
o deputado Udo Wagner
(PPRl é autnr do proicto quc jã
tf,1ll1ita na Asscmhléia Lcgis
lativa propondo-cobrança dc
taxa paru proprietários dc vcí

.

culos que desejarem numera-
�ào di ferencía(Ja lUIS placas.

'

Päuína 6 Pescadores artesanalsd« Barra Vrlhn

[MPRESSõ]

'Técnic{l de plantio direto

Agricultores têm,

aprendizado sobre
,

,

conservação do solo
Um encontro sobre Prä

tícas dc Conservação dc
SOI()e Água, reuniu HOagri
cultores nu localidade de\
Rio da Luz.como pane do

pnl,iew dc Microbacias, O

plantio direto foi um dos
aprendi/,adns, PáJ!ina 4

Cobrança de taxa

para' escolha de

placas pode ser lei

Vasel aceita fusão
entre PTB, PPR e pp,

, .

'

Area para delegacia
será definida .ho]«

A sccrctâría estadual de �Se- '

guruneu Públ icu, Lúcia

Stcí'anuvich, volta a .I araglilá
amanhã, Vem decidir sobre ter- _������;;;'(
rcno paru a delegacia regional.

Página 7

lnadimplência já
é maior em julho'

o prefeito Durval Vasel disse
- nesta semana ser totulmcntc fa
vorávcl àproposta dc fusão entre
�;PTB/PPR e PP, alimentada pur.

, lideranças nacionaí«

�:" I � I "

::: Ci
0'0

n
0::" LJ F I :. f::: (.�: L- �� 1:::: E3 r" r I:::: ....> ',_
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. (CONGRAÇAMENTO

Tradiçãogaúchà revivida.no·XIVRodeio ·Cri�
A partir dc sexta-feira.

I H, até domingo, ()eTO Laço
Jamguacnsc promuve o XIV

Rodeio Crioulo em sua sede

campestre. às margens da

BR-2XO. em Ncrcu Ramos.

.kí ITa .'iex�-rcira �l tarde co-
,

meçam as Cl intpcuçöcs c, pa
ralelamente:bailes com o �11l-'
po "OsTiranos",t1o RioGran
dc do Sul. Aberto .10 público
em geral. cstcr,xlci« j:í é trudi
cionul na rcgrâo.consunnndo-

'

sc em um tll)smaiorcxdc Sarna
Curarina. Além das c.nnpcu-
1.;t")CS L' bailes, ox visrtamcs

'

também poderão observar os
costumes L' tradições gaú-

I '

chas e sahorcar curncs ussu-
das na brasa. Página 5, Fe'sta reúne peões de vários estados

APOIO

Pescadores pedem ajuda para
reformas no abrigo de �(lI'tos

, PL'sL',a(!l�l'l'S da Cllltlllia d�' l'I'L'I";f:ÍI�DL'.iandirm·IIPa;lllIal;,"',
Barra Vl'lha rcrvindicnm a.luda acompanhados pelo Ikputadl1
,daSl'LTL'lanaL'sladllal,k' A�ri- (IL'l'ahlll Wcrntnuhuux, EIIl
culturu.no vulordc Rj; I.Xm,m It:\iaL IlS \'I)tllS tIL: 2()2 urnas

tkSI inal!lls :'11\' fi lI'Illas dn �'spa- das L'ki�'li ..'s, tk 191) 2 'sL'l'iin
�'Il fíSÍl'1l llillk s,'us h.II'l:lís tl- I'l'L'llllladlls, Ihl dia 23 til' outu-
cam !!lIardadlls, Aindancsrux ..'- bro. pilr Iktl'l'lIlin'I�'iill da )us-
mana dl'\L'l'iill nuuucr audién-. '

lil,'a Ekihuul
L'Ia cm Flnrianúplliis L'1lJ1111 SL'-

,

Cornputec
�,

agoraern
Jaraguá do S II I
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CORRÉIO DO POVO - 2 Jaraguá do Sul, .16 de agosto de 199'
. Ä

jaraguaenses, .

.

"
" ,

-W ilhelm Sonnenhohl comunicava aos instaladores demotores elétricos, para
·

ferência em .nosso cargo de até as iniciais do Comando examinar os fabricados pela :'Siemens-Schuckert", que estava em condições
.funcionário público federal, e. Vermelhoquenadarnaísédoque de fornecer. '.

