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Homemencontmdo '

morto na BR-2,80
Polícia de Jaraguã :do SÜí··

•

encontrou o corpo de um ho

mem, segunda-feírà, à tarde, na
BR - 280, próximo aobar'Duas
IFIDãs". Trata-se de Osmaír

Luçoli. Página 10 "

"I:
[IMPRESsoi

para o jogo e oje à noite no

estádio Augusto Bauer, contra
o Brusque: Nonato (centroa- '

vante) ePassíra (pontadireíta).
Página 12

100-0171 CAIXA POSTAL :

BIBLIOT_PUBLICA DO EST. DE SC
RUA TENENTE SILVEIRA, 343.

I
.

,Eleitores diz�m . QUAL��D�DE
.

emquempotmão Novas

P�:li?���:�:' embalagem para, a
candídatosäsucessãodoprefeí-

- ", ,.... '. '

toDurval Vaseldáaarrancada

p.,.,od'u'ç',aN.. ·0 de' bananasparaopleitomunioipaldopróxi- I I

moano. Alguns eleitores foram
ouvidos ontem pelo CP emaní
festaram suas preferências.-'
Página3

técnicas ãe

,

-

B�anicultoresde toda
a região do Vale do Itapocu
reunem-se hoje, .durante o

dia, em Guaramirim num

seminário que objetiva
difundiras técnicasmodernas

para a embalagem do

produto, garantindo maior

qualidade e, consequente-

mente, novos mercados
consumidores. Segundo o

. secretário municipal de

Agricultura dc Guaramirim,
Alcibaldo Germann, os

produtores serão estimula
dos à implantação de casas

de embalagens.
Pägínaã

PPL de Corupá
trabalha para'
vencer o pleito
o Partido da f:rente Liberal

de Cornpãjä trabalha em fun

ção das eleições municipais de
96. Embora ainda não haja no
mes, a coligação com o PPR
deverá ser mantida na disputa
pela prefeitura e Câmara,

Página 4

Alistamento não

atinge percentual
previsto ,na região

É grandeo númerode jovens
que ainda não 'compareccsam
às juntas militares para o alis

tamentoobrigatörio cujo prazo
terminanopröxi01odia28,scx
ta7feira, Absrenção em.Jaraguã
podc chegar a 3()'}.
Página 6 Cuidados depois do corte são essenciais

Alguns vereadores não querem a obra

DISCUSSÃO

Pedido para tubulação de
ruageramuitasdiscussões
Uma sugestão para que a são na Câmara de Vereado

prefeitura providenciasse a res. Isso porqueoproponen
complementação do siste- te, vereador Pedro Garcia
�a de tubulação da rua (PMDB)citouems'uaindi-
Henrique Piazera (inte- cação que a obra já estava,

.

grante do novo sistema previstano projeto original. .

viário da cidade), até a rua A área é frequentemente
Expedicionário Antonio alagada quando ocorrem'

Carlos Ferreira, acabou chuvas fortes.

gerando polêmica discus- Página 4
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EDITORIAL

Estado de sítio
A insatisfação generalizada dos fun

cionários públicos estaduais justifica-se: nin
guém podeproduzir qualidade, durante todo o
tempo, se não tem uma remuneração justa, ou
ao menos que dê tranquilidade para saldar

compromissos como alimentação, transporte,
saúde e aluguel, só para citar alguns exemplos.
Com prejuízodireto dos alunos, amercê,mui
tas veres de maus profissionais - os chamados

"biqueiros", que existem em muitas outras

profissões por culpa exclusiva dos empre
gadores, que optam pelomenor salário -� mui
tas escolas estão sem aula.

.

Os profissionais domagistério cobram do

governo o que lhes é devido. Cobram o

.
discurso de campanha que, na prática, não é
o mesmo. Pede o governo que tenham paci
ência (mais paciência?), prometendo im

mentos de acordo com a receita do Estado

que, em parte, se não émaior deve-se exclu-
"

sivamente ao próprio governo que, além de
não cobrar dos sonegadores ainda nega a

divulgação dos quedevem Somasexpressivas
de ICMS.

Os policiais tambémestão em pédeguerra
porque, afora a categoria dos delegados,
estão ganhando miséria. Segurança e

magistério são deveres do Estado, obrigado
constitucionalmente agarantirestes serviços
à população, além da saúde cujos
profissionais já começam a se movimentar
em direção a uma nova greve. Sabiam, os
queestão no governo, da real situação finan
ceira do Estadomas na campanha, em busca
do voto, prometeram o que agora não po-

.

dem cumprir. Erromaioraindafoiestabelecer
auplentos diferenciadosporcategorias.Quer
dizer, a tal da qualidade no serviço público,
a' continuar assim, é uma .utopia, com

consequências perfeitamente imagináveis.

Sonegações e evasões fiscais
It José Castilho Pinto

o secretário da Fazenda de
SantaCatarina, Neuto deConto,
declarou mês passado em

Joinvilleestarapreensivocomos

.índices de sonegação e evasão
fiscais no estado que podiam
alcançar
até 50%
e acres

centou: -

"Adeso
bediên-

Isquetemos
sOllegodoftls
que impostos

cia civil

campeia. tem retorllo
na Pá-
tria. Vivemos a piordas crises, a
crise de credibilidade". Essas

declarações,dadoasuagravidade
earesponsabilidadedo seu autor

prejuízos aos cofres estatais e

por extensão de todo o País.
E releva notar que essa sone

gação e evasão fiscal significa,
· de um lado a herança de possí
veiserrosdegovernos anteriores,

·

edeoutroumaatitudefraudulenta

daqueles que deviam pagar em
dia os seus tributos mais infeliz
mente não o fazem Esquecem
esses sonegadores que os impos-

· tos que são pagos retomam pela
forma da conservação de ruas,
vias e tuneis já existentes bem
como a construção de novas

estradas, pontes num todo que
beneficia a coletividade.

It Jornalista.
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Reminiscêricias

Interrompemos a série a

energiaelétricaemJanaguá para
lembrar a personalidade quemui
to engrandeceu Jaraguá do Sul.

Sua morte ocorreu em 27104/
1957, aos 62 anos de idade e, se

vivo estivesse, no d.ia 06/05/1995
seriamcomemorados os 100anos,
como será, no curso do ano de seu
centenário assinalado pelo Insti
tuto Histórico e Geográfico de
Santa Catarina, por determinação
de seu presidente, o eminente

professor e escritor Walter
Fernando Piazza, designando o

membro efetivo do IHGSC
(E.V.S.) a fazê-lo no curso dos
pröxímos 365 d.ias, em sessão so

lene, nas dependências do Palácio
Cruz e Sousa, na praça 15 de
Novembro, em Florianópolis.

Artur Müller fez parte do clã
dos Müller que vieram destina
dos a São Pedro de Alcântara,
fazendo parte do início da coloní
zação alemã do Sul do Brasil -

Johann Müller, o patriarca que
deixaria uma descendência das
mais ilustres, como Eugênio Luiz
Müller, que foi vice-governador e
em exercício, entre muitos outros

cargos e seu irmão Lauro Müller,
governador, senador, ministro da

viação, embaixador, etc., dando
um realce especial à história de
Santa Catarina e do Brasil.

