá do Sul.'
"Ito" , não deixa de expressar toda
asuahumildadeealtivês. Elenão
destaca nenhum título como sen

do o momento marcante de sua

carreira de professor e técnico.
"Para mim a maior satisfação é,

depois de ter implantado o bas

quetebol na cidade, passar a ter
.

dois dos meus ex-atletas como

técnicos queme acompanham em

meu trabalho. Isso é a certeza de

que esse trabalho terá continui
dade".

"110", ano« lutando contra o desinteresse pela modalidade

BASQUETEBOL

Da inexpressividadepara o

reconhecimento e títulos
Pioneirismo é a filosofia

deste professor de Educação
Física de 34 anos. Airton Luiz
Schiochet, ou apenas "Ito", foi
o primeiro jaraguaense a con

cluir o curso de Educação Fí

sicaem 1980 até então, os pro
fissionais que aqui existiam
eram naturais de outras cida
des. Três anos depois ele co

meçou a fazer um trabalho que
poucos olhavam com satisfa

ção. Implantar o basquetebol
.

como modalidade capaz de
envolver a comunidade.

Foram quatro anos reman

do contra a maré do desinte
resse até que "Ito", resolveu
dar um tempo. Assim perma
neceu durante seis longos
anos, apenas dedicados ao tra

balho nas escolas públicas.
Em 1992 ele foi procurado

pelo então chefe da Divisão

Municipal de Esportes - hoje
presidente da Fundação Mu

nicipal de Esportes -, Jean
Cario, Leu tpr e ch t , para
reiniciar um novo trabalho,
mas desta vez com mais estru
tura e apoio, sempre privilegi
ando as categorias de base:

A partir daí a modalidade
cresceu como esporte e "Ito"
sentiu que estava a caminho
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LEGADO TIRO

UmahistóriadededicaçãoeamoraoesporteRoland Ianssen: Com a

alça de mira ajustadaNão foi apenasnas quadras
e pistas que Jaraguá do Sul fez
história no esporte catarinense.
Um de seus filhos, por adoção,
recebeunoanopassadoaComenda
do Mérito Desportivo por
relevantes serviços prestados ao

DesportoCatarinense. Trata-se de
MurilloBarretoAzevedo, nanos,
natural deCuritiba (PR), que vive
a 43 anos em Jaraguá do Sul.

membro do Conselho Regional
deDesporto por cinco anos, além
de membro e ex-presidente do
Tribunal de JustiçaDesportivada
Fundação Catarinense de

Desporto, desde a sua criação.
Murillo lembracom satisfação'

do tempo em que integrava um

grupo de homens que orga
nizavamos JogosAbertos deSan
ta Catarina, nas cidades que se

dispunham a realizar a competi
ção permanecendo nesta função
até os Jogos Abertos de Rio do

Sul, no ano de 1971.

Aos oito anos de idade ele'

ganhou uma espingarda de ar

comprimido, importada, e não
demorou muito para aterrorizar
nasfestas de igreja.Hoje, aos 65
anos, Roland L. G. Janssen é um
dos mais célebres integrantes da
equipe de tiro de Jaraguá do Sul,
que representa a cidade nos Jo

gos Abertos de Santa Catarina

(JASC).
Nos anos de 1991 e 1992 a

'equipe composta de quatro
atiradores, além de Roland, que
também é o técnico do grupo,
competianacategoriadecarabina
deitada, conquistando medalha
de ouro nos dois anos seguidos.
No ano passado aequipe, comos

mesmos integrantes, passou a

competir em três modalidades e

atingiu um honroso 3° lugar na
classificação geral nos JASC de

Florian6polis.
Roland disse que a prática do

tiro sempe o acompanhou. "Pos
so dizer que tive duas fases como
atirador. A primeira foi emmea

dos da década de 40 e boa parte
da década de 50, quando atuava
naantigaSociedadedeAtiradores
de JaragÜá (hoje Clube Atlético
Baependi). Depois de um tempo
sematividade, voltei àpráticado
tiro quando juntamente com al

guns amigos caçadores, funda
mos o Clube de Tiro, Caça e

Pesca Marechal Rondon, que

Murillo iniciou a sua vida

esportivaem 1936 como atleta de

ginástica da Sociedade Ginástica
'

de Joinville. Em 37, passou a

competirnoatletismodeJoinville,
nas provas dos 100 metros rasos,
3OOmetrosrasosesaltoemaltura.
Suamaior conquista foi umame
dalha de ouro nos 300 rasos, nos

Jogos Colegiais do 'Paraná em

1939. Trêsanosdepoiscomeçoua
jogar voleibol e chegou a integrar
aseleçãouniversitáriadurante três
anos, além de compor a seleção
paranaensenosJogosBrasileiros,
durante outros dois anos.

Em 1948 formou-se em Edu

caçãoFfsica, pelaEscolaSuperior
de Educação Física e Desportos
do Paraná. Em 1951 formou-se
em Direito pela,Faculdade de
Direito da Universidade do
Paraná. Possui cursos de especia
lização em técnicas desportivas,
de basquetebol, voleibol e atletis
mo, de 1950 a 1952, pela Escola
'Nacional de Educação Física e

Desporto do Rio de Janeiro.
Com 29 anos ele veio para

,Jaraguá do Sul, onde de imediato
integrou-se a vida esportiva da

Uma passagem que Murillo
recorda de tempos nãomuito dis
tantesmostra toda a sua abnega
ção e amor pelo desporto catari
nense, "Eu estava éom a perna

, quebradaporcausadeumacíden
te que sofri e, mesmo assim, fui
até Joinville, onde se realizavam

'

os jogos abertos daquele ano e

passei várias horas revendo

companheiros e amigos que fizao
longo destes anos ligado ao

esporte", conta ele.
Em tom de lamentação ele diz

suspeitar de que, em função de

mudanças do novo governo esta

dual, deverá ficar fora da

organização dos Jogos Abertos
deste ano, "depois de 33 anos

ligado a esta atividade" suspirou.
Com certezanoesporte os ho

mens passam e as competições
irão continuar, mas o legado de
Murillo Barreto Azevedo ficará

para sempre registrado nos

alfarrábios do desporto amador
catarinense.

cidade. Foi presidente, vice,
secretário, além de fundador, da
LigaJaraguaensedeDesporto; foi
presidente, e também ocupou
vários cargos, do Clube Atlético

Baependi. Murillo presidiu aCo
missão Municipal de Esportes -

foi oprimeiro aassumireste cargo
na então recém-criada CME.

Dentre as atividades exercidas
à nível estadual, nacional e

internacional (foram várias), des
tacamos algumas: árbitro
internacional de Atletismo da

Federação Brasileira de Atletis
mo; Membro e ex-presidente do
Tribunal de Justiça da
Confederação Brasileira de Au
tomobilismo, bem como da

Federação de Automobilismo de
SantaCatarina.Muríllo integrao
quadrodedirigentes, comoárbitro
de Atletismo, desde os 3° Jogos
Abertos de Santa' Catarina,
portanto, há 33. anos. Foi ainda

teve a sua ascenção com o ad
vento da Schützenfest".

Apesar de já ter conquistado
várias medalhas nos Jogos
Abertos,Rolanddizcomorgulho
que o momento de maior alegria
em sua carreira de atirador, foi
quando chegou a Rei da
Schützenfest. "Foiamedalhaque
mais gostei de ganhar, por ser ela
muito cobiçada por todos os

atiradores de nossa região", diz
com satisfação Roland.

Neste ano, pelo desempenho
durante 1994, Roland Janssen
foi índicado para o prêmio "Des
taques Esportivos" e receberá o

troféu "O Jornaleiro" ,premiação
entregue, todos os anos, pelo
jornal"ANotícia",após consulta
à vários cronístas esportivos e

6rgãos de imprensa do Estado.

Esporte: Investir é lucrar
Para o Governo Municipal de Jaraguá do Sul, esporte é investimento.
Para o Governo de Jaraguá do Sul, investimento em esporte é lucro certo.

Esta é a razão que nos levou a construir mais de 40 áreas de lazer permanentes (campinhos de areia para
futebol, vôlei e basquete nos bairros), aplicar dinheiro em torneios como o Varzeano, o dos Goroas, as
Escolinhas, os Joguinhos Abertos, os Jogos Estudantis.

Esporte, para nós, é lazer, cultura, cabeça boa e corpo são.

Esporte é lucro certo para a juventude jaraguaense.

PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DE CULTURA, ESPOR'tE E LAZER

DURVAL VASEL - Prefeito Municipal
BALDUJNO RAULINO - Secretário Cultura, Esporte e Lazer
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o esporte no Colégio "São Luís"
Em todos os tempos e en

tre a maioria das nações, o

desporto sempre constituiu urn
aspecto significativo no ínco
mensurável campo' da educa

ção. Nele são valorizados os

gestos concretos de abnegação,
decompanheirismo,decivismo
e de formação de caráter. Nele
podem ser encontrados múlti

plas oportunidades de adapta
ção gradativa à convivência e

integração com os mais varia
dos tipos de pessoas.

No ápice de suatmportâncía
encontra-se a formamais plau
sível de recreação, de higiene
mental e de promoção de sau-

'

de.

O Colégio São Luís, no de
correr de 1994, bem como em

anos anteriores, fomentou vari
adas formas de práticas espor
tivas, deacordocom aspossíbi
lidades desseeducandário, haja
vista os invejáveis títulos con

quístadosnosmoldes atlético e

Atividades

esportivas
desempenhadas
Durante todos os anos o

Colégio São Luís de Jaraguá
do Sul realiza urna série de
atividades esportivas, extra
curriculares, envolvendo
cerca de 560 atletas com

idades entre 4 e 17 anos.

Estas atividades se trans

formamem urn complemento
do processo educacional, além
de ter uma função comunitá
ria, contribuindo para a

formação de novos atletas que
servirão às equipes de compe
tição.

As modalidades desenvol
vidas no Colégio �ão Luís,
são: Basquetebol, voleibol,
xadrez e tênis de mesa (nas
categorias masculino e

feminino), além de futsal e
futebol de campo.

,

Conquistas das equipes em 1994
- Campeão Estadual: Basquetebol masc, mirim (São Luís/Dalcelis)

,

- 3° lugar: - Campeonato Estadual - Basquetebol masco Infantil (São LuíslDalcelis PME)
- 4° lugar: - Campeonato Estadual - Basquetebol masco Infanto Juvenil (São LuíslFME)
- Vice-Campeão Estadual: - Voleibol Masculino Infanto Juvenil (São LuíslFME)
- 3° lugar: - Campeonato Estadual- Voleibol Masculino Juvenil (São LuíslFME)
- Campeão dos m Joguinhos Abertos de Jaraguâ do Sul nas modalidades:
Futebol de Salão, Voleibol masculino, Basquetebol masculino, Basquetebol feminino, Xadrez masculino.
- 3" lugar: - Dos Joguinhos Abertos de Jaraguá do Sul namodalidade de Voleibol feminino.
- Campeão dos Jogos Escolares de SantaCatarina - FaseMunicipal nasmodalidades deBasquetebolmasculino,
Basquetebol feminino, Voleibol masculino.
- 3° Lugar: - Dos Jogos Escolares de Santa Catarina - FaseMunicipal nas Modalidades de Futebol de Salão e

Voleibol feminino.
.

- Campeão dos Jogos Escolares de SantaCatarina - FaseEstadual namodalidade deBasquetebolmasculino (São
LuísIFME).
- Campeão do Campeonato Citadino de Futebol de Salão nas categorias: - Mirim, Infanto Juvenil e Juvenil.
- Vice-Campeão do Campeonato Citadino de Futebol de Salão na categoria Infantil.
- 4° Lugar do Campeonato Citadino de Futebol de Salão na categoria Pré-Mirim.
- 3° Jugar da Fase Municipal "Moleque Bom de Bola".