.

que graças a sua gellte dinâmi- . um grupo de crímínosos. E 'até o.
'

Há 60 anos

ca não só cresceu mas na Posto de Saúde, na rua Reínoldo -Em 1935, o poeta.Joãc Baptísta.Crespoentítulavao seu comentário ESCOLA
.

R ATIVA eu ESQOLA NOVA, falando da inauguração do Orupo Escolar
verdade explodiu num surto de au, um estabelecimento-que "Abdo« Batista" (em 28-05-35), sob o pseudônimo de Cesar. Jordão,
progresso que espanta e causa atende as pessoas necessitadas enaltecendo li educação pedagl,Sgíca, quejá vencia em S. Paulo, Rio, Bahiu

inveja à muitas cidades de recursos médicos, e que por Pernambuce" e, agora vencia c estava sendo posta em prática em SC.
.

.'

isto deve merecer Ó respeito o ,-Importantes modifiéll9ôes realizavam-se naárea policial: 1)- era extendida'brasileiras, não podia "fugir a
.

; .

atê Jaraguáajurisdição daDelegaciade Polícia de Joinville, "cargo do capitlO
regraedentreos problemas que cUldad� e �arinho de todos, tam- Mimoso .Rulz: 2)- para Delegado de Polfcia de Blumenau era nomeado o

erifrentahoje tem maís um que .�m fOI pichado na parede que capitão,Troglllo Antonio deMello:· .

.

'

é O dos pichadores e anti-soei- fica no lado esquerdo da sua -() dr. Alvaro Batalha tinha Casa de Saúde e era formado pela faculdade do

entrada E t I t Medicina da Bahia. era ex-interno do Hosp. Sta. Izabel, ex- interno ,da
· aios que na calada da noite pas- . ..,

na ura men � o� CItSOS Maternidade ClimériodeOliveira. ex-intemo do serviço deGinecologia e ex'

sam a pichar casas e muros, a�uI CItados não são os umcos da interno du ServiçoAnti-Berico..
-

Assiméquenacicloviaquetem Plcb�ção, -,e acha�os q�e uma Há 10 anos

í
•

i M halD d provídênoíaenérgicapartíndo de .
-Em 11j)85.odcl'lIltadoOcracílioPedroRamosteveseunomeindicadopar!lOrue on,aav. . arec

.

eo o�o quem de direito e sem demora,
.

Tribunal de Contas do. Estado e, no dia 26 de junho fazia o discurso de
da Fonseca paralela à ferrovia talvez v.enha abrandar e até despedida da AssembléiaLcgisllitiva e de seus colegas: "Quando a bondade
d rar de Vossas Excelências entendeu de aprovaramensagem do senhorGovérnador .po emos no .

casas e muros acabar com a' füria destrul'dora' .

d C Ih' ddo Estado indicando o meu nome para ocupar uma cadeira e onse eiro a

pichadose�m�eserihosedizeres dessésfudivíduosfrustradoseini� 'Egl'égia C�,rte de Contas do Estado. façó um balanço de tudo que aqui vivie·

esquisitos estes como Rowers,
.

migos da sociedade. não consigo lançar nesta contabilidade singular,' qualquer elemento que
Punk� Tuf, Dsilos, Kow etc. e * Jornalista represente mágous. rancores, desditas'e frusraçôes. :Ao contrário, o resultado

dl) gralo convívi{)��6 r�ndeuapretidizado, amtzade, experiência e sobretudo
uma crença e um. respeito inquebrantável na instituiçãö legislativa. e�):O""XPEDIENTE /� Eugênio VlctorSchmöcke! especial nest.aCasa. Ao curso de quatro legislaturas, durante sçte vezes preSidi

.

COR'REIODOPOVO t'�_.Q_u,'.· . Dlretor'Geral
.. ,.

a Comissão de Justiça, p'ilr três vezes participei da gestão desra Casa. na
I'\UU� C �'" M;Jfélchal D-:.;d�;r'í dê.! F(,nUc�1," u.... l'd'l I I v

� •
.

� •
,

'd d'
,

C
...

s das.

CGC 84.43.6.591/0001-34 -�_'\\".�.��'===-� j. ""'.r .•• Ia· 1 • Joro"u. dó S II .'\(" qua I a( c (e secretarIO e ..em yarlas pp",rtulll a es lIltegrel .OffiISSoe .

===================================:::: .... mllls d.iversas . ..;"
.

