
Proposta do PMDB
com seis impostos

DeputadoLuizHenriqueda
Silveira entregou ao presiden

. te daCâmara dos Deputados,
projeto prevendo a cobrança

IIMP�menteseisim=� 4
.
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Polícia do Vale do Itapocu
está àprocura dos ladrões que
levaram doze máquinas de
costura industrial da Marisol,
unidade de Corupá.
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Novo . presídio no
MANDADO

• �. "."

Garibaldi provoca,Propnetanos vao

dúvidas em Konell à Justiçao deputado Ivo Konell

(pMDB) criticou alocaliza-

�
•

çãodonovopresídionaregião O pre eitodeGaribaldi,alegandoseruma
área densamente povoada.
AlfredoGuenther,vice-prefei-

.

O prefeitoDurval Vasél e áreas da rede ferroviária, de
to, alegou que o prédio é de

o secretáriomunicipal de Fi
segurançamáxima Página 3 nanças, Adolar Jark, foram

o PSDB reúne os

correligionários
nesta sexta-feira
oPSDB de Jaraguá do Sul

promovenestasexta-feira, 7, a
partirdas 20 horas, naCâmara
de Vereadores, um encontro

macrotregional. Os "tucanos"
vãodiscutira presençado par
tido no governoe nas eleições.

Página3

Bananicultores
têm seminário
sobreaprodução

contra

Vasel

citados na semana passada
em mandado de segurança

impetrado por 23 proprietá
rios de áreas em ruas asfalta
das pelarnunícipalidade. Se
gundo o advogadoSávio
Murillo de Azevedo, a pre
feitura, ilegalmente, está re
passando aos proprietários
lindeiros o custo da obra re

lativo aos entroncamentos,

praças públicas _

e esquinas,
entre outras irregularidades.
O advogado diz, ainda, que
não foi dado aos proprietári- -

. os prazo para apresentarem
.

reclamação contra o proce
dimento do poder público
municipal e que, além disso,
'a publicação dos respecti
vos editais contém erros, o

que já ocorreu anteriormen

te.

Página 5

A Associação Catarinense
de Bananicultores . promove
no próximo dia 26, em Gua

ramirim, um seminário para
discutir técnicas de melhoria
na produção e, também, a im

plantação de estações deaviso
para os produtores. Página 9 Áreas de praças na conta dos lindeiros

Marcial David Murara/CP

Melhores jogadas de ataque foram do Amizade

AMADORES

Amizade goleia e assume

liderança da l" Divisão
o campeonato da 1 aDivi

são de Amadores da Liga
Jaraguaense de Futebol

('CJF), tem novo líder. O

Amizade, de Guaramirim,
derrubou o último invicto do

certame, o Estrellade Nereu
Ramos com o placar elásti
co, de 4 a I. Agora, a equipe
azurraé líderdo certame com

oito pontos e cinco gols a

maisde saldo que o Estrella,
o 2° colocado.

O Vitória de Rio da Luz,
que venceu o João Pessoa

por 2 a l , jogando em casa,

assumiu a terceira colocação
e vem demonstrando muita

determinação.
Página 12
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EDITORIAL

Moralizando a habitação
Em busca de caminhos que possam

não apenas detectaraorigemdoproblema
mas, fundamentalmente, encontrar solu
ções, a Associação de Municípios do
Vale do ltapocu deverá reunir ainda nes
temês representantes de todos osmuni
cípios da Amvali para uma ampla dis
cussão sobre aquestão habitacional. Isso
porque nos últimos anos a ocupação
·desordenada do solo e,muitas vezes, em
áreas impróprias e até acima da cota

prevista pela legislação vigente, tem

acarretado sérios problemas.
Desta discussão também participarão

os loteadores e imobiliárias que são, em
última instância co-partícipes diretos do
processo de ocupação do solo. Evidente
mente que não se pretende culpá-los por

"

algumas situações bastantedifíceis exis
tentes principalmenteem Jaraguádo Sul
onde se presume existam pelo menos 40
loteamentos implantados de forma

irregular.
.

O que sequeré, àluzdalei e atédenovas

formulações, o estabelecimento de regras
definitivasqueprotejam tantoo loteador, as
imobiliárias e beneficiário fmal que é o

comprador. Hoje, todo o ônus das

irregularidades recai sobreaprefeituraque,
pressionada por políticos e associações de
moradores, acaba por investirno que não é
de sua competência Desnecessário dizer
que quem paga a conta, no final, são os

contribuintes de impostos e taxasmuni
cipais. Indiscutivelmente, uma situação
que precisa acabar.

, 'Qualidade de Vida"

Relevado o exagero de se

levar uma dupla sertaneja para
ainauguração de um abrigo de
ônibus - por si só o ato de

inauguração já foi um exagero
.

- não sem tempo aprefeiturade
Jaraguá
do Sul

Súbilo.começa
a olhar
de mo

do justo
p a r a

umapo
pulação
cujamaioria tem no transporte
coletivo a únicaopção de loco
moção.Semironia,emJaraguá
quem dependedeônibus só tem
mesmo uma opção. O projeto

-

prSD(UpO[OD
(Dm boirrDs

psriliri(DS

.. Celso Machado

em andamento prevê a

construção de pelo menos 200
novos abrigos que substituirão
os atuais, totalmenteobsoletos
em função da demanda sempre
crescente de usuários e, ainda, .

sem nenhuma manutenção.
Menos mal, a prefeitura

.

reconhece isso. Como também
reconhece o abandono a que
relegou os bairros daperiferia,
como o João Pessoa e Ilha da

Figueira onde o projeto "Viva
seu Bairro" ainda não pôde ser
concluído um mês depois de
iniciado. Serviços de rotina
deixaram de ser feitos e, depois
de mais de dois anos de ausên
cia quase que completa nestas
áreas o poderpúblico arca com

o ônus da omissão. Ônus no

sentido literal da palavra,
porque isso está custando bem
caro.

Daqui parafrente, espera-se
que tal preocupação seja
permanente e não apenas em

função da proximidade de um

ano eleitoral. Pelo menos foi
esta a impressão que ficou de- .

pois destainesperadainvestida
da administração municipal,
preocupada, repentinamente,
comamelhoriadaqualidadede
vida destas comunidades. O

que, até agora, estava quase
que restrito à frase adotada
como slogan deste governo.

.. Jornalista
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Reminiscências

A foto que ilustra esta

reminiscêncianos foi também cedi
da pela CELESC que procura
resgatar um tempo daEMPRESUL
quandojáhaviaescassezde árvores
que pudessem servir de postes para
as linhas de transmissão de
eletricidade. A que estampamos
hoje, mostra um veículo

transportando longos espécimes,
atravessando uma balsa, em

Guamiranga parä o seu destino fi
nal em Jaraguá.

Com o ano de 1900 a situação
nas duas margens se modificava
bastante: na margem esquerda o

loteamento do Domínio D.
Francisca, administrado por F.
Bruestlein e namargemdireitao dr.

. Domingos Rodrigues da Nova
Júnior, representando a Colônia

"Jaraguá" e a firma proprietária,
Pecher & Co. e o comissário de

polícia, Ângelo Piazera.
O governador dr. Felippe

Schmidt desembarcava em S.
Francisco, para conhecer de perto a

estradade ferro, cujosjuros avalisara
pelo Estado, seguia à Joinville,
pela0.Francisca atéCampoAlegre, .

SãoBento,edesciaporBechelbrunn
(RioVermelhojpelaserraatéHansa
e, em 10/05/1901, onde almoçava
com Georg Czerniewicz, reunia os

dois lados do rio e recebendo novos
animais, gentilmente cedidos pelo
anfitrião. Na confluência Itapocu
Jaraguá o prof. Von Kadner sauda
va o ilustre visitante e ali se despe
diam.

