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Informatização dos postos
de saúde com a construção de
novas unidades e o pronto
atendimento,

.

são metas da
prefeitura nestc ano. Página 5

o show do grupo mineiro

Skank, na sexta- feira à noi te no
estádio João Marcatto, reuniu
cerca de 13 mil pessoas. Parte
do palco cedeu. Página 6
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EDUCAÇÃO

Professores trocamfériasporqualific�,
Professores da redemu

nicipal dc ensino de Jaraguá
do Sul aproveitam as férias

regulamentares de julho e

participam de cursos

oferecidos pela secretaria de
Educação, na área de

aperfeiçoamento. Segundo a
secretária Roserneire Vasel,
a meta, nestc ano, é de

realizações .ern termos de

qualificação técnica.já que a

parto física (novas
construções e ampliações) já
foi quase que totalmente
resolvida. Hoje, são mais de
II mil alunos matriculados

nu redemunicipal dc ensino,
incluindo pouco mais dc mil·

que Ircqucntam cursos dc

educação pura adultos.

Vista parcial do centro
,

Jaraguá cqmemora
hoje os 119 flnos,

de sua fundação
Jnraguá do Sul completa

hoje seus I 19 anos dc funda
.

ção, Pclasmãosdc imigrantes
alemães. italianos, poloneses
lo! húngaros, l-I cidade é. hoje,
potênciu da ccouomia
cutarincnsc. Leia gncm·te

ESlledul ncstn edição

�'VIA MÓ�I�\
� I� Móveis Exclusivos .,

.�.r�__�

liscola ,4"a Totlief Nagel.';á inftmnatizada
,Página 4

ArqUIVO/CP

MATAS.

Nova lei sobremeio ambiente
deve· sair até o final do ano

Novoireinador
do Juventus já
pediudemissão Alé o final do ano o Brasil

devera ICI' aprovada urna nova
lcgisla�'ão sobre o meio ambi
CIlIC. incluindoa Mala Atlênti
ca onde hoje. por Iorça do dc
LTClIl 750. ni nguém Plxlc locar,
O aminein roi leito pelo depu
tadll Udo Wagner (PPR) que
rcccntcrucntc esteve cm Brasí-

lia acompanhando uma dele

gação dc movclciros em audi
ência com o presidente do

lhama, Rauí Junkcmann. Uma
minuta dc propostas para un�a
nuva legislação Ioi entregue a

Junkemann. mas ainda dcpcn
dc dc audiências públicas pura
i r ii discussão, . Página 5

Pouco ruais dc um mês e

meio depois dc assumir. I,)
técnicudo Juvcntus. Leandro

Campos. já sc demitiu, Se

gundo ele. preferiu aceitar

proposta dc um clube da
Anibia Saudita, Página H Decreto impede expansão da agricultura
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EDITORIAL

Ofuturo
,

eagora
J araguü (II I Sul dl,'ga all" �"lh'l I'! al·lll" lia

l'l )Ildi,,';-Il) dc terceiro mau n pI'llll industnal dll
,Estadll e, pm cunscquência. na mcxruu pllsil,'ÜlI
no que tauge ii arrcc.ulucão (IL' illlPIISII)S, ..\

cidade estü diferente. de uns unos puru eü assu

miu pl�sÍ<;iies súlidas nos mcrcadns naciunal c
hucrnacional gunhando lugar dc destaque nos

setores t-êxtil. mctul-mccânicn l'_lIa indüstriu
ali ruem feia. que garuntcm mi Ihar,':" (k 1,.'lIIprl'gl )S
11ÜO sú puru Jaraguá lilas, tH1II1)I,.'1I1. pura I iutn»

hrusilciros. catarí ncnscs ou não.
Bonita por natureza. encravada IlÍ) Vale do

Itupocu, a cidade csui maix urhanizndu c ox

serviços essenciais jä chegam 'ils loculidadcs
maís distantes dc sua extensão tcrritnriul, Isto é
o que sc poderia chamar dc um resumo dos

aspectos positivos que uma cidade desenvolvida
pode oferecer à sua população, Não ohstante - e

lião SOIllOS exceção da regru - todo e qualquer
processo de desenvolvimento Iraz nlllsigo um

pesado (mus.

S,' .laragua ,'. Ih 'I". a 11.·I\'l·II a l'ltJadl' Illainr

1!,'I'adpra til' "l1ul'/a" l' illlposln" l'. uuubém. lia
III,�sllla nuxlida. a Il'Il\�ira cm pn ihk'lIla< Os dc
Imlcru SI x'iul. Pl)(' l"ü'lIlpll I. jú CI!llI registn IS dc
hl Ij:.,C,eS dc pohrc/u, qUl'Stãl I que lIàl )oL'alk' (e nem
é possí\'d) ao poder públicu municipal resolver
sw.i Ilho, A saúde pLÍhljca. embora o l'sflln;o da

prefeitura. ui Ilda nãl I ati ugc índices satisl utórios.
L'OIlH I Ol'! nrc na cducução pühllcu IIIl'SJlIO que.
IIIIS lÍltimos anos, II setor tenha mclhorudo hus

tunte.

Entâo. " preciso uniâo dc lún;as pura
chegarmos na viruda do século ein pOSÍl,;ÜII
pri vi lcgíudn cm o IlIIpal'açÜI I CI IJlII IUt ras l'idmll's
dc IIleS1l1l I porre. Temos. hoje .uma rcpres,�ntaçüI I
política expressive. com três deputados estadu
ais e um federal cujo trabalho. daqui para frente.
será fundamental pura que sejamos tratuck IS CI 1111

juSI iça em rdaçüI I aI IS illlp< Ish IS que lUTecadall1l IS.

Eespe.ramos. II Id(IS. sinceramente que iss(1 an ,,�
teça,

Jaraguá do outro milênio

Final de século, l'inal (I!.: milê
nio, aniversário de Jaraguä ,do
Sul. () deslino parece tá escolhi
jo est�l simhiose lemporal para
'marcar nossa administração e.

assim. deixar mais clara a del'ini
ção de gestão inovadora, aodacio
sa emoderna. sem falsamodéstia,

A cidade nunca viu, allles, UUl
la pavi
menta

ção 'as

fállica.

Ótico
hvmollístito
lIolillol

ta n t a

mud�UlçH
urhanís
lica, t.an- do sitvlo
t:as salas

. de aula conslruídas num sö

governo. UUlla melhoria na saúde

.. Durval Vasel

e na agricultura e tant�ls promoçlies
turísticas e ctilLurais corno agora,

A consltução de Ctluipamentos
de lazer,como a Praça Ân�clo

.
Pial',era allerou suhstancialmenl.e

ocenlrojaraguaense e introduziu.
de novo, o háhilO de as pessoas
irem à praça,
() calçadão, aílles do l'inal do

ano, vai ampliar essa lÍlica
11um�Ul íSlÍl'a que lodasm; cidades,
nesle l'inal de sécuio e ue milênio,
devem le�, até pelo crescimelno
da lecnologia e das necessidades
dH alma·e do pensamenlo das pes
SOHS, SUfoc�ldas por tantas

atrihui�ôes.
.Iaraguá cresceumais do que HS

cidades comuns, do seu porle ou

maiores que ela, Sua demo):!ral'ia

foi além das conlas c constiluiu,
sempre, um dilemaadlllinislralivo
que estamos tenuuldo conlornar,

Vamos entregar ao nosso

sucessor uma cidade honÍla. hem
sinalizada, com ares de pequena
metrópole do ano 200 I, .Iaragu:'
estará preparada para enfrentar
os desafios do novo milênio,
Esulfá desafogada de um tráfego
prohJemático, Will sua ecologia
preservada, sua cultura
estruturada, sua educação adap-·
tadaaos tempos e prontaareceher
os novos clientes; seu pHrque de

máquinas renovado e tmla a sua

infraesl�utura urhana reforçada,
E vamos l!nLregar uma cidmle

. sem dúvida, mais feliz,
• Prefeito de Jaraguâ do Sul
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Gaixa Postall �

Confira a História

Barão de Itapocu

l.m 1IIIII,,,SlIp"linh'lIIknh'Mllnici
pai,,," HlllnlL'nall,dl..I ..s,' U..niraclllda
tunhu, ,'m IlIlnh' d .. ",'11 uuuucipi»,
..kr,'''la IIIU cxvruplnr U11IIllClUIII cm
f'csllls IIl11a h,'lissillla i,luslra.,:üo do
:\fl ;\nlld,' FlIIllI:U;:IO.':OIll ,'.' cxcelcn
h's )!Ia\'llras colnridas " � I p:i)!inas d,'

.

Il'XIII.I'mpol1l1)!U'·S. italiano,· aklll:io,
l11\pl, '.�" 'lia, «íici lias dll "BIIIIIII:nau,'r·

"A História de nossa

gente não poäe ficarss
na saudade".
O Passado só é impor
tante se o seu tempo foi
bem empregado

Ha 94anos
Z,'ilun).!", ':11111 lIIáilo

Buumgurtcn. ;.. · .... 1'<·1111' as sokliidad,'
Il1Iclada,' ,'111 .! dI' ,,''''lIIhrll d,' I'HHI,
" t\ind:1 nus t"sl"jos dos :'fl anlls .�.
Joinvillc, o govcrmulorvisiravn a Soei
,'dat!.- .1.' Atirudurvs, on.k .u irou
acertando o alvo corrcuuncntv. ".. n.k
muito .... licitado. Tumbem visitava a"�

,'x,'ró.:ivsdaSo.:il·dmk dos ( ii na,;1 il'os

Há 70anos

Hâ60anos

Há 10anos

I cm i").!,'i.lIlIlL'dico dr, hitz P,�l�old,
lixava I"'sid,'nda ,'m ,Iam!!ir:í, COIllO

IIIl'diell. 1�'lwl'i:lli,ta ,'11\ d(1,�n.,:as d,'
'l'nhol':l' I' ,',lava hllSlwdado n',! HOI,�I

W"II"'rsky, qlh' ficava na anli!w loja
da 11M. lia Mal. Ikodol'll,

.

. H"lIl'iqlll' Pia/,·nl. "X-III"�III!.-n'" )101'
II anos .. la/,iad,·dam.,::inl",la ill\)ll\'nsa.
Inllll'l1lalld .. qll'" Ikixava .k sn

l'rm'lIrlidur do sr. V"nando da Silva
I'lIrtll. ttll11andll-_a S,�III ,�r.-ito passada
,'111 NIlla, d .. Talwliiio M:íliol.oho, ,'111

.1:11\ 1'),':', II aknuio 1:lkddo qu,' n:io
,h'I'XIIII Iwrd,�il'lIs, s,'unoll\,: cOI'I\�lo ,'1':1

AII�ustllSdtlicdt, I i nha s.:us h'�11S ""n
did .. , ,'m I:ttilal.k I" Pra.,:a: I 1,�IT,'.nll

na ,'sIr. Sl'I'l':Id .. Boi,l �asa,1 rancho .. ,

animaís. rdtigills,l'Oupas. alllla, al'l\�io.
IIII'I�I (2.' il,�n, ao todo), avaliados ,�III

Rs, 1 ;L)'!OS()OO - t c,into, nOVL!ç,�ntos"

IIl1v,'nla milréis. ,'111 '2�/:'/2'5.
s�· a f\'ITI)vi" l'ra t�,hlrd\� pn)1!fl�SS().tl

ralHaiMah.. -Siio Francisco pa).!ava UIH

1'1'1.'<;" IIInil .. .:aro para v,�r as .:oi>v.IS

lünc!onar.I'0rqu,' .aa 1111\ apGndic,� da
h·fl'tlVra SilO Paulo-Rio (ír:rnd,� " ,�I':I

.

CIÚl1Il'a a lalta .k Il':Inspol1,' " ,'nun

L1n I 'IX:', J'a!.-da al,,�nlm'lkc,�f'lk 211
d,' lIIaill, II ,'x·ag,�nl,· dos "Corrdos "

T"k�rafo,", Manod Povoas Filho,
mltural.k l'tlqll"i I'IIS. 1I\:Is.iar:rgua,�ns,·
natllr:rli/adtl, qu,� a S,�II .ks,'jo .j(,i-s,�·

)llIltadtllwstacidatk, No t"Ill)llh'lIII)u,'
,Idlllinlstniva IIS "( '111'1'L'ios" da cidmk,
In,lala\':1 ,aixa, ctlktol':ls d,' ':OIT,�S

I'"nd,�ncia, Illuito ""�ogiado na ,�)loca,
. () advtl!;ado V klor ElllnlL�ndiil�rf,�r

26/1 '2/111'2'2, t\ .kdara.,:iill ..slava assi·.
nada coni a data.k 11</0'5/192'5,

-.11. Socblad,' II.tinlllol'l�s ".Iaragu:i",
,'11\ "I 1O:'i/l 92:'i. ra/ja nu s,'u Pavilhàll
I"� I :s)'olll�S UIÚ "Kiinigsschi.�ss'·I1",:ls
9hs .. Will ChUITÜSCll " as J.\ horas'
hu�ca do R,�i " ils '2() horas hai'l,· 1111

Salão Buhr, St; )'am sócios Ilui,,'s, Em
a sl1ckdad., lIIais ativa I!.- lIualll:ls
,�spoI1ivas ,�stiwsS,�1II a p0'lmrcioll:lr
convivio,:nll\� s�us associados.
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i A comunidade cresce

e se transforma pelo
trabalho. De cada um

e de todos.

�,�rais as lIudxas, <JU,�III lIuis,�ss,' va
�:iO'linha qu,' ,�sp,�rar llll) III�S, 1:111
Hansa, as frulas apmln'ciam IHI

plataforma,
EIII jara�u:í falava-s� llt: UIII arinal...m
llu� tinha :UJOO sacas <k :Ul'Oz,'StOC:l'

do, aguardando IranspOli",
_ () "Sçhlldz"nv"r,�in 'Conctirdia'''. nll
2" dia do I :spirito Santo. r,�ah"lva cOII\

p'·li.,::io do liro d" n�i ao p:íssaro, Na
Soci,·d:1.k t\(iradIH''S ".Ial;agll:í"
l'L'alil.ava rl.!s"'-jos nos dois dias com

hail,�.s. torndo d,' hol:io, lim,' march:l
Ii's(iva pda cida(k, "III husca do f'L'i,

I

Filho. passava no concurso paru
Prumolor (Il� ,h.isli"a, I:k foi UIII dos I X

:Iprovad()s ,�ntrl.! OS 1II:lis.k '500 candi
da(os lIu,� iriam assulllir "III julho,
()lItms jaraglla,�ns,�s IJUL� logrou L\xito
110 concurso "ra o dr, <':':s:ir Cll'llhhu.
radicado nu Capilul do ESlado, Eram
os jowns jam�ua,�nsl.!s SI.! prl.!parandri
para as rl.!spon�ahilidlldt�s dos ,�lIlh:il"s
da vidu,

�-------------- _._

Daas Rodas
Industrial
AL TA TE NO(QG/A
EM MA iiRIAIJ.PRIMAS
PARA A(/MENTOS

Fonll (0473) 712277
JSfsguá do SUI_:!9._, .__ .
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Re'tran�c�·· N�;� lei sobre omeio ambiente.
Mandando ver

Com (/ nomeação de seu irmão, Yictor Konder. pata (/

prcsldênci« da Telesc, /II/UI das mais eficientes empresas do
sistcm« Telehrds. o ex-senador e presidetu« nacional do PFL,
Jorge Konder Bornhausen, ven('(� mais /U17 round nu disptuapor
curgos cstrtuégicos da área federal em Sania Ciuarina. Todo (I

processa. {/fé ugotu, tem uma só direção: (/ candida tu ra do

prefeito de Cricitima, Eduarda Pinho Moreira. ã sucessão de
,

Paulu A/()fl.l'o Vieira, Solidificando 11 colíga�'r7o PM/)8IPFL no

1/'11/ is pli ro fisio log ismo que jlÍ ,I'e viu na ,I' útüI/UI,\' décadas.