! .

u:

ED.ITORIAL

PaulpAfo.nsotempressa
M '�,

-

O governador Paulo' �fonso Vieira presidente nacional do �FL, Jorge Konder
defende, comoprioridadeentre as reformas

.

Bornhausen, principal autoridade, hoje, na
que estão sendo discutidas 110 Congresso estruturaestadual degovemoemboraofici
Nacional, aquela-que trata das questões almen te não pertençaaele,
administrativas .. Paulo Afonso quer pressa PauloAfonso diz estar seriamentepreo
'nareforma ad�nistrativaporque isso, se- cupado com ·equivalências,· vinculações
gundo ele, possibilitarã .que se faça os .salariai$eisonomias,'alémdofimdo_regime
enxugamentos necessários naestruturafun- . jurídico únicoque, segundoele, acabou por
cional do Estado o que, na prática, já é o engessareencareceraadministraçãopúbli- I

primeiro passo para se dar qualidade ao ca, acrescentando que tais problemas têm,
serviçopúblico, alémdesignificarumaeco- . até,m.uitomais importânciado que discus
nomia considerável de recursos no que diz. são sobre o fim da estabilidade pata os .

respeitoä folhade salários. servidores públicos. Sobreisso,PauloAfon- .

O discurso do governador tem tom de , ..soéradical: ouaestabilidadeacabamesmo
-

modemídade.emboraeíepsöprío.eomcnrer ou.sedeixacomoestá. Tal condição, l1asua.
suaestruturade governo, ténhacríadomais . opinião, só deve sermantidaparadiploma
duas secretarias -umadelas, a de Famíliae. tas, servidores daarrecadação e funcionários
Habitação, compropösitos ni tidamentepo- . doministério Público. Enfim, o filme não é
líticos, tantoéqueescolheujou indíearam) novo, roda a cada mudança de governo.
como titular nada menos q�e a filha do Esperemos que, desta vez, em ediçãofinal,

Ospichadores de casas emuros
*José Castilho pinto

As cidades amedidaque vão
. crescendo passam a lutar com
problemas os maís diversos e

·lembtamo-I.losdeCwitibá,onde
fomos
residir
aos·17
anos de
idade, e

<que na

época
tin h a

Plthodor.sí
IlIdlvfdllOI'
Irllltrodol
ellllmigol

uma vida tranquila ao passo
que hoje, com seu um milhão e

setecentos mil habitantes;
enfrentasituações .ímprevísíveís
e díãceís de solucionar.

Jaraguá do Sul, localidade
. onde chegamos em 1950
cumprindo ordem de trans-

i.
·1 .

j
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Confira a História'
'

"A Histôria de nossá

gente, não podeficar s6-
I na saudade".

.

O Passado $6 é 'impor
tante se o seu tempo foi
bem empregado

Barão de Itapoeu

Há 94 anos \

- Em 1901, a descida do governadorFelippe Schmidt de S. Bento paraHansa
Humboldt, o jornalista que o acompanhava relata detalhes da descida que
envolviaum tríplice Interesse: 1),- aColêniadeHansa deque se falava um bom
'e acompanhado dêsenvolvimento, com um diretor residente e um engenheiro
a acompanhar todos os passos dos jmigran�s, dispensado pela Companhia
HllJIseática de Colonização; 2, )-, conhecer e aV!l,li"ar o que a companhia
colonizadora tinharequerido aoEstado, alegan40 que tinhaintroduzido np ano

de 1898, 286 colonos, localizados nos distritosde ltapocú, Jolnv.illee S.Bento
Cl que necessitava de novas áreas, ao redor de 30.289 hectares c, 3 )- saber o
porque do interessê,de Carlol Fabrl, que requerera ao Estado, cfe, ofício
dirigido por A.W.Sellln. representando a Hanseática, referindo-se à Estráda
de Ferro S. Francisco-Estreito; cujo prazo de início estava marcado paraOI·
OI �,1900, para o trecho Lagoa do Saguassú até Jaraguá ... .

Há��
.

-Ern 1925, o Comandante daRegiãoMilitar viajava '9ID serviço de inspeçlO,
passando por Jaraguá, via estrada de ferre, com destino à Joinville, recebendo
o general de exército Nepomuceno Costa a continência.de estilo pela" .

C.M.P. - Retomava, contudo, à Jaraguã, em trem especial, de ondeseguiapara
o.sul do Estado. via "terrestre.
-Nesse ano.. em 6 de junho, realizava-se' o enlace matrimonial de Alfredo
Fiedler com Emma Buhr, filha de Georg Buhr, tradicionais famjlias

_.,
,

Fona (0473) 71 22'"7
JSlIlgLin do Svl . SC

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

A comunidade cresce

e se transforma pelo
trabalho. De cada um

I .'
.

e de todos.