DESTAQUES

esportivo, proporcionando sa

tisfação contagiante para o

Colégio e fama para a cidade.
OColégio São Luís quer ex

pressar, através dos seus pro
motores, os mais calorosos pa
rabéns aos atletas e técnicos,
pelo dinamismo e dedicação
jamais desvirtuados sem des

merecer a amável e gratificante
anuência dos pais e o apoio de
nossa brilhante imprensa fala
da e escrita.

- .

ADireção eoDepartamento
Esportivo do Colégio São Luís
agradecemsobremaneiraaFun

daçãoMunicipal deEsportes, o
louvável e incansável gesto de

solidariedade, bem como todo

Incentivo para com as jornadas
esportivas ao longo dosúltimos
quatro anos, através de convê
nios firmados, e a Empresa
Dalcelis pelo incentivo e o pa
trocínio às equipes de basque
tebol masculino categorias,mi
rim e infantil.

atleta

Alémde resultados alcançados ao longo de 1994, destacamos os nossos alunos-atletas e técnicos que foram alvos
de convocação para integrar selecionados catarinenses:
Fernando Radünz Voleibol Masculino
Stephan Salai Stälin Voleibol Masculino
Greicy Zabot Halthausen Voleibol Feminino
Edmundo V. F. Júnior Basquetebol Masculino
Alessandro Richter Basquetebol Masculino
Airton Luiz Schiochet

'

Basquetebol Masculino
Adernar A. Zaganski VoleibolMasculino
Patrick Andreias de Assis Pereira Voleibol Masculino
Rogério Chité Carvalho Voleibol Masculino

._ �II

atleta
atleta
atleta
atleta
técnico
auxiliai técnico
atleta
atleta

'II

No ..oleibol silo rneltuJos muitos ..alores, no trabalho ü btu. Btuque. IlUlScuUno efeminino, com resultll/los amplamen.posi-
üsen ..ol..ido no colégio til'os

Ginásio de esportes com 3 qUtUlras, abriga grande parte das
atividades esportivas Futebol feminino é uma das ino..ações para 1995
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Resumo

Apróxima vitima
De 13 a 18/03/95

Segunda _
Um homem é atro

pelado e morre. O tempo volta a
1969, Ana está num trem a ca

minho de São Paulo. Em 1974,
Marcelo, casado com

hrancesea, encontra Ana num

motel. Três anos se passam e

ela já tem dois filhos. Ana admi
nístra a pizzaria de Marcelo. Ela
vai embora com os filhos.
Marcelo a leva de volta para São
Paulo. Em 1995, Ana conta sua
históriapara Quitéria. Francesca
recebe fotos comprometedoras
de Mar�elo. Ela discute com

Marcelo, pega um revólver e
atira.

Terça_ Francesca acerta o om
bro de Marcelo. É aniversário de
Carina eAna se preocupacom a

demora de Marcelo. Juca conta
para Ana que Marcelo foi balea-

. do. Andréia e Eliseo reconhe
cem Paulo Soares através do
jornal. Antes de morrer, el� pro
curou Francesea. Irene também
reconhece o tal Paulo, que pro
curou seu pai. Hélio diz não
conhecê-lo. Foi Isabela quem
mandouascartasanônimaspara
Francesca. Tonico sai com Cari
na.Marcelo volta para amansão
dos Ferreto.

Quarta
_
Nina previne Anade

que Marcelo não presta.
Francesca vai à pizzaria tirar

satisfações com Ana. Baixaria
total. Marcelo consola Ana.
Filomena sugere que Marcelo
vá com Ana para Itália até
resolvera situação. Ela quertirar
Marcelo dos restaurantes e ficar
com Ana. Marcelo convida Ana
para ir à Itália. Eles discutem
mas ela aceita. Quando Jl:.lca
pedia para Marcelo empregar
Vara no frigorlfico, Francesca

chega muito nervosa e começa
a gritar

Quinta
_

Marcelo ameaça
Francesca de morte. Irene não

consegue investigar a morte de

Paulo Soares. Helena está infeliz
com o casamento. Ana se prepa
ra para a viagem. Marcelo diz a
Filomenaqueteveuma idéia. He
lena visita o filho na clfnica de

drogados. Diego começa a tra
balharno frigorffico.Ana, na Itália,
esperaMarcelo. Marceloprocura
Juca e lhe oferece uma passa
gem para Itália para ele ficarcom
Ana.

Sexta
_
Juca chamaMarcelo de

oidinário. Diego deixa lsabela
em casa. Marcelo, escondido, a
segura. Os dois fazem amor

sobre a mesa da cozinha. He
lena diz a Hélio que quer se
dlvorcíar, Ele garante que ela
nãovaisaircom nada.Omesmo
carroqueatropelou Paul() segue
Hélio. Com a demora de
Marcelo, Ana fica apavorada.
Quitéria joga água suja em Nina.
As duas quase saem no tapa.
Marcelo chega na Itália, para
alegria de Ana. Júlia Braga vê
Marcelo e Ana e fica intrigada.

Sábado
_

Francesca vai à pi
zzaria de Ana e está fechada.
Ela está super desconfiada.
Helena pega Hélio em sua cama

com outra. Os dois trocam bofe
tões e Helena diz a Hélio que
quer que ele morra. Francesea
recebe uma carta anônima di
zendo queMarcelo foi para Itália
com Ana. Ela confirma a via
gern. Carina foge do colégio no

carrinho de roupa suja e se

encontra comTonico. Giuliopega
os dois. Francesca chega em

casa grita para Filomena queela
está mancomunada com

Marcelo.
Obs: Em função da

elaboração de capftulos
falsos, criados pelo autor
para evitar que se divulgue
antecipadamente o que irá
ocorrer na novela, os

resumos de A próxima vítlma
podem não coincidir com o

que vai ao ar.

MALHAS LTOA.

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

F:ONE: (0473) 71-0099
FAX (0473) 71-1045
JARAGUÁ DO SUL· SC

Tiro pela culatra
(As pupilas do senhor reitor

SBT, 19 h 45 e 21 h 30)
Neste sábado, depois de uma

ardilosa preparação de Eugênia e

do Padre José contra o Reitor, a

vilã acaba se dando mal ao que
rer retrucar uma procissão com

uma incansável vigília e outras

medidas mais incisivas. Em suas

investidas contra o Reitor, Eugê
nía organiza uma vigília e airida
ordena que Pereira dê um jeito de
acabar com a procissão do Rei-

Dúvida infantil tor. Pereira contrata alguns capan-
. gas, mas um deles acaba acertan

(Quatropor quatro, Globo, 19 h) do a própria Eugênia ao invés do
No capítulo deste sábado, de- Reitor, que era o alvo mirado.

pois de muita confusão ao longo
da semana em torno da prisão de
Tati como prostítuta _

um enga
no, é claro! _ , Bibi dá uma dura
em Ângela. A tia, que criou a me

nina, resolve pressioná-la para
que conte a Bruno sobre a gravi- .

dez da futura madastra Tati. Bibi
acredita que, com isso, a situa-

ção entre o casal será amenizada,
pois Tati resolveu fugir de Bruno
para que ele não perca Ângela na

justiça por sua causa. "Você quer
que eu conte pro meu pai que
'ela está esperando meu' irmão

zinho?", brada a mimada Ângela
. para Bibi.

Ruimdemira

Robin Hood

tupiniquim
(Irmãos Coragem, Globo, 18 h)

No capítulo deste sábado,
João dá uma de Robin Hood de
Coroado. Resolve ele mesmo pe
gar a recompensa que Barros pro
mete pela sua captura. Armado
até os dentes ao lado de seus
companheiros, ele aparece de sur
presa na festa de aniversário do
vilão atrás da quantia do prêmio.
"Passa pra câ a grana!!!", grita
o rapaz apontando uma arma para
Barros. Pedro de pronto dá o di
nheiro para o Robin Hood cabo
clo sob a mira das armas.

(A próximavítina, Globo, 20h 30)
A próxima vítima, deSilvio de

Abreu, já começa com baixas no

elenco. Já no primeiro capítulo,
uma morte intriga vários perso
nagens da trama. Mas uma cena

que merece ser vista neste mes-.
mo capítulo é a briga entre

Francesca e Marcelo. Revoltada
ao descobri!' que o marido a trai,
a petulante Francesca pega um

revólver e atira na direção do
marido. "Acabou para nós

dois", grita a maluquete antes de
mandar fogó.Péssírna de pontari-

a, a representante da terrível fa
mília Ferreto acerta apenas o'

ombro do cínico marido.

Até que enfim
(Globo, terça, 21 h 35)
Parece que desta vez sai. A

Globo deverá exibir a reprise do

especial de fim de ano deRoberto

Carlos, que foi prometido para o

dia21 de fevereiro. O Rei vai mos
trar seus antigos sucessos e mú
sicas do último disco, que invari
avelmente já emplacou alguns
hits. Roberto Carlos recebe seus

convidados emmeio amuitos efei
tos especiais.

o swing do padre
(Band, terça, 24 h 30)
O Por acaso desta semana

traz um ex-seminarista que
emplacou vários sucessos nas

paradas da MPB. Depois de dois
anos estudando para servir a

Deus, Jorge Ben Jor se tornou

. músico. Ele vai contar a José
Maurício Machline como foi essa

mudança e por que trocou de
nome. Com um convidado espe
cial, o vocalista do Skank

_

Samuel_, ele vai cantar Cadê o

pênalti e WlBrasil. O programa
foi gravado durante urna cami
nhada na Praia do Vidigal e à beira
da piscina de Machline. Jorge vai
lembrar também dapaixão peloRio
e da adíniração por Marisa Mon
te.

Será realizada hoje a cerimônia ecumênica em comemoração
ao 60° aniversário de casamento do casal Oscar.Carlos Otto
(Alzira Nicoluzzi] Nagel. A celebração será na igreja São

Judas Tadeu e reunirá com alegria, todos os familiares do

casal, para as bodas de Diamante.

o endereço onde a qualidade tem bom preço, fabrica: Jacquard,
....

Soft, Cotton, Moleton, Meia Malha lisa e estampada, Stanflex,
Xad�ez, Listrado, para atender contecclonistos do ramo de mallhas

DISPÕE, TAMBÉM, DE SERViÇOS EM ACABAMENTOS PARA

TECIDOS EM MALHA: RAMA, FLANELADO E ESTAMPARIA
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Recado
Marcos, parabéns pelo seu aniversário! Uma
data tão especial, não só para você,mas também
para mim, por poder estar ao seu lado.

Comamor
Mainara--

1 ENTRADA + 4 PAGAMENTOS SI JUROS
, PAGAMENTOS SI ENTRADA
À VISTA 10% DE DESÇONTO

VESTINDO VOC� DE CORPC> INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, ��

o

Rua Proc6plo Gomes de Oliveira, 380
FONE/FAX: 72-0743
Jaraguá do Sul - SC

Gente & Informações
CASAMENTO

PRÉ·VESTIBULAR
SEMI-INTENSIVO·

MATRíCULAS ABERTAS
VAGAS liMITADAS

o jovem Danian Giorgio
Schrautb é também um dos
calouros do curso de Ciência da

Computação, naFURB (Blume
nau), período noturno

o enlace de Fabíola e'Marcelo
Aforo aíao lado parece contar

como tudoaconteceu.Aprincípio
a reunião do grupo. Depois uma
troca de olhares. A simpatia e a

identificação comum de Fabíola
e Marcelo. E estava preparada a
entrada de Cupido para flexar os
dois corações e desencadear urna
reação de intenso amor. Amor

que invariavelmente termina em

casamento.

Hoje eles são notícia que está

sendopartithadacomtodaasoci
edade, pois vão constituir um
novo casal para fundar umanova
fannlia.