Preocupante
() dcsempree« l' li número de

empresas etn situação d(/i'c'il
serão nuiiorcs no segundo
semestre. A previsão é de Lui«
Pnuk: Ro,H�mberg. consultor de
('1111'/'(',1'11.1' ('1// puiestn, recente
pttr« cmprcsdrios de Rio do Sul,
Aillii 1/0 VIIII' do IlapO('1I
il(/ilrllli/('I)i'.I' extru-oficials dão
conttt tk: i/II(' cntr« sei» (' sete

micr.1-('I/II,r/',I'I/.I' 1'.1'1all.li�cflll1ult 1
1,/,1/101'/11,1' II cndu trint« dias.

Escolhido
A/(' 0.111111/ (/('.1'111 ,I'('1I/1/n1l. 0/1 na

- I'l'Ii,Ii//III, oprctcitot )/1 r\'II I VI/.I'I'!
dc: 'e' 11//unciurOl/O\'O secreutria
de' 11111'1'1'1/.1'11, I'III)!O 1'lIg0 desde

. , II nedido dr dcnussão do
iornnl! 1'/11 Ade'rhlll MII('//(/(/O, I:'
di' .Il1l'11g/l11 do SII/, dOI/O dc

jornul rjd cxcrrcjunçäo .1'1'11/1'-

11111111('('111 /111/(1 dll,I'.fillldll('iks dll
/II't'/c'i/III'1I,

Proposta
() IIIÍI/i.l'/ro dll Agric/ll/II/'II, .!o,v(;
rdlill/'do \'il'Í/'II, dOI/O do
!l1//IIC'rilldlis e' 1111/ dm II/I/iO/'l',1
11I1!llllIdilirios do Ilf//s, 'dNi'l/de'
t/ de'w/III'III",'il/('!io de'. ::68 lll/li-
1'('i,1 I'IIl'IIis dollil/II'O do Ill'llsi/
/'ill'll .fill.l' di' n:!il/'f/It/ IIg/'{//'il/,
(),I i/llill'('i,I, IfI'lIlilll/OS!'i1/ RS 5,-1
l/Iill/i;('1 ';"11111 '/11,1'/1/11/(';111' di'
tI...:rinlllilrn i/II(' I/lÍo 1'lIdl'l'lIlI/
Itlltlilrd,,'idilS 1'0/1/ (I /lI1 I' ('Sitio
, .

t'l111'/'O{'('U(I III' 11'i/t;o,

Peformance
A empresa Master Pesquisus
apontou o vereador Pedro
Garcia (PM/)8) como ° "polüi
('o do ano", Garcia. que tem

feito 11111 trabalho de formig«
nas áreas petifericus. reflete II

imagem real de homem puhtic«
que filio sc limita II csporddtcas
manifestaçõcs do ptenári« du
Ci1111l/I'II.on(h!praticamentenin
gilém vai. Seil '1101/W; uiitl« . [a:
parte de 1111/(/ lista tk: condi
duuivets II prefeito em <)(>,

Simples
('011/0 1/ dutu. historicnmcntr,
nüo ti sismificutiva. os 1 J<) 1/1/1),1'

d('.Iimdll('170 de ]11/'{/glllí do Sul,
I(/il/'II II proglwllt/r(/fI 11(//'11/1'111
1/11(' aprovcit« II Y" Feira du
Mttlh«. 111'('//1/,1' 1I11/l/ cvrimãnia
civic« ih Y da 11/(1I1//li 111111'('(/

I/(Ij(' i o,tici II 111/1'1/ tc. 1/.1'

comemorações. Alitls, con: II

cri,I'('.Iilllll/cl'Íri/jlÍ il/s/llll1dl/I/II
!II'(/i' i/lrrll, I/Iio (i 11/1'.1'11/0 //{}/'{/ dI'
SI' �lIs/lIr 1'0/11 /ll/ti/a/i's/II,

Hora H
A II(/r/ir dI' l/gOS/O /I'rll/illll ().

1'1'11:'0 r/llt/O /,('/t/ /'III/Clldli do
I'I'R 1/11 AW'II/h1ciílll,l'gislt//il'l/
/'111'(/ I/H(' o glll'e'I'I/O do ":sllido
eh� ti IIr (/e' SIIII gl'l/('II i' de:fillll o
il/l(' .1'170 Il/'ioridllde',I' I}(//'{/' (IS
1'/'II,lill/oS Iró I/I/OS I' /11l'io, ()

I'I'R /"'011/('/(' I'('/'d('/' I/ /N/ci';'/·
I'ill .1'(' II /'I'I1'0S/I/ lido fill'
.l'llIi,l'{ill(Írill, 1'('/11 /111'11(1.1' (f,ui/ll

jlÍ di,I'SI'I'IIII/ oS d('I'III1/do,1 lido'
H'1/l!lIl'r (' MlÍrio CIII'I/IIII:.i,

POLíTICA

será votada até o fim do ano
,

J araguã do Sul - Até o

tlnal do ano o Brasil deverá ter
'uma nova legislação sobre o

meio amhicnte e nela incluída a

polêmica
questão
sohrc a

pr o i h i

�ão de

cxpkla;ã)
da Mata
Athlnt i-

P,esidellie
do lóomo

já lem uma

millulo
GI. imposta desde a vigênciado
decreto 750, do lhama, A

garant ia é do presidente nacio
nal do lhama, Raul Junkamnn e
roi transmitida a um grupo de

deputados e 'cmprcsäríos que
recentemente estiveram em

Hraxíli a, Entre ()S deputados es�
tava lJdo Wagner (PPR). um
dos dclcnsorcs em Santa Cata
rina de mudanças na lcgtslaçäo
vigcnt e. "t ã( I liglunsaquc deixa
IIS agricultores scm as mínimas
chanccs

,

dc expandirem suas

ati yidadcs", lembrou,
Segundo Wagner. uma mi

nuta (h I ante-projeto da 1.l1 )VU lci
roi entregue a Junkmann duran
{l' .. audiência em Brasília. (k
vendlll I documento. agora. ser
discutido durantc três audiên
cias pllhlkas com tlldos os seg
ml'll11 IS interessa(h IS. uma delas
l'I Illlú'l'Il'/a l'lIl Santa ('atari na,
l�stadl) l)lIl' solh' as IIIaÍl Ires
l'l IIlSl'l)I,�nl'ias dI I del'l'l'll I 7�():

aqui ludo li li l'lIIlSi(krado pelll
111"111(1 l'O1l1l1 Mata Atlüntil'a,
'"

h ljl', Sl'UlI1 agrienl II lJ'(krruhar
Uill �I'l Pl\ (I.' palmito pOlk ir

para a cadeia", lcmhrúWagnl'l',
I'm di IS itens pn IPI IStqS lia

1111 nu ta l\ (k que sc preSel'\'l'

Wagner: absurdo das apo.\'enta�or;a.\' do Ipesc

20l.*, da mata renovável,
permitindo então que haja
desmatamento com Iins dc ex

pansão das lavouras, Depois
das audiências públicas. scgun
do Wagner, o projeto dc lci irá
à Câmara Federal c ao Senado

paru sersuhmeti(1!)a arf'ecia�ão
e postcrior vota�ão, o que. pe
las previsi)es. devení oCllri'er
antes tio final do anil.

Ahsurd.,

Desde,ontem a Assellloléia
I ,egislat iva discute em plcnárÍl I
dois projetos dI) gl )VCI'llOdll Es
tado, lJm dc:les l'staoelcl'l'ndll
limite nllS \'alores das aposen
lado-rias dIlipese l'lIl R�
-1-':'';( K).( K ),llllleSlllll sal árÍl) pago
ali go\'ernador, lJdll W.\gller
di sse ser tot almeIlte h,,'or.í\'el It

pJ'llposta c expl ica SllU posiçãn,

"Na iniciativa privada a maior

aposentadoria paga hoje é dc
R$ �j().OO. enquanto que no

Ipcsc túí 400 aposentados, pa
gos peloEstado, ganhandomais -

que o governador e alguns até
R$ 10 e 12 mil reais", O outro

projeto,Will discussão polêmi
ca tamhém, refere-se a ,admis
são de 123 fiscais de trihutos,

Segundo Wagner, já houve,
CllllCUrSI) púoI i CI I. I)S apJ'( )va(lI)s
roram admitidos mas s() que
nãl I há ,lei aprovada pela A_s
selllhJéia, "AJ,ém disSI), existeilJ
()::; riscais ocupando cargos de

confiança .. quando dcvel'iam
estar atuando na fiscali/,a�..io".
ressallou, lJm riscai de trihutos

ganha, hoje. elll ,média R� :)
miL o que acarretaria. sú de
salário, mais R� ()OO mil.

DOCUMENTAÇAO FOTOC PIAS
AUTENTICADASDOSOOCUMEN·
TOS, DE LICENCIAMENTO
DISQUE DOCUMENTOS ...
(0473) 71·5724/97·8100 197·9718 .,.

.'

Rua Van.nelo da Silva Porto,
309 • Nova Braaßla
Jaraguá do Sul· SC

UMA EMPRESA
, INFORMATIZADA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO rovo- 4 Ge'AAL ,

.Jaraguá do Sul. 25 de julho de

ENSINO

Pro.fessores passam férias em cursos especia
J araguá do Sul . Professo- KanzlercCristinaMarcatto, quejá

'

'Arq

res da rede municipal de ensino oferecem estes cursos hämais tem-

aproveitaram as férias escolares de po, totalizam 1.0ú6 a1UI10S atendi-
, julho I! par- dos. Na área de leitura e pesquisa,

,..-�,-. �-,tícipam de
�.,., "" acontrataçãodeauxíliaresdebíbli- '

cursos de otecas, através de concurso pübli-
".�,A.aperfeiçoa- ,.".••,,.,. co, é outras das meta" desenvolvi-

memo pro- das na área educacional.
fissional, ".... ti Segundo a coordenadora do

promovi- .t1WItItItI projeto Bibliotecas, Escolares,
dos pela se- Rosa Maria Sarti, a compra de

cretaria municipal de Educação. novos livros que farão parte do
Estes cursos, segundo a secretária acervo destas bibliotecas já está

Rosemeíre Vasel, fazem parte de assegurada. Para isso a secretaria
uma estratégia de trabalho na área providenciaum levantamentoda"

dequaliticação técníca. "A preocu- necessidades de cada uina. Outro

pação com a parte física do ensino avanço foi a implantação de um

já 'está praticamente resolvida e curso a nível de segundo grau

a�nos'concentramQs no apri- destinado a pessoas interessadas
moramento de nosso inaterial", diz no magistério. A intenção é for-
o diretor administrativo da SME, marmais emelhores professores,
Ignácio Arednt, pois os cursos oferecidos nacida-

A informática também já' faz de são poucos e não suprem a

parte do dia-a-dia dos a1W10S da demanda. O curso está sendomi
rede municipal de ensino e, neste nistrado desde o mês, de maio

ano, maís três escola" receberam passado, noColégio São Luís e os

eqoipementosperaaulasnestaãrea. alUI10S selecionados assumem o

Rodolpho Dornbusch, Innão Leão
'

compromisso de trabalharem na

e Ana Towe Nagel. Junto com a" rede pública de ensino por um
escolas Alberto Bauer, Albano período mínimo

ASSISTÊNCIA

Conselho vaianalisarpolíticas
,".

-

sociais para ajudar carentes
Jaraguá do Sul • A garantia

dos direitos sociais de grande
parte da população é a principal
meta do Conselho Municipal de
Assístência Social, efetivado no
día 11 deste mês através da

aprovação do regimento intento
e da eleição' de sua primeira
diretoria, presidida pela assis
tente social da secretariamuní
cipal deBemEstarSocial,Soraia
Mueller. A primeira iníciativa
do Conselho, segundo Soraia, é
o cadastramentode toda" a" en
tidades que trabalham com as

sistência social em Jaraguá do
,

Sul para uma futura elaboração
conjunta de programas de tra
balho.

Além do cadastramento, o

Conselho estáanalizando as po
líticas sociais praticadas nomu
nicípio, tanto por entidades go
vernamentais e não governa
mentais. "Precisamos saber que
tipo de trabalho e quais os pro
jetos que cada entidade executa

junto à comunidade",
exemplifica Soraia, que preten
de fazer do Conselho um canal
de comunicação com a comuni

dade, através de repasse de in

formações importantes como a

lei de benefícios continuados,
que garante um saláriomínimo

pormês a toda pessoa com maís
de 70 anos e renda per capita
inferior a 1/4 do salário míni
mo. O mesmo vale pára porta-
dores de deficiências físicas e

mentais.
A discussão a nível popular

aconteceem setembro, com o 10
Fórum Municipal de Assistên
cia Social. Durante o Fórum,
que deve sair antes do dia 15 de
setembro, segundoestimativa de
Soraia, servirá também para a

escolha de delegados para o

Fórum Estadual, que ruirá pre
paraçãopara a Conferência Na
cional de Assistência Social,
marcada para o período 20 a 23
de novembro, em Brasília,

INVESTINDO

Secretâria de Educação, Rasemeire Vase!

Recursos são maiores que o exigia

de gratificação. São, ao todo,
400 profissionais que lecionam
para lI.086 alunes matricula
dos em 51 escolas, dos quaís
9.492 no ensino regular e 1.594
no projeto de educação básica,
paraadultos.
'Uma preocupação Constan

te, segundo a secretária
Rosemeíre Vasel, tem sido a

repetência cujo índice gira em

tornode 14%. Uni projeto pilo
to de educação jntegrada neste
ano na escola Athayde Macha
do deve colaborar na redução
deste índice - a meta para este
ano é bruxar para 11 %. Nesta
escola o aluno chega às 7:30e
só deixa o estabelecimento às

15 horas. Se os resultados fo-

,rym positi vos o projeto será

l\vatlo para outras escolas.

A boaperformancedomuní
cípío na área de Educação é

creditada, segundo a secretária
Rosemeíre Vasel, a uma estra
tégia bem simples: investimen
tos maiores do que os

preonizados pela Constituição
.Federal prevê a aplicação de,
no mínimo, 25% do orçamento
domunicípio. Em 1993, segun
do ela, foram 37%, em 1994
'40% e para este ano umamédia
de R$ 800mil por mês. A ques
tão salarial QOs professores, diz
a secretária, também não foi

esquecídae, com aimplantação
do plano de cargos e salários a

, remuneração foi praticamente
equiparada ao que é pago por
escolas particulares.

'

,

Hoje, por 40 horas/aula se

manais, um professor da rede
com segundo grau ou magisté
rio, recebe R$ 440,74. Quem
tem licenciatura curta, R$
528,90 e licenciatura plena, R$
638,28 pelo mesmo período de
trabalho. Professores com pós
graduação recebem 8% atítulo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Classificados .de

, HildemarMeneguzzi de Carvalho
Juiza deDireito

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
EDITAL DE LEI�ÃO

ADOUTORAHILDEMARME;NEGUZZIDE CARVALHO, JUÍZA DEDIREITO.
DÀ 28 VARA DA COMARCADE JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA

CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC ...

FAZ SABER (em resumo, art. 687'do CPC), o seguinte: - VENDA EM 10. LEILÃO:
- Dia 07/08/95, às 13:30 horas, pelo valor da avaliação devidamente corrigida. �

VENDAEM"2°LEILÃO: -Dia 22/08/95, às 13:30 horas, porquemmaisderemaior
lance oferecer. - LOCAL: - Edificio do Fórum sito àRua Guilherme C. Wackehagen,
87. - PRECATÓRIA: N" 1.091 extraída dos autos de EXECUÇÃO N" 2112-338/9.0
em que é Credoraa AGROPECUÁRIA INDUSTRIAL e COMERCIAL GRANJA
NOVA LIDA. e devedora METALÚRGICA KREIS LIDA. - BENS À SEREM
LEILOADÖS: - 1) Uma Seladora para embalagem de Polietileno, aquecimento
continuo, solda lisa, posição horizontal, solda útil 350mm, avaliada emR$ 2.160,00.
Nos autos não consta qualquer ônus ou recurso pendente - Fica através do presente
edital intimado a devedora caso a mesma não seja encontrada e intimada pelo Sr.
Oãcíalde Justiça. - Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos três dias do
mês dejulho do ano de l.995. - Eu, (Sérgio Alberto Martins), Escrivão Designado,
o subscrevi.