Os habitantes eram recenseados
em 1900 e Joinville aparecia com
19.847 (onde se incluía Jaraguá)
contra 1;3.996, em 1890, com um

acréscimo de 5.851 pessoas. Na
mensagem que o gov. lia no

CongressoRepresentativo deSanta
Catarina, em 1902, destacava que'
"na Colônia 'Jaraguá' foram medi
dos e concedidos 8110tes de terra,
tendo o concessionário dispendido
a soma de 49:376$870 com a

construção de 22.610 metros de
estrada e outras despesas im

prescindíveis e ni'ais de 4:455$000.
com a medição dos mesmos 10-

.

A energia elétrica em Jaraguá (3)
tes" ... e "na Colônia 'Jaraguá', as

entradas nessa colônia foram 86
imigrantes e' os 'últimos recen
seamentos acusavam uma popula
ção superior a 1.600 habitantes".

Em 1907 o trem chega à Jaraguá .

e aí. começam as construções ao

redor da estação e a Colônia
"Jaraguá" acelera as vendas de
lotes.

O administrador, dr. Domingos
Rodrigues da Nova Júnior vende a

concessão e, em Joinville alia-se a

Olympio Nobrega de Oliveira para
criar junto com engenheiros da

Allgemeine Electrickzitäts
Gesellschaft a força e luz do rio
Piraí, de que faz parte, em 1908,
Schlemm, inaugurada em 14/02/
1909, com a presença do vice

.governador dr. Abdon Baptista.
Chega à Jaraguá o Westfaliano

FriedrichWilhelmSonnenhohl, em
1912, paideMarga, LothareWilly,
eparticipadecisivamentedo desen
volvimento desta terra.

Mestre Silva, comentando
Sonnenhohl diz: "Trabalhou por
vários anos no ramo (eletricista e

. galvano-técnico), sendo um dos

primeiros instaladores na vila e na

cidade. De início concluiu a ilumi

naçãopública,promovidapelafirma
Stein Irmãos. O gerador era acio
nado à força hidráulica, ligado ao

conjunto da serraria, situada nos

fundos do engenho de beneficiar
arroz de Leopoldo João Grubba,
destruído por incêndio. Participou.
da iluminação pública nas ruas:

Benjamin Constant, atual rua 12 -

Joinville (hoje em 1995 Max

Wilhelm), atual Jakob -Buck e

Floriano Peixoto, numa extensão
de 657,64ms. - As primeiras casas

foram: Stein Irmãos,
.

Salão

AugustoMielke e de Carlos Mey,
iluminadas.

Em 1917, nova instalação com

capacidade para alimentar 120
baterias com potência de 9kw. e

-110 volt.
No anode 1920,comaseparação

dos irmãos Stein ocorria nova mu

dança,
Fritz von Jaraguá - 04/95
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Retranca
(C.M.)

Acabou a novela
Mário Sérgio Peixer, atual chefe da Casan em

Guaramirim, continua no cargo. Só que troca o PPR

pelo PFL de Jorge KonderBornhausen que, apesar de
votação ridícula para governador, no primeiro turno,
manda mais que Paulo Afonso Vieira. O que tem de
bom (cargos) na área federal e estadual o PFL já
abocanhou, inclusive estas "boquinhas" domésticas.
Aliás, a permanência de Peixer na Casan teve o aval
do deputado Ivo Konell (PMDB) que, dia destes, disse

pra mim: "afinal, o PFL apoiou o Paulo".

Virando o cocho
Na segunda-feira, 3, Peixer
pediu uma audiência ao

prefeito Victor Kleine. Foi
comunicar, pessoalmente,
quepermanecerá àfrente da
Casan. Kleine recomendou,
então, que Peixer fosse à

próximareuniãodoPPRpara
explicar porque está saindo
do partido. Ma'S, precisa
explicar?

Jorge manda
A decisão, viaFlorianópolis,
estremece mais um pouco o

PMDB de Guaramirim que
jlÍ não anda em lua-de-mel
faz tempo.Aliás, o ex-prefeito
AntonioCarlosZimmermann
também já disse que se fosse
preterido na indicação de
IrvandroZommer, l osuplen
te de vereador, deixaria o

partido.

Berreiro
A bronca é justificada. E ex

plica-se: peemedebistas
carrega-ram nas costas ca

minhões de pedra, durante
quatro anos. sem contar. a

desastrada administração
Pedro Ivo (que morreu)
CasildoMaldaner, que deu o
governo, de mão beijada a

Vilso� Kleinübing.
'

Mepoupem
E, porjavor, não me venham. ,

com relatórios das obras do
governo anterior do PMDB. '

Eles são iguaizinhos àquelas
seismil obras (lembramr) da
admi-nistração Jorge
Bornhausen, onde até meia

�úzia de tubos de 30' foram
incluídos 1omo realizações
em beneficio da população.

Data marcada
A ponte do Beira Rio não

começa hoje, comofoi anun
ciado pela prefeitura e sim
dia 10 próximo trfeira). A
um custo deR$i.070milhão
serâpaga integralmentepelo
município, comprazo de con
clusão de 270 dias. Terá i80
metros de extensão, substitu
indo ponte pênsil.

"Tradição"
Aliás, indaguei certa vez ao,

prefeitoDurval Vaseloporquê
deseconstruirumapontepênsil
(ao invés de passarela em

concreto) ao lado daponte do
Portal, já que a primeira dá

gastospermanentes de manu
tenção. Resposta: "é para
manter as tradições". Pois a

"tradição" foi embora com a

enchente de fevereiro. E não

fizeram outro.

Profissional
Secretârio de Saúde lrineu
Pasold vai sexta-feira, 7, a

Lages. Participa da reunião
trimestral do Conselho dos
SecretáriosMunicipaisdeSaú
de de Santa Catarina, onde
debate assuntos sobre fundos
municipais, Tribunal de Con
tas e tntercãmbio de -

experiências. Pasold é uma

agradável surpresa na

administração pública
catarinense.

Esclarecendo,
Não aceito elogios gratuitos
enem osfaço. Por isso, antes
que alguém 'possa destilar
veneno sobre o quepenso do
secretário, já adianto: não'

privo de sua amizade pesso
al, nem nunca sentei à mesa

com ele.Mas tenho doisolhos

pra enxergaro que elefaz. Se
'não faz mais é porque não
tem o necessârio respaldo.

SEGURANÇA

Konellcritica localização
de presídio no Garibaldi
J araguá do Sul - Se

dependerda vontadedodeputado
Ivo Konell, Jaraguá do Sul não
concluirá a construção do novo

presídio, noGaribaldi, com capa
cidade para 70 presos. A obra,
segundo o deputado, além de estar
lo c a -

lizada

Dtlpu/odoem uma

áreaden-
qUtllsamen te

povoada, dis/li/os
corre o

risco de IIO,idOdtl
ter sua

estruturaabaladaporque está sen
doedífícadaemcimadeumaterro
de 10 metros. O parlamentar do
PMDB diz que a cidade não

precisa de umpresídio deste porte
que, na sua opinião, só servirá

para abrigar sentenciados de
outras cidades.

"O que precisamos são de
distritos policiais, de uma cadeia
pública de pequeno porte e de
uniadelegacia regionaldecente",
afirma o deputado, que qualifica,
a construção do presídio como

simples "teimosia" do prefeito
Durval Vasel; O deputado tam

bém chama a atenção sobre a

inexistência de dotação

PSDB

Alfredo Guenther

podem ser consttuídos em

áreas assim", diz o deputado,
afirmando que a delegacia
regional funciona em prédio
orçamentária do Estado para a

obra que foi conveniada aindana

gestão do ex-governador Anto
nio Carlos Konder Reis.