Realiza-se, pois, nesta data

um acontecimento de relevo em

Jaraguá do Sul, de onde os dois

fazempartedamelhor sociedade,
para selar um sonho de amor

longamente acalentado.
Fabíola é filha de Nelson

Tabajara .. do Amaral Costa e das duas fannlias em festa.
Nininha do Amaral Costa e o . Em regozijo a tão marcante

Marcelo é filho deRainerAlfredo acontecimento, após a cerimônia,
Wiele e de Edi Wiele e compa- os convidados serão recepcí
recem logo mais, às vinte horas e onados nos aristocráticos salões

trinta minutos à Capela Nossa do Clube Atlético Bae-pendi.
.:

Senhora das Graças, no elegante Aos distintos noivos, pais e

bairro de Barra do Rio Cerro, farrúliares os cumprimentos do

para serem abençoados pela sua CP, com os votos de muitas feli

união, testemunhado pelos pais, cidades para o novel casal.

padrinhos, amigos eadmiradores (E.V .S) .

Breithaupt
commarca

reconhecida
A marca Breithaupt foi apon

tada como amais lembrada pelos
consumidores no segmento de
mercado de loja de material de

construção, na pesquisa Top Of
Mind, realizada entre os dias 16
de janeiro e 2 de fevereiro deste
ano, em todo o Estado. O diretor
da empresa Bruno Breithaupt,
recebeu o troféu no dia 7, terça
feira.

Victor Freygang
tempo dedicou-se apintura de pai
sagen�, mostrando as suas habili
dadesnomanuseio da tintadeóleo,
tela e pincel e cavalete, revelando
se competente seguidor da arte

primitivista,muito elogiado. Para
béns ao aniversariante, com votos

de longos anos de vida. (E.V.S)

ANIVERSÁRIO

Completou no último dia 9 de

marçoo seu 85° ano deexistência,
o estimado e constante leitor
VictorFreygang, residente àrua
6 (CeI. Procópio Gomes de

Oliveira), nesta cidade.
Filho deFreymundoFreygang,

seguiu acarreira de bem sucedido

funileiro (40), profissão que dei
xou com a sua aposentadoria.

Apesar da profissão, ele costu
ma cultivar os seus pendores
artísticos, construindo míníaturas
em folhas de flandres, muito

apreciadospelo seu largocírculode
amizade.outrossim, durante longo

Centro Educacional Sigma
51liMR

II UMA
I' ORGAN'ZAÇÃO
A SERVIÇODA
COMUNIDADE
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CASAS
Rot. 1.001 • Casa alv. C/91m'· (Rua Antonio B. Schmidt, 507· c/ Pontocomorical)
37.000,00
Rol. 1.002· Ca.. alv. c/170m" (Rua Uruguar· pr6x. Ind. Rounidas) RS 75.000,00
Rol. 1.003· Ca.. alv. c/90m'· (Bairro Iririú • Joinville/Aceita·setroca) R$ 20.000.00
Rol. 1.004· Casa alv. c/103m'· (Rua Maria G. Klein) R$ 43.000,000
Rol. 1.005 • Ca.. alv. c/70m'· (PrÓle. Supermercado Vila Rau) RS 20.000,00
Rol. 1.006· Casa alv. c/128m'· (Rua Richart Pisck) Enlr. RS 41.000.00 + RS 98,00
p/mês
Rol. 1.007 • Casa alv. c/200m'· (Prõx. Wog I • centro- c/ piscina» RS 80.000,00
Rot. 1.008 • Ca.. alv. c/90m'· (Torr. c/ 450m' • R. Podro Floriano Contro) RS
18.000,00
Rot. 1.009· Ca.. alv. c/76m'· (Ilha da Figueira) RS 20.000,00
Rot. 1.010· Casaalv. c/145m'· (RuaA. A. Zimermenn, prÓle. Coi. Alborto Bauor) RS
48.000,00
Rei. 1.011 • Casa alv. c/102m'· (Lomal Zocateli, n· 234) RS 27.000,00
Rei. 1.012· Ca.. alv. c/172m'· (Residencial Versalis) RS 65.000,00
Rol. 1.013· Casa alv. c/225m'· (Rua Max Schlbert) RS 40.000,00
Rei. 1.014· Casa alv. c/180m'· (Vila Lenzi) Entr. R$30.000,OO + Financ. RS 520,00
p/mio .

Rol. 1.015 • Ca.. alv. c/280m' • (Rua João Eggort • Latoral'rua Joinville) RS
45.000,00
Rol. 1.016· Casa alv. c/129m'· (RI!8 Richart PiscklAcoita troca p/ apartamento) RS
33.000,00
Rei. 1.017· Ca.. alv. c/100m'· (Residencial Vorsalia) RS 23.000,00
Rol. 1.018· Ca.. alv. c/176m'· (Rua Honrique Bortolini) RS 50.000,00
Rol. 1.019 • Ca.. alv. c/144m' • (Rua Podro Floriani • próx. Hospital Jarsguá) RS
30.000,00
Rol. 1.020· Casa alv. c/153m' ··(Rua Felipe Franzol, 64 c/telolono) RS 65.000,00
Rol. 1.021 • Ca.. mio. c/135m'· (Praia Piçarra.· c/tolelono) RS 35.000,00
Rei. 1,022· Co.. mia. eI 140m' • (Rua Martim Sthal· após Forum) RS 38.000,00
Rei. 1.023· Co.. mia. eI 120m' • (Blumanou plÓX. Cozinha Ind. S08i) RS 25.000,00
Rot. 1.024 • Caaa mis. c/70m' • (Rio Molho· prÓle. Alambiquo Baleman) RS 9.000,00
Rei. 1.025 • Ca.. mia. c/70m' • (Tor. c/ 450m' • Joinville pr6x. Shopping lesto) RS
17.000,00
Rei. 1.026· Caaa med. c/70m'· (Rua Maria G, Kiein) RS 19.000,000 plÓX. Colégio
Rei. 1.027 • Ca.. mad. c/ 66m'· (Rua Venancio da Silva Perte- 02 casas c/ 66m' e
48m'torrono c/ 600m') RS 30.000,00
Rol. 1.028 • Ca.. med. c/70m'· (Vila Nova· plÓX, Rocreativa ·Duas Rodas·) RS
45.000,00
Ret. 1.029 • Sobrado c/290m'· (PIÓX. Beira Rio) RS120,000,OO pareei. 3x
Rei. 1.030· Sobrado. el440m' • (Barra do Aio CelTo • Lól Papp) RS 170.000,00
Ret. 1.031· Sobro ant. c/200m'· (Av. Getúlio Vargas) RSI80,ooo,OO
Rei. 1.032 • Sobr, anl c/250m'· (Prasidenta Ep�ácio Pesaoa) RS 350.000,00
Rol. 1.033 • Sobr. c/300m'· (Rua João Planinchek ·telT. c/700m') RS 85.000,00

APARTAMENTOS
Rol. 2.001 • Apto c/3 dolTnS.• (Residencial Eldorado) RS 45.000,00
Rot. 2.002 • Apto c/3 dolTnS.• (Ed�. Jovortl) RS 50.000,00
Rot. 2.003 • Apto c/3 dorrns.• (Jaco Emonndoodor) RS 85.000,00
Rol. 2.004 • Apto c/3 dolTnS.• (Cotro • Pr6x. Raeroativa Mart.ol) RS 56.000,00
Rei. 2.005· Apto c/3 dorms.• (Ed�. aarlo Rio araneo) RS 45.000,00
Rei. 2.006· Apto c/3 dorrns.· (Edil. sehloehet) Entr, • RS 43.000,00 + financ. RS
289,00 p/mis c/ piscina
Rol. 2.007· Apto c/3 dolTnS.• (Crl.tlna Muniqua) RS 46.000,00

TERRENOS
Rol. 3.001 • Tarrono c/392m" (Lot. PappIBorro) RS13.000,OO
Rei. 3,002· Torrono c/552m" (Rua V�r Molrolles) RS16.000,OO
Rei. 3.003 • Torrano c/ 385m'· (Rua 13 do maio • plÓX. Coi. Alberto Bauer) RS
)4.000,00
Rol. 3,004· Torrono c/l.143m'· (Rua CUrl Va.ol) RS 60.000,00
ReI. 3.005 • Torreno c/570m'· (Rua Gullhlrme Wooge) R$ eo.ooo,OO
Rol. 3.008· Torreno eI 513m'· (Noreu Remos) RSl,5OO;00
Rol. 3.007· Torrono cl 450m'· (WaldomarRau) RS10.000,OO
Ral, 3.008· Torrono c/2.180m'· (Pr6x. Rodoio Crioulo) RSI5,500,OO
Rol. 3,009· Torrono el408m'· (Quinta do. Açorianos. Barra Volha) RS 4.500,00
Rol. 3,010· TIlTono c/376m'· (Rua Euginio Piaz· Vila Nova) RS 7.000,00
Rei. 3,011 • Tlrrono C/418m'· (PIÓX, Rodeio Crioulo) RS 4.500,00
RII. 3.012 • Tarrono c/371m'· (Vila Llnzij RS 8,000,00
Rei. 3.013· Torreno c/17.791m'. (Jaragu' Eequardo) RS 35.000,00
Rol. 3,014· Torreno cl 450m'· (Residencial VeraaJia I) RS 8.500,00
Rol. 3.015· Torreno c/8.215m" (R. João Semi Tavaros ··Lol WallerMarquardt) RS
22.000,00
Rol. 3.016 • Terrono c/370m' • (Rua Domingos Sanaon • pr6x. Mariaol • Vila
Baapendl) RS 25.000,00
Rol. 3.017·Terr.onoc/300m'·(Pr6x. Marcolla) RS7.000,OOplano, livro da onchentos
Ret. 3.018· To""no c/9.180m" (Próx. trovo Guaramirim) RS 380.000,00
Ret. 3.019· Torrono c/380m'· (Lotoamonto Corupá) RS 4.500,00
Ret. 3.020· Torreno c/908m'· (Guaramirim, rua Pedro F. Klein) R$12.000,OO
Rei. 3.021 • Terrano c./54Om2• (Residencial Versalis III) RS 8.500,00 eequina
Rei. 3.022 • renenos Loteamonto Juventua • RS 6.000,00
Rol. 3.023· Terrono c/450m'· (�apocuzinho· Bairro João Pe.soa) RS 3.500,00

CHÁCARASISITIOS
RoI.4.001 • Árao de 300.000m'· (Guaramirim) RS 50.000,00
Ral. 4.002· Árao do 5OO.000m2• (Nerau Ramos) RS 60.000,00
Ral. 4.003· Área do 1 05.000m' • (Norau Ramos) RS 60.000,00
Rei. 4.004· Área do 325,OOm' • (Ilha da Figuoira) RS 20.000,00
Rol. 4.005 • Ároa do 15.000m2 • (Rua Bonjamin Constante· Massaranduba) RS
20.000,00
Rei. 4.008 • Área de 6.000m' • (Estrada Gari>aldi, I. Ribeirão da. Padras) RS
13.000,00
Rot. 4.007· Ároa del05.000m'· (Schroodor eI ca.a, 2Iagoa.6t1malocallzaçlo)
R* 30.000,00
Rol. 4.006· Área doI20,OOm'· (Corupá· pr6x. Weg Florostal) RSI2.0000,OO
Rot. 4.009 ·Área de20.000m'· (EStr. Gari>aldi· 20km docenlro, área plana c/ca.. ,

lagoa e pomar de frutas) RS 65.000,00
Rot. 4.01 O·Área de 16.200m'· (Vila Nova c/ casa mad. c/70m' + rancho c/luz o água
correnta • Vista para a cidado) RS 45.000,00
Rot. 4.011 • Área c/180.000m'· (Norau Ramos c/pastagom, todo cercado, eI casa
madoira) RS HI.OOO,OO
Rot. 4.012 ·Áraa c/".80Om2. (EStrada RiO Molhac/css.a alv. c/411m2, c/piscina)
RSI50.000,OO

PONTOS COMERCIAIS (VENDA)
Rol. 5.001 .' Sala comorcial c/25m2 (Central Moda.) RS 7.500,00 om até 4x
Rol. 5.002 • Sala comercial c/160m2 (Rua Joinvillo • terrao, prÓle. R. Marisol) RS
50.000,00
Rol. 5.003· Galpão Ind. c/260m'· (Ter. el5.850m'· e/casa do alv. 100m'· Jguá
84) RS 55.000,00
Rol. 5.004. Galpão Ind. c/l.036m2• (Constr. C/510m'· Centro) R$150.000,OO

LOCAÇAo
RsI, 6.001 • Ca.. alv. é/80m2 (Rua João Planlnchok) RSll0,OO por mis

PROMOçAo
Sobrado alv. c/300m' • (04 dOlTns • c/ sufte • cl garagom • Rua João Planinchok •

torreno c/700m') R$ 86.000,00
Ca.. alvenaria c/192m' (3 dorrns" 1 sufto, 2 BWC, c/ churraequolra, c/ garagem,
coborta p/3 carros, portio ".lr6nico e anl parabólica) RS 85.000,00
Ca.. alvenaria c/260m'. (3 dorma" 1 sufte +oouna, dopend, ompragada, clgaragem
para 2 corroa cobertos, Antena parabólica) RS 55,000,00

.