'ADULTOS - ADOLESCENTES,: CRIANÇAS
. CERTlfléllDO CERTIfICIIDO

.•�.
..

t,.� teru a l\l'lll••tIU"n,�II", eíe
0,,\0'8." " "h··"nlll., 1'f",·IIIII'lId9·

W 1:I.urel - 1..1101111.'011
.

rorl..vet·"'�loco::i;"it;,,).eltt pl'llft_C'lr('l!
h'8'or.1O I"'''rtl... do OphtlUo pub"""
reehatIdo ..... ddoda

.

,.;, A

PROMOÇAO PARA O MESDE JULHO/95
Granito Camboriú 10 x 10 de R$ 10,00

por R$ 8,00
Granito Camboriú 10 x 20 de R$ 10,50

por ,R$ 8,80
Pedra revestimento pl parede a partir de R$ 9,OOm2
Pedra São Tomé mineira a partir de

.

R$ 13,90m2
CONHECA NOSSA GRANDE VARIEDADE DE PEDRAS

Rua Silveira Júnior, S/n2
(Próximo ao Ginásio de Esportes)
Guaramirim - SC

Fone: (0473)
73-0027

I-VsEll
TÁ DIFíCIL?
CRISE, INADIMPLÊNCIA DECLIENTES, LIMITE DE CRÉDITo. ..
A SAíDA PARA A CRISE PODEESTAR NA EXPORTAÇÃO DE SEU

. PRODUTO (PAGAMENTO GARANTIDO COM CARTA DE CRÉDITO)
OU NA IMPORTAÇÃO DEMATÉRIA-PRIMA A PREÇOS MAIS COM
PETITIVOS E COM MELHORES TAXAS E PRAZOS DE FINANCIA
MENTO QUE O MERCADO INTERNO.
CONSULTE-NOS/- POSSUíMOS VASTO BANCO DE DADOS COM
OPORTUNIDADES COMERCIAIS DE TODOS,OS MfRCADOS DO
MUNDO (MERCOSUL, NAFTA, u.e.. ASEAN, ETC) E ESTRUTURA
TÉCNICA ECOMERCIAL COMPLETA P/ASSESSORAR SUAEXPOR
TAÇÃO/IMPORTAÇÃO EM TODAS AS ETAPAS 00 PROCESSO.

IMPORTAÇAO&EXPORTAÇÃO .'

RUA JORGE LACERDA, 433 FONE/FAX

CENTRO - JARAGUÁ DO SUL - SC 71· 2 3 8 7

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO'
'..

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COIUU:IO no 1'0\'0·2 CLASSIFICADOS DE OFERTAS

MATERIAIS ELÉTRICOS
,

AGORA TEM NOME

CASA ELÉTRICA
3,;UI�:ltlfJ iIij:Iß,!J 'i i:l:tt@li-$:�lJ:

KITBOX EVOLUTION
Á EVOLUÇÃO EM BOX COM VIDRO

TEMPERADO OU ACRíCILO
IJE:iIt:;1'I fv�rJPEU • UIlHO N�rJ. ACVMVLAÁt:;VA NEM SVJElItA

PERSIANAS VERTICAIS· NACIONAL· APENAS RS 27,60m2
PERSIANAS VERTICAIS ·IMPORTAQA • APENAS RS 90,OOm2

R. Germano Friedmann, 90 (em frente a Nutrimental)
I

GUARAMIRIM - SC - FONE 97-9352

6ér8io'� Cabeleireiro
, 'HORÁRIOPenteado e

maquilagem para.noiva.
Corte. TERÇA A SEXTA DAS
Maqullagen. R:(K) às I 2:00/13J() às 2():(�lhs
Qurmlca. ::::::UUiIWEIIUtIM AOS SÁBADOS DAS
Manioure S:{)() às 12:(lO/13:(KI às 17:!Xlhs,

,\

("
'

. ,�c"':',
. (.',.-

,
.

'

J. SANTOS.,

R_ Athanásio Rosa. 363
Fone 73-0879 - Guaramirim - SC

Comércio deMateriais de Construção e Transportes
.

'

.

MATÉRIAIS ELÉTRICOS· HIDRÁULICOS
TUDO PARA VOC� CONSTRUIR DESDE A F\JNDAÇAo ATÉ O ACABAMENTO

f.=LORICULTURA

ReSEN, HAUS
FONE: 72-2240

PORQUE
'A VIDA,

TEMQUE
SERBELA

'1<�'4.�
�,,4.�
.BUQU�S, ARRANJOS, COROAS,

DECORAÇÕES PI FESTA, MUDAs PARA
JARDIM, PLANTAS EM GERAL

HORÁRIOS: 21 A 61 • 8 as 19hs
Sábados· 8 as 17hs

Domlngos.8:30as llhs
RUA FERDINANDO PRADI, 107
lAT DOMINGOS DA NOVA

JARAGUA DO SUL sc

-- CERTIFICADO

MllST1A ..

��.'
........ " lelll II 81'l1LII dllIU.\Ililf;iio de

OUlOl'88r o' presente cerüílcado ,8
rloricullure R06CII f1eu&

rlo'kl.IL.,.

por hever sldc cons8e,r8do(lI) ein primeiro
lU8tlr na peKluitIB de Oplníão Pública
realizada nalUi cidude. ;

J81'8gUÍl do 41ul.23 de Junho de 1995,

.0 AROMA E O SABOR DONS BONS TEMPOS VOLTAR

PANIFICADORAECONFEITAR
.. .

,

PAOUVINH
Aberto diariamentedas 06:00 às21 :OOhs.

,

inclusive domingos e feriados
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 915 rCentro
Rua Venâncio da Silva Porto, 225 Vila Lenzi

,

(Próximo Weg I)

: 72·124

DiUM NOVO CURSO EM SUA VmA, UM CURSO MEG

Forno à Lenha
Variado Cardápio
Pizzal, Mallal,
Frutol do Mar

Servi90 A La Carte

Completo
RODIZIO DE PIZZA NAS 4dS FEIRAS

Rua Barão do Rio Branco, 195 - Centro

Jaraguä do Sul- SC - Fone: 72-2681

.':;' ..:
"

:..: ": : :

MAJOKA
UNI'FORMES
FÁBRICA DE UNIFORMES

DESTAQUE DO ANO

Rua Domingos R. da Nova, 355
Jaraguá do Sul· SC

CERTIFICADO

IIIIItT�"...,..
:

.,

.

_.. leul n SI'Llla �JUll8Ioç!io de
outcrger o presente ceruücede li

Mejokn Uniform<",.<;
Föb,... IIniro,,,,,..

p(lr havei' sido conllfte,I'od()(n) em pl'imeh'o
hl{\lu' l1J1 pe.!lqU�1 de Qpinifio Dúblice
realizedH ne!lLa cidude.

Jllroguá do .ul.23 de
.

Junho de 1995,

�lflt',....... -

CHtmlUaCAl-lIA MULLzn
ACEITAMOS RESERVAS PARA FESTAS DE:
- Batizados - Casamento.s - 11 Comunhão

o MELHOR RODíZIO E A MELHOR COMIDA EM KILO É NA
CHURRASCARIA MÜLLER. VALE A PENA CONFERIR!!!

Rua: Barão do Rio Branco, 77 - Centro .. Jaraguii do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul, "is de julho de 1995 CADERNOS DE OfERTAS
.

CORREIO DO POVO - 3

raPet :' ",

es 1ao .

,

, x 2
�-,

,40

1/ . Tapetes 2,00 x 2,50 rapetes 2 40
.

,
.

1 SO)l '\ ,00
' x 3,30

'Tapetes,. "Mais de 100 opções em côres,
. äeeennos.etemennos aetepete« e \

passadeiras, todos com o exclusivo
. slstema de resina anti-derrapante com

total garantia de fábrica"

"iii �

'.

Tàpetes 2,00 x 3,00

TUDO Em 3 PAGAmEnTOS ou O mELHOR PREGO A UISTA
,

VIA MOVEI�
Móveis Exclusivos

_-

ENDEREÇO:
RUA PROCÓPIO GOMES DE OLIVEIRA, 1149
SAIA 01 - JARAGuÁ DO SUL - sc

FONE: 72-2453

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POYO· 4 CLASSIFICADOS DE OFERTAS

.

Jaraguá do Sul, 25 de julho de 1

CERTifiCADO
. ':(

MASTE:Â
· '_""L L' L' I'

-

dc.ec... M eID a 81's a .!lU IS OÇ"O e

ouLol'8sr o presente ceruâcedo à

urA . At1ndemia de GinÍlaUcb e Dal'ÇlI
Adodc." de Clnhlll1.

por haver lido COtl.8LíradCl(A) ein pl'illlelr'o ..
hl8!1r no peKtUioM de Oplnl60 P(lbb
l'etllizada tlO'lIw.cldude.

.

ACADEMIA DE
GINÁSTICA E DANÇA

JUI'1I8u6 do .ul,23 de Junho' de 1995, ,

, .�. '�'. �"r , .......:::.:,

CERtIFICADO !
MAST�",. .

.
i

�.I, '.'
_'M Lern o BI'oLa .BU4Irbçßo .de,

.

oul.ol'l\ar o pl'C4Iellle cerUllcado.·,'\i: 6,
.' . Disepcl

.. '"

Lojl! de ElcLrodomé41U(X)4I
· por bavCl" 41ICO cOlWla81'BaO�B) em pl'IWclI'Q!lusar mi pe4lqule de OpiIUßo; P.!!l:?l(Ç.o.i

"

· rcallZIIdB llcala cldIdc. .
LOJA DE .

ELETRODOMÉSTICOS
DESTAQUE DO IH

RUA REINOlDO RAU, 170
FONE 72-1272-

JARAGUÁ DO -SUL � SC

.

. .

.
.

- ...._;�_.... ......----'-- .�

.• • '.

.

.

.

III

UHA • MaterialS para constru,ao
DISPÕE DE:

PORTAS E JANELÀS SOB MEDIDA DE ITAÚBA
MODELOS: Arco .. Reta -' Quadriculada - Normal - Madei
ras para cobertura em Itaúba - Cedro -.Peroba e Pinus.
Porta laminada de imbuia - Caxilhos: Itaúba - Canela -

.

Cedro - Meia Cana - Roda�Pé - Mata Junta - Ferros -

. Tijolos - Telhas - Pis<?s - Forro.

TABUA CAIXARIA R$ 2.IOmz

JANELA ITAlJBA A PARTIR DE R$ 17.00

TUDO O QUE VOCÊ PRECISA PARA CONSTRUIR
: .. .

-

-
�

Rua J9.é Theodoro Ribeiro, 500 - Fone 71-1364
'ao lado do Supermercado 'Junke.'

. Ilh'a d. Figueira - Jaraguá do Sul - sc

'Lay-outs
. Arte-final

Digitalização e Retoques'
>

de Imagens'
. Fotolitos a Laser

C�MUNICAÇÃO LTDA,
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 141 ;. Sala 4

..

Fo�e/Fax(0473)72�1066
8'9251-701 - Jaraquá do Sul - Sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IMPO.RT & EXPORT

ACASA
DO CELULAR II(0473) 71-0803

CLASSIFICADOS DE OFERTAS CORREIO DOPOVO - 5

ACRrLICO
NEON

FACHADA
BACKLIT

LETRAS INOX

Excluelva linha de Antena. pl
celularportátil e rurslm6ve/·

Frequ'ncla_: de 824 • 894
MHZGanho: 13dbla16dbl

TESTE DE
POTINCiADE

SINAL

"

, .$
,

,

�
;; �"''_'

CELULARPT 550 Motorola
1 + 19 vezes de R$ 23,00
CELULAR PT 950 Motorola
1 + 19 vezes de R$ 36,00
(entrega programada)

. &hmmador de
bateria para

telefone
celular

PT
550

Tel. Cei. p/todos os gostos e necessidades, TODA LINHA MOTOROlA· GE 7 ERICSSON
e FUJITSU • Dupla garantia de 1 ano
Acessórloe- Capas, Baterias, Plug'in veicular, antenas, condicionadores, transf, eliminador
de bat. • Assistência TécnicaMeterota- Diversos planos de consórcio (entrega programada) o

.
de ce lu lar e fax. ATeltron não ésó celular, temos também: FAX EQU ITEl, CENTRAIS PABX, �TELEFONES CONV., TELEFONES S/FIO, ES iABILIZADORES OEVOLTAGEM, FILTROS 8

. DE LINHA e outros. Consertos de aparelhos conv. e instalações telefônicas.
TELTRON CELULAR

o

�

Aparelho de Telefone padrão
Telebrás (MF/Decádico)

J

Tel. M6ve/3 Watts potlnc/a KS 200

(InterIor) veicular

. Credenciada pela TELESC autorizada péla Equltel by Motorola, PHIUPS, NUTRON e INTELBRAS ii
UNIDADII'IXA1'X2000 RUA CEL. PROCÓPIO GOMES, 280 - Fone/Fax (04t3) 71-0803 ������----------------------------------�----------------------------------------------__.<

FUJITSU

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Dia 13 de agosto surpreenda
.

. seu pai com um presente que
vale pelo ano inteiro: uma .

.

. assinatura do jornal Correio do
Povo. Seu pai vai receber,
informação, cultura e lazernas

.

páginas do jornal de maior
preferência 'e circulação na

APROVEITE NOSSO
DESCONTO ESPECIAL

.ÄR8:40
PORAPENAS

R$25,OO
,80

PORAPENAS

,R$ 42,00._

'r�glao.
Este presente seu pai não vai -

esquecer tão cedo ..

, r-----------ENViE--ESTE-CUPOM--P-OR-FAX:--P-ELO------------CORREIO OU LIGUE f»ARA CP EDITORA. . -

I
I
I
I

CORREIO DO POVO· I
.

Avenida Marechal Deodoro, 122 - 19 andar �
I

Escolha SUÇl opção .e forma de pagamento (Marque com um 11)(")
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Cento e dezenove anos depois de sua funda

çäo. Jaraguá do Sul atravessa uma fase de
franco desenvolvimento. Mas não deixa de

\

ser encantadora e acolhedora.

São os votos de j'JOi!
m:mv 0473 - 710499

Menegotti Veículos

'PARABÉNS
JARAGUÁ DO SUL
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FRAGMENTOSEDITORIAL

Sem conflitos A história une dois séculos
de conquistas e tradiçõesAemães, italianos, poloneses e húngaros

formaram os grupos étnicos que, há mais dc um

século, precisamente II Y anos, começaram a

construir Jaraguá do Sul, transfonnando-a, com
seus descendentes, em uma potência econômica
de SantaCatarina, hoje a terceira maiorgeradora
de impostos do Estado. A antiga colônia cres
ceu, desenvolveu-se e atingiu fronteiras inter
nacionais pela qualidade de seus produtos sem,

contudo, desumanizar-se. Jaraguá do Sul, se

comparada a outros grandes centros urbanos

catarínenses, ainda oferece inegáveis possibilida
des de se ter qualidade de vida.