"Jaraguá não tem policiais
e viaturas suficientes", lembra
Konell, para enfatizar sua po
sição contrária à localização
do novo presídio. "A duzentos
metros moram mais de 300
famílias, commuitas crianças.

!

Presídios para condenados não
alugado e inadequado. "Antes
de pensarmos em presídio é

preciso que tenhamos toda esta
estrutura", concluíu.

Sem volta

Ontem, ainda como prefeito
em exercício, Alfredo Guen
ther, rebateu as colocações de
Konell, afirmando que a loca

lização do presídio, cerca de
15 quilômetros do centro,
representa a segurança que a

comunidade exige. "É' um
prédio de segurança máxima,
não há com. que se preo
cupar", disse Guenther. Sobre
a área escolhida, 'disse que o

projeto foi discutido com to-
'

dos os segmentos da socieda
de, inclusive com a comunida
de de Garibaldi. "Houve algu
ma resistência, como no caso

do aterro sanitário, porque
ninguém quer ter esta vizi
nhança. Porém, qual a área
nesta distância que não é den
samente povoada?", indagou.
Para Guenther, ao invés de
Konell criar um caso pessoal,
deveria "usar o prestígio polí
tico que diz ter para conseguir
recursos do Estado".

"Tucanos" organizam' reunião regional
Jaraguá do Sul - "Tucanos"

das regiões. de São Bento do Sul,
Joinville, Jaraguá do Sul e

Bíumenau reúnem-se napróxima
sexta-feira, 7,apartirdas20horas .

na Câmara de Vereadores de
Jaraguá, num encontro macror

regionald6P'SUB queservirápara
debater o momento atual do

partido em Santa Catarina. O
PSDB, que no primeiro turno das
eleições para governador, 110 ano
passado, dividiu-se entre as

candidaturas de NelsonWedekin
(PDT) e Paulo Afonso Vieira,
participa no governo do Estado
com uma secretaria: a do
Mercosul, criada em caráter
exträordinärio que, segundo
lideranças tucanas, inte-ressa
muitomais ao governador do que

Arquivo/CP

Vicente Caropreso

ao próprio partido.
,

A secretariaExtraordináriado
Mercosul, ocupada pelo joinvi
lenseHenriqueWeber, não rende

dividendos políticos na velocida
'de desejada e, também, não traz

benefícios diretos e a curto prazo
à massa eleitora. O deputado
FranciscoKüster, hoje aprincipal
expressão política do partido em

âmbito estadual, vai estarpresente
a reunião de Jaraguá na sexta

feira. Segundo o presidente do
diretório municipal do PSDB,
Vicente Caropreso, neste
encontro também serádiscutida a

amplitude do apoio do partido ao

governodoEstado e aposição dos
"tucanos" em relação a, alguns
pontos sobreareformaconstitucí
onal, Nomesmoencontrodeverão
'ser organizadas as COmissões
provisórias de Corupäe Schroe
der, além de uma reorganização
do partido em Massaranduba.
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Associação discute ações Secretário diz que rodovÜls

Ih d t serãorecuperadasnaregião
para me orar o pro u o dU��i�:�U;:r�n:=���:t:� �:�:��::��r.!�

Augusto Hülse, também vice- cado em funçãodo trânsito pesa-
governador doEstado, anunciou do que .estã sendo desviado por

Jaime de Borba/CP,
di d ár de oro-para noventa las o prazo e esta. ea, por causa e pro-

conclusãoda construção de urna blemas na SC-301 causadas pe
galeria de aço arrnico na SC- las enchentes de fevereiro. Des-

280, subida da serra em direção de à época a rodovianão permite
a São Bento do Sul. A in- a passagem de veículos pesados
formação foi prestada ao depu- por causa da queda de uma pon
tadoEniVoltolini (PPR) durante te. A passagem pode ser feita
audiência com o secretário. Se- apenas através de uma ponte
gundo o deputado, outra móvel montada pelo Exército,
importante obra foi garantida mas só para veículos de até 1°

por Hülse: a recuperação do toneladas.

BANANA

G uaramirim No

próximo dia 26 a Associa

ção Catarinense de Bana
nicultores promove em Gua
ramirim um seminário. para
debater dois itens considerados
como fundamentais para os

produto-

��e�:� (}uolidode
balagens 1/016
e a im-

pla-nta
ção de

estações
de aviso,
cuja função primordial será a de
comunicar aos bananicultores o

dia e, a hora apropriados para a

aphcação de defensivos' para
evíta» a ação de fungos que têm
trazido sérios prejuízos aos

produtores.
Segundo opresidente daAsso

ciação, Alcibaldo Pereira Ger
mann, estes dois fatores têm

importância fundamental na

melhoria da qualidade dabanana
produzida em SantaCatarinaque
pode'ganhar mercado em larga
escala em países da América do
Sul, desde que o produto chegue
ao mercado consumidor externo
em boas condições de consumo.

Um dos cuidados, posterior à

colheita, estáno transporte, desdea
lavoura até a etapa de embalagem
doproduto. Novas técoicasjáestão
sendo desenvolvidas pela Epagri,
de Itajaí, com resultados conside-

•

mOls
•

eCDIIDmlO

Av. Mal Deodoro da Fonseca. 260

Fo..: 72-3388

Germann: ampliar O meTeMO """,0

rados como em padrões aceitáveis.
Porém,antesdissoalavouraprecisa

.
sercuidadacomalgumatecnologia
que envolve a umidade relativa do
ar, ventos e a variação de

temperaturas para a aplicação de
defensivos agrícolas que evitam, se
considerados todos estes fatores, a
ação de fungos que acarretam do

enças à planta e aos frutos.:
Para isso, segundo Alcibaldo,

háumprojeto de instalaçãodeesta
ções de aviso que fornecerão aos

produtoresascondições ideaispara

aaplicaçãodosdefensivos, aexem
plo do que já ocorre em regiões
catarinenses produtoras de maçã.
"Isso representará, além de uma

melhoria de qualidade da banana,
uma significativa economia para
os produtores", raciocina o

engenheiro agrônomo, que já está'

organizando uma visita de produ
tores catarinenses ao Equador, no
mês de maio, país ' considerado
como detentor da melhor tec-:

nologiadeproduçãodebananas em
todo omundo.

PROMESSA

CURSO GRÁTIS
DE

* CORTE PARA COSTURA (ROUPAS EM GERAL)
* MALHAS E MOLETONS
*COTTON
* ROUPAS ÍNTIMAS

O CURSO É GRÁTIS E NÃO É
COBRADO TAXA DE MATRíCULA

AULAS MANHÃ, TARDE OU NOITE
APROVEITE E CONVIDE TAMBÉM SUAS AMIGAS

c =EREJÃ ......�

LANCHONETE E PIZZARIA

REFORMA LANCHES PETISCOS

PMDBpropõe redução dos 50 impostos PI_ZZA_S
·

.-..-.-E_____.SE_.._RV_-C_A._R
Brasília - O deputado Luiz

Henrique da Silveira (PMDB),
entregou ontem ao presidente da
Câmara dos Deputados, Luís
Eduardo Magalhães, a proposta
para a reforma tributária que o

partido definiu como prioridade.
Luiz Henrique; também presi
dente nacional do PMDB, estava

.

acompanhado de seu colega Luís
Roberto Ponte, do Rio Grande do
Sul, autor do projeto. Segundo a

proposta peemedebista, mais de
50 tributos, entre impostos e ta-

xas, deverão ser extintos,
reduzindo estas contribuições
para apenas seis impostos.