LOTEAMENTOS
Rol. 2030· Resldoncial Piazera. Entrada + Financiamento
Rot. 2040 • Rosldoncial Bahling • Entrada + Financiamento

IyÓVEIS

erta
Rua: Esthéria Lenzi Friedrich, 39 - Fone 72-0510

Vende
Casa nova situada próxima à Recreativa do Breithaupt cl
110m2.

.

Casa de alto estilo na rua Antonio Teixeira dos Santos
com 290m2, próximo Beira Rio Clube de Campo.
Sala Corni. Ed. Florença, 10 andar CI 113,94m2
Apto Ed. Schiochet ao lado do Supermercado Sesi,
financiado cl 165m2, cl piscina, 2 garagens, salão de

festas, quadra esporte, porteiro 24 horas.
Lotes no Loteamento Itapocuzinho. Financiado
Lotes no Loteamento Jardim Francisco. Financiado.
Lote 425m2, próximo Bretzke.
Lote próximo Urbano, Jaraguä-Esquerdo, 450m2 -

6.500,00 -

Lote próximo ao Cepron com 392m2
Lote na comunidade São Luiz Gonzaga de 400m2•
Lotes financiados no bairro João Pessoa.
Lotes financiados em frente AABB.
Terreno central, no início da rua Adélia Fischer área de
33.023,00m2
Chácara em Corupá com 66 morgos com uma casa de
alvenaria de 70m2•

.

... pa..u...u."�"La"aAcä8as
Casa de alvenaria cl 120m" • RuaWalter'Marquardt
casa de a1venarl!j . Centro de Armação
Casa de alvenaria cl 220m" c/ terreno 800m" - Vila Lenzl
Casa de alvenaria c/120m" e- Vila Lenzl
Casa de alvenaria c/120m" próx. Bebidas Kienen· ttapocuzlnho
Casa de madeira c/100m" • Rua Irmão Leandro
Casa de alvenaria c/188m" e/4 quartos- Rua Anita Garlbaldl
casa de alvenaria c/100m" • Três Rias do Norte
Sobrado c/180m" . Ilha da Figueira
Sobrado c/300m" c/ ótima loCalização· Centro
Sobrado c/280m" lateral Bernardo Dornbusch
Sobrado c/300m" e 5 dormHórlos etc" à 1 quadra do mar
Casa de alvenaria cl 3 quertos- Infelo Jaraguâ Esquerdo
Casa de alvenaria c/130m" • Pröx, Saläo Doerlng
Casa de alvenaria cl 100m" • Pröx, Apae
Casa de alvenaria cl 150m" • Próx. HospHai Jaraguâ
Casa de alvenaria rua Felipe Sehmldt cl 155m", terreno 688m2
Casa de alvenaria com 60m" em construção rua Irmäo Leandro
Casa de alvenaria c/130m2• Vila Nova
Casa de alvenaria c/100m2• Jaraguâ Esquerdo
Casa de alvenaria cl 220m2• Rua M, Zlemann

.

Apar1amentoe
Apt.o. com 1 suite· 2 quartos, novo, pronto. Próximo Kolbach
Apto, e/2 quartos, novo. Próximo Kolbach
Apto. em Barra Velha, novo c/2 quartos c/ vista para o mar

Apto. Cond. Amizade· c/2 quartos· Financiado
Apto. Ed. Schlochet c/l suite + 2 quartos + dep. financiado
Apto, Ed. Isabella c/122m2• 2 quartos + suite c/ piscina
Apto, Ed. Mlner c/140m2• c/3 quartos
Apto. c/2 e 3 quartos em construçäo rua C.E.F, p/ entrega dez/95
Apto, c/118m2 Ed. DOna Lili em Piçarras c/ ótima vista p/ mar
Apto. c/110m2 c/l quarto Cam borlú c/ frente p/ mar
Apto, Ed. Menegottl e/2 quartos financiado
Apto. c/160m" c/3 quartos em Camborlú frente p/ mar
Apto. Ed. Izabella cl 122m2 e/2 quartos + suite (financiado)
Apto. suite + 2 quartos c/ sacada p/ o mar • Camborlu
Apto; c/150m2• Edlffelo Sehloehet

Terreno.
Terreno c/800m2• Próximo ao Fórum
Terreno e/2.600m" - Rua Jolnville, ótimo ponto comercial
Terreno e/l .1 OOm" • Rua Joäo Doubrava
Terreno e/430m" . Loteamento VersalIIes
Terreno e/500m" . Contlnuaçäo Mal. Deodoro Fonseca
Terreno e/400m"· Rua Venâncio Silva Porto, próx. Weg I
Terreno cl 589m" • Ilha da Figueira
Terreno e/16.500m"· em Schroeder
Terreno e/2.700m"· Rua Ricardo Hass (centro)
Terreno e/l.000m"· lateral Venâncio da Silva Porto
Terrena e/430m"· rua Lourenço Kanzler
Terreno e/5.000m"· Fundos rua Joinville ótimo p/ microempresa
Terreno c/5.000m"· Rua Venâncio da Silva Porto
Lote esquina c/700m" próx, Escola Afbano Kanzler
Lote residencial Champagnat 6tlma locallzaçäo
Terreno c/684m"· Rua Felipe Schmidt (Centro)
Terreno c/ 420m" em Piçarras-próx. Iate Clube na Beira Rio
Terreno c/800m2• Vila Baependl
Terreno c/532m2 - Pr6x. Posto Marcola
Terreno de 400m' praia de Itajuba
Chácara c/28 morgos em Massaranduba

Locação
Galpão c/120m' no centro
2 salas comerciais de 30m' cada ao lado da. PrefeHura

Conjunto Re.ldenclallmlgrant8.
ótimos apartamentos c/ churrasqueira, saläo de festas, saläo�jogos, playgraund, totalmente residencial, 'apenas 2 por andar,
financiamento próprio a partir de R$ 353,00 (1,HCUB)

•• 1Mpo1cloJ--. 61
FiaaI da na daCaia Icoaôllica'-..

FONE7l.....

,
......... -_...---

VENDE-SE
Casamista naVilaLalau de4 quartos, 2 salas, 2banheiros, copa, cozinha,
lavanderia, churrasqueira garagem, toda murada, próximo à Marisol.
ValorR$ 28.000,00
Casa de alvenaria, 4 quartos, sala, copa, cozinha, 2banheiros, próximo ao
centro, em frente à AABB, Valor R$ 42.000,00
Casa de alvenaria, próximo ao Foto NortelAndia, 3 quartos, 2 banheiros,
sala de visitas, copa, cozinha, sala de tv, área de serviço, sallo de festas,
chlllTllsqueira, garagem para 3 carros, Valor R$ 75.000,00
2 casas, sendo 1 de madeira de 18Omts, em ótimo estado e 1 de alvenaria
de 13Omts, 2 suítes, 1 quarto, cozinha, banheiro social e garagem, terreno
comercialde400mts, NaruaJaioPlanincheck,centro,ValorR$62.000,00
ou parcelado em até 8 meses,

Vendo ou troco por casa de alvenaria na Vila Rau, 2 casas, sendo uma de
madeira e outra de alvenaria próximo ao Condomínio Azaléia, Jaraguá
Esquerdo, Valor 30,000,00
Casa de alvenaria de 3 quartos, sala, copa, cozinha, banheiro, lavanderia,
próximoaoSupermercadoCosta, bairroJaio Pessoa,ValorR$12.000,00
Casa de madeira em boas conservações, de 3 quartos, SIda, cozinha,
banheiro, garagem à 500mts do centro, Valor R$ 19,500,00
Sobrado de 200mts, próprio para uma confecção e moradia, em

Guaramirim, Valor R$ 25.000,00 em 3 ou 4 vezes,

Casa de alvenaria 1 slÚte, 3 quartos, 2 banheiros, dependência de
empregada, sala, copa, cozinha, sala de jantar, churrasqueira, garagem,
terreno de 600 mts, próximo à Marisol, na rua Joinville, Valor R$
65.000;00
Casa em estilo gennAnico de 18Omts, precisando de lDDa refonna, com
terreno de 76Omts, ponto comercial, Valor R$ 85.000,00 na rua Padre
Franklin, próximo ao Correio (centro)

APARTAMENTOS
Apto, novo financiado, próximo aMenegotti Veículos, com sala de visita
com sacada (vista para a cidade), cozinha embutidacommármore, área de
serviço, 2 quartos com banheiro social completo, 1 SlÚte com ar condici
onado, salão de festa,garagemcomportão eletrÔlÚco. ValorR$ 55.000,00
de entrada e mais 10 parcelas de R$ 1.300,00
Apto. financiado no Condomínio Amizade com 2 quartos, garagem,
telefone, demais dependências, Aceito Carro,
Apto, no Edificio Jaraguá quitado, com 2 quartos dependência de
empregada, garagem demais dependências. Valor R$ 32.000,00

TERRENOS
Terreno de 23x26 na rua Antônio CarlosFerreira à 100mts daMarechal.
ValorR$ 48.000,00 aceita·se proposta
Terreno centraI 3,200 nits, próximo à JaveI. Valor R$130.000,00,
Terrenode 14x50,próximo àRádioBrasilNovo naVilaNova, pronto para
construir, ValorR$ 40.000,00
Terreno de 15x30, local altocomótima visão no bairro Versalis,ValorRs
11.000,00
Terreno de 17x40 com 68Omts. mais fundaínento para uma casa de
300mts, rua Goiás, Vila Lenzi. ValorR$ 10,000,00

Rua Jose Fontana, nl 45
J'araguá do Sul • SC
FONE: 72-0525

li

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2-6 IMóVEIS Jaraguá do Sul, 11 dê março de 1995

CONDOMINIO RESIDENCIAL ATHENAS
65.000,00 Reais de entrada (à combinar. Aceitamos automóvel e

outros imóveis no negócio) + 22.000,00 Reais - Ass. Financiamento

____________________
.

__ . _

Apartamento: Rua Willy Mancke n° 219. Apto. 102 - 1 ° andar -

230,00m2 - 01 suíte - 02 qtos - sala estar - sala de jantar - cozinha -

BWC Social - Dep. Empregada - Área S - Garagem. 2 auto.