Suas mais de 1200 empresas, de micro às de

grande porte, são exemplo dapertináciaherdada

dos primeiros colonizadores e hoje garantem
trabalho e geração de riquezas. A explosão
industrial, porém, não foi um indicativo de

degeneração da vida. Ao contrário, har
monicamente todo o processo desencadeou-se
ao longo das décadas permitindo ser a cidade
uma exceção à regra, hoje. A população, por
natu reza de índole pacata, contri huiu decí si va
mente para que Jaraguãdo Sul seja, ainda, uma
cidade boa para se viver e construir um futuro

de perspectivas positivas. O antigo c o novo

convivem sem conflitos maiores, legando às

gerações futuras a certeza de que pelo menos

neste pedaço do Brasil a vida há que ser

ferrovia. j.í obsoleta diante das
modernas tecnologias utilizadas
em ferrovias dc outros países.
serve apenas para o transportc de

cargas.
Os húngaros, uma das etnias

que colonizaram Jaraguá do Sul,
trouxeram com eles a receita dc
um delicioso prato que todos co

nhecem: o strudcl. Mas toram os

alemães os rcsponsäveis pela
maior festa dc tradições que
Jaraguä do Sul tem hoje e já
conhecida em todo o Brasil: a

Schützenfest (Festa do Tiro), co
muns até hoje em dezenas dc

sociedades organ izadas que man

tém cstc costume, Poloneses c

italianos, mestres no preparo dc

pratos até hoje degustados por

quase toda a população, a cxem
pio de húngaros e alemães

trouxeram consigo a alegria de

viver com seu folclore e suas

tradições,
Neste pequeno rcsu mo da

história dc Jaraguã do Sul, dois
órgãos de imprensa locais são
partc integrante deste processo
dc desenvolvimento a partir des
te século, UmdeleséoCORREIO
DO POVO, primeiro jornal
impresso do município fundado
em 19'19 por Venâncio da Silva

Porto, portanto há 76 anos, O

outro é a Rádio Jaraguä,
inaugurada em julho dc 11.)48,
Em 11.)66 a cidade ganhou sua

primeira repetidora dc televisão
com sinais da TV Paraná canal ö.

Ä culunizaçâo do Vale do

ltapocu e dc Jaraguä do Sul as

semelha-se, em pane. ao des

bravamente dc tantas outras

rcgiôcs 110 século passado, Aqui,
cm I H76, o engenheim Emílio
Carlos Jourdan. veio medir as

terras que a princesa Isabel, ao
casar com o Conde D'Eu, em

I R74,rl!ceheu como presente, Foi
o inicio dc tudo, Na época,
Jaraguá do Sul pertencia a São
Francisco do Sul. Pouco depoi\
Paraty (hoje Araquari) des-·
mcmbrou-sc de São Francisco,
anexando Jaraguá que, em 188:1,
COIlI a criação do município de
Joinvillc passou a pertencer a .

estc até suacmancipação política
cm 11.):14,

Durante totío cste tempo, é
bom lembrar, longas foram as

pendengas políticas e os intc
resses comerciais que geraram
seguidos conflitos pela disputa
das terras generosas do Itapocu.
O grandc salto em direção ao

desenvolvimento efetivo deu-se
com a construção da estrada de

Ierro, apartirde 1905, inaugurada
oito anos mais tarde entre São
Fruncisco do Sul e Rio Negro
(PR), Toda a produção agrícola,
industrial e do setor madeireiro
ganharam extrema rapidez no

transpurte se considerarmos que,
até então, tudo dependia de cava
los e carroças, Também os via

jantes, em grande número foram
diretamente benefícíados. Hoje a

generosa, sempre.

Praça Ângelo Piazera e a prefeitura, harmonia entre o antigo e o moderno

Salve dia 2S
Parabéns

Jaraguá do Sul

·119 anos·
* Dia do Colono

* Dia do Motorista
* Dia do Escritor

* Dia da Imigração Alemã
no Brasil (1824)

Acuediano« 9Uf: () HOMfM fA/
/

SEU MUNdo, nco/Hf �fU

CAMINHO, f Sf.MpNE HÁ UM diA
de COlHER o r;JUE plovtoo.
Hoje POdf-MOS CONfEMplAR COM

oeculko o oue JA RFA/izAMOS, F

juvro« COM A COMUNidAdE
CAtYliNHARM05 pOR di45
MElHORES.

I� JORNAdA RUMO AO ANO
2000 CONTINUA /I

ADEMARDUWE
Secretário Estadual Desenv.

Urbano e Meio Ambiente

Ivo KONEII
DEpUTAdo ESTAdUAl (PMDB) ,
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POPULAÇÃO

Censo diz que há mais de 100 mil habitantes
porre. Vila Nova, Vila Lenzi,
Tila dos Monos, Jaraguã Es

qucrdo, Bacpcndi, Amizade e

Centro são os que rcuncm maí

orcontíngcnrcpopulnclonal. Da
população atual, maís de 6( lmil

já são eleitores e foram respon
sáveis, no ano passado, pela
eleição dc três deputados esta

duais e um federal cujas bases

políticas estão assentadas na

cidade e região: Udo Wagner
(PPR), Geraldo Wertunghaus
(PFL), Ivo Konell (PMDB) e

Paulo Bauer (PPR).
Números mais atualizados,

levantados pela secretaria mu

nicipal dc Indústria, Comércio
e Turismo indicam que a maior

absorção da mão-de-obra dis

ponível sc dá pelos setores têx
til/vestuário (47(%,), metal-me
cânico 02(i() e alimcnucio
( I I c.;;). A pesquisa também
mostra que 56(%, dos trabalha
dores locais possuem casa

própria. Maioria da população tem de 20 a 40 anos

Afinal, quantos somos'! Há

alguns anos é polêmica a dis

cussão sobre o número do habi

tantes dc Jaraguá do Sul. O
ülunu I censo feito pelo Inst ítuto
Brasi lcin I dc Geografia e Esta

tísticn (IBGE), em I l)l) I .rnos
tru números por uns contesta

dos porque acham muito c por
outros que acreditam ser a po
pulnçãu menor que o indicado
na época. Porém. para Iodos os

efeitos. éramos dc acordo com

o 1B(;Ehácercadequatroanos
dc I 10.576 pessoas com os se

guintes percentuais por faixas
dc idade: 24.05X com até 20

anosdeidade(31.141i(l:()O.112
com até 40 anos (7X,56(i() e

ucima cíc 40 anos. 16.406 pes
soas (21.441i( l.
Tudo csrc contingente

pl ipulucional csuicspulhudo por
33 hnirrox dimcnsionudos no

mapu ollcinl da prefeitura. cuja
maioria utiliza o ônihus colcti
VI leIHilI I prt ncipal mck ide truns-

a gente quer 'A
MarisolJaraguá do Sul é a casa da Marisol. E a gente fica muito feliz em poder

comemorar juntos a nossa data querida. 25 de julho. 119 anos da nossa cidade.
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Feira da Malha mostra o Programa de hoje começa na praça

que hâ de melhor no setor Illll:lú'I'ÍIll{1I1iavl\'Íl'a prouru-
1ll;lIla para a� I) Illlnl� da munhà d,

IUlk nuuvuru. ol'ki;lIllll.'llh:, a�

VOIll�'1ll1Ira,'I'I�'), do), I II) :IIIO� dI.'

I'lIllda,'ilolk Ja1'llgu;'1 do Sul. Au
torid;llk� �' �'oll\'idado), purttci
pum Ik llolll�'llagl.'ll� l.'spl.'dais ao
MIlli da Banda Musteint do Scsi l�

da� ümfurrus da Escolu Munici

pal Alhun« Kanzler I.' do Instituto
Educuciuna l Jangada, Na

�l'qlll'nl'Ía. umn aprl.'�l.'ntlll;i1o do

.!.!rllpp Los Atipuk. COIll músicas

undina«. Na mesma praça, lia

vandla dc areia acontecem as par
tidas filiais do I" Campeonato dc

Vllki lntcrhairros e. àx II horas.

xhow VOIll a duplu Edel' I.' Jane, dc

QUALIDADE

Tumhém como pane dos
I II) unus d� rUIHIlIl_:ào d�

Jaf'llgulÍ du Sul ucomccc a I)"

0di,flll da FI.: i ru da Malha.
evento que .i:l ultrapussou IIS

limltbs tcrritoriais dc Santa
Catarina e que prossegue. no

pavilhão "B" do Parque Muni
cipal dc Eventos até o próximo
din _j(). Nesta feira. visitantes e

compradores podem ter uma

idéia concreta til) potencial pro
dutivo da empresa regional no
setor dc malhas, SÜll maix dc X( I

empresas mostrando. acima dc
tudo. qualidndc que jlÍ dita a

moda em graudes centros do

país. além dc abastecer merca
dos externos COIll cxportuçöcs
signi ücuntcs.

Mas a feira nãn cstti con
ccnt rudu apenas no Parque,
Centrais dc compras e postos
dc vendas local izados na chu
lIlada"Rllta da Malha". COIllO
a região é conhecida. adcriram
ao eventu pcla primeira VC/..

resultado de um trahalho t1c

par<.:eria entre Iidcran<,:as em-

prcsurlnls. setor púhlic« c ioda
a lndúxtrin du setor. A partlcl
pa,:10 dc muitas empresas rui

vinhl lizndn pctu apllilHladl1 pela
prclcituru. Will suhsídio no

custo dos cstundcs. além dc

patrocínio na divulgaçã«. Plu-
cax e banncrs si nal izum as li li as
que aderiram li feira Iora du

Parque dc Eventos.

Apoio
Também ncstc ant I a Feira

da Malha está melhor

estruturada no que diz respeito
a estrutura dc apoio logístico
aos visitantes, especialmente na
área dc alimentação, No pavi
lhão "C", onde acontecem ox

eventos artístÍ(.;os e culturais c

I )sdcstlll.!s di{u'Ílls dcmoda, tum
Mm Iuncinnu um resrauraute

completo, com pratos típicos.
uma chopcrin c uma confeita
ria, Além disso, outros 26 110-
xes <':0111 lanchcs rlÍpidos. sor
vctcs. t1occs, souvenirs. produ
tos artcsanais, hijouterias e

hrinquedos estão ü disposi<,:ão
dltt púhlico.

Oportunidade para se comprar por hon,� preço,�

SEGUE A FESTA

Mass.uunduha.

A partir das I" horas a prouru-
1lI;II,iuI prossegue no Parque Mu

nicipal dc Eventos. com dcxfilc dc dl'sfik dI.' nllldas l' i'IS ::! I horas.

modil� no pavllhüo "C''. Às 1:; show com o grupo Los Atipak:
horus.un puvilhü« "A" .tunlc dun- Amnnhá. dlu ::!(). u utl'ill,:illliku por
cume com o grupo Multi Som. dc l.'tlntu du Noite du Trudiçüo Polo
Induiul. Às 17 horus, dcsfllc dc ucxn. com presença do Musical
modas: It) horus.u« pavilhüo

"A". Trndyciu Polxku, dl' .Iuragu;'1 do
xhow com Jun c Murcd: :W hmas. Sul. l' (1I11PO FolcllÍrico PololIl.'sa

Povo ordeiro e trabalhador

que faz o progresso deste
3°Parque Industrial de

Santa Catarina

STIV . Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário

· •••• • •.iiiiäl.·•••••··

.1

l.uhlin. de I ruti (PR I, Às::! I horas.

hni k com o Trio Hdl'!weis, dc Silo

Iknto do Sill. Na noirc Polonexn
IIS \'isitantl',� pOlkl'iHl provar dclí
das 1.'01110 o picrnqui l' o uluscki,

cntn: outros pratos qUl' sl'rilll sl.'r
"idos,

119 ANOS
UNA VIDA t TANTO

PARABÉNS JARAGUÁ DO SUL

Jaraguá do Sul · 119 anos· Hoie é dia de comemorar com o vizinho mais velho ·

· Com o homem do campo
• Com o irmão caminhoneiro •

Câmara Municipal de Guaramirim

D ia do Colono

Dia do Motorista
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Nosso comércio éforte
o comércio dc Jaraguä UO Sul 0

bastante divcrxificado. É forte. Sô precisa
mos conca-tenar algumas iniciativas, esta
bclcccr planos conjuntos e concentrar for

ças para que consolidemos Jaraguá do Sul
como um verdadeiro pólo comercial da

região. Há potencial e qualidade de sobra

para tanto.

É justamente ,ú que entra a Câmara de

Dirigcntcs Lojistas. É aqui que sc concentra

boa parle de nOSS,L" idéias e de nossos pbUlOS

para esta gestão que tão somente iniciou.
Emendemos que a nossa consolidação de

Jaraguä do Sul como pölo comercial da

região é UI.! faLO um grandc presente para
lIossa cidade, que esta tÚ toda mohilizada

para comemorar seus J 1 t) !UlOS de íundação.
Para chegarmos a lai objetivo, amissão

maior daCDL é se fortalecer, buscando no
segmento os ecos necessários às SWt" inici
ativas. Por isso estamos renovando os con

tatos e os esforços para unir a classe em

torno dc objetivos e elegermos algumas
prioridades.

Aqui estão elencadas diversas questões
pertinentes ao comércio, em todos os seus

aspectos. Dc início, precisamos que se im

plante, de imediato, a tão faladaZonaAzul,
lia área central, para regularmente e me

lhorar o sistema de estacionamento de vç,
Iculos 110 centro de Jaraguä do Sul. A CDL
entende que não é necessário esperarmos as
mudanças no sistema viärio, previstas ain
da para cstc mIO, para que seja implantada
a Zona Azul. Precísnmos disso Já.

O comércio local tem um peso de extre
ma relevânciaparao desenvolvimento eco
nômico de Jaraguä do Sul. Os empreende
dores do setor sempre buscaram o que há de

... lido Domingos Vargas

melhor e trabalharam efetivamente para o

crescimento da economia dc Jaraguä do

Sul. Como prestadores dc serviço, hoje sc

modernizam. buscando novas técnicas dc

administração, melhor qualidade, melhor
visual, enfim, a qualidadc que Jaraguá
merece. Tudo sc faz paraatcndcr c hem, aos
nossos clientes. Aqui entra agora a CDL
com um de seus melhores objetivos: A

implantação do curso dc tecnólogo em

comércio. Se a qualidadc no comércio é

fundamental para competitividade que o

mercado exige, a formação (hoa) dos pro
rissiouaís é imprescindível como passo ini
ciai de todo esse projeto de melhoria.

,

Essa nossa força como pölo comercial
ser{l m�ús uma voz mostrada este ano,

quando faremos uma nova edição da já
consagrada promoção "Compre Com Sor
te". Vamos colocá-Ia na rua novamente.

Desta vez" no entanto, nosso propósito é a

participação maciça das lojas da cidade.

Nossa meta é que todos participem.
Estas iniciativas já estão sendo respal

dadas com o trabalho preliminar, Estamos
em contato com as autoridades de vários

segmentos, em especial com o setor público
e com outras entidades afins. Estamos bus
cando parcerias, o caminho maís seguro
para se somar conquistas. Queremos
parcerízar as iniciativas porque almejamos
o bem comum. Vamosmovimen�1I Jaraguä
do Sul e mostrar toda nossa força. Mostrar
que o comércio local é forte, tem qualidade,
está coeso e é unido e partícipatívo. Enfim,
vamos mostrar que somos, efetivamente,
um pólo de referência regional!

... Presidsnte da CDL

Ao VAlOROSO HOMEM do

CAMpO E AO MOTORiSTA A

NOSSA HOMENAGEM. JUNTOS
COM rods COMUNidAdE E COM

MUiTA lUTA, GARRA, EsfORÇO E

dEdiCAÇÃO CHEGAMOS AO

POTENciAl dt hoje. OUE DEUS
NOS dê A pAZ QUE PREciSAMOS

PARA lUTAR SEMpRE.
PARAbÉNS JARAqUÁ do Sul

pelo SEUS 11 9 ANOS.