E estes, no projeto do PMDB,
já estão definidos: imposto seleti
vo, imposto sobre o comércio

exterior,' imposto sobre a

propriedade imobiliária, imposto
sobre transações financeiras, im
posto sobre consumo, imposto de

rendaecontribuiçãodoempregado
paraasegurídadesocial. Segundo
Luiz Henrique, ao lançar a dis
cussão sobre a reforma tributária

oPMDB objetivamanteraestabi
lidadeeconômica. "A intenção do
PMDB não é concorrer com o

governo", concorda O deputado
Germano Rigotto (RS).
A proposta de reforma

.
tributária já está tramitando no

Congresso Nacional há mais de
dois anos e foi novamente discu
tidapor deputados e senadores no
dia 24 demarço último, quando o
PMDB passou adefender em blo
co o projeto do deputado Roberto
Ponte.

FONE: (0473) 73-0734
Rua 28 de Agosto,'2500 IPertinho da Estação) Guaramirim - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Proprietários impetram novo BancoMundialdeve retomar

mandado contra a prefeitura i��ri������s ti:!���: '

Mundial deverá retomar seus O contrato firmado em 1992,
investimentos nas áreas de sa- entre a Casan e o BandoMun-

ASFALTO

J araguá do Sul - Vinte e

três proprietários de imóveis lo
calizados em ruas centrais da ci
dade impetraram na semana pas
sada um mandado de segurança
contra o prefeito Durval Vasel, o
secretáriomunicipal deFinanças,
Adolar

Jark, o

chefe do

Serviço
Tribu
t á r i o ,

Ronal
do T.
Raulino

lindeiros

pogompo/
ó/Baque
nóo s60 SI/(IS

e a própria prefeitura por erros
cometidos na divulgação dos

respectivos editais e pelo não

cumprimento de dispositivos do

Custos na conta dos lindeiros

Código Tributário Nacional.

Segundo o advogado Sávio
Murillo de Azevedo, mandado de

segurança anterior já havia sido

impetradoporqueaprefeituranão
havia dado o prazo de trinta dias

para que os que se sentissem

prejudicados com a cobrança da

Taxa de Melhorias pudessem
reclamar. "Depois de citados a

prefeiturabaixou decreto anulan
do os editais anteriores e.

providenciando outros, que tam

bém estão eivados de erros" , diz o

advogado, Lembrando que cabe

aos lindeiros o ônus de 1/3 daobra
e omeio àprefeitura, Azevedodiz
queomunicípioestá repassan-.
do aos contribuintes custos das

esquinas, entroncamentos, tre-

Rekanto

chos marginais às praças públi
cas, colégios, rede ferroviária, etc.

"Purae simplesmentealegaram
que cabe aos lindeiros assumirem
este ônus, ou seja, repassaram os

Custos deáreas cujosproprietários
não são eles", exemplificou Aze-'
vedo. Além disso, segundo ele,
novamente a prefeitura não deu
chances "de provarmos a

inconstitucionalidàde da cobran

ça, o que pedimos através de re
querimento que acabou sendo in

deferido na justiça. "Por isso, um
novo mandado de segurança foi

impetrado na semana passada,
agora com base no Código
TributárioMunicipal vigente que
não prevê este prazo como o

anterior".

'ICI.
'11 Oal(ict�rara/CP

.

\

&

REVISÃO

neamentobásicoeabastecimen
to de água em Santa Catarina.
Os investimentos recomeçam.
com a revisão de um contrato
deempréstimoentreobanco e a
Casan, com dois objetivos:
aumentar de 6% para 20% o

sistemadeesgotoeampliarpara
95% apopulação urbana assis-

dial previa investimentos de

US$ 125 milhões no prazo de
seis anos mas o banco consta
tou que, até agora, pouca aten

ção foi dada ao projeto. Com
aplicação de sóUS$ 9milhões,
várias obras em Chapecó,
Balneário Camboriú e Crícíü

ma,porexemplo, estãoparadas.

CIRURGIA DENTISTA

D1'8. AlccBcB8ndl'8 Ntliochi
CRO PV

HORÁRIO DE ATENDIMENTO - ADULTOS E CRIANÇAS
31-felra - 19:00h$ às 21 :OOhs

'41, 5! e 61-felra - 08:00hs às 12:00hs - 19:00hs às 21 :OOhs
Sábados - 08:00hs às 12:00hs

R. 28 de Agosto, 2200 .. sala 5 - Guaramirim

-�
Especializado em Alisamentos e 5;0.5., Cortes,
Tinturas, Reflexos, Permanentes, Penteados,

Suporte, Ondulação, Acetinagem.
Atendemos Noivas com hora marcada,
Completo Ser/iço de Manicure e Pedicure

.

alJlU
vocêé

�.
Rua Josef Fontana Esquina com João Marcatto n2 13

It (0473) 72·2602 - Jaraguá do Sul- SC

UM AMOR DE LOJAS * * * * * * *. * * *

REKANTO Fone (0473) 72-2284
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 801

. Jaraguá do Sul - SC

�.

* * * * * * * * * *

Fone(0473) 72-1277
Rua Padre Pedro Franken, 99

Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.:. OVOS E
COELHOS .

DE PÁSCOA
.•:. EMBALAGENS DIVERSAS
.:. PIRULITOS DE CHOCOLATE
.:. BOMBONS
.:. BOLACHAS
.:. CESTINHAS
,.:. CASQUINHAS

EM TODOS
Os TAMANHOS

R. EMíliO C.·JOURDAN, 140 - CENTRO
Em frente ao Supermercado Sesi .. Fone: 72-0108.

PÁSCOA GOSTOSA É COM CHOCOLATE CASEIRO JARAGUÁ!

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

VENDE-SE
Verona/91, gasolina, 40.000km,
revisado. Fone 72-0405

VENDE-SE OU TROCA-SE

ChevetteL 86, dourado.ValorR$
4.000,00+ financiamento. Tratar
fone 72-3384

PROCURA-SE
Casa ou apto. no centro para
alugar. ,Paga-se bem, ótimos
avalistas. Tratar fone 72-1736 ou
72-3212

VENDE-SEDOISTE�NOS
Medindo 12x24 situados no

Jardim Albatroz II - Praia do
Erwino em Barra do Sul (quadra
D lotes 8 e 10) contato fone 72-
3479

VENDE-SE
Filmadora Sharp importadajapo
nesa, semi-nova. 8MM, 12 vezes
de aumento. Acompanha: 2

baterias, carregadore fitavirgem.
ValorapenasR$l.OOO,OO. Tratar
fone 72-2249 com Gilson

VENDE-SE
Chevette 82, modelo 83, em

'

perfeito estado de conservação.
Valor R$ 4.000,00. Tratar fone
72-2249 com Gilson

VENDE-SE
Terreno na lateral da Walter

Marquardt,medindo 306m2•Valor
R$ 6.000,00. Tratar fone 72-2249
com Gilson

VENDE-SE'
Terreno com 370m2• Rua Domin
gos Sanson - Próx. à rod. nova.
Telefone72-33430u79-1239com
Alexandre

CURSO
Moconoferece vagasparao curso
de Costura industrial. Maiores

informações pelo fone 71-0887

VENDE-SI<:
Passat 81, gasolina, 2 portas. Acei
lacarrooumotono negócio. Tratar
fone 97-8176

VRNDE-SE
Telefone celular Meterota com

carregador e bateria. Tratar fone
(0473) 79-1119

VENDE_SE
MonzaSLE/88, em ótimo estado,
motor novo. Tratar 71-1919

MACKBAZAR
Você não precisa mais se deslocarpara fazer

compras no centro. VISITE MACK BAZAR. Rou

pas, calçados, bijoterias, brinquedos, artigospara
casa e uma linha completa de material escolar.