• ApENAS QUATRO ANdARES;
• SEis ApARTAMENTOS pOR ANdARi
• * TRÊS DORMiTÓRios (SENdo UMA SuíTE);
• * DEPENdÊNCiA dr EMPREGAdA;
• DUAS CObERTU RAS;

• * TRÊS dORMiTÓRios (S'ENdo UMA SuíTE);
• * DEPENdÊNciA ds EMPREGAdA;
•. * BANHEiRA dr HidRoMASSAqEM;
• * PisciNA;
• * DUAS GARAGENS;
• . * ÁREA dr LAZER;
• * CHURRASQUEiRA;
• Dóis ElEvAdoRES;
• CHURRASQUEiRAS;
•. ÁREA dE LAZER;
• ANTENA PARAbólicA;
• ÁGUA QUENTE;
• PORTÃO ElETRÔNico;
• CAMpAiNHA (TV fONE);
• ACAbAMENTO ds ÓTiMO PAdRÃO;
• BEM NO CENmo dA Cidsds:
• FiNANciAMENTO PRÓpRio;
• ENTREGA PRl:visTA 40 MESES;

\.

EdHício MAXIMUM CENTER
cHA.L.É IIVIOBIUÃ.R1A

Rua Reinaldo Rau, 61
.

Fones: (0473) 71-1500 e 71-0037

Jaraguá do Sul - SC
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A IMOBILIÁRIA IRACEMA TAMBÉM POSSUI IMÓVEIS PARA VENDA NAS
PRAIAS DE BARRA VELHA· PiÇARRAS· BAl:NEÁRIO CAMBORIÚ

IMOBILIÁRIA CRECI0039-J

IRACEMA
FAÇA UM BOM NEGÓCIO NA IMOBILIÁRIA IRACEMA,
COM SEGURANÇA E TRANQUILIDADE, POIS ELA LHE

OFERECE TODA ASSESSORIA JURfDICA
RUA EXPEDICIONÁRIO CABO HARRY HADLlCH, Nil 783 - SALA 03

TELEFONES: 72-1626/72-1396/97-9274

Imóveis para venda
CASAS

Casa de madeira de 150,0CJm1, em terreno de esquina com 558,OOm2 frente aoColégio Holando Gonçalves,
bairro Ilha da Figueira.
Casa de alvenaria com 140,0CJm1 e o terreno 855,QOm2, na Corticeira, em Guaramirim, perto do mercado.
Casa de madeira com 70,0CJm1, perto da Madeireira Vasel.
Casamista com 100,00m2, e o terreno com 448,00m2, na rua Jorge Lacerda, de esquina ótima íocalização.
Casa mista tipo sobrado com I04,00m2 e o terreno 450,00m2, no bairro Ilha da Figueira. Aceita caminhão
Mercedes no negócio.

'

Casa mista em Três Rios do Norte com lIO,OOm2 e o terreno com 550,00m2.
Casade alvenaria com 32O,00m2e oterrenocom 627,00m2, narua Jorge Lacerda, próximada ruaReinoldo
Rau. Ótima para clínica.
Casamista lateral da rua Joinville. Ótima localização. Preço de ocasião apenas RS 20.000,00.
Casa de alvenaria no Jardim Centenário próxima do Cepron, com I40,OCJm1 e o terreno com 392,OOm2.
Aceita carro e telefone r

'

ótima casa na rua Jacob Gesser, junto ao bairro Champagnat, com I68,0CJm1 e o terreno com 630,00m2.
Garagem para dois canos.
Casa de alvenaria com I40,0CJm1 e o terreno com 447,0CJm1, próxima do Clube Baependi.
Ôtimacasa emGuaramirimcom4 quartos (2 suítes), piscina,4 salas, biblioteca, dependência deempregada,
garagem, paredes commassa corrida.Aceitano negóciocasa em Jaraguá, apartamento napraia, automóvel,
sítio, telefone, caminhão.
Casa de alvenariapróxima da escolamunicipalAlberto Bauer, com 4 quartos (1 suíte) mais um BWC, casa
com IlO,00m2 e o terreno com 315,00m2.

'

Casa de alvenaria com 2OO,00m2 e o terreno com 406,00m2, no bairro Ilha da Figueira, todamurada, com
grades e portão de alumínio.
Casa de alvenaria Com 156,00m2 e o terreno com 456,00m2, na rua Carlos Eggert (rua da ponte que liga o
bairro Ilha da Figueira).

'

Casamista na rua do BarCapilé com 160,00m2. Ótima localização próxima do Sesi, farmácia. Negócio de
ocasião.
Casa mista com 170,OOm' no Jardim Centenário ao lado do antigo restaurante "Monjolo", terreno com

450,OOm2.
Casa de alvenaria com 216,00m2 e o terreno com 323,00m', próxima da rua Bernardo Dornbusch. Aceita
sítio pequeno no negócio.
Casa de alvenaria na rua Vitor Meírelles, próxima da Marisol na ruaWalterMarquardt, com 1oo,OOm' e o
terreno com 450,00m2.
Casa de alvenaria na rua 425 - BaiÍro Ilha da Figueira com 140,00m2 e o terreno com 450,OOm2. Próxima
do Salão Vitória.
Casa de alvenaria com 85,OOm2 e o terrenoCom450,OOm2, próxima dametalúrgica JoãoWiest e daSamae.

APARTAMENTOS
Apartamentcs com dois quartos e ,com três quartos (1 suíte) em prédio novo para entrega emmarçol95 na

rua 13 de Maio, próximo da escolamunicipal Alberto Bauer. Com entrada de 40% e o saldo financiado até
10 meses; comjuros.'
Apartamento com 02quartos, dependênciade empregada, sala; cozinha, BWC, noEdificioMenegotti, centro
� sem garagem.
Apartamento Edífico DonaErica, na rua do Bar Capilé, com 2 quartos � demais dependências - 10 andar

garagem - Churrasqueira e salão de festas, prédio novo entrega em abrilJ95.
Sala comercial em prédio novo com I23,OOm2 para entrega em marçol95, próxima da escola municipal
Alberto Bauer.

, TERRENOS
Terreno com 450,00m2 próximo da escola municipal Alberto Bauer'
Terreno com 315,OOm2 na Vila Lalau,
Terreno com 441,00m21aterai da rua Bernardo Dornbusch, saída da rodoviária nova.

�eacom9I,00m2, ótimaparaloteamentoou indústria, naruaItapocuziilho, a 3km dotrevoparaSehroeder.
�ea de frente para o asfalto da BR-l01 em Piçarras com 23.0000m'.
Sítio em Schroeder com 12.000m2, com casa, rancho e todo cercado com arame, próximo da Madeireira
Thomazelli. '

Sítio nobairro Ilha daFigueira com 20.()()()m2, todo cercado com palanque de cimento com '8 fios de arame,
com casa de alvenaria, um raneho, lagoa para peixe e com nascentes d'água natural.

CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente EDITAL" ficam convocados todos os ASSOCIADOS

PATRIMONIAIS do CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI, a fim de se reunirem em

sua sede social, sita à Rua Augusto Mielke, 466, nesta cidade, no próximo dia 31
de março de 1995, às 19h30min em prímeíra convocação e/ou às 20h30min em

segunda e última convocação, com qualquernúmero de associados presentes, para
tratarem da seguinte ORDEM DO DIA:
10_ Apreciação do relatõrío, prestação de contas daDiretoriae parecerdoConselho
Fiscal, referente ao exercício de 1994.

'

20 - Outros assuntos de interesse da sociedade
Jaraguâ do Sul, 2,8 de fevereiro de 1995
CLUBE ATLETICO BAEPENDI

Renato Eugênio Trapp
Presidente

EDI,.AL-
PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMFS Tabeliã e Oficial de Títulos da Comarca de

Jaraguá do Sul, Bstadode Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Fazsaber a todosquanto este edital viremque se acham nesteCartório paraProtestoosTítulos contra:

Agenor Bollauf • Rua Exp. Antonio C. Ferreira, 1042 - NESTA
.

Aelco Pereira de Jesus - Rua Joaquim F. de Paula, s/n° - NESTA

Adelino Lapellnl - Rua J�Picolli, 44 - NESTA
Antonio V. Passos - Rua_Maximiano de Moraes, Í49 - NESTA

BB " M Produções Gráfica Ltda - Rua Jorge C:terniewicz, 665 - NESTA

Com. Tintas MIl Cores Ltda - Rua João Picolli, 57 - NESTA
Cabana Com. Repr. Constr. Ltda - BR 280 Km 69 - NESTA

COJ1feCo Robel Ltda - Estrada Santa Luzia, 1661 - NESTA
Confeitaria Centenário - Rua Joinville, 4470 - NESTA
Celulares Jaraguá Com. Repres. - Rua Joinville, 2818 - NESTA
Duka lneL e Com. Ltda - Rua Maranhão, 351 - NEsTA
Delelo Nascimento do Prado - Rua Francisco Hurschka, 1405 - NESTA
Deiton Nascimento de Carvalho - Rua Irmão Leandro, 1170 - NESTA

Elétrica Volwe Ltda _ Rua João Januário Ayroso, 109 - NESTA
Eudides Plccinbú - Rua Henrique Marquardt, 88 - NESTA,

Figueirão Com. Mat. Constr. Ltda - Rua José Theodoro Ribeiro - NESTA

Figueirão Com. Mat. Constr. Ltda - Rua José Theodoro Ribeiro, 235 - NESTA

Figueirão Com. Mat. Constr. Ltda - Rua José Theodoro-Ribeiro - NESTA

Figueirão Com. Ma� Constr. Ltda - Rua José Theodoro Ribeiro, 208 - NESTA
Gerson COITe8 - Rua Josef Santana, sino - sala 3 - NESTA
IneL Com. Mov. Lar Center Ltda - BR 280 n° 2675 - NESTA

Jaraguá Com. de Brinqs Ltda - Av. Mal. Deodoro, 601 - NESTA

Jaraguá Com. de Brinqs Ltda - Av. Mal. Deodoro, 601 - NESTA

JulianaMirtes Steuemagel - Rua Campo Alegre, 60 - NESTA

João Carlos Ferreira - Rua Nereu Ramos - NESTA
Jani Coelho dos Santos - Loteamento Santo Antonio - NESTA
Lauro StoInsld - Rua MarinaFrutuoso - 145 - NESTA

Liege Reosa - Rua Exp. Cabo Harry Hadlich, 693 - NESTA
Men:. Rovena Ltda - Rua Mal. Castelo Branco, 5633 - SCHROEDER
Master Vale Piscinas· Rua Walter Marquardt, 1549 - NESTA
MaxiI Repr.es. Coms. Ltda - RuaSantilha P. Rangel, 90 - NESTA
Maisa Com. Atac. Gen. AIim. - Rua Gastão Camara, 04 - NESTA
Mercearia Val. Ltda - Rua Domingos Rosa, s/n° - NESTA
Paulo Dilson Brites - RuaAbolição, 60 - NESTA
Rooth Com. Repres. ME - Rua Exp. Gumercindo da Silva -,NESTA
Serli Aparedda da SUva SGares - Rua Itapocuzinho, s/n° - NESTA
Sebastião Ferreira - Rua 681 s/n° - NESTA
Trans. Amizade Transp. Ltda - Rua José Theodoro Ribeiro, 3349 - NESTA
Trans. Amizade Transp. Ltda - Rua José Theodoro Ribeiro, 3349 - NESTA
Tomaselli S/A - RuaCandido Tomaselli, 286 - SCHROEDER
Vida Nova - Rua João Doubrawa, 34 - NESTA
ZontaMat. Constr. - Rua João Planinscheck, 205 - NESTA
Zonta Mat. Constr. - RuaJoão Planinscheek, 205- NESTA
Zenilda Robelatto Lombardi ME - Rua Joio Picolli, 166 - NESTA
Zénllda Lombardi ME - Rua João Picolli, 166 si 09 - NESTA

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz
por intermédio do presente edital, para que os mesmos compareçam neste Cartório na ruaArthurMüller, 78,
no prazo da Lei a fim de liquidar o seu débito; ou então dar razão porque não o faz, sob a pena de serem os

referidos protestados na forma da Lei, etc.
'

KEJJaraguá do Sul, 09/03/1995
Tabeliã

,

J6!(lJfl/Jx, - COlD. de Mat.1Ie Construção Ltda.
MATERIAL EL,ÉTRICO • mDRÁuLICO. TINTAS - FERROS· PORTAS •• JANELAS, ESQUADRIAS DE
MADEIRA E FERRAMENTAS EM GERAL· CAL· AREIA· CIMENTO· BRITA· TIJOLOS - TELHAS

ENTREGA À DOMiCíLIO E PAGAMENTO À COMBINAR

Rua Joinville, "1389 - Fone: (0473) 7"1 -5676'
89256-500 Ja,raguá do Sul - Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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_. ::��Oi5,aro22. Tratar
,

fone 72-2748 apartirdas 18:00bs
comFábio

seiiOCIE'
)10NE «)L173)

7:1-0:125

Fábrica de Calhas
Industriais

eResidenciais

Rua Athanásio Rosa, 1645 - Guaramirim - Santa Catarina

BOX PARA BANHEIROS - VENEZIANAS - PORTÕES
ELETRÔNICOS - ESQUADRIAS DEALUMfNIO EM GERAL

ORÇAMENTOSEM
COMPROMISSQ

Rua Hermílio �rancisco Ramos, 31 - Água Verde
Jaraguá do Sul - SC

•

�Hablas espaãol?
ParIez-vous français?