Como se trata de trabalho de

fôlego, vamos pinçar nesta home
nagemaArturMüller,porumde
seu mais ferrenhos mas leais
adversários das lídes jornalísticas,
o sr. Henrique Theodoro Harger,
dono do "Imperador" desta cida
de, mas que reconheceu valores
atribuídos ao nosso nomenagea
do.em 1938,apedidodeHonorato
Tomelin,entãodiretor-proprietário
doCORREIODOPOVO,Harger
escrevia - "E considerava (Artu�
Müller) o aniversariante urnarara
personalidade com altíssima inte
ligência que, não obstante os

revezes, sempre ressurgia como

vencedor. Em 10/05/1919 erafun
dado o CORREIO DO POVO e

eleapareciacomo gereute.embora
proprietário o tabelião e escrivão
Venâncio da Silva Porto, mas em
16/0111923 aparecia como

propríetãrío do jornal. O que quer
dizer manter um pequeno jornal
em circulação num povoado, só

pode ser respond.ido por quem já
teve participação - a paciência, a
perseverançae os sacrifícios. Artur
Müller chegava bem jovem à

Artur Müller: Centenário de
nascimento e 38 de sua morte

o secretário da Fazenda do Esta

do,merecem todo o crédito e por
isso estão a exigir com urgência
uma medida capaz de sanar os

males que produzem e que po
demchegarfacilmente acasados
milhões de reais (R$).

Mas se no estado de Santa
Catarina, que não só pelo siste
maausterodegovernarmastam
bém pela-grandeza e alta quali
dade do seu' parque industrial, '

condição que lhe confere o título
demodeloentre as demaisunida
des dafederação, acontecemdes
vias fiscais desse porte, imagine
o que não sucede por esse Brasil
afora nesse mesmo terreno
tributário com seríssimos

Jaraguá, tranzendo apenas a sua

inteligência e urna rígida perse
verança no 'raiar de um grande
futuro e ele não se enganou. Ini
ciou como auxiliar de escrivão,
passou a ínspetor

'

escolar e

intendente de Jaraguá. Com a

revolução de 1930 ele era destitu
ído, perseguido, odiado e difama
do, mas já em 1934 estava na

ponta da coligação por Santa
Catarina. Ele era um dos mais

impetuosos adversários dos
liberais e, quando finalmente ven
ciam os liberais e o dr. Nereu
Ramosacabavaeleito governador,
admitiam alguns estarele liquida
do para sempre.Mas enganavam
se, porque o dr. Nereu Ramos,
respeitava o corajoso e destemido
opositor, e o chamou para si. Hoje
ele desempenha o oficio do faleci
do Venâncio daSilvaPorto eé um
dos homens de confiança do

Interventor.
Artur Müller é um exemplo

vivo, que a sua verdadeira inteli

gência sempre desponta. como
vencedor. Ontem festejou Artur
Müller o seu aniversário e na

próxima terça-feiracomemoramos
o aniversário do CORREIO DO
POVO. Ambos são mencionados

porque ambos se pertencem e eu,

que escrevo estas linhas, almejo a

ambos muitas felicidades para o

futuro, bênçãos de Deus e uma

longa vida (ass.) Henrique T.

Harter".
Eis aí o que um monarquísta

convicto dizia de Artur Müller,
um republicano, chefiando inclu
sive o grêmio local do Partido

Republicano Catharinense.
Ele - Artur Müller - que foi

uma das mais ilustres perso
nalidades políticas do município
.as homenagens do jornal a cami
nho do seu 760 ano de existência.

Fruz von laraguá - 04/95
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Retranca
(C.M.)

Ignorando o' Vale
o governador Paulo Afonso Vieira ainda não se dignou a visitar

,

o Vale do Itapocu depois que tornou posse. Ignora, até agora,
uma das mais importantes regiões do Estado, incluindo Jaraguá

do Sul que é o terceiro maior arrecadador de impostos,
principalmente ICMS. Vieira tem ido a outros lugares economi
camente insignificantes, porque aqui não obteve a votação
esperada. Negue quem quiser mas a discriminação é latente.
Mesmo com o apoio formal de dois deputados da cidade. Nem

visita, nem verbas, até agora.

Emmarcha
PL deMassaranduba já está

em movimento para as elei

ções municipais de 96. Se

gundo o presidente do
diretório local, João Carlos

Martins, as ações dopartido
desenvolvem-se emconsultas
diretas ao eleitorado, numa
espécie de avaliação da

administração do prefeito
OdenirDeretti (PFL).

Novidade?
o secretário de Indústria,
Comércio e Turismo, Gilmar
Morétü, éfavorávelá implan
tação da "Rua 24 Horas",
um espaço comercial onde as

pessoas dispõem, sem

inte rrupção, de vários

serviços, desde restaurante à
farmácia. Ocorre, segundo
consta, que não há interesse
do comércio local. Isso nõo é
novidade. A maioria reclama
mas vive na idade da Pedra.

Pedindo
A precária situação da BR-

'280, especialmente entre

Jaraguá do Sul e Corupáfoi
assuntodurante audiênciado

deputado Ivo Konell e os

prefeito« de Corupá. Schroe
der, BeneditoNovo e a execu
tiva do PMDB de Guara
mirim com ogovernadorPau-'
lo Afonso.

Boca livre
Prefeito Durval Vasel reúne
jornalistas domingo ii, noite.
no parque de eventos,'pura
jantar de confraternização.
Pratos feitos à base da
culinária húngara cuja etnia
será homenageada emjulho
com uma noite especial. a

exemplo do que já sefaz com
alemães, poloneses e italia
nos.

Por conta
Apartirde amanhã e uma vez
ao mês, jornalistas almoçam
por conta da prefeitura de

Jaraguá. Depois de visita às
obrasde responsabilidadedo
município. É a tradicional
entrevista semanal fora do

gabinetedoprefeito, queacha
fundamental mostrar tudo
bem de perto.

Esclarecendo
Presidente do Instituto de

Seguridade dos Servidores

Municipais de Jaraguá do

Sul, Cláudio Winter, dá

entrevistacoletivahoje. Para
explicar, em detalhes, o

empréstimo de R$ 1 milhão
do Issem à prefeitura: Como
satisfação aosassociadosque
andam cabreiros com a

operação de crédito feita
recentemente.

Por/ora
Como amaioria dospartidos
ainda trabalha' só nas

bastidores, em relação as

eleições do ano que vem, o

eleitorado anda meio desli

gado de nomes que estão

surgindocomocandidatosem
potencial à sucessão de
Durval Vase!. Em evidência,
já há sete em pauta, embora
este número não reflita a

realidade em função das co

ligações.
Só aqui

O governo diz que o aumento

de consumogerab!flllÇäo.Não
há comonegar. Mas ogoverno
deveriadizer, também, que isso
ocorre porque inexiste lima

estrutura de fiscalização, que
é de respousabilidade dele

(governo). O consumo.

exageradoounão.numpaísde
geme honesta. só é benéfico:
gera empregos e impostos.

ELEiÇÕES

Mesmo assim, a relação dos
"candidatáveis"égrande. Umque
já está em campanha aberta é o

deputado Ivo Konell (PMDB),
mesmo enfrentando resistências
internas e de algumas empresas
que estariam dispostas a ajudar
fmanceiramenteum candidatodo
PMDB em aliança com o PFL.