Rua João Januário Ayroso, 3528

�:;.;a:g�1�:U.rdO
. 4IIIPJ-

IMPRESSOS EM OFF-SET, PAN-
::� :i:::i��:i:::\rr FLETOS CARTÃO DE VISITA

t� I INFORMATIVOS,ETC...
'

II (0473) 7�-1919

Veja bem!
* Casa de madeira em

ótimo estado de con

servação com 75m2, na
rua: João Doubrawa,
600m do centro. Só R$

,

20.000,00.
* Casa de alvenaria com

120m2, terreno com

392m2 todo murado, na
rua Benjamin Stein,
Jaraguá Esquerdo.
Preço: R$ 27.000,00
mais financiamento.

Venha ver.

Fone (0473) 71-2117
Rua João Picolli, 104
Jaraguá do Sul - SC

MesoClínica
�DlClNAESIDlcA

Dr. Dagoberto QJadros Royes
CRM6007

Rua JoOo Marcatto. 13 - Sala 105
Edlffclo Domingos Chiodini
Fones (!)473) 73-0618 e 72-2294
JoraguO do Sul- SC

..I=[!:§=M=E=J='""<iráfira t
{!tarimhas 48R�JJ

, .

IMPRESSOS TIPOGRÁFICOS EM GERAL
FÁBRICA DE CARIMBOS DE BORRACHA

ENCADERNAÇÕES EM ESPIRAL NA HORA

Rua João Sotter Correa s/n" - Ao úulo Campo Amizade

Fone (0473) 73·'0644 -Guaramirim·SC

A quem encontrar ou der

informações sobre o veículo

SANTANA CD/a5
4 portas - azul metálico
álcool - placa JK 8899

'chassi 9BWZZZ32ZEB233572 fur
tado em frente ao Restaurante Fa

miliar na quinta-feira (29/03)
às 20:30 hs. Quaisquer

informações tratar pelo fone:

(0473) 71-9822 C/,GILMAR

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dois balcões refrigerados com vitrine e umbalcão

para caixa (modernos),' Vende-se 'ou 'troca por
carro, Tratar 71-1721 e 71-0091 com Haroldo

VENDE-SE

SOCIEDADEATIRADORESDIANA
RUA DOS ATIRADORES, SJNII

GUARAMIRIM. - sc

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
o Presidente da SOciedade Atiradores Diana, de acordo com o

artigo 52 item 2 dos estatutos, vem através do presente, convocar todos
os associados a participar de uma Assembléia Geral Ordinária, que será
realizada no dia 06.04.95, na sede campestre da Sociedade, sito à Rua
Otto Lemke, sln. A primeira chamada será às 19:301:ls e a segunda às
20:00hs, com qualquer número de sócios.
ORDEM DO DIA: :�:�:�:f�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:::�:�:�:�:�:�:::!:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:f�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�

12 - Apresentação de Relatório de Atividades da Diretoria
22'- Prestação de Contas
32 - Assuntos Gerais

Obs.: Somente terá direito a voto o associado quite com a tesouraria do clube.

Guaramirim, 22 de março de 1995
Levl Kuno Lemke

Presidente
08nlldo Bartel

Presidente do Cons. Deliberativo

BAIRRO
SÃOJUDAS
Casa

-. Terreno cl

45Qm2, casa

cl 130m2

&�
COMPRA. VENDE· ALUGA· ADMINISTRA· INCORPORA

1r71-7931
Rua Anlônio C. Ferreira. 197

CRECI6799

. CASAS
* Sobrado c/300m2 (Rua 446 - Próx. Vieirense) - R$ 95.000,00 - 'Em fase de conclusão' .

*Sobrado cl300m2 (ÀuaConradoRiegel- Próx. FerroVelhoMarechal) - R$ 120.000,00 ' Aceitaimóvelmenorvalor /carro'
* Sobrado c/160m2 (4 qtos) Boa Vista. 1000mts após o inicio da subida - R$ 25.000,00. 'Troca porcasa em Barra do
Sul'

..

* Casa alv. c/85m2 (Rua Maria Bértoli - Próx. Monfort) - R$ 26.000,00 'Aceita carro'
• Casa eív, c/128m2

�Rua
Beira Rio, sIn° - Próx. ao trevo de Schroeder) R$ 35.000,00 - 'Troca p/ imóvel em Jaraguá'

• Casa alv. c/140m2 Rua 205 - Ao lado do Juventus) - R$ 25.000,00
• Casa alv. c/200m2 Rua Vitorino Stringari - Próx. Weg I - com piscina) - R$ 70.000,00 - 'Troca por apartamento'
• Casa alv. c/140m2 (Rua 417 - Vila Lenzi - Próx. Colégio Giardini Lenzi) - R$ 35.000,00 - 'Aceita carro/terreno'

APARTAMENTOS
• Ed. Argus (cobertura Duplex em altlssimo padrão - Toda mobiliada + biblioteca.tbarzinho/lareira, etc) - R$
160.000,00
* Ed. Schiochet c/156m2 (1 suite + 2 qtos + dep.) - R$ 43.000,00 + Financiamento CEF
* Ed. Jaraguá c/ 121 m2 (2 qtos + Dep.)- R$ 32.000,00 - "Aceita imóvel de maior valor'
* Ed. Maguilú (2 qtos + garagem) - R$ 25.000,00 'quitado"
• Prédio em construção na rua da CEF - Aptos c/2 e 3 qtos + 1 ou 2 garagens. Entrada + Financ. dreto. Entrega
junho/96 .

• Prédio em construção (projeto p/4 aptos c/175m2 cada) - R$ 25.000,00 'Inclui terreno c/495m2 + obra + projetos'
TERRENOS '.

• Terreno c/3.061m2 c/ casa antiga (Rua Jorge Czemiewicz - Ao lado da Marchitex) - R$ 130.000,00
• Terreno cl 737m2 c/ casa anti� (Rua Pedro Francken - Próx. Antiga Rodoviária) - R$ 85.000,00
• Terreno c/460m2

�Rua
AntôniO Carlos Fen;eira - Próx. Girassollmóveis) - R$ 48.000,00

* Terreno cl 601 m2 Condomlnio Azaléias - Ultimo da rua) - R$ 28.000,00 ou 'parcelado"
* Terreno cl 630m2 Schroeder - Ao lado da Marisol) R$ 7.000,00 ou 'parcelado'
* Terreno c/2.500m2

�schroeder
- Rua Valentin Zoz) - R$ 9.500,00 ou "parceldo'

• Terreno c/4.253m2 Rua BerthaWeage "tundos' - Próx. Malwee) - R$ 30.000,00 ou, "parcelado"* Terreno c/2.817m2 Rua BerlhaWeege "frente" - Próx. Malwee) R$ 30.000,00 ou 'parcelado"
• Terreno c/625m2 (Res. Dlvinópolis - Rua C - Lote 088b) - R$ 8.700,00 ou 'parcelado'
• Terrenos Residencial Henrique Behling (próx. Salão Amizade) entrada + saldo parcelado
• Terrenos Loteamento Piazera I (Ilha da Figueira) Entrada + saldo parcelado.

SALAS E PONTOS COMERCIAIS
* Ed. Florença cl 113m2 (1 ° andar) R$ 45.000,00 .

* Editfcio Miner 17m2 (Térreo) - Em frente ao Foto Loss - R$ 20.000,00
• Shopping Jaraguá c/21m2 - R$ 17.000,00 + saldo financiado em 36 meses. 'Aceita carroltelefone, etc
* casa comercial c/230m2 - R$ 35.000,00 (Lot. Dalmar - Após Daltorte Malhas 'Próprio p/lojas')

GALPÕE�CHÁCARAS
.