Da. RodaS.

. Indostrlal
ALTA TECNOLOGIA
EM MATERIAB·PRIMAS
PARAALIIof!i:NTO$ .

-------------------�--�----------------------�------�----------------------------------------------�..

.

�j
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R
" CONFERINDO .

etran�c� Deputados cobram ações do
sobre obras·na

De mala e cuia
Eleito deputado estadualpelo PMDB, prefeito pelo PTB (Q

.. único em Santa Catarina), Durval Yasel já resolveu: vai direto
para o novo partido resultante de fus40 PPR/PTBIPP. ·0
racioc(nio do prefeito tem lógica: afus40 aumentará a

eotrelaçõo de forças na cõmara Federal e no Senado, conse
quentemente com reflexos positivos no dmbito estadua; e

municipal. A quest40, agora, passa pela soluç40 de problemas
'domisticos launus em Jarag.uá do Sul; entre PTB e PPR, estes

últimos comandado pelo ex-pt'efeito Victor Bauer.

Óbvio Não tem'
Ainda sobre a fustIo do PPR/ Segundo os deputados Ivo
PTBIPP: .as vereadores do Konnel (PMDB) e Geraldo
partido Trabalhista Brasileiro . Werninghaus (PFL), na visita
com quem o prefeito Durval que farâ/amanhã aJaraguá do
Yaseljâ conversoumostraram- ,Syl a secretária de Segurança ,

se, segundo ele, favoráveis à
.
�ública, LuciaS�efanovich, não

idéia. E nem poderia ser libetaráasegundaparcela(R$
diferente porque fora da nova 82milcorrigidos)para a conti
sigla,politicamente(osquepen- nuidade das obras da cadeia �
'sam na reeleiçäo) já estariam de outras do complexo, pene
fora dopdreo do ano que vem. tenciário. Motivo: a prefeitura
Ntloconcordaréassinaratesta- deveprestaçäo decotuasnaârea
do de óbito.

. derBducação e tem pendincia
com a Celesc desde maio.

ICorreto
Opção

Atéafinal de setembro Jaraguá
do Sul vai estar recebendo. as
imagens de 20 canais via TV a

cabo, da' Net, atingindo cerca

de 2.500 assinantes, cerca de
15%dos�imóveis localizadosno
per(metro urbano. SegundoCel
so Couver, diretor-operacional
em Jaraguá, a rede instalada
poderá receber, futuramente,
ligações emfibra õtica, sendo o
terceiro. sistema do pais (StIo
Paulo e Lages foram as

primeiras cidades).
Aborrecido ReconhecimentoVereador Flávio Hornburg Os empresários Décio da Silva(PMDB), andadescontenie com

(presidente da Acijs) e Antoniosetores do Executivo, segundo .Normdrta Bana (presidente daeleporqueváriasreiyindicaçOes Apevi), mandaram oficio aosuas, semconotaçõespouucas, prefeito Durval Yasel :agta-
. simplesmentes4oignoradaspor decendo a parttctpaçäo da
�iß�s que �esc�n�ce. ':I(Jo é

prefeiturana2"Feiralndusirial
te 'Pnesa; éh�st�nco.lnfell�mI!n- . daPequena eMédia.Empresae,,

. ,a .admmwraç(Jo publlca também pelo' lançamento' dobrasl,letra é. regra geral: se o progra/na de DesenvolvimentoP��d� ntIopertence aomesm� Municipal (Prodem), este últi,P sóconseguealgumacol- mo emparceriacomo Bancado
. �:r quando tem poder ,de Brasil.

.'

ganha. E n40 é o caso.
D·

. l·. ..1. "

, 1SClp ,nana0.
. Negando' Projeto do deputado UdQ

Alids, nesta semana o vereador Wagner(PPR) insütuicobrança .

desmentiú, ctuegoricamente, de taxa adtctonat para
COmentáriosde que estaria sen-: proprietários de. vetculos quede sondado (e propenso) para desejarem placas com letras e
transferir-se para o PPR."O números diferenciados. Por
que t que vou fazer lá?", inda-! exemplo, aquelas fora da
gau em tom de surpresa, sequência normal do
acrescentandó que nunca pen- emplacamento. Hoje .não há
sou em deixar o PMDB 'em criserios estabetecidosemlete,
direçtJoaoutrasiglapartidária. sabe-se até pouco tempo quemMudando de saco pra mala, é

'

dectdiasobretssoeramosdele
.poss(vel que no ano que vem .

gados regionais. Metade do
&Ocorram mudanças no arrecadado vai para institui-
seCretariado de Durval Yasel. çOes beneficentes.