Konell, quejáfoi prefeitoentre os
'anos de 89 a 92, tem, de novo, a
prefeitura como principal objeti
vopolítico.OempresárioGilberto
Menell, irmãodovereadorGílmar
Menell (PTB), insatisfeito com o

episódio de eleição do presi
dente da Câmara de Vereado

res, no ano passado, consulta o

eleitorado e'mede suas pos
sibilidades de sucesso nas

umas,

O secretário estadual de De
senvolvimento Urbano e Meio

Ambiente, Ademar Duwe
(PMDB), ex-vice prefeito no

governo de Konell (e derrotado

por Durval Vasel) é visto com

bons olhos. dentro do partido e

fora dele. Udo Wagner (PPR),

UdoLeal

"Eu votaria no em

presário Gilberto Menell

porque acredito que o cargo
d'ê'Va ser ocupado por um

administrador. Se o sujei
to sabe cuidar do que é

seu. saberá administrar o

que é dos outros". Udo

Leal. 60 anos. aposenta
do.

Lista äe candidatos já tem

sete nomesparaprefeitura
deputado estadual pela segunda
veznão esconde seu desejo de ser
prefeito, porém, como já confi
denciou, só se candidatará numa
estrutura de consenso. O atual

vice-prefeito, Alfredo Guenther,
também aparece na lista dos

"prefeituráveis". O desejo de
assumir a cadeira de prefeito não
é secreto, pelo contrário,
Guenther, há algum tempo, age
como candidato, estimulado por
acordo feito em 92. Outro que já
declarou publicamente sua von

tade de disputar a prefeitura é o

médico Moacir Bertoldi,
inconformado, segundo diz, pe
las pendengas políticas pessoais
entre o prefeito Durval Vasel e o
deputado Ivo Konell. Bertoldi,
segundo consta, tem o apoio pes
soal do ex-prefeitoVictor Bauer.
Finalmente, outro médico:
Vicente Caropreso (PSDB), de
expressiva votação para verea

dor e não eleito por falta de

legenda.O CP foi às ruas e ouviu
algumas opiniões sobre estes

candidatos.

JaragJá do Sul - Pelome
nos sete nomes já estão em pauta
como candidatos a prefeito de

Jaraguá do Sul no ano que vem,
'

embora alguns tenham' surgido
de insatisfações pessoais contra
o prefeito Durval Vasel ou

em rela-

ção ao

ex-pre
feito e

hoje de

putado
estadu
al Ivo
Konell.

,lIlgulls
slsilDleS

já lim YDID,
dsRllidD

Fora do páreo estão dois deputa
dos eleitoralmente de peso: o

federal Paulo Bauer (PPR), que
conseguiu sua segunda eleição
no primeiromandato só assumiu

para votar a favor do "impea
chment" doex-presidenteCollor,

, preferindo a secretaria estadual
deEducação, eoestadualGeraldo
'Werninghaus (PFL). Ambos,
recentemente, afirmaram que só

participarão do pleito de 96 como
cabos eleitorais.

Andréas Stil/ein

Andréas Steilein. 60 anos, é

agricultor e já tem voto

declarado se a lista dos can
didatos incluir um nome: o

de Adernar Duwe. "Eu

votaria nele porque ele

sempre foi muito amigo
meu". disse o eleitor.
acrescentando ter admi

ração pelo ex-vice-prefeito.

;:otos: MarCIAl n"VICl Murara/CP
"

' -, -

Iliit

Mama Souza

A bancária Marisa
Souza, 33 anos, tam

bém tem opini ão
formada e, depois de
consultar a lista dos

prováveis candidatos,
foi taxativa: "Entre

estes, eu votaria no de

putado Udo Wagner".
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POLÊMICA

Área éfrequentemente alagada ;'0 verão

Tubulação .de rua provoca
discussões no Legislativo
J araguádoSul-Umaindi- sido implantada 'pela

cação do vereador Pedro Garcia administração anterior, além de

(PMDB) acabou gerando inusíta- se estar abrindo um precedente
da polêmica durante sessão do consideradocomoperigoso. Além
Legislativo, sendo aprovada com deles, os vereadores Luiz Zonta e

oito votos favoráveis apenas. A Wigando Meyer, ambos do PPR,

p�oposiçãodovereador,queirritou . preferiram se abster Ra votação.
. a lg u ns Para que a indicação pudesse.
de. seus 'A"",,�,,/A'

ser aprovada, Garcia teve que

p a r .e s ,
."""w, ,.,., concordar em suprimir parte do

pede que /lQD qUII'lIm
texto onde estava citado o projeto

a 'secre-
taria de ab,i,
Obras da
prefeitura p'II(lIdll/l11l
cornple-
mente as obras Cile tubulação da
rua Henrique Piazera, no trecho

que dá acesso (fundos) ao Nelo
Hotel até a rua Expedicionário
Antonio Carlos Ferreira, área

frequentemente alagada quando
�)correm chuvas fortes,
principalmente durante es meses

de verão.

Garciacitou projeto do Execu
tivo em que estaobraestáprevista,
o que bastou paraque se formasse
umagrandediscussão em plenário.
Os vereadores José Carlos Neves

. (PPR), Rudolfo Gesser (PTB) e

Paulo Floriani (PPR), todos

integrantes do bloco de apoio ao

prefeito Durval Vasel, votaram
contra a proposição, sob a alega
ção de que a tubulação já havia

original incluindo a obra por ele

agora reivindicada. Finaímente,
com votos favoráveis dos

vereadores Marilze Marquardt
(PTB),EvandroTomazini (PTB),
Lio Tironi (P'TB), Flávio Horn

burg (PMDB), Augusto Muller
(PFL), Adalberto Frankowiack

(PTB), Pedro Garcia (PMDB) e

José Ramos (PPR) a indicação foi
aprovada.

o
, I

maxmo

em
11&1& I'bU.�e�ncla,

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

CORupA

PFLdiscute eleição de 96
Corupá - o Partido da Frente

Liberal de Corupá reuniu
membros do diretório na semana
passada, num encontro queteve a
presença dos deputados José
CarlosVieirae GeraldoWemin-

4 ghaus, presidído pelo ex-prefeito
Ernesto Felipe Blunk. Questões
como o Projeto PFL 2000 e as

eleições municipais do próximo
ano foram discutidas. O PFL de

Corupáanalisaapossibílidade de
disputar a sucessão do prefeito
AdelinoHauffe (PMDB) emcoli-

. gação com o PPR e nomes como

o de Felipe Blunkjá estão sendo

cogitados.
Na Câmara o vereador Paulo

-

Miguel Schultz (PFL) manifes
tou-se contra os salários que vem
sendo pagos pelo poder público
aos funeionäríosmunicipais. Se
gundo Schultz, os salários de

pouco mais de R$ 100,00 em

média não motivam os servidores
.
a uma prestação de serviços
condizentes com as necessida
des da comunidade. Comparado
com opíso pago pela iniciativa
privada, os salários da prefei
tura caracterizam "um desres

peito", disse o vereador, acres
centando que enquanto "poucos
ganham muito, muitos ganham
pouco".

O vereador Conrado Müller

(PPR) contínua licenciado para
tratamentode saúde. Emseu lugar
continua ocupando uma cadeira
no Legislativo corupaense o

vereadorEgonMarquardt (PPR).
Aliás, o aíastamento de Müller
deu-se em função de agressão
física, naEstradaßompland, que
resultou em esfaqueamento do

representante do PPR.