Tu parli italiano?
Sprechen Sie Deutsch?

Do you speak English?
SE..JA UM ALUNO POLIGLOTA NA WIZARD IDIOMAS

E a cada amigo indicado e matriculado você receberá
10% de desconto em sua mensalidade.
Estamos esperando você!

Rua Epitácio Pessoa, 820
Fone 72-3407

VENDE-SE
Título do Baependi. Preço R$
350,00. Contatos fone 72-2293
comLucas

VENDE-SE
Passat80LS. ValorR$3.500,00.
Tratar fone 72-4330 ou 97-9819
com Ortiz

VENDE-SE OU TROCA-SE
CbevetteL 86.ValorR$ 4.000,00
+ financiamento. Tratar fone 72-
3384

VENDE-SE
Um Master Sistem, com 10 fitas
em bom estado. ValorR$ 250,00.
Tratar fone 72-2790

PRECISA-SE DE
VENDEDOR

Para trabalhar como

preposto na área de con

fecção. Clientela cadas
trada. Indispensável ve
ículo. Contato fone 97-
9948 cl Adolar

PARA-BRISAS

Pál'a-bl'isas e vidl'os,
novos e usados pal'a

automóveis.

Em Nel'eu Ramos ao

lado do campo Estl'ella.

72-2218

Im�
PEDRAS DECORATIVAS LTOA.

Pedras: São Tomé, arâosta,
miracema; maâeira rajada, preta
brilhosa,bolacha, pati pave; pedras
muro e revestimento em geral:

. flua Silveira Júnior s/ng
Fone 73-0027

próximo do ginásio de Esportes
Guaramirim - sc

3 ANOSDE TRADIÇÃO
Material escolar, brinquedos,
presentes, bijoterias, cartões de
aniversario e casamentos.
Rua Maria U. da Silva. 155 - Vila Lenzi - Jaraguá do Sul - SC

(jiovana 9{pivas
.

VENDAS E ALUGUÉIS DE:
VESTIDOS DE NOIVAS· TRAJES PARANOIVOS· TRAJES SOCIAIS MASCULINO E
FEMINIINO • VESTIDOS PARA 11 COMUNHÃO • FILMAGENS E SERViÇOS
FOTOGRÁFICOS EM GERAL· LAVAÇÃO E REFORMA D; VESTIDOS DE NOIVAS

Rua Barão do Rio Branco, 353 - Fone (0473) 72-2818
Jaraguá do Sul - SC

OAROMA EO SABORDONSBONSTEMPOS VOLTARAM

e PA�FICADORAECONFEITARIA.
�PAOUVINBO
Abertodiariamentedas06:00às21 :OOhs,

. inclusivedomingoseferiados
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 915/ Centro
Rua Venâncio da Silva Porto, 225 Vila Lenzl

.

(Próximo Weg I)
Fone: 72-1243

MARAN�NI Bolsa
de Teleiones

I
COMPRA

F.one(0473,72-1000 VINDE
------.. ALDGA
Rua Walter Breithaupt, 92 - Jaraguá do Sul - sc

(Defronte Beira Rio Clube de Campo)

'1l� IIIII �,\«» t:

é0ßmß Cß�[1��ß (1)r[Q)ßo
DlVlSÃODECONCRETO

(TUBOSEARTEFATOSDECONCRETO)
._�_Rua Joinville, 1016· Fone 72-1101 _
DIVISÃODE PLASllCOS(TUBOSDEpvc-ÉLETROILINHAS
ESGOTO-TUBOSDE POUETILENO/MANGUEIRAPRETA).

Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025
Rua CeI. Procópio Gomes, 89

Fone 71'-0066

ABASTEÇA E CONCORRAPromoção

OU,OU,OU.
EM .JARAGUA DO SUL

RUA JOINVILLE, 1281 - FONE 71-8746

IPIRIJNC.�

4 CASAS
4 CAMINHONETES IMPORTADAS

4 LANCHAS
8 JET SKIS

DIVULGAÇÃO DOS
.

SORTEIOS

11/02
25/02
11/03

Os sorteios serão transmitidos
pela Rede Globo no intervalo

da novela das 20:00h

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SERViÇO CRESCENDO

Empresa fa: atendimento Arco-Íris co"!ple.ta 10 anos
.

no ramo de biscoitos e doces
24 horas no ano inteiro JaraguádoSul-Napróxima

/
da Silva Neto e Márcia Inês

quarta-feira, 15,aempresaArco- Franzner da Silva, a Arco-Íris
ÍrisProdutosAlirnentfciosLtda., atua em cinco estados e

vai completar 10 anos de ativida- comercializa seus produtos para
des. Iniciada a partir da aquisi- mais (de 500 clientes, entre os

ção da Doces Arco-Íris, de .quaisdestacam-seas l.ojasAme
Gaspar, a empresa dedicou-se ricanas, Grupo Pão de Açúcar e
até o ano passado à produção de os supermercadosAngeloni,San
biscoitos amantegados e de mel. ta Mônica, Sesi, Vitória e

Em abril de 94 adquiriu a empre- Breithaupt, além de clientes va

saGustavoMathedi Ltda, e após rejistas, atacadistas e distribui
a construção demodema fábrica dores. Para comemorar a data a

passou a produzir e a comer- Arco-Íris vai reunir seu quadro
cializar os conhecidos doces de funcionários, comumahome
Mathedi. nagern especial à colaboradora

Localizada no bairro Jaraguá Elis Regina Pradi, que está na

Esquerdo e dirigida por Emílio empresa desde o primeiro dia,

Jaraguá do Sul - Rece

ber em casa qualquer produto,
aqualquer hora durante os 365
dias do ano. Esta é a proposta
do "Disk

&Tenha", 1111.,
um servi-o

ço que 1tIz,
acaba de
ser im- "tII,JII'
�lantad; 11M,.,'
Jaraguá
do Sul por Ireno Santos Júnior,
analista de processos, e

Rubens Franco, relações pú
blicas. Tudo funciona pelo te

lefone (72-1133), bastando à

pessoa estar cadastrada para
ser atendida durante 24 horas.
Ambos garantem que o associ
ado terá acesso a uma enorme

gama de itens sem nenhum
incômodo durante as 24 horas
do dia.
Por exemplo, todos os pro

dutos de uma verdureira,
pizzas, lanches, bebidas, ci
garros, flores, acessórios, fil
mes, filas de vídeo e game,
CDs, gás de cozinha, leite,
entre outras coisas, tudo en

tregue a domicílio a preços

Escola é tema Projeto altera
de seminário bonificaçãopara
hoje no Sesi todos diretores

Ire"o (e) e Franco, promete"do efkU"cia

normaís sem taxas adicionais
ou de transporte. A área de

atendimento, por enquanto,
está limitada à cidade mas a

pretensão é, em futuro próxi
mo, expandir a abrangência
dos serviços para a região.

Mesmo assim, as pessoas
fora da área de atuação inte

ressadas em se cadastrarem

para usu-fruirem deste servi

ço inédito na cidade, poderão
fazê-lo, dispondo de atendi-

mento 24 horas, mas tendo que
retirar pessoalmente o produ
to desejado. Os sócios do
"Disk & Tenha" garantem efi
ciência e rapidez. "Muitas pes
soas que exercem atividades

importantes se vêem obriga
das a interrompê-las para ir às
compras", lembram eles,
acrescentando -que este

serviço evita que o cliente

perca tempo em locomoção e

filas.

Jaraguá do Sul - O Centro

de Atividades do Sesi de

Jaraguá do Sul promove hoje,
entre 16:00 e 20:00 020 Semi
'nãríc de Educação, que abor

dará tema' relacionado com a

escola. Três indagações bási
cas estarão em discussão: aíns-

.

tituição escola ainda é necessá
ria?Sefor,comodeveriaser?A
Pré-escola é necessária? Em

fevereiro passado o CAS pro
moveu o primeiro seminário,
comparticipaçãode 95 pessoas
entre supervisores, professores,
merendeiras, assístentes soci

ais, diretores, donas de casa,

comerciantes, enfermeiras,
motoristas, etc.

Neste seminário o tema gi
rou sobreplanejamentoeavali-.
ação, matemática, ciêncías na

turais e sociais' e ludicidade,
objetivando esclarecer esensí

bilizar as pessoas sobre a falta

de valores como honestidade e

res�nsabilidade,
.

independen
te das situações de cada um no

dia-a-dia. Segundo avaliaçãodo
CAS, este seminário teve resul
tados positivos, atraindo inclu
sive participantes de outras ci

dades como Brusque, Corupá,
Guaramirim, Schroeder,
Florianópolis e Blumenau.

JaraguádoSul-Oprefeito.Durval
Vasel enviou à Câmara de Vereado

res projeto de lei prevendo alteração
em dispositivos da Lei Complemen
tar 002/93, na parte que trata' da

função gratificada de direção.
A mudança aprimora ainda a Lei

de Reclassificação Salarial recém

aprovada pela Câmara; a fim de re

munerar de modo justo os professo
res em exercício do cargo de diretor

de escolas municipais.
A matéria prevê situações dife

renciadas, considerando-se o número
de alunos existentes na respectiva
unidade escolar sob a responsabilida
de do diretor.

Assim, segundo prevê o projeto
de lei complementar, será de 30%

sobre o vencimento de docente, a.

gratificação em
.

educandários com

até 300 alunos. De 301 a 600 alunos,
a gratificação ficará em 40% do

vencimento.Nas escolas commais de

600 alunos, a gratificação de direção
será de 50% sobre o vencimento do

professor em exercício da ·direção.
Para o curso pré-escolar de até

200 alunos, a gratificação será de

30% e acima de 200 alunos,
corresponderá a 40%.

O prefeito, com essa lei comple
mentar proposta à Câmara, pretende
oferecer atrativos a quem exerce a

direção de escola e, acima de tudo,
atribuir uma remuneração justa e

adequada para quem convive com

tamanha responsabilidade.