• Galpão c/800m2 + casa alv. c/233m2+ terreno plano com c/26.549m2{Santa Luzia- Centro). Preço: R$140.000,00
'Negociáveis'
* Chácara c/180.000m2 (Estrada Garibaldi - 15km do centro - Nascentes + Casa antiga) - R$ 80.000,00 'Negociáveis'

Eldorado - Rua

Florianópolis, apto com
1 suíte, 2 quartos,

Monique - 3 quartos e demais

dependências e/2

Terreno
1.395m2 - Rua
29 de Outubro,
pröx. JAVEL

Casa em alve
naria cl 343m2,
fundos da Ja

raguá Fabril

FIGUEIRA -

Lote esquina, cl
frente de 29,5
metrospl ruaJosé
TeodoroRibeiro

Edif. Jaraguá -

aptoeil suíte, 2
qtos, e dep.
emprego

próximo ao

Fórum - Apto. 3
quartos.

..
- - •

1.0
N

• , " N

-
CI:

I
-

• w
"
O

Casa em alvenaria
cl 135m2

RUA BERNAR·
DO DORN·
BUSCH - Terreno
cl 542m2, casa em

alvenaria. Preço:
50% entrada sal
do em até 10 me-

Terreno edifi
cado cl galpão
pré-moldado -

30o,oOm2

<c-

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 285 -�K 10473172·2679 e 72·3139
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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segunda
feira,3,
trocou de
idade a
bonita

Iosiane
de Souza.
Eltl

comple
tou seus

15 anos
em meio
a seus

familiares

Gente & Informações

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

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

.

Os 89 anos de Dona Ema

Florianópolis - A fotomostra
a mesa principal do Rotary Club
Florianópolis-Estreito, noConti
nente' quando o Grupo de Estu
dos daNoruega faziavisita, unin
do os Distritos 2260 e 4650,
proporcionando ajovensexecuti
vos eprofissionais oportunidades
de estudar a respeito de outro

ANIVERSÁRIO

Manda a etiqueta que não se

deve perguntar a uma dama os

anos que ela tem; entretanto, quan
do se trata, como agora, de realçar
a sua personalidademarcante e a

espantosahigidezmental e física,
a citação dos seus oitenta e nove
anos que deverá completar, ama
nhã, dia 06/04/1995, é mais que
uma siinples homenagem, pois
ligada está aos primórdios de
Jaraguá, dos tempos em que seu

pai, Benjamin-Stulzer, exercia
inúmeras atividadesno incipiente
povoado, onde faltava tudo paraI I

maxmo que o progresso começasse a se

mostrar, como semostrou, com a

construção da estrada de ferro da
In São Paulo-Rio Grande, ramal de

São Francisco, e Benjamin ven-

_�:_'! dia dormentes e fornecia pousada
e pensão aos trabalhadores, em

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 380 Poçod'Anta,ondenasceramparte
FONE/FAX: 72-0743 de seus filhos.

Jaraguá do Sul - SC O realce de seu aniversário
-------...;.;;;;.;;:;.:.;;;;..;;;.;..;.;;;;.;_.;.;;�------...1

_ está também ligado ao seu irmão,

o

Aconteceu...
país, seu povo e suas institui

ções através da participação em

um programa de estudos e de
debates organizado no país visi-.
tado. O líder que acompanha o
grupo é o economista Kjell Ryle
e os membros: Werner Male,
policial; LaIs N. F. Hasen,
jornalista; Stene Torkilal Berg,

cientista e Ecilie Gervad, Enfer
meira.

Presentes estiveram rotarianos
dos R. C. Florianópolis, "Leste",
"Trindade"e "São José".

O Grupo de Estudos estende a
suavisitaaclubesdeBalneáriode

. Camboriú, Blumenau e Joinville,
entre outros. (E.V.S.)

.....
frei Aurélio Stulzer, falecido em
Vila Velha-ES, em 13/09/1994,
autor do Primeiro Livro de

Jaraguá, livro quedeveráteruma
segundaedição, quem sabe, coin
cídindo o seu lançamento com os

festejos do 1190 ano de fundação
de Jaraguá do Sul.

Na foto a aniversariante fez

questão de posar no seu jardim,
ladeada pela sua irmã "Mira" e

nosso diretor.
'

Parabéns antecipados àDona
Emacom os votos demuitosanos,
em companhia de seus entes

queridos. (E.V.S.)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CICLISMO

Aberta a temporada95deMountainBike
G uaramirim - No domin

go, 2, foi realizadaaprova "Cida
de deGuaramírim", quemarcou a
abertura da. temporada 95 de
Mountain Bike em Santa
Catarina. Cerca de 100 "bikers"
de várias cidades do Estado

participa-
ram da

Mais de 100p r o va

que não
contou

pon tos

para o

ranking
estadual.

A pista de 3.20Om, que foi
montada a partir da sede

campestre da Sociedade
Atiràdores Diana. foi percorrida
por pilotos de 9 categorias
(Estreantes I e II, Mirim, Juvenil,
Júnior, Master, Sêníor, Especial
e Feminino).:

Equipes de Timbó, Joínville,
Blumenau, Jaraguá do Sul,
Brusque, Schroeder, Rio do Oes
te, Pouso Redondo, São João Ba-

Outros pilotos de Schroeder e
Jaraguá do Sul, além de
Guaramirim, conseguiram boas
classificações, mostrando que a

região daAmvali poderá ter uma
ótima performance na competi
ção deste ano.

depois de disputar a liderança
da prova. Ele teve problemas
com o câmbio de sua bicicleta.
Mesmo assim;mostrou que está
em excelente forma física e

conseguiu chegar em terceiro

lugar.

RESULTADO FINAL DA PROVA
"CIDADE DE GUARAMIRIM"pi/DtDs

estiveram em

(Juoromirim
Categoria Estreantes I

1 ° lugar - Odilon José Stedlie Jr,
2° lugar - Marcos F. de Albuquerque
3°lugar - Adriano Zóche
4° lugar - Leandro Letz
5° lugar - Célio Rodrigo Deretti

Categoria Estreantes II
1° lugar - Jeison Manske
2° lugar - Alexandre Mayer
3° lugar - Jefferson

4° lugar - Jean Carlos Rodrigues
5° lugar. Flávio Henrique Borges

Categoria Mirim

Joinville
Guararnirim

Itaja!
Joinville
GuararnirimStoinski Júnior recebe a bandeirada em terceiro

tísta, Guaramirim, entre outros,
participaram das provas que
deram início às disputas do Cam
peonatoCatarinense deMountain
Bike, que tem a primeira etapa
marcaéa para o dia4 de junho em
Jaraguá do Sul.

A promoção daprova "Cidade
deGuaramírim", foidafederação
Catarinense de Ciclismo, com o

apoio da Sociedade Atiradores
Diana, Prefeitura Municipal de
Guaramírím, Unimed e Polícia
Militar.

Schroeder

Brusque
x

x

JoinvillePrata da casa

O "biker" de Guaramirim,
Lourival Stoinski, líder do

ranking estadual na categoria
Juvenil, em 94, ficou na terceira

colocação da categoria Júnior,

Blumenau

Jaraguá do Sul
Jaraguá do Sul
Sehroeder

1 ° lugar - Diogo Petters
ZO lugar - Paulo Roberto Schmidt
3° lugar - Doeoge Dematte
4°lugar - Wolkmar Berthold

Categoria Juvenil
1 ° lugar - Marco Aurélio Verdi

2° lugar - Juliano Bona

3° lugar - Douglas Rodrigues Marimasco
4° lugar - Rooswelt Duarti Jr.