CURSOOEGRÁTlS
... CORTEPARA COSTURA (ROUPAS EMGERAL)

... MALHAS E MOLETONS ... COTION ... ROUPAS ÍNTIMAS

o CURSO É GRÁTIS E NÃO É
COBRADO TAXA DE MATRíCULA
AULAS MANHÃ, TARDE. OU NÓm.

APROVEITE E CONVIDE TAMBÉM SUAS AMIGAS

INSCRiÇÕES SOMENTE ATÉ O DIA 25 DE ABRIL NO BAZAR JARAGUÁ
AV. MAl. DEODORO, 429

CEREJÃ-:'
LANCHONETE E PIZZARIA

LANCHES
PIZZAS

PETISCOS
E SERV-CAR

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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QUALIDADE

Seminário reúneprodutores Samae implanta código de

á b d t d· · - borras nas contas de águae anana e. o a a regtao Jaraguá do Sul c Dentro de
, �emreetr08naemissãodas

aproximadamente 90 dias o contas.

Samae (Serviço AutônomoMu- Outra novidade na área de

nicipaldeÁguas eEsgoto) estará atendimento 'é a leitura

implantando o código de barras informatizada dos hidrômetros,
em suas faturas. A iniciativa, se- através de coletores, previstas
gundo o diretor administrativo para daqui há 90 dias. A
NelsonKlitzke, vai proporcionar informatização da leitura dos
uma grande melhoria nos hidrômetrostambémproporciona
serviços prestados junto ao maior segurança ao consumidor

consumidor, pois agiliza o e ao próprio Samae, pois agiliza
serviço de baixas das contas pa-

'

o trabalhodocoletor ediminui as

gas e diminui sensivelmente a chances de erro na leitura.

G uaramirim - Durante
todo o dia de hoje bananicultores
da região
da ��vali 1••'/'1'•participam 1

de um se- í ''''''.'11/'/
minárioso-
bre Casas 1'" II /"
deEmbala- Ia ,J
gern, pro- ",••"t'fi'

.

culturadeGuaramirim,Alcibaldo Ronaldo Fischer e AdernarHenn,
ambos de Jaraguá do Sul, que já
têm a técnica desenvolvida

Pereira Germann, este seminário
é aberto a todos os produtores de
banana que desejam construir
urna casa de embalagem em sua

propriedade. "Trata-se de urn lo
caI onde será feito todo o trata-

Aindade acordo cominforma

ções de Alcibaldo, no período da
tarde será realizado urn painel de
debates para esclarecer as princi
pais dúvidas dos produtores. "É
preciso que eles saiam com urna

idéia clara sobre qual é o produtor
queprecisa de urna casade emba
lagem; qual a propriedade que
comportaa construção de urna. O
mais importante é que se crie a

consciência de que quem quiser
ganhar o mercado tem que se es

pecializare usar detécnicasavan
çadas, como a das casas de emba
lagem", concluiu Germann.

mento final da fruta colhida, até a
embalagem do produto, com o

objetivo demelhorar o aspecto da
fruta e, principalmente, a quali
dade", declarou Germano.

O seminário serä composto de
palestras técnicas a respeito das

tecnologia" das casas de embala
gem, mas também serão realiza
das visitas a duas propriedades
ondejáexistecasadeembalagem.
Serão visitados os produtores

movido

pelaEpagri e Ascaban (Associa
ção Catarinense de Bana

nicultura), tendo por locaI o audi
tório do Centro Empresarial da
Aciag (AssociaçãoComercial In
dustrial e Agrícola de Gua
ramirim).
Segundo o secretário de Agri-

ArquivO/� _

Banana tem grande importância econômica na região

MELHORIA

,CIRURGIA DENTISTA

Dre. Alcc!Jc!Jandra Maiochi
ORO PV

HORÁRIO DE ATENDIMENTO - ADULTOS E CRIANÇAS, /
31-felra - 19:00hs às 21 :OOhs

41, 51 e SI-feira - 08:00hs às 12:'OOhs - 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 Serviço de Manicure e Pedicure

�.
Rua Josef Fontana Esquina com João Marcatto n213

• (0473) 72-2602 - Jaraguá do Sul' - SC

Rekanto&
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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ALISTAMENTO MILITAR

Abstençãopoderá chegara 30% só emJS
JaragUá do Sul- Números

assustadores revelam queo índice
de abstenção no alistamento
militar este ano, poderá atingir
30% só em Jaraguá. Dados da
Junta Militar mostram que, dos
800 jovens previstos no cadastra
mento',
somente

453com- algiio lombém

�:�ece� 11,6D/lo
Junta,
até on

tem à
tarde.

índitldl

ob/IIAfio
Na região, como informa o

auxiliar da Delegacia da Junta
Militar, Lídio Lazzaris, também
haverá um grandenúmero de abs
tinência. "A principal cidade que
apresentará um número recorde
denão cadastrados, éGuaramirim,
onde dos 180 jovens seleciona

dos, somente 81 fizeram o alista
mento, o que representa 50%",
calculaLazzaris.Outracidade que
corre risco de ter um número
expressivo de abstenções, é
Massaranduba.Até agora, 46alis
tamentos' foram feitos, restando
mais 84, para serem cadastrados
até o dia 28, quando encerra-se o

RECICLAGEM

prazo para o alistamento militar.

Corupá e Schroeder estão adian
tados no trabalho de cadastra
mento. Mais de 80% dos jovens
corupaensesjá sealistaram e65%,
em Schroeder, compareceram a

Junta.

Segundo Lazzaris, em toda

região daAmvali, foram alistados'
690jovens, o que representa, ape
nas, 50% de um total de 1.290 à
serem cadastrados. O funcionário

.

daDelegacia, afirmaque aprinci
pal causadepoucas pessoas cadas
tradas, é a falta demais funcioná
riose, odescasodosjovens. "Mui
tos deixam para fazer o alista
mentonaúltimahora, oque causa
um grande caos aqui na Junta",
comentaLazzaris, explicando que
apenas 8 pessoas no turno da
manhã e à tarde poderão ser alis
tadas. Para quem não se alistar,
terá problemas em conseguir
emprego e nas escolas. "Na hora,
amaioria dos estabelecimentos e

faculdades, exigem o alistamento

militar", conclui Lazzaris.
A JuntaMilitarem Jaraguádo

Sul, funciona das 8h às I1h30 e

das 13hàs 16h30. Para quem não
se alistou, o último prazo é até
sexta-feira (28). Jovens deixam para a última hora o alistamento militar

dade de vida de nossa popula
ção", enfativa o prefeito.
A programação do seminário

foi assim dividida: o pessoal da
secretariadeEducaçãoparticipou
no dia 24, às 8h, no Sindicato do

.

Vestuário. Bem Estar Social e

Educação, às 13h30min, no mes
modiae local. Já� secretarias de
Obras, Agricultura e Habitação
participaram no dia 25, às 8h, no
Sindicato do Vestuário. Às
15h15mindomesmodiafoia vez

da Finanças, Adrnínistração.
Auditoria GeraI, Assessoria de

ImprensaeProcuradoria Jurídica,
também no Sindicato do
Vestuário.

Hoje, às 8h, participàm as

secretarias dePlanejamento,Bem
Estar Social, Cultura, Esporte e

Lazer e Indústria e Comércio, na

AssociaçãoComercial e Industrial
de Jaraguá do Sul. A secretaria de
Saúde estáconvocadaparaomes

mo local, às 15h30min.