PEdRO GARCiA
(VEREAdOR PMDB)

JAS
FiBRICA

Nos orgulhamos de

pertencer a essa co

munidade ordeira

que faz da valoriza
ção humana e do tra
balho suas principais
razões de existir.
PARABÉNS

Jaraguá do Sul-119 anos

ROSEMEIRE PUCCINI VASEL
(VEREADORA E SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)
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Parque fabril é o terceiro de Santa Catarina
Jaraguá do Sul tem um di

versíficado parque industrial
com mais demil empresas, ter
ceiro maior de Santa Catarina
onde acconomiaestãalícerçada
principalmente nos setores têx
til, do vestuário, metal-mecâni
co e aI imentício que empregam

.

l)O% damão-de-obra. Entre el as

predom inam as de pequeno por
tc: l)4c�, têm menos de 100 em

pregados e somente 6% das in
dústrias têm até SOO ou maís

empregados - são as chamadas
dc grande porre,

Os dados constam de levan
taurentos feitos pelo projeto
Jaraguä 2( I I (I, coordenado pela
secretaria municipal de Plane

jamento e incluem cifras relaci
onadas com o faturamento do

parque industrial jaraguaense,
Por exemplo, X2% destas em

presas têm um faturamento anu
al em torno de US$ SOO mil e

INDÚSTRIAS

os US$ 50 milhões. Acímadls-
. so, apenas I %. De todas as

empresas instaladas, a grande
maioria (72%) é de Jaraguá do
Sul ao lado de outros 18% que
são originárias da região norte

do Estado e do Vale do Itajaí.
i Do total, 20% das empresas
não possuem instalações pró
prias e 68% não investem na

formação demão-de-obra. Pio
neirono atendímentodeum tipo
de comércio denominado de

"sacoleíros", que desde 1981

passou ase constí ruirnu 111 gran
de filão de negócios, o municí
pio tem, hoje, maís de 300 pos
tos de vendas localizados na

chamada "RotadaMalha", que
apresentam umaexpansão con
tínua. E é sede de cerca de 500

empresas têxteis, algumas de
las com projeção internacional

exportando para diversos paí
ses da América do Sul e Euro-

somente 17% delas alcançaram pa, principalmente.

Hoje enviamos nosso

forte abraço a 'todos
. aqueles que transpor
tam a nossa riqueza e

aos que produzem nos

so alimento. E também

a .laraguá do Sul. pelos
119 anos defundação.

Votos de PAULO FLORIANI
(Vereador PPR)

lndustrialização da banana na Duas Rodas

2S de Julho
PARABÉNS
Jaraguá do Sul

119 anos

Dia do Colono
Dia do Motorista

Nosso abra,o
UDO WAGNER
(Deputado Estadual·PPR)
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�A rotina das pessoas toma-as indiferentes às coisas que as cerCCIII1. Por isso, às I'e;:es CiS

belezas da cidade acabam passando desapercebidas, como o que mostramos abaixo.

Vi.�1a parcial do alto da sede daMBß

Igreja Matriz ,lijão Sebastião

Ruas urbanizadas valorizam os imóvei.�

Adultos e crian

ças brincam na

praça

A alegria dajuventude nos pavilhões da Schützenfest

o CENTRO EDUCACIONAL SIGMA PARABENIZA JARAGUA DO SUL
PELA PASSAGEM DOS 119 ANOS.

COMUNICA TAMBÉM QUE ESTÁ COM MATRíCULAS ABERTAS PARA:
SUPLETIVO 12 E 22 GRAUS • PRÉ·VESTIBUlAR SEMI·EXTENSIVO

"Ignorância não se cultiva, combate-se"
Av_ Marechal Deodoro da Fonseca, 1067 - Jaraguá do Sul - se - Fone: (0473) 72-3463
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SERVINDO

Ciluma põe qualidade na

mesa dos trabalhadores
Em I t)� I, a Ciluma Industrial Ltda.

começa a servir as primeiras refeições
coletivas na cidade de Jaraguá do Sul,
Implantando desta forma um novo con

ccito em alimentação no norte do estado.
Hoje, 14 anos depois, este pioneirismo

fez da Ciluma uma empresa conhecida e

respeitada pela experiência no ramo em

todaaregião, Atualmenteo grupoCiluma
atende Jaraguá do Sul, onde conta com

mais dc 50 clientes e mantém um

refeitório modelo montado na Zanotti
Indústria e Comércio de Elásticos, e em
São Bento do Sul, servindo a mesa de

aproximadamente 40 empresas. Estas
duas cidades respondem por 85% da

produção da empresa. Schroeder e

Guaramirim são outras cidades, onde a

Ciluma também estápresente. Depois de
enfrentar as crises econômicas que
assolaram o país a Ciluma passou a

utilizar novos ingrcdientes que
diferenciaram sua cozinha: começando
por reformas administrativas, centra

tandn pessoal especializado, adotando
um controle dc qualidadc criado pela

própria empresa e entra agora em uma

fase de expansão, com o objetivo de

conquistar novos clientes em outros

mercados. Para isso, o grupo Ciluma
prepara novos investimentos destinados

àmodernízação desuacozinha industríal,
personalização de seu atendimento e

profissionalização de sua equipe.
Para consolidar sua imagem industrial,

a Ciluma conta com uma campanha de

marketing desenvolvida pelaMulti Idéi
as (agência de Jaraguá do Sul), que
apresenta em sua primeira etapa uma

estratégia publicitária para fixação da
nova logomarca da empresa.
A Ciluma participa também das

tradições da nossa região. Por esta razão,
faz questão de estar presente em todas as

festividades locais. E como não poderia
deixar de ser, estará marcando presença
na 9" Feira daMalha com um restaurante,
servindo um bufei variado que inclui o

preparo de pratos típicos da cozinha ale
mã. Umaboaoportunidade paraconhecer
a qualidade ele quem tem 14 anos de

Iorno, fogão e Jaraguá do Sul.

A DUAS RODAS TEM DUAS BOAS UZÕES PARA FAZER
UM ANÚNCIO COM UM SORRISO DESTE TAMANHO.

A primeira é que Jaraguá do Sul,
a nossa linda Jaraguá, está
completando 119 anos.

A segunda é que a Duas Rodas,
orgulhosamente, está há 70 anos

fazendo parte desta história.
_-

1;,-0',01Doas Rodas! -

�o', JJ Indostrial
'-_-O

�--------------------------------------------�"

Em cada enxada na terra o Colono
cotoce um mito de esperança que
o amanhã será melhor. Em cada
estrada, o Motorista aguarda com

ansiedade, que a vida lhe seja
mais justa. Por que então não nos

unirmos nessa mesma esperança1
Parabéns, Colono e Motorista.
Nós também vivemos o teu dia.
Nós desejamos também abraçar o
povo de Jaraguá do Sul, pe/os
119 ANOS DE FUNDAÇÃO.

Prefeitura Municipal
de Guaramirim
Administração 1993/1996

Victor K/eine
Va/dir Vick

Os anos passaram voando!
Mas Iaraguâ do Sul está

,.,." 1;:;":l;:lm:::1::':':li11lht::::"cada vez mais cheia de vida,
mit 1j1m! ':::lllltff:::'

desenvolvida e investindo no
Av. Mal. Deodoro, 122 seu futuro, e nós da VARIG

Fone: 71·0091 •

a parabenizamos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TRADiÇÃO

Necessidade acabou virando uma festa
Uma das tradições trazidas

pelos imigrantes alemães e até

hoje preservada em Jaraguá do
Sul é

acompetição de tiro ao alvo.
A Schützenfest - Festa do Tiro ou

dos Atiradores, começou em po
voados da Alemanha como

organização de defesa centra

grupos dc ladrões ou inimigos. E,
para isso�era precisomuito treino
o que acâbou por gerar competi
ções que homenageavam o

vencedor com uma grande festa
reunindo todo o povoado.

Quando chegaram ao Brasil,
em terras bastante inóspitas na

época, carentes de lazer os

imigrantes continuaram a

tradição organizando-se em soci
edades de atiradores. Uma das

primeiras de que se tem registrado
em Jaraguä do Sul foi a Socieda
de de Atiradores Germânia, tun
dada no ano de 1906. Até hoje
estas sociedades se reúnem e

realizam, uma vez por ano, com

competições de tiro, bailes, comi
das típicas e muito chope. Há
nove anos esta tradição trans

formou-se numa festa de maior

porte e levou a Schützenfest a ser
conhecida em todo o Brasil

mostrando, também, o folclore e

outras tradições da cultura

germânica. Para este ano, com

base no que viu na 466" edição da
Schützenfest de Hannover, na

Alemanha, o secretário munici

pal deCultura, Esporte e Turismo,
Baldu ino Rau lino, pretende
íntroduzir pequenasmodificações
na 9" Schützenfest de Jaraguá.
Uma delas é levar ao desfíle um

maiornúmero de bandas equebrar
sua formalidade com tlores
multicoloridas e em quantidade.
Os atiradores terão um auteridor
de alvos informatízado.

"A ••ior .tratio
de ullla
cidade

Jaraguá do Sul. 119 anos
com muitas qualidades. Willst

Nossomuni(ípio
loz naplsssnis
tJ (ominho

pOlO o Ivlulo.

PDrDblllS

GRANDEZA!

Jaraguá do Sul

119 ClIIDS
,._, J ,'"

Lio Tironi (PTB)

09,OOh

Dia. 25

19,30h

Dia. 26
Noite da 1i"adlção Polonesa
Al,resenlnçllo do "Musical Tradycla
Polska" de Jaraguá do Sul (SC)
Apresentação do "Grupo Folclórleo
Polonesa Lublln" de lrati (PR)
Baile com o"Trio Bdelweís" de São
Bento do Sul (SC)
Local: Purque Municipal de Eventos -

Puvllhllo A
A purtlr das 20:00h será servido o

prato Uplco Plerogul, Alusckl, etc...

17:00h

Dia. 27
Recepção do Cônsul da Hungria
Locat: Prefelturu Municipal de
Juraguá do Sul
Noite da Tradição Húngara
Início do Baile com o "Grupo Cigano"
de Silo Paulo (SI')
Apresentação do "Grupo de Danças
Húngaras D(lnat{ll" de Jaraguá do Sul
Local: Parque Municipal ele Eventos -

PavllhAo C
Ap rcsenraçäo do "Grupo de Danças
1'01,,161'lc08 H(lIIgorns Pántllka" de Silo
Pnulo (SI')
Local: PIII'CIUC MUlllcll'lIl de Eventos -

Povllhilo C
A I'MUr dll8 20:00h 5er6 servido prato
tfl,lco
Dia 28

20,OOh I'lnnl do III Festlvnl Reglonol da Conçfto
Sel·tlllleJIl com o "Musical Trllnsllll1�
rlclI" de Jllrllguol do Sul (SC)
Loenl: 1'lIr'l"e M'"llclpol de Eventos -

I'ovllllllo A
'

08,OOh

1S,OOh

17,OOh

20,OOh

20,OOh

24,OOh

11,OOh

1S,OOh

17,OOh

19,OOh

21,OOh

22,OOh

Pr.grantafã. d•• dIa. 25 a :10 d. 'v,,,••
20,OOh XIV Tbmelo Cidade de Jaraguli do Sul -

Bolilo 16
Local: Sociedade Esp. e Recr. VlelrenleCerllnônla Clvlca com aprcseuração:

Banda Musical do SESI
Fanfarra com um plsto da E.M.E.F.
Albano Kanzler
Fllnfarra com um plsto do Instituto
Educllclonlll Jangllda
Presença de Ilvtorldades
Loclll: Praçll Angelo Plazera
Apresentação do Grupo "Los Atlpak"
(RS)
Local, Prllça Ângelo Plllzera

��:..: t�t!::u:I����,ato de Vôlei de
Apresentaçêo da dUl,la "Eder e Jane"
de Massaranduba (SC)
Tarde dançante C0l11 o grUI)O IIMultl
SOI11", de Indalal (SC)
Local: Parque Municipal de Eventos -

PavllhAoA
Show COI11 11al1 e Marcel"
Local: Parque Municipal de Eventos -

Pavllhilo A
Apresenração do grupo "Los Atlpak"
(RS)
Local: Parque Munlcll,al de Eventos -

Pavllhilo C

10,OOh

10,OOh

11,OOh

1S,OOh

19,OOh

21,OOh

21,OOh

1a,30h
19,30h

21,30h

21,30h

Dia 29

PREPARE-SE PARA VIVER GRANDES
EMOÇÓE� NAS COMEMOR�ÇÓES DO
ANIVERSARIO DE ,1ARAGUA DO SUl..

XIV Tbrnelo Cidade deJaragu6 do Sul -

Boillo 16
Local: Sociedade Esp. e Recreativa
Vlelrense
Apresel1taçlo de "Ricardo Show" de
Jaragu4 do Sul (SC)
Al,resentaçAo do Grupo de Dança"Laçol
de Tradlçllo" Adulto e Infllntll de
Corup4lSC)
Conserto de Inverno da "Orquestra de
Cordas da SCAR"
Local: Anßteatro da SCAR
Noite da 1i"adlçAo Gaúcha
Baile COI11 o "Grupo Fogo de Chilo" de
Curitibanos (SC)
Balle COI11 o "Grupo Quero-Quero" de
Porto Alegre (RS)
Local: Parque Municipal de Eventos -

PavllhiloA

Di<� 30
Apresenração do Grupo Musical Solo de
JIlragu4 do Sul (SC)

,

Apresenraçäo do "Grupo Prod�tos
Notáveis" de Tlmbó (SC)
Tarde Dançante COOl a "Banda Real" de
Medianeira (PR) _

Local: Parque Munlciplli de Eventos -

Pavllhllo A
Apresentação do Folciore GermAnico
Local: Parque Municipal de Eventos -

Pavilhilo C
Apresentação de "Mauricio e Mauri"
Local: Parque Municipal dc Eventos ..

PavilhiloA
Show Pirotécnico
• Os Jogos Escolares de Jaraguá do Sul
terão continuidade no período de 14 a

21 de julho nos seguintes locais:
Ginásio de ESl,ortes Arthur Múller
AABB
São Luis
SESI Centro Poliesportivo
• A II" KOLONISTENFEST - Festa do
Colono acontece nos dias IS e 16/07/95

Durante toda a IJrogr4ll11açAo da Feira
da Mnlha seräo realizados DesflIcs de
Moda nos I,avllhôes do Parclue
Munlcll>al de Evento.

,

JARAGUA DO SUL • 119 ANOS
SÃO CRISTÓVÃO· SANTO PROTETOR DOS MOTORISTAS
DIA DO COLONO· O NOSSO ALIMENTO DE CADA DIA

RESTAURANTE ITAJARA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



, Jaraguá do Sul, 25 de julho de 1995 J ARAGUÁ DO SUl / 119 ANOS CORREIO DO PO\'O .11

Saneamento básico em todos os bairros

Bseola Ana Tower Nage� uma das seis já informatizadas

Ruas asfaltadas, no centro e bairros. Urbanização e modernidade

,
,.'
li

l"

Novos abrigos de ônibus, conforto para usuârlos

,

I

Ponteem concreto ligandoa VilaNovaao Centro, rapidez no trânsito

Parle da novafrota de máquinas e veiculos

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JARAGUA DO SUL

• MELHOR PRESENTE QUE A PREFEITURA PODE DAR PARAJARAGUÁ DO SUL,
NOS SEUS 119 ANOS, É CONTINUAR TRABALHANDO SEM PARAR PARA

MELHORAR CADA VEZ MAIS A QUALIDADE DE VIDA DE SEUS.HABITANTES.
Qualidade de Uda

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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araguá do Sul e alcelis

"FRANCillSING"
Rua Carlos Blanck, 221 - Fone: 71-3166

Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Dia 13 de agosto prepare uma surpresa
especial para seu pai. Mande uma mensagel'D-.
através das páginas do Correio do Povo.
São 4 tamanhos de anúncio para você

escolher a melhor forma de .

,.-------------�

expressar seu sentimento. Neste
Dia dos Pais faça urna grande
homenagem à este grande

�

homem e mostre qu� você é um
bom filho do pai.