5° lugar - Maico Dias

Pouso Redondo
Timb6
Curitiba

ltajaí
Schroeder

CORUPÃ

Polícia investiga roubo em fábrica Categoria Júnior
São João Batista1 ° lugar - Valdecir Hann

2° lugar - Luis AugustoEbert
3° lugar - Lourival Stoinski Jr.

4° lugar - Renato Gruneich
5° lugar - Gustavo Karsten

Ca�egoria Especial
1 ° lugar - Moacir Claudino
2° lugar - Pedro Joel Barbosa

3° lugar - NewtonWeber
4° lugar - Jonathan Grim
5° lugar - Dirceu Lessa Pires

Categoria Master

Corupá - Na madrugada da

sexta-feira, 31, quatro homens

cncapuzados invadiramoparque
" fabril da empresa Marisol (filial
de Corupä), localizada às

margens da BR-i80, eles

dominaram o guarda e roubaram
'diversas máquinas e equipamen
tos da empresa. Segundo a polí
cia do município, foi uma ação
rápida e o guarda só foi
encontrado quando os

trabalhadores do 10 turno.:
chegaram para o início do expe
diente.

O roubo aconteceu por volta
das 3 horas da manhã. A única

testemunha, oguardada empresa,

trancado no banheiro por
trabalhadores do 10 turno, que
chegavam para o início do expe
diente", declarou o corníssärío.:

A empresa não apresentou
nenhuma informação adicional
a respeito dos prejuízos causa
dos pelo roubo. Segundo o

reponsável pela área de mar

ketíng, Luiz Porto, essa postura
deve-se ao fato de que a em

presa segue recomendações da

políciadeCorupä, queobjetivam
não atrapalhar as investiga
ções. "Por isso não estamos

passando nenhuma informação
adicional, no momento", de

clarou Porto.

disse à polícia que foi dominado
pelos elementos armados de

revólveres, amarrado, amor

daçado e trancado no banheiro ..
De acordo com o comissário
Vanderlei Zocatelli, da delega
cia de Corupä, foram roubados
19 máquinas de costura

industrial, um aparelho de som,
com amplificador, aparelho de

fax, diversas peças deroupascon
feccionadas na fábrica, além de
vários mostru�os já prontos.

Segundo, ainda, Zocatelli, a

ação dos ladrões foi rápida, não
devendo demorarmais de 45 mi
nutos. "Isso porque às 4h30min
damanhãoguarda foi encontrado

lndaíal
Guararnirim

Gaspar
Joinville

Rio do Oeste
Joinville
Curitiba
Schroeder
Joinville

1 ° lugar - Almir da Luz
2° lugar - Carlos-Alberto de Souza
3° lugar - Roberto de Oliveira

4° lugar - Jorge Roberto Krüger
5° lugar - Edson Luis de Jesus

. Categoria Feminino
1 ° lugar - Carolina Teilacker
2° lugar - Erilene Duwe Doege

Categoria Sênior

Riodo Oeste

Blumenau

Brusque
Rio do Oeste

Palhoça

lndaial

lndaial

I ° lugar - Siegfried Weiss Sehroeder

:�;::�: ::::::�:1�jj]�:::l1��::j]]:��]:][f]::]�)j]��:l�:[:::�:�:���l::���::::::: :::::�:�:�::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:::.:::::::::::.:;:.:::::.:.:::::;:::::::;:::::::;:;::::::::::;:::::::�:::::: �:f:�:::::f:�::t:::j1�tj::j::j::�::::j:]�:
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CONSULTE·NOS PARA FAZER UM ORÇAMENTO SEM COMPR MISSO

CORTINAS. COLCHAS
. E ALMOFADAS

R. Domingos Sanson s/n2 - ao lado n2 400
Lateral Bernardo Dornbusch - Salas 4 e 5

. Próximo Marisol Matriz
Vila Baependi - Fone (0473) 71-0354

Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VARZEANDO

VdaNova seráoprimeiroagarantiraclassificação
J araguá do Sul • A go

leada de 6 a O imposta pelo
time, do '"

Santa Lu- Iiii,
zia sobre

A .ut;JfA
o CT Weg •"..fllil
e o não di1'11 JII'compare-
cimento JHIlI/tI,

,

da equipe
da Hobby Video no jogo con

tra o Kiferro, foram os desta

ques da 3 a rodada do 13 o Cam

peonato . Varzeano, troféu

"Raul Valdir Rodrigues", Fo
ram marcados 35 gols em 9

jogos disputados (não incluí

do o W x O), perfazendo uma

média de 3,8 gols por partida.
A equipe doVila Nova, que

integra o grupo A tem a me

lhor campanha da competição
até aqui. Em 3 jogos soma 9

pontos ganhos (venceu todos).
Marcou 10 gols e sofreu ape
nas dois. Faltando apenas duas
rodadas para o fim da primei
ra fase, o time está pratica-

mente classificado para a eta

pa seguinte da competição.
O Atlético Paraná, campeão

do ano passado, também está
em posição confortável no

Grupo B. A equipe venceu as

duas partidas que disputou e

pode chegar à liderança nas

ii:II::::::::ii·::·�·i:i::ijl:::ilili:.::::.:"·'··:·::'-,::::::lllilil:II!!llllil:::::::::::::::::::::··:.:::::.:.:::.:.:::.:.::�::.:::.:::.:.:::,:,,::::::������(�t:�:::�;:�:i�i
Gols marcados: 118

Jogos disputados: 28
Médiaporpartida: 4,2

Melhorataque: VilaNova
(10 'gols marcados)

Màiores goleadas:
Jaraguá Esquerdo 6x 2

Melhor defesa: 'Atlético
Paraná (0,,5 gol sofrido
por jogo)
Pior ataque: Cantareira
(nenhum gol marcado)
Pior defesa: CT Weg (9
gols sofridos)

outras duas rodadas que res

tam para o fim da primeira Friogasmaq; Santa Luzia
fase. 6 x' O CTWeg
Confira agora os números

Melhor campanha: Vila
da competição e a classifica-

ção de cada grupo: Nova - 3 jogos, 3 vitórias

Campeonato Varzeano - Grupo D

CLASS. CLUBE' J PG V E D GP GC SG

1º Vitória 2 6 2 O O 7 3 4

2º Arsenern 3 6 1 1 1 5 6 -1

3º Santo Antônio 2 5 1 1 O 5 2 3
.

4º . Estrada Nova . 3 4 1 O 2 4 6 ·2

5º OficinaABM 2 2 O O t 1 5 .1' -4
II

Campeonato Varzeano - Grupo A

CLASS. CLUBE J PG V E D G'P GC SG

1º Vila Nova 3 9 .3 O O 10 2 8

2º uerdo 3 7 2 O ,1 8 3 5

311 2 3 O 1 1 4 8 -4

4º 2 3 O 1 1 3 7 -4

511 Internacional 2 2 O O 2 1 6 ·5
�

Cam,peonato Varzeano - Grupo B

CLUBE J PC; V E D GP GC SG

1º Tresriense 3 8 2 1 O 6 3 3

211 Atlético Paraná 2 6 2 O O 5 1 4

3º Kiferro 2 5 1 1 O 3 2 1

42 Hobb Vídeo 3 3 O O 3 2 8 -6

51! cantareíra .. 2 2 O O 2 O 2 -2

Campeonato .Varzeano - Grupo C

CLÁSS.
,

CLUBE J PG V E D GP GC SG

1'2 Olaria 2 5 t O 4 2 2

211 Flamenguinho 2 5 1 1 O 3 2 1

3!! Operário 2 4 1 O 1 3 3 O

411 Planalto 2 2 O O 1 1 4 -3

-

Campeonato Varzeano - Grupo E

CLASS. CUJBE J PG V E D GP GC SG

1!! KP Máauinas 3 8 .2 1- O 8 6 2

2º ABC 3 6 1 1 1 4 4 o

3º Santa Luzia 2 4 1 O 1 7 2 5

4º Tibério Automóveis 2 4 1 O 1 3 3 O

5º CTWeg 2 2 O O 2 2 .9 -7

Campeonato Varzeano - Grupo F

CLASS. CLUBE J PG V E D GP GC SG

1º Vila Lenzi 3 7 2 O 1 7 5 2

2º Bento Belém 3 6 1 1 1 5 3 2

3º União 2 5 1 1 O 3 2 1

4º Nacional 2 4 1 O 1 2 3 ·1

51'! Borrachas Forlin 2 2 O O 2 2 6 -4 II

Persianas VerticaisPERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER LTd�. Consulte-nos, fazemos
orçamento sem .