Servidorespúblicos em curso de motivação e qualidade

Objetivo émelhorar o atendiment� ao contribuinte

Jaraguá do Sul-Motivação e
Qualidade no Trabalho serão os

assuntos abordados durante o

Seminário de Valorização do
'ServidorMunicipal, que termina
hoje na Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguä
do Sul) e Sindicato do Vestuário.
Todos OS 1.700 funcionários pú
blicos municipais foram convo

cados para as palestras
ministradas porJoãoBenz (Moti
vação para o Trabalho), Tadeu
José Comerlatto e Claudino
Kosteski (Qualidade no

Trabalho). A empresa Perfil foi
contratada para a organização do

seminário, promovido pela
prefeitura municipal de Jaraguá
do Sul.

Ainiciativa, segundo oprefeito
Durval Vasel, tem por objetivo
final beneficiar a comunidade
através da melhoria dos serviços
prestados. "É mais um passo na

conquista da melhoria da quali-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



��
,,,
-- .-'

VARI'G
Fone(0473) 71-0091
Fax (0473) 72-3363

VENDE-SE

Máquinade xeroX: com ampliação
ereduçãocom 1 anode uso.Valor
R$ 2.000,00. Tratarfone 79,..1000

VÊNDE-SE
Telefone celularMotorolahabíli
tado com carregador de bateria
etc. Tratar fone 79-1119

TRABALHO
Umhomem eumrapaz oferecem

.

separaserviçosdejardínagemem
geral. Tratar fone 72-3075 das
9:00às 18:oohonlscomGertruàes

VENDE-SE
Acordeon 80 baixos, marca

Sumenke, em ótimo estado. R$
600,00. Tratar na rua Afonso

Bartei, ,330 (fundos) com José

VENDE-SE
Lanchoneteeconfeitarianocentro
deGuaramírím à rua 28 de Agos
to n" 1438. Tratar na confeítaria
Doce Sabor no endereço acima

comosr.S'ilviooupelofone(0473)
72-0881 após as 19:30 horas

VENDE-SE
Telefone celular. Preço a

Combinar. Tratar fone97-9467

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

IMPRESSOS EM OFF-SET, PAN
FLETOS, CARTÃO DE VISITA,
INFORMATIVOS, ETC ...

II (0473) 71-1919

Promoçâo da

Semana
VENDE-SE

* Casa de alvenaria com

70m2, terreno cornazome
na rua' Pedro Winter

. (Barra do Rio Cerro).
Preço: R$ 12.000,00
*Terreno com 450m2, na
rua Tomaiz F. de Goes

(próximo Igreja Adven

tista) Nova Brasília à

BOOm da Marechal.

Preço: R$ 15.000,00
Garanta já o seu

VENDE-SE VENDE-SE APROVEITE
Bicicletasnovas ou usadas. Tratar Uma casa em Barra do Sul de .Ford Fiesta com preço velho!
fone 73-0682 com Jeferson alvenaria. R$ 10.500,00, próx. a Apenas hoje, 4 portas, cor prata,

lagoa. Contato pelo fone (0476) Okm. ValorR$13.oo0+ 13 x255
VENDE-SE 33�1198 São Bento (hor. comI.) fixas, consórcioUnião. Tratarfone
Fusca/81. Valor R$ 3.000,00. 97-9753
Tratar fone 72-1467 VENDE-SE

Uno CS ano 90 à gasolina, cor VENDE-SE
VENDE-SE azul Rivera. R$ 8.500,00. Tratar MotoCG80model087, vermelha,
Fusca ano 75, bege. Tratar fone fone 72-2445 com Cristiane liDda. Valor $ 1.400,00. Tratar
77-1112 com Beto. Valor R$ fooe 71-1574
3.200,00 VENDE-SE

Del Rey GL 88, azuJ. MlßIeDIe à VENDE-SE
VENDE-SE vista R$ 6.500,00. Preço de oca- HondaXL 125
XLXR ano 88, corazul. ValorR$ sião. Tratar fone 71-1574 Ano 84, vermelha. Valor R$
3.500,00.Tratarfone77-1112com 1.900,00. Tratar fone 71-1574
Beto VENDE-SE

. Passat LS, 83. t..m,.___ fei- VENDE-SE
VENDE-SE to, aros liga Ine_ Valor R$ CB 400 II, 83, preta. Valor R$
ca nova, do consórcio. (contem- 4.300.00. T..... r.e 71-:1574 2.900,00. Tratar fone 71-1574
pIada). Tratar fone 73-0063

VENDK-SE HONDA XLX 250
VENDE-SE
Ponto comercial no Portal de OpaIaDipic " 19. azulmetá- Vermelha, 88, estado de Okm.

Jaraguá. Tratar fone 71-0292
Hco4.1.....Q&ijàIo.Oferta. Valor R$ 3.600,00. Tratar fone

ramal231
Valor" RS 9,soD,.OO. Tratar fone 71-1574.Aceítotrocamenorvalor
.71-1574

VENDE-SEOUTROCA�E ----.---'---'VENIJE-SK Fiat 147, 77, branco, à gasolina,KombicabinedQPla,ano�2,motor UooCSlI,.a:mI,impecável,valor em bom estado. Valor R$de Santana. Valor R$ 6.500,00. R$7.000,.00.Tratarfone71-1574 1.800,00. Tratar fone 74-1574
Contato fone 79-1000

o maís completo gUia de endereços e

especialidades médicas,odontológicas, laboratoriais
e advocatícias da região da Amvali.

Aguarde visita de nossos corretores
ou Informe..se pelo Fone71-1919, IIH� 8UßIIII

Você não precisa mals ,se deslocar para fazer
compras no centro. Visite Mack Bazar. Roupas,

c.lçados, bljouterlas, artigos para casa e

uma linha completa de material escolar.

MATRIZ: Rua João Januário Ayroso, 3528
Bairro Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul- SC

FILIAL: Rua João Planinchek, s/nQ (InIcio)
Vila Lenzi - Jaraguá do Sul - SC

Fon. (0473) 71-2117
Rua João Picolli, 104

,

Jaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE-SE
Jad Confecções e Presentes. Na rua Gumercindo da
Silva Porto, 841, próximo ao viaduto naVila Lenzi, ou
em separado estoque e instalações. Tratar no endereço
acima, ou pelo fone 71-5324 com Rose ou Francisco

MUNDARÉU
Planejamento de Ambientes Ltda.,

Idealizamos o seu projeto" funcional
, e criativo, segundo seu orçàmento.
Temos ainda à sua disposição, mesas,
bancos de jardim, abajures, quadros,

tapetes, almofadas, etc.
�/\.
�'T)