Projeto concede
mais de R$ 2 mi

como subvenções
Jaraguá do Sul- Projeto de lei

do Executivo, aprovado pela Câ
maradeVereadores, concede sub

venções sociais no 'montante de

R$ 2.118,178,00 para várias enti
dades que, comprovadamente,
prestam relevantes serviços à co

munidade. O pagamento correrá

por con tadedotações jáconsigna
.das no orçamento do município.
Também aprovado projeto de lei

que propõe a baixa do registro
contábil municipal de bens

patrimoniais móveis e a simultâ

nea inclusão' de bens

inventariados, com valores

atualizados. O objetivo é permitir
o necessário controle de bens

patrimoniais da prefeitura.

FALECIMENTO

InêsMaffezzolli
Faleceu às 13:30 horas do dia 6 do corrente mês, no

Hospital São José, nesta cidade, amuito estimada sra. INÊS
MAFFEZZOLLI, aos 77 anos de idade. Ela seguiu o seu

marido JULIO MAFFEZZOLLI, dois meses e nove dias

depois, como a repetir na história da humanidade, os grandes
casamentos de sincero amor, em que um não consegue.viver
longe do outro. Seu sepultamento deu..se no dia sete, às 15

, horas, para o Cemitério Municipal - centro, com grande
acompanhamento de familiares, amigos e admiradores do

casal ora extinto.

DonaInêserafilha de Daniel UbereSilvia StinghenUber,
que se transferirarn de pomeranos para a localidade de

Retorcida, hoje o quadro urbano isolado, conhecido por
Nereu Ramos; onde se fixaram definitivamente, dentro do

processo de assentamento de imigrantes no solo brasileiro.

Aos distintos enlutados nossa renovação de pêsames por'
tão lutuoso acontecimento que comoveu toda a comunidade

jaraguaense. (E.V.S.)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SEGU'RANÇA

Trevo e túnel diminuem riscos de acidentes
Barra Velha - A recente

inauguração do trevo de Barra
Velha, no lado Norte da cidade
balneária e do túnel, no lado Sul,
pelo ministro dos Transportes,
Odacir Klein,marca paraaquele
município e a região da AmvaU,
o resgate
de uma Ob/o
antiga

Ollllldllreivin
.

dicação
que ago-
ra

o olliigo
se

/Sivilldi(OfDtJt r a n s

formou
em realidade. Além do notável
melhoramento que se introduzna
BR-101 e os acessos às muitas
Cidades ao longo dos 400 a tantos

.: quilômetros da costacatarinense,
a solenidade da inauguração des
ses melhoramentos contou com

maciço prestigiamento das
autoridades jaraguaenses e de
usuários daquele balneário que
formam a pujante entidade

Circ"illtao de .,eú:"los com mais """qiUlidade
.

microrregional da Amvali.
Cabe aqui um destaque muito

especial a um empresário que veio
de S. Paulo e, encantado com a

natureza exuberante e acreditando
nas potencialidades turisticas do

primeirobalneárioaolongodaBR-
101, depois de Joinville, ali fincou
péparaajudarnodesenvolvimento
daquela terra que serviu de berço
para a colonização de Jaraguä, via
rio Itapocu acima - o chamadoAlto

� �

GUMZ ALIMENTOS S.A. INDUSTRIA E COMERCIO

CGCIMF N° 84.430:636/0001-63

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA EJ1;XTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acionistas daGumzAlimentos S.A. Ind. eCom., para
.

as Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, que serão realizadas no dia 28 de
"abril de 1995, às 15:00 horas, na sede social da empresa, na RuaGustavo Gumz n°

488, noBairroRioCerro II, nestemunicípio de JaráguädoSul- SC, paradeliberarem
sobre a seguinte:

ORDEMDODIA

Itapocu - e que hoje é visitado por
turistas da maioria dos estados
brasileiros e países vizinhos, além
de balneário obrigatório dos

jaraguaenses.
O pioneiro ou os pioneiros de

Barra Velha não suaram atoa a

camisa do costão dos naufragados,
masUßÍ outrodestacou-sedemodo
especial que empatou numa

edificação - o.terminal rodoviário
- o que tinha para que Barra Velha
Dão fosse apenas uma passagem, e
sim, um reencontro, uma reunião
de Rotary para recuperar a

freqüência, rimas compras de últi
ma hora, uma esticada ao mar ou à
lagoa e até demorar-sé alguns dias
parao banho demarou comprar os
pescados frescos da Colônia de
Pescadores.

Um diarecebemos umacartade
Tito ChrostowskiGomicki - este
obenfeitordaBarraVelhadehoje,
que deveria ser lembrado como

lembrado foi o çuritibano Walter

Becker, fabricantededocede frutas
em Jaraguá, primo de Haroldo
Ristow, que está perpetuado num

marconomorroem frenteaocoslão.
Tito estavadesolado com a falta

de atendimento às reivindicações
ao estado,e ao governo federal.
Tamanha foi a decepção pelo des
caso das autoridades que estava

disposto a fechar o terminal
rodoviário do balneário. Sua carta

.
recendia de profundamágoa e dor
pelo fato de terantecipado os acon
tecimentos do desenvolvimento da
cidade.

Estejomalacolheu os termosdo
queixumeeencaminhouomaterial
impressoaosresponsáveisque, bem
ou mal, redundou no que se pode
verda foto, oferecendo segurançae
conforto para alcançar a cidade

balneária, com proteção aos

pedestres que circulam de um lado

para o outro daRodoviadaMorte.
.
E ao Tito os cumprimentos,

mostrando que o seu grito de alerta
não foi em vão. (EVS)

GUMZ ALIMENTOS S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CGCIMF N° 84.430.636/0001-63

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores membros do Conselho de Administração,
da empresa Gumz Alimentos S.A. Ind e Com., para reunião Ordinária

a realizar-se no dia 28 de abril de 1995 às 14:00 horas, na sede social da

empresa, na Rua Gustavo Gumz n° 488, no Bairro Rio Cerro II, neste

município de Jaraguá do Sul- SC, para deliberarem sobre a seguinte:
ORPEM DO DIA

1° - Apreciação, discussão e aprevação das contas relativas ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 1994.

2° - Eleição da Diretoria para o exercício social de 1995/1996.

3° - Assuntos diversos.

Jaraguá do Sul (SC), 3 de março de 1995

REINER MODRO

Presidente

1° � Apreciação, discussão eaprovação doRelatório daDiretoria e asDemonstrações
Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1994.
2° • Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício.
3° - Eleição dos Membros do Conselho de Administração para o exercício social de
1995/1996 e fixação das respectivas remunerações"
4° - Aprovar o aumento do Capital Social de R$ 300.007,63 paraR$ 4.200.000,00
mediante a capitalização wl Correção Monetária do Capital realizado e de outras .

reservas legalmente existentes.
5° • Alteração do Artigo 5° do Estatuto Social.
6° - Outros assuntos de interesses da sociedade.

AVISO: Acham-seadísposíção dos SenhoresAcionistas, na sede social daempresa,
na Rua Gustavo Gumz n° 488, no Bairro Rio Cerro II, neste município de Jaraguá
do Sul- SC, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei n° 6.4:04 de 15-12-
1976, relatívosao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1994.

Jaral;uá do Sul (SC), 3 de março de 1995

EDELTRAUT BAUER GUMZ
Diretora Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DOPOVO - 9

Produtores de arroz querem umpreçojusto
M assaranduba - Produ-

.

tores de arroz d� Massarandu
ba e re-

gião Nor· "l1li,
te do Es-
tado reu - l1li111111
niram-se
na quarta
feira últi

ma, 8,
qua nd o

,,_..----_...-

realizaram um ato de protesto
contra a política de preços
mínimos do governo federal.
Embora a insatisfação generali
zada, menos de 200 rizicultores
dos cerca de 1.100 existentes na
região atenderam a convocação.
dos sindicatos classistas.: Entre
discursos de representantes da
categoria e de políticos, os pro
dutores fizeram a queima sim
bólica de algumas sacas de ar

roz, saindo depois em passea
ta pela rua 11 de Novembro.
no centro de Massaranduba.
Basicamente, querem o fim

da TR sobre os financiamen
tos e que este indexador seja o
fator de correção sobre o preço
mínimo, segundo explica o

presidente da Associação Co
mercial e Industr ial de

Massaranduba, Alfredo Va
vassori. Segundo elé, desde a

vigência do Plano Real a TR
subiu 25% em relação ao pre
ço mínimo do produto, que
continua o mesmo. Os produ
Lores de arroz também querem
uma política agrícola definida
a longo prazo e, ainda, que o

governo pare de importar .aF
roz em plena safra brasileira.
O Brasil planta, hoje,
4.420,800 hectares de arroz

dos quais 153.700 estão loca
lizados em Santa Catarina.

Só em Massaranduba são
'

9.000 hectares cultivados que
produzem, em média
1.200.000 sacas, A expectati
vada safra brasileira neste ano
é superior a 11 milhões de
sacas, correspondente às ne- .

cessidades do consumo naci
onal. Como fator regulador de
estoques, a importação não é
vista como ponto negativo por
Vavassori, porém, diz ele, "não
em plena safra porque o arroz

importado, especialmente dos
Estados Unidos, chega com

preço menor e com prazo de
um ano para pagamento". Só
neste ano, segundo dados

lk)NS PAlÇOS. �,0lIAI.1� SEMPRE COM

N(MDfDES. UO� MASClAJNA. FEMlN� E INFANTIL

Av. Mal Deodoro da Fonaece, 280

Fo..: 72-3388

Pequenos produtores são os mais prejudicados. (lueiflUl simbóuéa de arroz ({letalhe)

Alfredo Vavassori

coletados pela ACIM, o Brasil
já importou 1,3 milhão de �o-·

ne lada: 43% de países do

Mercosul, 43% do Vietnan e

14% dos Estados Unidos,
A importação em plena sa

fra derruba o preço mtnimo.
Os cerca de 5 mil produtores

. da região Norte - 1.100 só em

Massaranduba - no início da

colheita já receberam menos

I Custos "matam" O produtor

WernerMarquart

que o preço mínimo de R$
10,02 por saca de 50 quilos: a
remuneração média foi de R$
9,00. Agora o preço está osci
lando entre R$ 7,50 e R$ 8,00
com o custo de produção por
saca girando em RS 7,24, sem
incluir custos adicionais como
a praga da "bruzone", de alta

incidência nesta safra e fi-
I "-

nanciarnentos, por exemplo.

Por causa da incidência da valor não estão incluídas des

TR, segundo o presidente do pesas com financiamentos
sindicato de Massaranduba, nem encargos como o

Werner Marquart, ri- Funrural. Só com insumos,
zicultores que financiaram tra- uréia, herbicidas e insetici
tores a um custode R$ 5.644,00 das a despesa por hectare
em 1993 a um custo equiva- plantado é de R$ 172,20, hoje.
lente a 1.700 sacas de arroz, Além disso, a preparação do

terãoque pagar um adicional solo (aração), máquinas
de maís 1.221 sacas neste ano, rotativas, renivelamento e

além do que já pagaram nos alisamento das quadras culti
últimos três anos. Por hectare, vadas consomem outros R$
o custo médio de produção é 296,25 .. ·

de R$ 869,45' o que dá ao agri- Custe por saca
cultor um renda bruta de R$
960,00. Deduzindoapenascoma
mão-de-ob� a remia líquida cai

.

para R$ 90,55 por hectare.
..

Renda líquida
Como na região o cultivo

médio por produtor se dá em 8

hectares, a renda líquida para
um ano de trabalho está em R$
724,40. o que dá uma remune

ração mensal de RS 60,36,
menos que um salário. Neste

Irrigação, drenagem, lirn
peza de canais e tapumes, ma

nejo da água, aplicação de

herbicidas, adubos, transpor
te interno, entre outros itens

necessários na ·lav,oura, exi

gem outros R.$ 386,00. Soman
do-se tudo, chega-se a um

custo de R$ 7,24 por saca de
50 quilos, o que vai proporci
onar ao produtor um ganho
líquido de R$ 0,7545 por saca.
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ASSASSINATO

Corpo éencontrado àsmargens daBR-280
- Marçj_@j David �r.ralCP G .