R$15,00

Mande uma

··R$10,OO
I,

.. R$ 30,00

I,
.

. R$30,00
,I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Cla��ificados de
,�

------------------------------------------�II

ACUPUNTURA II
I:

São Camilo
Dr. Marcos Fernando F. Súbtil

,!iJl',.âll., .. ,t.IU.�'ö:�'â'�,;, APO�$O�:","F�N"�' ,,'

Medicina do'Trabalho • Fraturas· Urginclas
Doenças de Coluna, Lesões do esporte· Cirurgias do Joelho
Exames: admissionais, demissionais e periódicos
Horários atendlment�: 8:30 ãs 11 :30 e 14:00 ãs 18:30hs.

, O�O "-_II!II!!.
,�

CRM 6465

Dr. SérgioAlbuquerque

Tratamento de Obesidade, Enxaqueca, Dores Museu/ares, Coluna,
Sinusite, Estética Facial e Clinicá Geral.
-

R. Paulo Butschardt, 84 • Galeria Paulo Donini
Sala 05 • Fone (0473) 73-0393 • Guaramirim • SC

LABORATÓRIO

fllMING

•

..,.......----=-=jl

CERTifiCADO CLfNICA VETERINÁRIA
'V:.m I �"I. ..U.'h�ftn d.

out.o�8lr o pr_nte cerUllcldo ,

,

Labornlbrio rlcming
An�liIco Chnlo••

pt'll' IUJYClr. .ldt1 döll.ftl.\l'tld(1(n) C'!m l"/linu'!\II'C'I
1111:\""'" 1....... '''.. ,110 t,�;110 I>uhb
,,,,nIlMl.tu I�" ckfl..te. _

CLíNICA E CIRURGIA DE PEQUENOS ANIMAIS

VACINAS, EXAMES LABORATORIAIS, TOSA E BANHO

DESTAQUE DE 111 lUGAR COMO
MELHOR ClíNICA E MÉDICA VETERINÁRIA

VIDA

CERTIfICADO

;;.
•,,,' 1"1'1"'"I'N'....-t.� �;tI a xre n .-.(1 J.� a�{I�)' c

OHi",r$i:l' .
o. Pi'{,:,�"!t;tt:; cr,":fl.l!km:lo !;

CjÍítk't� V(.:::t-:;rrl�{H'kl. is»: Vidh
'.:�":"" �,',.;.:i!,1.<h

pce Íl!1ve(' .tIidv ,:,)n.·1<lIe.rnd('(,I) �ifl �;rlllF;::)r:.)
iW:-df {\:;1 !X'..i,:qUl..;,(j ele (1p:niij0 P"iibJk,fI r

:::,:::: '"C, ••,J
RUA REINOlDO ,RAU, 576
JARAGUÁ DO SUL - SC

FONE:
7�-2755

CIRURGIA DENTISTA

. Dm. ÂIC�élndt'tl Naiochi
ORO 46196

HORÁRIO DE ATENDIMENTO· ADULrOS E CRIANÇAS
3l.felra- 19:00hs às 21 :OOhs

4',5' e 6I.felr.· 08:00hs às 12:00hs ·19:00hs às 21:00hs
Sábad� ·08:00hs às 12:ÖOhs

PLANOS' DE SAÚDE· UNIMED I ODONTO JARAGUÁ
Dumke & Benner Ltda.

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 290 • Centro

Jaraguá do Sul· SC

Fone/fax: (0473) 71-7953

ANTONIO BELEZA
Destaque do ano

em ultrassonografia
feminina, ginecologista e

obstetra

Rua Marina Frutuoso,,149
Jaraguä do Sul- SC

FONE

71·1918

DR. DOUGLAS FARIA CORREA ANJO

Angiologia • Cirurgia Vascular

Cirurgia Plástica de varizes
Tratamento de microvarizes

.�IIII,iw_lllll

_ /1 r/r /1 Centro, de
(d/fl(}/'ldIfil Estética
Destaque
esteticista
do ano

,

, CERTifiCADO

."
'

....... '. lern B S"BLB .oll�lftç60 de

ouLol'8sr o presente cerUlicodo II
M,JM ' ('<'fllru .de r.St.c':U"8

r:.telk:!l.ln

por hever .1<10 conan,'),'ado(n) em p"h,,"'h'o
In8"r IIn 1'<"'1("",,1 <t" Or�11I1Io Püblicll
l'eulllPndU lIe4IÚI ckJude.

Jaroguis do .ul;23 de Junho de 199;,

agradecemos
a opinião ����
Pública" =-iliI=:-.:.�-=--

'

, .... , .......
"'.''''

"Acima de
tudo...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Classificados ele
,

VENDE·SE VENDE·SE ou TROCA·
Escort Guia/88, em .ötímo SE
estado.ValorRâ 70800,000 Por carro de maior valor um
Tratar fone 97-8359 Passat LS/82, gasolina, ein

za metälico. Valor R$
30700,000 Fone 79-1239 e72-
3443 com Alexandre

.::R
ESPECIALIZADA EM CAMINHOES NOVOS E USADOS 'Pick-up Flatoooooooooooooooooooooooooooooooo·ooooooooPr.toooooooooooooooooooooooooooooooooo089

Eacort GLoooooooooooooooooooooooooooooo:ooooooooooooGraflt.ooooooooooooooooooooooooooooooo091
Gol CLooooooooooooooooooooooooooo:oooooooooooooooooooooBrancoooooooooooooooooooooooooo00000089
Bugu'oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooAmaralooooooooooooooooooooooooooooo0076
Corç.11I 0000000000000000000000000000000ooooooo�0000000B.g'000000000000000000;000000000000000078
Monza SLlEooooooooooooooooooooooo;0000000000000000V.rm.lhooooooooooooooooooooooooooo088
Primlo CLoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooAzul0000000000000000000000000000000000000091
Braama LSoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooBrancaoooooiooooooooooooooooooooooooo0081
Gol GTSoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooPratoooooooooooooooooooooooooooooooooooo88
Santana GLSooooooooooo",00000000000000000000000Graflt'00000000000000000000000.000000000089
Paratl LSooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooV.rd.oooooooooooooooooooooooooooooooooo084
FI.staooooooooooooooooooo.ooooooooooooooooooooooooooooV.rd.oooooooooooooooooooooooooooooooooOKm
0-20' Braslncaooooooooooooooooooooooooooooooo .. oAndaluz (compl.ta) .. 00000000000091
M.rc.d.s SELooooooooooooooooooooooooooooooooooV.rd. Impacáv.10000oooooooo,000085
Goi CL 108oo .. 0000ooooooooo .. oooooo .. ooooooooooooooMarron m.t..oooooooooooooo.ooooooooo90
Goi CL 10600000000000000000000000000000000000000000Pratà m.toooooo.0000oooooooooooooooo0092
Kad.t CL .... oooooooo .. oooo.ooooooooooooooooooo:ooooGrafit. m.toooooooooooooooooooooooooo094
Escort CLoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo:00000000000000000ooooooooo087
Gol CLoooooooooooooooooooooooooo .. oo .. oooo...... oo .. oov.rm.lhooo .... 000000000000oooooooooooooo087
Del R.y Gulaooooooooooooooooooooooooooooooooooooli.rm.lhooooooooooooooooooooooooooooooooo089
Pasaatoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.'oob.g.m.tooooooooooooooooooooooooooooooooo87
Fusca 16000000000000 .. 00000000000000ooooooooooooobeg.00000000000000000000ooooooooooooooooooo0084 .

Paratl CLooooooooo,oooooooooooooooooooooooooooooooov.rm.lhao.ooooooooooooooooooooooo/ooooo0090
Corc.loooooooooooooooooooooooooooooooooooooo .. ooooooobrancoo:oooo .. oooooooooo .. oooo .. oooooooo0.,74
Varlantoo ..... oooo .. oooo.oooooooo ... oooooooo .. oooo ...Mg.oooooooooooooooooooo.... oooooo ....oooo ....74
Gol1000 Cona6rclo cl 11 pr.st. pagasoo.verd. m.toooooooooooo.00000000090
Gol LSoooooo .. ooooooooooo .. ooooooooooooooooooooooooprata m.toooo 00000000 .. 00000000000000000.00.86

VENDE·SE
Fiat 147/800 Valor R$
1.900,000 Tratar rua Erwino
Menegotti, 215·

Yllculol Ml Co! Coni!. Ob... valor· R$
Scanl1360 OKm 95 aN D cavalo 92.000,00
Volvo NL 10 14G-OKm 95 branco D 0Km 85.000,00
Mercedtt lIIni ·1618 95 ·branco D ChIlIi 700000,00
Mllcadea Benz· 2318 612 92 aN D Truck I Carroc. 68.000,00
Mercedtt lIInz ·1516 85 bord6, D TrucklCarroc. 33.000,00
Mercedes IIInz ·1113 D TrucklCarroc. 240000;00
Mercedes Banz ·1513 78 aN O TocdCarroc. 28.000,00
Mercedes Banz ·1113 81 amaro O Toco'Carroc. 22.000,00
Mercedei Benz 608 80 amaro O Carroc. 190000,00
Mercedtz Banz 608 79 amaro O Carroc. . 190000,00
FoNoMo

,
76 v8lm O cavalo 14.000,00

Motor HolTe 1113 86 cinza O Abr"Alunínlo 40.000,00
AestaOKm 95 prata GAs, 130500,00
GolGL 1.8 90 V8Ide GAs, 8.500,00
Aorino Pick-up 94 branco GAs, 90000,00
KldettGL 1.8 94 cinza ÁLC 140000,00

VENDE·SE
VENDE·SE

.

Escort GL/87 cor metálica.
Passat/790ValorR$2.3oo,000 Valor R$ .60500,000 Aceita
Tratar fone 72-2634 troca. Contato fone 97-8290

VENDE·SE
UnoMille/93 com 240000km
(ímpecävel), SóR$ 70900,00.
Estuda-se troca, Fone 71-
1953

.

VENDE-SE
Ford Pampa/86 GL 106

. branca. Valor R$ 4.500,00.
Contato fone 71-5231

Flnanclame.nto próprio pelo Banco Aimoré, em 24 m..es,
camlnhõ.. a partir do ano 73 à OK (95)

Rua Adélia Fischer, 164 - Centro

,(Próximo Recreativa Mariloll Jaraguí do Sul - sc·

VENDE·SE
Gol CL/88,branCö aalcool,
com LOca fitas Bosch,
De particular. Apenas R$
6.300,000 Tratar 72-0198.

VENDE-SE
Fiat Prêmio/Sê. Valor R$
70000,000 Tratar fone 72-
2634

Rua Joinville n" 3573 - Fone (0473) 71-9822
JARAGUÁ DO SUL - SCFONE: (0473) - 72·3950· FAX: (0473)·71-4665

CERTIFICADO I KOMBI I ISAVEIROI
MAS.T�.Yl'll

.

l LO ['

.

- d� ." em a 8,'a a .!Ill IS açno e

oulorgl3!' o presente oertíllcado ti

JQ Lavações
por haver eldo coneegracloíu) em prlmelro

,lugar na pOllqui.!lo de Opinião Pública
realizada ne8la odede,

71-9298
Na Menegotti veículos você poderá adquirir a sua

cota do consórcio nacional volksWagen dos veículos .

kombi, saveiro e gol 1.6 .

.

LIGUE AGORA ,

OU VENHA VISITAR-NOS I112 LUGAR
EMLAVAGEM E

LUBRIFICAÇÃO

� Menegotti Vefculos
, l':)d}J�':I._

JUI'08uÚ do �ul,2:> de Junho de 19<J},

aiAUTO NO·VO 'VEI'CULOS.

.

Chevetle SLoooooooooooooooooooooo008800000000:000vermooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooRS 50200,00· ATENÇÃO'P.... I LSooooooooooooooooooooooooooo083 .. 00 .. 000 .. obr.no(molor/noVo)ooooooooooooooooooooooo .. ooooooRS 40000,00 , .

Del Rev QLo; .. 00 .... 0 .... 0 ...... 00008800000000000Azul M.I .... ooooooooooooo .... oooooo .... o .... ooooo .... o ..RS 70000,00 SEMANA" DEUno 1 08Ro .. 00 .. 000000000000000000000080000 .. :000 .. oVerm .. 0000oooooooooooo .. oooo .. ooooo .. oooo .. ooooooooooooooRS 90000,00
Fu 8e. 1800 .... 000'000000 00"000;000 760 00000 .. oo .. oBegeoooooooooo .. 000000"000000"0 o o 000 00"00 000 oooo .. oooRS 20800,00
Chevv 1 08 Sooooooooooooooo.000000 .. 087 .. 00000000 .. obr.noooooooo .. 00000000 .. 0000 .... 000000000000000000 .. 0000ooRS 80300,00 OFERTAS,··Del Rev Qu I. 000 00"0000 000 0000 o 0008600 00" 000 .. 00Dour 000 o 000 000 o 00 o 00"000 0000 000 o 0000000000000 00000 .. oo .. oRS 80500,00
VOV.ge CLooooooooo:000000000000000890000000000000Clnz. Chumb'oooooooooooooooooooooooooooooooooooooR$ 80000,00 DESCONSlnl.n. QLSoooooooooooooooooo0090ooooooooooooClnZl Chumbo (eomplelo)ooooooooooooooRS 100000,00
FI.I 147 00000ooooooooooooooooooooooo082:000000000000Begeooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo,ooooooo,RS' 2;800,00 TOS'NORellqul.: Renaull QordlnloooooooooooooooVlnho/88oooooooooooooooooo:0000ooooooooooooooooooooooRS 30000,00. . ,

XLX 12600000oooooooooooooooooooooooooo84oooooo,00000Verm .. oooooooooooooooooooooooooooooooooo, .0000 .. 00 .. 0000 .. R$ 10900,00 DINHEIRO'XLX 2500000000000000000 .. 0000 .. 00000880000000 .. 0000Verm .. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ...... ooooRS 30300,00 •

Rua Marina Frutuoso, 391

FONE:· 71·9298·
JARAGUÁ DO SUL· SC

R. JOINVILLE, 2050 - FONE/FAX (0473) 71-1574 - 97-9753

Filial: Rua Irineu Vilela Veiga, 103
Fone (0473) 73.Q138

Guaramirim - SC Guaramirim - SC

Matriz: Av. Getúlio Vargas, 754 • Fone/Fax (0473) 72·2577 • Jaraguá do Sul· se

Filial: BR'280 Km 55 nº 333
Fone (0473) 73-D143

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



COMPRO
Telefone prefixo 71 ou 72.
Pagamento à vista. Tratar
fone 71-6987 com Jair

VENDE-SE
Celularcom linha instaladae
transferível. Número da li
nha5503. ValorR$1.790,OO.
Tratar fone 97-5805

SALM038

VENDE-SE
Um consórcio de 0011000,
50 meses, 9 prestações pa
gas. Tratar fone 72-3797

VENDE-SE
Vídeo Cassete, marca Oold

Star,4cabeças, auto limpante,
3x de R$ 150,00 (novo na

caixa). Tratar fone 72-1085
)

VENDE-SE
Master Sistem, semi-novo,
porR$ 75,00. Tratarfone 72-
'1085

._

Cla<BSificados de
,

AULAS EM MICRO 486

Desenvolvimento de

planilhas eletrônicas, em

Quatto - Pro. Tratar fone 71-
5764, horärío noturno cl
Susana

VENDE-SE
Égua PUro Sangue Árabe,
tordilha negra, cl registro
defínítívo.Telefone71-5842/
71-4935