GD
- -

[JE]
I • I

• • • .' .. •

R. Pr:esidente Epitácio Pessoa 203
Jaraguá do Sul - SC - Fone 97-9414/97-9741

CASAS
• Sobrado cl 300m" (Rua 446 - Próx. VJeirense) - R$ 98J)OO,OO - 'Em fese de conclusão'
• Sobrado c/300m" (Rua Conrado Riegel - PIÓX. Ferro Velho Marechal) - R$ 120.000,00 •Aceita imóvel menor valor /carro'
• Casa aIv. cl 128m" (Rua Beira Rio, s/n° - PfÓX. ao trevo de Schroeder) R$ 35.000,00 - "Troca p/ imóvel em Jaraguá'
• Casa aIv. cl 140m" (Rua205 - Ao lado doJuventus) - R$ 25.000,00 'Aceitaparcelar"
• Casa aIv. cl 200m" (Rua Vitorino Stringari - Próx. Weg 1- oom piscina) - R$ 70.000,00 - "Troca por apartamento"
• Casa aIv. cl 140m" (Rua 417 - VOa Lenzi - Próx. Colégio Glardinl LenzI) - R$ 35.000,00 - 'Aceita carroJterrenó'
• Casa mista cl 48m" (Rua Morro do Melo, após n° 99 - Lateral'Estrada Nova) R$ 12.000,00 'Aceita carro'
• Casa madeira c/ nm" (Rua 830 - Lateral Rua Ponte Trindade - Santa Luzia) - R$ 10.000,000

APARTAMENTOS
• Ed. Argus (cobertura Duplex em aitlsslmo padrão - Toda mobiliada + blbIloteca/barzlnho/iarelra, etc) - f.I$ 160.000,00
• Ed. Carvalho c/184m" (1 suite + 3 qtos - Todo mobiliado) - R$ 70.000,00 + Ananc. "Troca p/ apto B�. CamboriO'
.• Ed. Schlochet c/156m" (1 suite + 2 qtos + dep.) - R$ 45.000,00 + Financiamento CEF
• Ed. Otávio Correa cl 180m" (1 suite + 2qtos + dep.) - PIÓX. Hot�1 Etalan - R$ 60.000,00 + Financiamento
• Ed. MaguilO (2 qtos + garagem) - R$ 25.000,00 'quitado'
• Prédio em construção na rua da CEF - Aptos cl 2 e 3 qtos + 1 ou 2 garagens. Entrada + Ananc. direto. Entregiljunhtv'96
• Prédio em construção (projeto p/4 aptos c/175m" cada) - R$ 25.000,00 'Inclul terreno cl 495m" + obra + projetos'

TERRENOS
• Terreno cl 3.061m" cl casa antiga (Rua Jo'98 Czemlewlcz • Ao lado da Marchltex) - R$ 130.000,00
• Terreno c/737m" cl casa antiga (Rua Pedro Francken - PfÓX. Antiga Rodoviária) • R$ 85.000,00 .

• Terreno cl 460m" (Rua AntOnio Carlos Fe�lra - Próx. Glrassollmóvels) - R$ 48.000,00
• Terreno c/601m" (Condomlnlo Azaléias - Ultimo da rua) - R$ 28.000,00 ou 'parcelado'
• Terreno cl 630m" (Schroeder - Ao lado da Marisol) R$ 7.000,00 ou 'parcelado'
• Terreno cl 2.500m" (Schroeder - Rua Valentin Zoz) - R$ 9.500,00 ou 'parceldo'
• Terreno c/4.253m" (Rua BerthaWeege 'undos' - Próx. Malwee) - R$ 30.000,00 ou 'parcelado'
• Terreno c/2.817m" (Rua BerthaWaage 'frente' - Pröx. Malwee) R$ 30.000,00 ou 'parcelado'
• Terreno cl 565m" (Rua José Picolll- EStrada Nova - Ao lado Mercado Brasão) - R$ 14.000,00
• Terreno cl 450m" (Estrada Poço Grande) - R$ 1.500,00 'Aceita Motocicleta'
• Terrenos Residencial Henrique Behllng (próx. Salão Amlzadé) Entrada + saldo parcelado
• Terrenos Loteamento Plazera I (Ilha da Figueira) Entrada 1.500,00 + saldo parcelado.

SALAS E PONTOS COMERCIAIS
• Ed. Aorença cl 113m" (1° �dar) R$45.000,OO
• Edlflcio Miner 17m" (Térreo - Em lado do Foto Loss) - R$ 20.000,00
• Shopping Jaraguá cl 21m" - R$ 17.000,00 + saldo financiado em 36 meses. 'Aceita carroJtelefone, etc'
• Casa comerciai c/230m" - R$ 35.000,00 (Lot. Dalmar - Após DaHorte Malhas 'Proprio p/lojas')

,

. GALPOESfCHÁCARAS
• Galpão c/800m" + casa alv. cl 233ni2 + terreno plano cl 26.549m" (Santa Luzia - Centro)- R$ 140.000,00 -Negociáveis'
• Chácara cl 180.000m" (EstradaGaribaldl- 15km do centro - Nascentes + Casa antiga) " R$ 80.000,00 'Negoclávels'
• Chácará cl 110.000m" (EstradaGarilakli - Ribeirão dos HOngaros -12km do centro - nascentes) - R$ 20.000,00

- Terreno c/

450m2, casa

c/130m2

Eldorado - Rua

Florianópolis, apto com
1 suíte, 2 quartos.

Monique - 3 quartos 'e demais

dependências cl 2

- Casa em alve

nariaclpíscína,
c/235,46m2

Casa em, alve-'
naria cl 343m2,
fundos da Ja

raguá Fabril

Loteamentodo
Juca - Lotes cl

337,OOm2

Casa em alvenaria
cl 135m2

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

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

Terreno edifi
cado cl galpão
pré-moldado -

300,OOm2

Edif. Jaraguá -

apto cl 1 suíte,2
dep.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Gente & Informações

A LBV participará do 210 CongressoMundial de Educação
P�-escolar que será realizado em Yokohama, no Japão,
entre os dias 10 e4 de agosto, O convite partiu do presidente
do comitê de programação do evento, Takeo Shishido, O
tema central do simpósio será "amparando a infinda,
preparando o futuro". A LBV terá como representante, a
pedagoga Elena Bautista, que palestrará sobre a Pedagogia

------;....---------..........;,;;;;;;;,;;;;;;;_--�-----.....J
de Deus, aplicada em todo sistema educacional à entidade,
na formação do cidadão ecumênico.

"

'

,

LBV noJapão

A presença na colu-

'

na é do casallvo

(Norma) Ewald. Ele
destacado empresário
lojista âe nossa cidade

Volkstanzfest in Iaraguâ

SÓfalta mais uma sema

na para a promoção
"Garota valdete", do Colé

gio Yaldete Piazera
.

Zindars. Será no dia 6 de
'maio na boate Marrakech.

Hoje apresentamos mais
duas candidatas:Thalita
Cabral (acima) e Sheila
Rotta (ao lado).

Mais de 600 folcloristas participaram da'
Volkstanzfest, que foi realizada no final de
semana passada ein Jaraguá. Grupos de vários
estados brasileiros compareceram à uma das
festas mais folclóricas do país. As apresentações
contagiaram o público, que prestigiou maciça
mente todas as danças na praça Ângelo Piazera.

,

AComissão Organizadora do evento parabeniza
os grupos participantes e todos os colaboradores
que, de uma maneira ou de outra, contribuiram
para o espetäculo maior: a Volkstanzfezt in
Jaraguá.

, 'KAMisÃo
()�eM

�ç(e

VESTINDO VOCÊ
,

DE CORPO INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, 55 ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SUSPENSE

Polícia encontra homemmorto na BR-280
J araguá do Sul - Após

.

denúncias de populares, que
residem próximo à lanchonete
"Duas Irmãs", BR-280, a poli
ciadeJaraguádoSul encontrou
o corpo de Osmair Luçoli, 24,
residen-

i

------

te na 11_1_
.

rua Dos /lUlU lIIIrtJv

E�co- ps/Db«o,
terr os ,

junto ao DlrDWISIIJIID
Pos t o ((I"'''' tis OsmDirMarcol- .,.,.,

la, den-

tro de seu Volks, placas JZ-

4317, de Jaraguä do Sul.