. compromisso.- FUNDADA EM 1917-

Tpadição' em':
- Pepsianas

Residenciais e Comepciais,
-- Móveis sob medida

VENDAS E REFORMAS
Ruà Jacob Buck, 46 - Centro

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

Jaraguá do Sul - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PRIMEIRONA

Amizade venceEstrella e voltaà liderança
Guaramirim - Jogando

. em casa, com o apoio de sua

torcida, que a cada dia se toma

mais numerosa, o time do Ami

zade, conseguiu golear o time do
Estrella, de Nereu Ramos, e

assumir
a lide

rançado
Campe
onato da
i- Divi
são de
A m a-

Vittitio
,enteem

,

toSoeeD

tetteitD
dores,da
Liga Jaraguaense de Futebol

(LJF). A equipe deGuaramirim,
saiu matando o Estrella, já na

primeira etapa marcando 3 gols.
Na segunda etapa o Estrella vol
tou mais "aplicado e disposto a

virar o placar. Marcou um gol e
teve outro anulado pelo árbitro
André Firmo Filho. Quando a

equipe ainda tentava uma

recuperação na partida, um
contra-ataque do Amizade aca

bou com as pretensões do timede
Nereu.OmeiaLuizinhotocouna
saída do goleioDjalma emarcou
o quarto gol do time de
Guaramirim..

A partir daí foi esperaro apito
"

o Amizode (atacando), administrou bem a vantagem no placar

dojuiz, indicandooencerramento
da partida, para a alegria da
torcidadoAmizade, que festejou
muito a vitória das duas equipes
(no Aspirantes o Amizade tam

bém venceu por 2xO).
Com a derrota, cai o último

invicto da competiçãoe o Ami
zade assumiu a liderança do
certamecom 8pontos, ao lado do
Estrella, que também tem 8, mas
um saldo de gols menor. O João

Pessoa, que também estava bem
na pontuação geral, acabou sen

do desbancado pelo aguerrido

time do Vitória do Rio da Luz,
que ve_nceu por 2 a 1 (mesmo
placarpelo qual derrotou oAmi
zade no domingo 25/03). O
Vitória tein sido imbatível, nos
jogos em seu estádio.

Os demais jogos apresen
taram os seguintes resultados:
Cruz de Malta 1 x O Caxias e

Aliança2x 3 Juventus.Apróxima
rodada tem como principais jo
gos Estrella x João Pessoa (no

. sábado) e Cruz de Malta x Ami-
zade (noEuricoDuwe, noRio da
Luz).

Caxias lidera sozinha noAspirantes
Na categoria Aspirantes, as

atenções também se voltaram

para o jogo deGuaràmirim, que
f reuniu as equipesdoEstrella, de

NereuRamos,eoAmizade.Com
umplacarconstruídonaprimeira
etapa (2 a O), gols marcados
pelo centroavante Sandro, o

Amizade venceu a partida e

empurrou o Estrella para a 48

colocação atrás de Amizade,
João Pessoa e Caxias (líder e

único invicto).

O jogo, em Guaramirim, foi
bomnoprimeiro tempo, quando
as equipes procuraram o gol,
criandooportunidades egerando
muita movimentação. Na etapa
final, o calor e o cansaço
diminuíram o ritmo do jogo que
acabou 2 a O para o time local.

Nas outras partidas, o João

Pessoa (agora 2° colocado), ven
ceu ao fraco Vitória, de Rio da

Luz, por 4 aI, enquanto o líder
Caxias derrotou o Cruz deMalta

por 3 a 2 e o Aliança perdeu, em
casa para o Juventus por 1 aO.

Na próxima rodada o Caxias
defende a invencibilidade e a

liderança, jogando em casa

contra o Juventus, enquanto
Estrella e João Pessoa fecham a

rodada de sábado, no jogo que

promete ser omelhordo dia. No

domingo, mais dois jogos. Cruz
deMalta x Amizade, no estádio
Eurico Duwe, e Aliança x

Vitória, em Rio Cerro II.

. Torcedores criam a Toma
A euforia dos torcedores do

Amizade agoratem nome. Toma
- Torcida Organizada Mancha
Azul. Após o jogo de sábado os

torcedores do time de Guara
mirim decidiram oficializar a

organização da torcida e' es

colheram como presidente da

Toma, o pai do presidente do

Clube, Salim José Dequêch. Ele,
entusiasmado, disse que até o fim
da segunda fase do certame

pretente juntar cerca de 50
torcedores.

Salim, que já foi prefeito da

cidade, tem sido uma das

personagens folclóricas da torcida
do Amizade. A cada jogo, ele se

coloca atrás do gol adversário,
juntamente com seus seguidores,
que vibram com os ataques da
equipe azurra.

Para os mais antigos
desportistas da cidade, ele está
encarnando uma lendária figura
que caracterizavaos jogos do dis
solvido Seleto Esporte Clube.
"Seu Nabor", torcedor fanático
que muito maltratava os ruam
brados com sucessivos chutes,

AToma, deve compareceraos
estádios onde o Amizade jogar
devidamente munida de uma

bandeiraque, especialmente, será
produzida para simbolizar a

presença dos torcedores.

CLASSIFICAÇÃO DA 1· DIVISÃO
CLASS. CLUBE J PG V E D GP GC SG

12 Amizade 5 8 4 O 1 14 5 9

22 Estrella 5 8 4 O 1 9 5 4

32 Vitória 5 6 3 O 2 6 7 -1

42 João Pessoa 5 6 3 O 2 11 8 3

52 Juventus 5 4 2 O 3 7 7 O

62 Cruz de Malta 5 4 2 O 3 5 6 -1

72 Caxias 5 2 1 O 4 3 12 -9

82 Alianca 5 2 1 O 4 7 12 -5

CLASSIFICAÇÃO DO ASPIRANTES
CLASS. CLUBE J PG V E D GP GC SG

12 Caxias 9 4 1

22 João Pessoa 5 8 4 O 1 14 4 10

32 Amizade 5 8 4 O 1 9 3 6

42 Estrella 5 7 3 1 1 7 4 3

52 Juventus 5 4 2 O 3 8 8 O

62 Cruz de Malta 5 3 1
.

1 3 5 11 -6

72 Vitória 5 2 1 O 4 3 14 -11

82 Alia a 5 O O O 5 1 10 -9

DOCUMENTAÇAO FOTOC PIAS
AUTENTICADASDOSDOCUMEN

TOS DE LICENCIAMENTO

DISQUE DOCUMENTOS ..(0473) 71·5724 I 97-8100 I 97·9718
Rua Venâncio da Silva Porto,

309 - Nova Brasßla

Jaraguá do Sul - SC

UMA EMPRESA . ri

INFORMATIZADA

I Kohlbach I

10l
REF.s.A.

Rua Venâncio Silva Porto .....

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