'

uaramirim Na D'Oeste (PR), que iria completar
madrugada de ontem, um corpo 25 anos no dia 21 deste mês.

foi encontrado nas margens da A vítima apresentava uma

BR-280, próximo à boate Man- perfuração à bala na altura do

dala. O proprietário da boate, abdomen que após uma análise

Antônio Cardoso informou à po- preliminar concluiu-se ser de um
lícia que isolou a área e aguardou revólver calibre 38. O tiro entrou

a chegada do perito. Mais tarde, pelas costas e atravessou o corpo

por volta das 9 horas damanhã, o deLeonildo. Segundo informações
corpofoiidentificadocomosendo preliminares da Polícia Civil de

deLeonildoAlves Campos, casa- Guaramirim, a família de Leo

do, natural de Santo Antonio nildo disse que ele havia saído de

Perito da Policia Civil i"dica o localo'" a baltJ .,,11'0.

Para .te verão, não .qu89a da
sobremesa deliciosa do Sorvetão

- Torta de Sorvete - Sanduíche de Sorvete -

Bombom de Sorvete. Voei .colhe o

sabor. Encomendas pelo fone: 71-8724
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 819 - Centro

Fone: 71-8724 - Jara ué do Sul- se

NOTA DE AGRADECIMENTO
e convite para Culto emmemória de:

ALFREDO ALFONSO MIELKE
(Falecido em 05/03/95)

Familiares enlutados e ainda sensibilizados

com o falecimento do Sr. Alfredo Alfonso Mielke
vem por este meio agradecer as manifestações de
pesar, aos que enviaram flores, coroas e aos que
acompanharam o extinto a sua últimamorsas. Agra
decem em especialaoPastor IngoPiske eaoDr. Joni
Vargas.

Outrossim, aproveitam a oportunidade para
convidá-los para asmissas de OraçãoMemorial que
serão celebradas nos dias 12/03/95 (Domingo) às
8:00h em UnguaAlemã e em 19/03/95 (Domingo) às

.

9:30h em Língua Portuguesa, na Igreja Evangélica
Luterana de Jaraguá do Sul - Centro.

I.
o

Da esposa, filhas, genros, filho, nora e netos.

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro é PrestaçãodeServiços
SEGUROS GARCIA

Rua Expedicionário Gumercindo da Silva ng 90,
19 andar, sala 2· Fone/Fax: 71·1788
Jara uá do Sul· SC

casa com sua moto.

Quando foi encontrado estava

sem a carteira e documentos e a

suamoto desapareceu. Há suspei
ta que de a morte tenha sido

praticada durante um assalto,
quando ele estaria indo para casa,
na localidade de Corticeira,
próximaao local onde avítimafoi
encontrada. O corpo foi levado

para o IML de Joinville para aná
lise do médico legista.

. ,- •• _I 'YJ;. I I _... ..,

SAU�E E E�UCAÇAO
Quem incentiva o esporte amador

incentiva a educação para a formação moral do indivíduo.
Participe você também. E realize na sua comunidade eventos

e competições esportivas.
A Prefeitura de Jaraguá do Sul

.

apoia o seu gesto.
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MASSARANDUBA

Glória e Guarani lideram
certame de futebol suíço

A rodada de hoje reúne as

seguintesdisputas, deacordocom
aordemdas partidas: LagoaEC x

Patrimônio EC; Avem EC x Ex

presso Capital; La Zebra s x

Jucapi; Guarani EC x

Butuquinha;GlóriaEC xOficina
EC e Bauer Futsal x Mecânica
Irmãos. Folganarodada aequipe
da Cooperativa Juriti.

Os jogos da 3" rodada.realiza
dos no sábado, 4, apresentaram

C ifJ d l't" osseguintesresultados:Oficina3

on ronto e meres na .. x4ExpressoCapital;Cooperati-
. V

.. vaJuriti oxl Butuquinha;Glória
1 x O Jucapi; Bayer Futsal 1 x 3

2a rod.'ada "a' I" DI·VI·sa�o Patrimônio;LaZebralxOAvem
, vUj Uj Uj e Guarani 2 x O Lagoa. O time da

Mecânicalrmãos folgounestaro
dada.

M assaranduba - Aconte

ce hoje, a

partir das J6111'tl111
14 horas a

4" rodada ��'I
do Campe- ,II IJIJ/I 1111 .

onato de ,'"

Futebol IIi'"1Suíço de -�=----

Massaranduba que teve até agora

LIGA

Jaràguá do Sul - Mais quatro
jogos neste final de semana in

tegramaZ'rodadado Campeona
to da 1". Divisão da Liga
Jaraguaense de Futebol (LJF).
No sábado jogam João ressoa x

Caxias e Amizade x Aliança. No
domingo fecham a rodada Vkö
ria x Estrella e Juventus xCruz de
Malta. A expectativa é quanto ao
confronto dos times que vence

ram na primeira rodada.
A equípe da SER Amizade de

Guaramirim, que recentemente
elegeu sua nova diretoria que
tem o desportista José Dequech
Neto na presidência, vai jogar

38 gols marcados em 18 jodos -

médiade2,1 porpartida. Nacha
ve A a liderança é do time do

Guarani com 5 pontos e um jogo
a menos que o Butuquinha, se
gundo colocado; com 3 pontos.
Na chave B, o Glória é o líder,
seguido de perto por La Zebra e

Expresso Capital, ambos com 4

pontos.

contra o bom time do Aliança
�que venceu o Cruz de Malta no

Rio da Luz, na semana passada.
Deve ser o jogo da rodada.

No outro confronto de líderes
um jogo que também promete
muito. SER Vitória x Estrella
SSC. O time da SER Vitória,
que retorna para a T" Divi

são, joga pela primeira vez,

neste ano, diante de sua tor

cida e quer repetir a atuação
que lhe garantiu uma vitória
fora de casa na semana passa
da'. Por outro lado o Estrella,
quemontou um bom time, quer
se manter líder.

CEREJÃ«'
LANCHONETE E PIZZARIA

LANCHES
PIZZAS

PETISCOS
E SERV-CAR

': FONE: (0473) 73-0734
Rua 2'. de Agosto, 2� (Pertinho da Estação) Guaramirim - SC

QUEM PLANTA ARROZ
1\

. COLHE PREMIOS·
A Safra de prIm/os lá começou na Urbano
Agroindustrial. No ano em que completa 35 anos de
exlstlncla a Urbano resolveu premiar os produtores de
arroz e para Isso lançou a promoção "Produção
premiada Urbano". Os prImlos são um Go11000 Plus,
uma moto Honda CG 125, uma.TV em cores 14 pole
gadas, uma antena parabólica e um freuer de 210 litros.
Participam os produtores que venderem, no minima, 70
sacas de 50 quilos cada, para It Urbano. O sorteio será

. pela Loteria Ferieral de 24 de junho de 1995.
.

PrImlos também para os transportadores.

Ligue0800-47-5050

NÃOEXISTEM
DENTES FRACOS. O QUE

EXISTE É O EXCESSO NO CONSUMO
DEAÇtJcAR. QUEM COMEAÇOCAR COM FREQUtNCIA
PERMITE OATAQUE DAS BACTÉRIASCAUSADORAS

DA CÁRIE, 'NÃO DANDO O TEMPO NECESSÁRIO
PARA A SALIVA RECOMPOR O PlI BUCAL

PENSE NISSO!

Escove-os após as refeições
e após a ingestão de doces.

Na impossibilidade da escovação

faça um gargarejo.
Não esqueça de visitar

periodicamente
seu dentista.

����.r,..:;:1tf:l:!1:F'�r�7.Ef±���:1t.E;:ru:HT:B:Bitf.EEf1tt�f±ttB:.J.:B±2.I+.rjj:H?,i:�:Effi:�1:n::�:����;j:Çj:EE!:tE�:j:E:8�:ej:f.Ef:!�'"8:t�:E";:8.i�:1:!tt&.!iffiF�,:'Bfi
'Prefeitura Municii>al de Jaraguá do Sul.
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BRElliHAUPT
--

IS FACIL.

rescisão", disse o ex -técnico que
pretende se afastar tem

porariamente do futebol e cuidar
de um novo investimento em

.

Jaraguá do Sul. Deve abrir um
restaurante na cidade.

.

Enquanto isso a diretoria dis
se que começa a procurar um

novo treinador a partir da sema
na que vem e confirmou a

interinidade de Simão Saturnino
no comando da equipe para o

jogo contrao Joinville, queacon
tece hoje à tarde no Emestão.

Jaraguá do Sul, 11 de março de 1

FORA.

Resultadosderrubam técnico doJuventu
, J araguá do Su'l- A suces

são demaus resultados derrubou
otécnico
Picolé
do co

mando

do Grê
mio Es

portivo
Ju ven-

diretoria. "Os resultados.negati
vos no Brasil fazem cair o

treinador, isso é normal",
declarou o ex-treinador juven
tino, à imprensa local, após o

anúncio de sua saída. Interi-
.

namente assume o cargo o técni
co daequipe dejuniores, Simão
Pedro Saturnino.

Segundo o que ficou deter
minado na reunião a rescisão de
Picolédeu-seporum acordocom
o clube. "Até porque o Juventus
nem tem dinheiro para pagar a

Pí(olidíz

quese
olos/o/tido
II//ebol

,

"Recebemos um fax da

federação, hoje pela manhã,
informando que perderíamos os

pontos da partida e teríamos
outras punições se nos

recusássemos ajogar" , declarou
o vice de futebol Aristides
Panstein. '

Simão terá quemontar o time

para este jogo sem poder contar
comFemandoeValterTesta(ex
pulsos), e Biro Biro e Alcir

(suspensos pelo terceiro cartão

amarelo).

Boicote
O diretor de futebol Al'

Pradi diz não acreditar que
grupo de jogadores pudesse
estar boicotando o ex-técní
Picolé, com o objetivo de af
tá-lo do comando da equi

.
"mas se isso realmente acon

ceu eles agora terão que jogar
vamos saber quem são',
declarou. Ele também disse
não há nenhum nome cogitad1
para o comando técnico
Juventus.

CONSTRUIR
--

E 6 VEZE
BREITHAUPT

'1lIMPORTADORADOVALE" NOSHOPPING JARAGUÁ

EmpreendedQra:

SHOPPING,

ragua
5eM·�i�!

. � .

�.,\. - .......

Flagrante de visita a obra, no centro o casal Cassio e Aidê Fontoura da "Importadora do
Vale" com Tânia de Souza e Pau'! Hoorn do Shopping Jaraguá

'Planejamento e Vendas:

IRetail,
Rua Marina Frutuoso, 764 Tel

,

(0473) 71-2357
Jaraguá do Sul - sc

tus. José
Manoel Ricardo rescindiu seu

contrato com o clube ontem pela
manhã após reunião com a

AmptlendoesSUâS atividadesa "Impor
tedore do Vale" install3rá ume noveIoje
no "SHOPPINGjARAGUA': uma opere
ção exclusiva para comercializar bebi,

des e produtos alimentícios importa'
dos.

A lojaserá tnsteteäenosetorcrisdopelo
Shopping Center, pera acomodar a�
'Ioj�s que comercializam produtos ali,

mentfcios como: adega, congelados.
rotisserie, bomboniere, padaria, etc...

A Aidê Fontoura, sóciagerente da em'

presa, explica que o "segmento depIO'
dutos ellmenttcios", será uma grâl7de
atração pare os "gourmets" de falaguá
do Sul, graÇâs a grende diversificaçJo
de produtos de primeire qualidade.
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