Informações preliminares da

polícia civil indicamqueLuçoli \

cometeu
.

suicídio, mas tam
bém não .é descartada . a .

hipótesequeele foi assassina-

do.

Mortal

Os peritosencontraramuma

perfuração de bala, calibre 38, boca", esclarece o comissário
na cabeça da vítima. "Prova- responsável pelo caso, Natalí
velmente o elemento disparou cioPedroRodrigues,afirmando
o revólver apontado para sua que o projétil atravessou a ca-

\ ,

\LARAPIOS

beça de Osmair.
Premeditado

Segundo o comissário, a

arma usada por ele; foi com-

Arrombadores agem nofinalde semana
Jaraguá do Sul - Duas

residências arrombadas e al

guns objetos furtados. Este foi
o saldo de mais um fmal de
semana agitado em Jaraguá.
A primeira residência à ser

arrombada, dia 21, foi de Jair
Nisakar, na rua José

Pomianoscki, Chico de Paula.
O ladrão levou um vídeo cas

sete avaliado emR$ 450,00.
Segundo a vítima, o principal

suspeito que adentrou em sua

casa, foi um elemento conhe
cido como "Mussum", que jã'
tem passagem na DP. "Avis
tei-o trabalhando no mesmo

diado furto, em frente aminha

residência", afirma Jair, no

Boletim de Ocorrências.

Prejuízo
Jäno dia23 último, Álvaro

Kirsch,moradorna ruaEmina
Ziemannn, bairro Czernie-

wicz, teve sua residência in
vadida por ladrões que
levaram: um aparelho de som,
umamáquinafotográfica, uma
aliança de ouro, um ane118Q,
mais outros dois anéis, três
pulseiras, duas correntes de
ouro, um talão de cheques do

.

banco Nacional e outro da
Caixa Econômia Federal. A

políciaaindanão teminforma
ções dos antores deste furto.

Veículofoi
encontrado

pela
polícia,
estaciona
do ãs

margens
da280

prada uma semana antes.

"Informaçõesdãocontaquedias
antesdesuamorte,Osmairteria

carregado o revólver com três

balas. Duas foram usadas para
testar a arma, e aoutra ele teria
dito à familiares que 'tinha

dono"', explica Rodrigues.

Desaparecimento
Jaraguá do Sul - Estão desaparecidas desde o

dia 19 passado, LucídiaMachado deOliveira, 24,
e sua filha, Josiane Machado Fleith, 3 anos. De
acordo com o marido de Lucídia, José Arnaldo

Fleith, que registrou queixa naDelegacia de Polí
cia no dia 20, ambas sairam de casa naquele dia e

não retomarammais. José entrou em contato com

os familiares do casal, mas não obteve sucesso. A
mãe de Lucídia, que reside no Paraná, também foi

procurada, mas não sabe o paradeiro de sua filha
e neta. Qualquer informação, entrar em contato

com a DP, pelo telefone 71-0123.

ACOMERCIÄLORGANIZAÇÃO CONTÁB'I'L E SERViÇOS SIC LTDA.

__• Escritório informatizado, para prestar servíços técnicos profissionais de contabilidade, orientação
fiscal e 'pessool, periclos.contóbels. auditoria externa, consultoria administrativa, elaboração e

assessoria em projetosde investimento industrial e comercialeviabilidade econômica eflnoncelrc.
administradora e corretora de seguros em geral, e Imposto de Renda.

AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 122 - FONE 72-0504 - JARAGUÁ DO SUL - se
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111 DIVISÃO

Estrellaperde eAmizadeassume liderança
Jaraguá do Sul - Com

umavitöríaapertadapordois
aum, oAliança - até a última
rodadaestava na lanterna do

campeonato -, derrotou o

Estrella.Com este resultado,
e a vi-

tóriado
Amiza- "Ó, l/iolJ/o
de pelo
mesmo SlIlpl'tllllJd.1I
placar .qllip. do
diante
do Ca- IS/Mllo
x i as,
EstrellaeAmizade lideram a

laDivisãocom iJ.Opontos. A
equipe de Guaramirim leva

vantagem lila saldo de gols,
nove contra quatro gols do
Estrella.

A 7a rodada ainda teve
I

VARZEANO

mais dois jogos. O João. Pes
soaséndoderrotadoem casa

pelo Cruz deMalta por um a

zero, e Juventus e Vitória

empatando em dois gols. A
classificação geral depoisda
rodada de final de semana,

apresenta o Amizade em,

primeiro, 10 pontos, segui-

do pelo EstreUa, também 10

pontos, Vitória 9 pon
tos, Cruz deMalta 8 pontos,
Juventus 7 pontos, João Pes
soa, 6 pontos, Aliança 4, e
Caxias com apenas 2 pontos
ganhos .

.

'

Aspiranres
Já no aspirantes, o líder

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

1º Amizade '7 10 5 O 2 17 8 9
2º Estrella 7 10 5 O 2 12 8 4

,3º Vitória 7 9 '4 1 2 11 10 1
4º Cruz de Malta 7 8 4 O 3 8 7 1
5º Juventus . 7 7 3 1 3 13 9 4

6º João Pessoa 7 6 3 O 4 12 11 1

7º Alianca 7 4 2 O 5 �O 1,6 -6
8º Caxias 7 2 1 O 6 4 18 -14

João Pessoa venceu na últi- Estrella.
ma rodada o Cruz de Malta' A 8a rodada está marcada

por um a zero, e o Amizade para os dias 6 e 7 de maio
derrotou o Caxias pelo com.osseguintesjogos: João
marcadorde 3 a l, chegando Pessoa x Amizade, Estrella x
à 12 pontos ganhos. Os Juventus, Vitória x Caxias e

outros dois jogos da rodada, Aliança x Cruz de Malt:a. Os
apresentaram, Juventus O x jogos começam a partir das
1 Vitória e Aliança 1 x Z 13h30.

-t,

CI!.ASSIFICAÇÄO NO ASPIRANTE .

CLASS. CLUBE J PG v E D GP GC SG

1º Joäo'Pessoa 7 12 6, O' 1 16 4 12

2º Amizade 7 12 6 O 1 16 6 10
3º Estrella 7 9 4 1 2 9 6 3
4º Caxias '7 9 4 1 2 13 11 2

5º Juventus, 7 6 3 O 4 12 tO 2
II

6º Cruz de Malta 7 3 1 1 5 7 16 -9
7º Vitória 7 3 1 1 5 4 20 -16
8º Alianea 7 2 1 O 6 8 12 -4

XADREZ,

Definidas as 16 equipes para a 2afase Jaraguá do Sul disputa vaga

paraomundialnamodalidade
Jaraguá do Sul -Vila

Nova/Alana e Jaraguä
Esquerdo, na chave A,
Kiferro e Atlético Paraná, Da
chave S, Olaria e

Flamenguinko, na C, Santo
Antônio e Vitóna na chave D,
Santa Luzia e KP Máquinas
na chave E, e na chafe F,
União e Vila Lenzi. Estas
foram as equipes que se

classi,ficaJiam em primeiro e

segundO',respectivamente, em
, suas chaves, para: a próxima

fase do campeonato
Varzeano. Bento Belém,
Tresriense, ABC e Arsepum,
classificaram-se por índice
técnico.