NESTEMOMENTO,
TEMALGUÉM
PROeURANDO
SEUPRODUTO

OUSERVIÇO.
ESTEJA CERTO

DEQUEELE VAI
ENCONTRAR
voci

CP CLASSIACADOS
72-3363,

VENDE-SE

Máquina registradora, serra
fita e moedor de carne para VENDE-SE

açougue. Tratar rua Brwíno Consórcio de 001 100 cl 11
Menegotti, 215 parcelas pagas R$ 2.500,00,

plano 50meses. Contato fone
71-9822

Ler três vezes ao dia, durante
três dias. Publicarno40 dia e VENDE-SE

. ver o que acontece. C.T.S. 2. bicicletas, Ranger, valor
R$110,ooeSafariR$ 70,00.
Tratar fone 72-1085

.� 'I' I -,),'

@W�W ��[1��w [1v@w ,

DMSÃODECONCREi'o
(lUBOSEARTEFATOSDECONCRETO)

•_•• Rua Jolnvll/e, 1016· Fone 72·1101 _
DlVlSÄODEPLÁS11COS(lUBOsDEPVC-ELETROJUtfiAS
rSGOlO-ruBOSDEPOUETI.ENOIMANGUEJlAPRETA�

Rua BernardoDornbusch, 858 • Fone 72·3025
Rua Cei. Procópio Gomes, 89

______ Fone71·0066••••••

APTOS EM CONSTRUÇÃO
• Edif Marangoni • Rua 25 de Julho
• Apto c/112m'· 3° andar- 2 qtos., e! garagem- Preço R$ 49.700,00 It vista ou

entrada R$ 19.700,00 + saldo parcelado atéjulho197 corrigido pelo CUB.
• Apto e! 110m'· 2° andar> 2qtos., e! garagem- Preço RS 49.700,00 It vista ou

, entrada RS 19.700,00 + saldo parcelado até julho/97 corrigido pelo CUB,
• Edu. Petúnia, Rua José Emmendorfer.
• Apto. e! 111m·· 2°andar· 2qtos.,e!garagem- Preço49.700,OOà vistaou entrada
RS 19.700,00 + saldo parcelado Janeiro/97 corrigido pelo CUB.
• Apto. e!77m·-1°andar· 1 qto., e!garagem- Preço RS34.ooo,00 It vistao115Ô%
de entrada + saldo parcelado até janeiro/97 corrigido pelo CUB.
• Edif, Aster, Rua Marina Frutuoso.
• Apto. c/115m'· 1° andar, 2 qtcs., c/ garagem· entrega Fevereir� 96 • RS
53.000,00
• Edif. Anturio • Rua'Eleonora Satler Pradi
'. Apto. cl 124m'· 2 qtos., sala ,e! sacada, 2 bwc, cozinha, lavanderia e garagem

• RS 49.000,00
APTO. PRONTO
• Edif. Hort!ncia • Rua José Emmendoerfer
• Apto. c/123m'· 3 qtos., 2 bwc, sala e! sacada, cozinha, lavanderia e garagem
• RS 49.000,00
• Apto. e! 66m·· I qto., I bwc, sala e! sacada, cozinha, lavanderia egnragem· RS
32.000,00,
TERRENOS
• Terreno Sta Lllzia próx.lgreja· 7.790m·· R$ 35.000,00
• Terreno de esquína- 400m·· centro - RS 26.000,00
• Terreno Lot Joseppe- Lateral Roo 25 de Julho- 2.0Ilm·· RS.29.788,00
• Terreno- Roo AnaMuller Bake- Vill\ Rau • e! área construída· fundaçfio e 1°

piSlT'+ projeto de cosntruçfio p/680iri2 • RS 25.000,00
• Terreno- Praia Ponta do Jacques- Lote3 • Piçarras. Preço. RS 6.500,00 � vista
• 300m dapraia., '

• Terreno de 930m'· próximo viaduto- Valor RS 20.000,00 ,

• Chãcara- Agudos do Sul (SC) clcasa de alv. erancho- 12b alqueires. Preço RS
80.000,00 • Troca-se por Casa em Jaraguá.
• Terreno naRuaMariaUmbelinadaSilva- Esq. RuaMarcos E.Verbienn· Plane,
rua calçada, pronta p/ construir • RS 15.000,00 (perto Igreja de São Judas)
CASAS

'

• Casa em alvo Vila Lenzi • Roo Francisco Zacarias Lenzi, 89 • RS 35.000,00
• Casa em alv. Dha da Figueira· cl 185m' • Loc, em reiião residencial RS
45.000,00 Fin. CHF.
· Casa em alvo • COAB Rau- Terreno de esquina. e! 530m' e! + uma casa nos

fundos cl45m·· RS 40.000,00
• Casa emalv., terreno 75Om', área construída 230m',Massaranduba· Valor as
100.000,00- Estuda-se condições de pagamento.
• Casa em alv.> Bai. Camboríú c/129m'· Rua Paraguai n09l7- RS 50.000,00
• Aceita-se terreno no negócio.
• Loja 488m··Boqueirllo • Curitiba' região atacadista demalhas e tecidos, ótimo

, preço,
• ótimo negócio. RS 180.000,00 em parcelas corrigidas pela poupança .

Oalp«o de Alvenaria e! 450m' • centro· R$ 80.000,00 • Entrada + parcelas
WCAÇÃO
• Aluga·se aptos cl2qtos, no Edif. Erica, ruaGuilhermeHering, próx. BarCapi1é
• RS 550,00 • l'locaçfio.
• Aluga.se casa c/3 qtos., e demais depeno • RS 400,00 • Pró". Rau

R, EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE 71-8814

Se você querl
Casa de alvenariacom
60m2 (2 quartos),
Terreno com 320m2
com - espaço
ampliar' a casa. Rua
José Narloch (Jaraquá
Esquerdo). Aceita-se
parcelamento. Só R$
20.000,00
Apartamento com

quartos (1 suíte

dormitórios) .

7.000,00 de entrada
100 x R$ 280,00

para

3
+ 2

R$

Nós temos

Tudo em mármore e granito, soleiras, pias, tampos de
balchs e mesa_ Túmulos, acabamentos em geral

ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

B'R-280 Km 60 (Antiga instalações da Marmoraria Pi'üsse)
Guaramirim - SC - Fone: 73-0162

Av_ Getúlio Vargas, 689 - Sala -1 - Centro

Fone(0473)71-S033

• EMPREITEIRA DE MÃO DE O�RA EJP
Projetos e Construções

Faça um orçamento sem compromisso tios ,nossos preços! Profissionais especializados em

coberturas, cerâmicaS e conslrufiio em geraL Além
de ganhar nos preços, você ainda ganha o pr_ojeto.
Valdcc ir C. FIlii)· CREA/SC 38.400·1 Eng" Civil

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jllraguú do Sul. 25 de Julho de 191)5 CLASSIFICADOS DE ;MÓVEIS COl{REIODO povo ·11

CASA PRONTA CO"

CASAS DE MADEIRA
'PRÊ-FABRICADAS

PINUS • PEROBA • 'CANELA

IITAMBEM TEMOS CASAS EM ALVENARIA II

,

RUA WALTER MARQUARDT, 2820 - FONE (0473) 72-1499 - JARAGUA DO SUL - se

�' 71·7931
Alia AnKlnlo C. Forroira 197

6
CAEC11741.J

1M VEIS,

COMPRA, VENDE, LOTEIA, ADMINISTRA ,INCORPORA

CASAS _

, Sobrado ri 310m' (Rua 35 - Pröx. Apae - Piscina/Sauna/Gar. 3 vagas/Semi-Mobil.) - R$ 190.000,00 'Parcelado/Aceita imôvel'
, S(lbrado ri 300m' (Rua Conrado Riegel, Pröx. Ferro Velho Marechal) , RS 120.000,00 'Aceila imôvel menor valor /carro'
, Casa alv. c/200m' (Rua Vitorino Stringari - Prôx. Weg I - com piscina) - RS 70.000,00· 'Troca por apartamento'
, Casa alv. ri 96m' (Rua Equador. 59· Centre- Prôx. Hotel Kajara)· RS 60.000,00 'Aceila casa até RS 30.000,00'
, Casa alv. Cl 140m' (Rua Horácio Pradi, 161 • Próx, Condomínio Azaléias)· RS 30.000,00 'Aceita carro/imóvel- Valor'
, Casa alv. l:1 110m' (Rua Cristina Bauer, 91· Senreeder.» Prôx. Salão Borchardl)· RS 25.000,00 'Aceita carro/Parcelar'

'Casa alv, l:/ 1I,I(lm' (Rua Júlio Tissr- Esquina Comercial- Nereu Ramos)· RS 33.000,00 'Aceila Parcelar/Terreno em Jguá'
, Casa Alv. l� 190m'· Terreno c/6.562m' (Rua Princesa lsabot- 547· Schroeder) • RS 80.000,01) 'Negociáveis'

APARTAMENTOS
, Hes, Amizade 12 qto� + 9aragem • bloco 2·3 andarl· RS 18.000.00 + 265.00 p,mes CEF • "Aceita carro até RS 9.000.00"

'I d. Ar�u" lçob.rtur. Ouplex em altíssimo padljlo· Toda mobiliada + biblioteca/barzinho/lareira, etc! • RS 161).1)(Í1),1)(I
, f' d. l:aNalho G' 184m' 11 su'ite + 3 qlos • Móveis embutidos)· RS 7(1,(1(11),(1(1 + Financ. 'Troca p' apto BaI. Camboriú'
, Prndlll em construçao na rua da CÉF • Aptos c/2 e � qtos + 1 ou 2 garagens. Entrada + Financ. direto. Entrega junho/96

TERRENOS
-

, Inrrr.nll G··Il[llm'{Cllndomil1ll1 Azaléia". Jataquá-Esquerdol- RS 3(1.11111'1,11[1 ou 'Ace[ta carro-Parcelar'
, I�rmnll l',' ;.("lIlm,' ISchroeder. Rim Valentlillozi . F.ntrada RS 2.[11111.[11' + I? x RS 6[.11[.[1[1 P Pnupança
, Imrr.nll"· 4111111'(1 oteall1flnl0 I iodorn fiodll�ue�· VilaRau· Prox, FER.I!· RS 7.1'1(11'1,1'11'1 ou RS3.[I(I[1 + ln x 5[11'1.[111 ppnupança
, INmnJl ". (,Ahm" {HIIII .Iosé Picolh • Estrada Nnva • Prox. an' Mercad" Brasaoi; RS 11.[ I[ li 1

..
1 II I 'Aceita Carro'PMcelar'

, l�rrmllll:' A9hll1"IHIIII elns Imiqralltp." .. Acesstl da f �,:uldaele 'FER.I'[. RS 15,.1'[([[1,[111 'Al:e[til Parcelar·Cam·l'
, l(!rr�nJl!' 4(;/m' (Ihlil ,IOIIlVlllr.. Ao Indo dn HMtliurilnte lradlcan r.am[liilr. ['l(1 We9"' RS 7',.[11,".'''''' 'Ne(II1,,,�vel'"
, 11,,,�nll,' 1/' .I::!1I'" �d"n('lt1m. 1 ,!,!)( Im riit Av. ;,�il�It.... ltl Br;lIwl� • FiS �I r;11(l1 1,1 111 nil 'Pilft�t:líI(b ,:
• Im'ft"IH\f., 'h.... :-.ldrint�líli timlflQIJí! BnhllllQ Ipuix. Sah!!l Aml/;Hh'� • A piutlf �jn HS 1'1,111 iii,' til 1111 'Parl�p,litd(l'
, 1''\''t''"i ...:-.llltnilll1t,nhl Plii/Nil I .111l;1 du 'lqlliHril' • A pwtl' (1(.1 f1� h.IIIIII,:'II, IIU 0fltriiCla r1? l, ,I, -.' I' t :-.;11(111 p;nC(II;j<jll
,

11""""'111:-' pmx.' <HHJM ,'11IH 1/::. Arthw (,tUl11 't ít'hll'llrt'�ltl" • R,S :;�.ljI ,I', I (Iii °P;lr�'f:'liidll'

NilO p(\n�;II"':-.I;t l\pmllllllowJi\ •.•• '1i�:-'lrlt:IlI'I;11 'Harri Marquardt" Prll)(, V;lih;l� Ma1wp'·; ?.i' "'! ... :WI".

"l �lk"'n\,)11W1 \;"nn\n�:\' . ;'1.1','" 1.-· .. nlfw �1 r'w,:.-.ql\.t�.'; .11':' .: I:' ,1.>.';1. I,:' ��. ;'I'''··,l'�

•

:,lf·,lr"l''l'·lllll�b .. ,1t ... I,lI
.

'IUI)ft,,� I 1 �/1':'
.. ; ·

. ...,··11.· ··j.·,t .... ,,· ', ', !l. 'lt�"'lr"l
,

,'P •. I·.,':' 'I" .1, ',1I1.1I1-.·nl '. �

"

'Il\1,'l)uo,1:'1111·'".ll t·j,�·

',i'''.11 ..4.1'lrtll'·':''''
�

""1

:'" ,.' .'," :"!' I,'

.
"" . ..; .. ..; ; "h ' : "�' '.. .' ,.:

....... : .. � .,!, • .' .' I' .!' � 'II' •

:.... 1 j •••.. �'\ : i �i"""'"
•

i" "_ � I" ..
' .

VENDAS:
Betoneira 120 litros' com volante sem motor - ;.R$ 295,00 à vistà
Betoneira 120 litros cem redutor sem motor - R$ 342,00 à vista
Betoneira 320 litros com volante sem motor - ; R$ 595,00 à vista
Serra circular commotor 1,5 CV sem serra - R$ 285,00 à vista
Triturador forrageiro com motor ·t,5 CV - R$ 225,00 à vista

Máquina de cortar grama 1 CV sem recolhedor - R$139,00 à vista
Redutores de velocidade 1 x 45 - R$ 595,00 à vista
DIPOMOS PARA LOCAÇÃO
Betoneiras 120Lt. ----------------......

Betoneiras 220U. IILOCAÇÃO - VENDAS
Betoneiras 320Lt, CONSERTOS E REFORMAS DE

BETONEIRAS É COM AMETALlM"

�
C').

---"""""""'--.V!"l"a-r..a-nd"!'a-----� 51 I
� ��A�.�.9�O�o�m�2--------��!

ASSISTÊNCIA IÉCNICA E COM
GARANTIA, DE FÁBRICA

...................................... .1
2,50

8
...

Abrigo
A-10,OO m2

Informações e vendas:

..

;:to! / ,
.....

';::L"

,os········::::::�···.

'. ::.. �
...•;.

.

. ....:..::::

.�,<�;.

Quarto

3,00 3,00

Cozinha
Quarto

ewc �'
(Opcional) O

Quarto

Sala

�
8
º
W
II:

8

METALIM

um
Indústria de

Máquinas

Fone: (0473) 71-3011/71-1041
Rua Max Wilhelm, 786
Jaragu� do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaraguá do Sul, 25 de julho de 1995 CORREIODOPOVO - S

CULTURA SAÚDE

Jaraguá mostra em setembro Município amplia atendimento
todo o seu potencial na dança voltado ara os usuários do SUS

JaraguädoSul-Atédíaôüde burocrática mas, também, com
. P

julho a secretaria municipal de comissão de ensaios de palcoe
Cultura, Esporte e Lazer receberá roteiros (Dóris Ronchi e Mara
as inscrições para 10 Jaraguä em RúbiaUmlaut), som e iluminação
Dança, numa promoção conjunta (Ubirajara de Almeida Prado),
com afundação'Cultural.Oeven- cursos e ofocínas (Denise Corrêa,

. / .

to, programado para o exercício Eliana Daladnol e Ione Macha-
de 22 a 24 de setembro, no ginä- do), já com jurados escolhidos:
sio de esportes Artnur Müller, Acafe dos Santos Sharif e

reunirá grupos das categorias in- Veridiana Vasel.
fantil, infanto-juvenil e juvenil Outros nomes também fazem

(para escolares) e categoria livre parte da comissão central

(paraacademías e demais entida- organizadora; CláudíaMaríaCos-
des). A ficha de inscrição e o taCorreiaellkaMahnkeSchmidt
regulamento podem ser retirados (palco e bastidores), EUnice
na Secel com o coordenador do Andreatta (comissão de saúde),

. evento, professor Sadi Benit Cláudio Mayer (obras), tenente

Lenzi. Rogério Luis Kumhler (seguran-
Todo o esquema de coordena-

.