Depois das equipes defini
das, a PME elaborou as

quatro chaves que disputarão
a 2a fase do torneio. Na chave

G, Vi1a Nova/Alana,
Flamenguinho, Santa Luzia e

Arsepum. Na chave H,
Kíferro, VítõríaUníão e

ABC. A chave I é composta

porOlaria, Jaraguä Esquerdo,
KPMáquinas e Tresriense e
na chave J Santo Antonio,
Atlético, Paraná, Vila Lenzi e
Bento Belém.

Nesta fase, as duas
primeiras equipes de cada

, chave se classificam para as

quartas-de-fínal. Os oito
times restantes disputam
quatro vagas e,

posterionnente, semifinal e
final. Os jogos da Z' fase
iniciam no dia 7 de maio.

Jaraguá do Sul- Quatro atle- za, Viviane Biascosin, Daniel
tas da Fundação Municipal de

-.,

Rial, Daniel Emmendörfer e

Esportes, representarão Jaraguä
do; Sul no Pan-americano de
xadrez, que será disputado no

próximo dia:29, emBlumenau.O

campeão das respectivas
categorias participará do mundi
al, que aindanãe tem data e local
definidos.
A equipe ADJIFME, conta

comaparticipaçãodeCintiaSou-

MaurlcioBerti, também treinador
da equipe, que acredita em bons
resultados devido ao alto índice
técnico dos atletas de Jaraguá.
"Em todos os campeonatos que
disputamos, seja regional, esta
duaâ e nacional, conseguimos
excelentes resultados, e não vai
serdiferentenoPan-americano" ,
garante Berti. '

PERSi�NAS JOSÉ EMMENdöRfER LIdA. Persianas Verticais

- FUNDADAEM1917-

Tpadição em:

- Pepsianas
Residenciais' e Comepciais

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
Jaraguã,do Sul,:,sc
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MUDANÇAS
" '

Técnicodeveráescalarnovos contratados
,
Jaraguá do Sul- o téc- Nonato, 'co.ntratado. recente- outro estreante, Ronaldo. que foi transferido para se-

nico Abel de Souza deverá mente, deverá entrar no lugar Presente gunda-feira(l "), "Consegui-
escalar duas novidades para o. de Paulo. Silva, que teve atua- A diretoria anunciou afi- mos a transferência junto. a
jogo de hÓje à noite, contra 0.' çãoirregularnojogodoúltimo cialmente que, a prefeitura Federação. Catarinense de

Brusque. Passira, que entrou sábado. No miolo da zaga, o. municipal comprou os Futebol para que a partida
no lugar de Ronaldinho na treinador não. mudará a equi- ingressos da arquibancada fosse realizada no Dia do.

partida diante do Figueirense, "

pe. O estreante Adernar, se
'

descoberta e geral, para o. Trabalhado.�", explicou ()
,

sairäcomotítalar.eoatacänte destacou, juntamente co.m o. jogo contra o InterdeLages, diretor de futebol do. clube,

AlcirPradi, comentando que
.o preço. da arquibancada
coberta poderã ser alterado.
Mesmojogando centra o

.Inter na segunda-feira, o.

Juventus enfrenta' o

Araranguã na quarta-feira
(3), em Araranguä,

, .

Campeonato Cat�rinense - Grupo '�
CLASS. CLUBE J PG V E D GP GC SG

1º JoinílÖl.e 1 3 1 o o 3 1 2

2º Crici,cimá" 1 ,3 1 o o '3 2 1
3º Marcílio Dias 1 1. O 1 O 3 3 O
4º Tubarão 1 1 O 1 O 3 3 O
5º ' AvaL " '1: ."', -1 ,. <0- .1" O' r 1 O
6º Chaoecoense '1 1 O 1 O 1 1 O
7º Concórdia, :��. 1 O O O 1 2 3 -1

.8º Atlético 1 O O O. 91 1 3 -2
,\

Campeonato Catarinense �;Grupo 'B
CLASS. CLUBE J PG V E D GP GC , SG,

1º Blumenau 1 3 1 o o 2 1 1
2º Hercílio Luz 1 1 O 1 O 1 1 O

_)º Araranouá 1 1 O 1 O 1 ' 1 O
4º Caçadorense 1 1 O 1 O O O O

._._. __ ... -

5º _?ruSQue 1 1 O 1 O O O O
-_ ... _._-

6º Juventus 1 1 O 1 O ,O O O
7º FiQueirense

,

1 1 O 1 O O O O
8º Inter 1 O O O 1 1 2 -1

]Ul'entus nOO atuou bem contra o Figueirense, empatando em zero

"Carinhoso" patrocina Iuventus
Segundo. o. více-presídente, é

mais válido. paraoclube, fechar
contrato com mais patrocina
dores, do. que um para todo. o

ano. "Éimportanteeste trabalho
em conjunto. E para as empre-

,

sas que tenham Interesse em

patrocinar o. clube em jogos fo
rado João.Marcatto, adiretoria
negociaum valormenor ao. que
é cobrado para os jogos em

Jaraguá", comenta Alcir, des
tacando. que a Malwee Malhas

estarä ausente, no que diz

respeito. àpatrocínio, em 1995.

De acordo com o. vice

presídentedoclube,AlcirPradí,.
o. trabalho. de väríos patrocí
nadores por ano, está sendo.
colocado em prática.

"O mesmo. esquema que a

Gráfica Avenida realizou ano.

passado, em patrocínar duas

partidassa Carinhoso está fa-.
zendo este ano. Qualquer em
presapoderädívulgarseu nome
desta maneira. O custo. não. é

alto. e o. dinheiro. servirá para
saldar os salärios e os 'bichos'
dos jogadores" , explica Pradi.

Um acordo entre a díretoría
.

do. Juventus e a empresa
"Carinhoso Roupa Infantil",
deverá, porenquanto, sustentar
o. clube. A empresa fechou

contratoparapatrocinaraequi
pe por. dois jogos. Contra o.

Figueirense, domingo passado.
e, na partida diante do. Inter de
Lages, que acontecerá na pró
ximá segunda-feira. Adiretoria
do. clube não. revelou os valores
da negociação, mas é provável
que a empresa tenha gasto,
pelo. menos, R$ 5 mil.

Campeonato,Catarinense - Gr�po C
-

CLASS. CLUBE J< PG V E o GP GC SG
�.

1º Jº�aba____
�.,

'

1 3 1 o o 5 2, 3
_______ .. _H. ___

I ..
_

�

2º Imbituba 1- 3 1 o o 2 o 2
-, . _.--_---. _._- ... ._--- --_ .. t-----�, .-

..

I

3º Tupy "
1 o i o o 1 o 2 -2

---_"__ .. _-

4º Sombrio 1 o 'o o 1 2 5 -3

DOCUMENTAÇAO FOTÖC PIAS

AU'rnNTICADASDOSßOCUMEN
To.S DE LICENCIAMENTO
[:)lS'QUE DOCUMENTOS, ..(0473) 71·5724/97-8100 197·9718
Ru� Venâncio da Silva Porto,

309 • Nova BrasRla
Jaraguá do Sul· SC

UMA EMPRESA I

INFORMATIZADA
,
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