ça e portaria), Lourdes Bogo da

ção do 10 Jaraguá em Dança já Silva (limpeza), José Carlos
está montado há algum tempo e FernándesFerreira(supervisãodo
conta com o apoio logístico de ginásio), e João Gomes da Cruz
vários profissionais não apenas, Filho (transportes).

SANEAMENTO

Moradores de Três Rio do
Norte têm esgoto já pronto

.Jllra�uá do Sul- Moradores do
loteamento Souza, em Três Rios do
Norte;continuam realizando um tra

halho de parceria que vem sendo

incentivado pelo vereador Pedro .

Garcia (PMDB). Segundo o verea

dor, a obra tornou-se viável com a

colaboração das panes interessadas
c, também, porque esperar pelos .

setores púhlicusmuitas-vezes signi
fica tcmpo demals para problemas

. dc simple» solução. Assim, 22() tu-

heis assentados' para canalizar parte .:

de esgoto que corria a céu aberto.

Para a mesma região, Garcia diz
que já reivindicou junto a secretaria

municipal de Planejamento a cober

tura de vários abrigos para usuários
do transporte coletivo, o que deve

acontecer ainda neste mês de julho.
No Samae, ampliação da rede de

água na Tifa Funile em Nereu Ra

mos, a construção da escola Dom

Pio de Freitas, Já em rase final.

DIVu1llaçâolCP
?�

/..oteamento Souza: trahalho em parceria
I'

Também no segundo semestre
a secretaria de Saüde muda-se

para prédio próprio, próximo ao

Hospital Jaraguá, funcionando
. com pronto-socorro e atendimen-
to básico completo. Isso desafo
gará o movimento diário do

pronto-socorro do Hospital
São José. Além disso, um ou
tro posto de saúde está sendo

.

construído no bairro João Pes-
'

/"

soa, junto a escola municipal.
Machado de Assis. Outras três
unidades -Ioteamento Santo An
tonio, Tífa Bleese e Rio Cêrro II

já estão projetadas e vão ser inte

gradas à rede de 13 postos
.

projetados 'pelaatual administra
ção.

_
Nas escolas, medicina pre'ventiva contra a cárie

construção de mais unidades de

atendiInento, são algumas das
metas estabelecidas pela prefei
tura para serem cumpridasaté o

final do ano.

A obritatoriedade da carteira
de saúde deverá ser realidade até

agosto e é decorrente do processo
de ínformatízação dos postos de

.

saúde, aléin daexigênciadoCon
selhoMunicipal deSaúde. Assim
serápossível acompanhar o paci
ente a ter seu histórico médico,
numa racionalização do atendi
mento, Com isso, a secretaria terá
condições de saber o bairro ou a

cidade em que o paciente reside,
podendo acompanhá-los com

mais precisão.

sa a gerir com total independên
cia os recursos destinados ao

SUS.
A atualização nos pagamen

tos das AIH (Autorizações de

InternaçõesHospitalares) quenão
devem mais ultrapassar o dia 20

dc cadamês - e UlIlmaior con trote
e avaliação dos procedimentos
médicos e serviços prestados à

população são as principais van-

Jaragu�- do Sul - Várias

ações programadas para o segun
do semestre deste ano, se concre

tizadas,
.......z.podem tra- 1illl"1YHf..

zer para o
•__1

município S.",,-pl..
um período AIIINIM.
de bons re- ,--_.. tiS
sultados na I'fItIIrStIS
área de

_

saúde pública. A informatização
dos postos de saúde, o novo pré
dio da secretariaonde funcionará
o sistema de pronto-atendimen
to, a implantação de carteiras de
saúde pára os clientes do Serviço
único de Saúde e a ampliação do
número de atendimentos com a

Recursos administrados pelo município
A inclusão do município de

Jaraguä do Sul no restrito grupo
dc cidades hrasileíras ereden

cindas na gestão semi-plena é

uma clãra dcmonstração de que
as ações desenvolvidas na área

da saúde estão dentro-dos critéri

os exigidos pelo Ministério da

Saúde .: O credenciamento de

.IaraguádoSul acontece cmrnaio.
. situação cm que ()município pas-

tagens do credenciamento, que
congrega apenas três cidades
catarínenses (Blumenau, Joinville
e Jaraguä do Sul). No Brasil, são
31-1 cidades estão nesta situação.

Com a inclusão do município
, à gestão semi-plema, o governo.
federal destina recursos naordem
dc RS 37,00 pcr capita, A verbau
era dê RS 26,00 per cpita, mas a
prefeitura reivindica. R$ 46,00.
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SUCESSO

Quase]3milpessoas lotaram
o estádio no show doSkank
J aragoá do Sul-Há espera'

de quase duas horas para o início
do showdo Skank, deixou ansiosa
as quase
13 mil

foram as arquibancadas desco
bertas. O quarteto mineiro, no

show "Calango", contagiou a ga
lera com sucessos conhecidos
como "Pacato Cidadão", "É Proi
bido FUIÍ1ar", iIJack Tequila", en
tre outros. O vocalista Samuel e o
restante do grupo dançaram du
rante todo o show, fazendo o pú
blico cair na folia. O ponto alto do
espetáculo foi no inomento em

,

que, praticamente todos cantaram
juntos com o grupo, a música

"Indignação". Os alimentos tro

cados por ingressos (números s6

serãodivulgados amanhã, 26), vão
para entidades assistenciais de

Jaraguá do Sul.

80/ldD dlss.
qvsS(ti s

pes-soas
que lota
ram o es

tá d i o
J o ã o

Marcatto,
s e x ta-

feira (21). A arquibancada cober
ta estava praticamente tomada,
enquanto no gramado, as pessoas
brigavam por um lugar em frente
ao palco. Os únicos setores que
não receberm um público maior,

,

S.,Os.mp'.
DtD/II.dDID

Gt1IpO tocou .UCetl06 como 'Indig1UlÇlo ", "Ptu:fllo CidtuI40 ", entre outro.

"

I

mmno

"'.
I_Male�MAI

Rua Proc6plo Gome8 de Oliveira, 380
FONE/FAX: 72-0743
Jaraguá do Sul - SC

Palco cedeu e

grupo ameaçou
não fazer show

, A má infra-estrutura no palco
quase fezabanda desistir de tocar
em Jaraguá do Sul. Quando técni
cos foram realizar. os testes das
caixas de som, a parte superior do
palco veio abaixo. Ninguém saiu
ferido.

O baterista e o empresário do

grupo tizeram uma vistoria e re- .

solveram voltar ao hotel onde o

restante dabandaestavahospeda
da. Durante quase duas horas, os
organizadores do show insistiam
constantemente para que o grupo
se apresentasse.

Exigência
Um telefonema feito pelo em-

, presário, solicitando paraoCorpo
de Bombeiros e dois engenheiros
um laudo técnico das condições
de segurança do palco foi exigido
para a realização do show. Res
ponsabilizando diretamente os

6rgãos de qualquer problema que
acontecesse com a integridade ti
sica dos integrantes do grupo. O
show começou com duas horas de
atraso. (p.L)

Na edição nO 3.971, de 11-

07-95, à pág: 7, divulgamos um
cartão postal de Atenas, dirigi
do ao prof. Eugênio Schmöckel
comumabonitamensagem que,
por sua assinatura pareceu ser

do prof. Balduíno Raulino. '

Tão logo circulou aedição, o
secretário da Cultura agrade
ceu a nota, mas informava que
não era ele que lá esteve. Foi
quando soubemos por familia
res que se tratava de urn cartão
enviado pelo P. (de padre)
Raulino Busarello, filho desta

"BARRIGA"

Postalque veio da Gréc..,_·.....
nãoeradoBalduínoRaulin

terra, professor da UFSC que
lá esteve num giro cultural, o
que nos apressamos em retifi
car, embora a honraria de rece

berurnamensagem assim, seria.
sempre benvinda de qualquer
dos dois professores,

- Ô Peron, deixa de impli
cância com o secretário de

Cultura, Esporte e Lazer.
Nessa corrida pela informa

ção, ambos caímos do cavalo ...
onde entre mortos e feridos to
dos se salvaram.

(E.V.S.)

Dr. Humberto Pradi cumprimenta da Itália

Florença - "Caro mestre

� amigo. Esta é Floren
ça, considerada o berço
cultural da Itália (quiçá .

da Europa). É a cidade
onde minha filha
Girlane vai estudar.
Um grande abraço
(ass.) Humberto e

Girlene". Gratos pela
lembrança, Humberto!
E bons estudos para
a Girlane.
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Jar uá do Sul, 25 de julho de 1995

Festana inauguraçãodaNotre .

Gente bonita e descontraída lotaram a boate Notre

Dame, sexta-feira, na festa de inauguração. Mais de
1.500 pessoas, entre elas a modelo Adriane
Galisteu (foto), dançaram animadamente.
Sábado (22), o grupo Nenhum de Nós
fez a festa para quase duas mil pessoas.

Sucesso garantido!

K�I
MODA MASC. E FEM.

/

CORREioDOPOVO·7

Gente & InformalÕeS
• • • ," _ __ .--...._ _

......._ • .-;:;....:...;;.;:::::" ••
--

• 7'='-"::- ,. •

'TOQUES
* No estandedaharpe domin
go passado, na Feira da Ma

lha, o movimento era além do
normal.Motivo: o atorGerson

Brenner, com direito a cabelo

rastafari, estava distribuindo

autógrafos.
**********

* Brenner, segundo comentári
os, teria pedido R$ 3 mil para
dar algumasvoltinhas nopavi
lhão. Organizadores nem qui
seram negociar. Depois, o ator
veio por "miseros" R$ 900,00.

**********

*Depois da tremendafesta no
showdoSkank, podemosabrir
ojogo.Asquase 15milpessoas
que estiveram no estádio João
Marcatto corriam o risco de

ficarà vernavios. A bandanão

queria tocar dejeito nenhum,
porfalta de segurança dopal
co. Enrolaram quase duas ho
ras e após o recebimento do
laudo do Corpo de Bombeiros
e dois engenheiros, cantaram
seus sucessos. Será que valeu

esperar?
**********

Nidiana, filha de Luiz e LuciUa Lazzaris, trocou de idtuJe dia 1'7ptBstulo

INTERNACIONAL
-

. Rivage serápalco de shows
A Rivage, em Blumenau, será palco de três graudes

shows internacionais no próximo dia 15 de agosto. Os
nomes ainda não estão confirmados, mas garante-se que
serão imperdíveis. Nas próximas edições vamos divulgar

quem e de onde vem as atrações.

* Confirmado a vinda de Vitor

Fasano, dia 5 de agosto na

boate Marrakech. O ator esta

rá distributndo autógrafos e

dançando com a galera.
. **********

* Neste dia 30 temMauricio e

Mauri no ParqueMunicipaL

VESTINDO VOCÊ
DE CORPO INTEIRO
CETÚllO VARGAS, � �

FON�: 72 ..0460

ELEiÇÃO

Beleza assumiu Rede Feminina
-_.__.. - -

O" _ •••

Maria Aparecida
Beleza assumiu no

.

início deste mês, a
.

presidência da Rede
Feminina de Comba

te ao Câncer: de
Jaraguá do Sul. para

o biênio 95/97.
Sucesso!
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SEM SURPRESA

Definidos os quatro semifinalistas do·Estadual
F lorianÓI)olis • Chapeco

ense, Joaçaba (grupoA), Cricíúma
e Figueirense (grupo B), são .os

semifinalistas do Campeonato
Catarinense. Hoje à noite começa
a defini-

ção dos
dois clu
bes que
irão à fi:
nal do
Estadu
al. Em

TERCEIRA FASE - GRUPO-A
o Tubarão. que precisava vencer e
ainda torcer por um tropeço do
Joaçaba frente ao Blumenau. O
"Peixe", mesmojogando melhor,
deixou aChapecoense fazerdois a
um, e deu adeus ao campeonato.
Jogando em Gaspar para 57

pagantes, o Blumenau não conse
guiu vencer sua primeira partida
nesta terceira fase. Com gols de
Índio eNei, o time do oeste carim
bou passagem à semifinal.

,

Dúvida
Parao técnicoVanderlei Paiva,

do Figueirense, a única preocupa
ção para o jogo de lego mais .à
noite, contra a Chapecoense, é o
lateral Antunes, que foi expulso
sábado, em Criciúma. Em seu lu

gar Paiva deverá escalar Ion, que
substítuíu, o atacante Barbosa
contra o "Tigre" para reforçar a
zaga.

O .técnico da Chapecoense,
Vicente Arenari, terá todos os jo
gadores à disposição para ojogo
de hoje.' Na outra partida,
Criciúma e Joaçaba jogam com

pletos.

SEMIFINAL
D GP GC SGCLASS. I CLUBE

-_ .... ···�-·t,--"·,,._�-�_·,

Terça-feira (2/ 07)
Figueirense x Chapecoensc

Joaçaba x Criciúma
.

Sábado (29 07.)
'Chapecoensex Figueirense

Joaçaba x Criciúma
Final

(Reúne os dois vencedores)
10 jogo 01/08 20h

20 jogo 06/08 16h

o 13 2 11

1 7 6 t
- ,_

3 4 7 -3
._.�,�_ .,,""� >ld_'" .• �

4° Blumenau 4 5 14 -9IIsg/6D DSS/S

eltlssiR/DU
dutlsS9"ÍfNs
ô semiRAtll

TE,RCEIRA FASE - GRUPO B

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

1° Criciúma 6 17 5 1 O 21 6 15
�--- _-'--'---

2° Figueirense 6 8· 2 2 2 10 10 O'
----_._-

3° " Marcílio Dias 6 8 2 2 2 7 12 -5

�_.__ .....__ .. , .... , .. _ .-
..

4° i Concórdia
.

6 1
.

O 1, 5 6 16 -10

Florianó-
polis, jogam Figueirense ,e

Chapecoense eem Joaçaba, o time
da casa recebe o Cricíúma.

Conquistas
, Mesmo perdendo por goleada

para o ja classificado Criciúma
por 4 a 2, o Figueirense ficou com
a segunda vaga no grupo B. O
MarcílioDias, concorrente direto
pelo segundo lugar, precisava, pelo
menos, marcar seis gols no Con
córdia. Venceu por um a zero e

está desclassificado,
No grupo A, aChapecoense,já

classificada, cúmpria tabela com

* O Figueirense é o atual
, campeão de Santa Catariana

JUVE,NTUS. •

'.
• '" .

Em ...Iéria • comun�Técnicopediu demtssao·
.

a gente não se.enrolâ
evaitrabalharnaArábia
Jaraguá doSul-Há40 dias do

inicio do.Campeonato Brasileiro,
série "C", o Juventus está sem'
técnico. Leandro Campos, con
tratado emjunho pediu -demissãO
ontem de manhã. Ele disse que.

recebeu uma proposta irrecusável'
do Alhelal, daArábia Saudita. "O
dobro do valor dÇl meu contrato
com o Juventus", revela, acres
centando que o lado financeiro

falou mais alto em sua decisão.
"Todo o profissional opta por um
bom dinheiro", explica Campos.

O presidente do clube, Ângelo
Margutte, lamentaa saídado trei
nador. "Pena que o Juventus não
tenha odinheiro disponivel ofere
cido para O' Leandro, pelo!
Alhelal", disse. O nome do novo

.

treinadordeverá seranunciado no
decorrer desta semana. Adquira

agora mesmo
seu celuler

com garantia to,tal

PelelSOn A, IzldololCP

n
f tj,

Marechal, 2'86/302Ângelo Marg�tte e Leandro Campos
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