Decis(Jo da secretaria munici
pal de Saúde em exißirdas lan
chonetes que vendem produtos
(salgadinhos) fabricados por.

terceiros, cópia do alvará,
.

fornecido a estes dltimos, bateu
'de frente com a maioria.das
estabelectmentos do gênero.
Medida mais que acertada, na
minha opintõo, desde que leva
da aopéda letra, comfiscaüza
ftJo permanente. O que há de
imundlcie por a( não está' no
gibi.

'

F lorian6polls Os fonnadeobteremdfretamentedos
secretários Neuto de Couto (Fa- titulares das partes, autarquias e

zenda) eJoséHülse (Transportes), empresas estaduaís as informa
são os dois primeiros convidados ções sobre projetos e recursos.

.

da bancada suprapartidária de • O primeiro encontro está
deputa- marcado parahoje. Com isso, os
dos do . deputádos pretendem ter um
norte e·, Movillftl/ll,o acompanhamento mais claro'
nordeste, b· t sobre decisões já tomadas pelo

. que re- D�. 'J o :I
. governõ' em relação às suas

solveram goro/ltir
promover
encontros

governo

recursos
semanais
com integrantes do primeiro es...

calão do governedoEstado, coino

•

regiões.
Quando todos os secretários e.

presidentes de estataís e'

autarquias forem ouvidos, os

parlamentares pretendem con

vidar o governadorPauloAfonso

'N

regiuo
para um encontro onde também .

pedirão explicações sobre o an

damento
.

de projetos que
consideram como prioritários.

.

Mas, a ação da bancada supra
partidária não se limitaa cobrar
do governo realizações para este
ano, apenas. De posse de in-

formações preciosas que, por
certo, serão transmitidas pelo
primeiro escalão, a Idéia é '

garantir recursos no orçamento.
do ano quevem e que será enví
ado paraaaprecíação daAssem
bléíal.egíslaävanoprõxímomês
de setembro.

RECURSOS .. ...
.

.:

.

.

JustiçamandaPescadoresapelampara recontar voto«
.

terajuda em obrafísica em 262 seções
Jaraguã do Sul - o deputa

doGeraldoWernínghaus (PFL)
deverá ser recebido em audíên

.
cia pelo secretãrío da Agri
cultura,DejandirDalpasqualle,
,mm de reivindicar a liberação
de recursos para a Colônia de
Pescadores de Barra Velha. O
parlamentarjáenviou oficio ao
secretário solicitando atenção
'especial ao pedido de liberação
de R$ 1.800 que deverá ser

. empregado na reforma
"necessária" do rancho de
pescadores.

O parlamentarpartícípou de
encontro realizado entre a ban
cada pefelísta e o governador
Paulo Afonso Vieira; no Palá
cio da'Agronômíca. Durante a é o de fazer alguns ajustes
reunião, os pefelistas disseram referentes aos atendimentos
ao governador "que desejam entre secretários e pefelistas
maioratenção à bancada e que que, até omomento tem criado
esperam o mesmo tratamento alguns problemas .. O último
'dado ao PMDB por parte dos ocorreu durante solenidade em
secretários de Estado". De- Brusque, sexta-feira passada,
pois, os depujados estiveram .quando o', governador foi
reunidos com o presidente entregar recursos para obras
nacional do PFL. Jorge solicitadas peíodeputaoo Ciro
Bornhausen. Na oportunidade, Roza, líder do PFL na assem
fizeram uma ava�iação da' bléia, sem a partícípação do
participação do PFL no Go- pefelísta, que não foi convida
vemo. do pela assessoria do palácib
A intenção destes encontros para participar do evento.

Geraldo Weminghaus

ltajaí - Por decisão do Tri
bunal Superior Eleitoral e do
TribunalRegionalEleitoral, os
votos de 262 umas das elei-

o çöes municipais de 92 serão

. recontadosnodia23deoutubro,
a partir das 7 horas em depen
dêncías do ginásio de esporteS
Gabriel Collares, onde sempre
ocorre a apuração dos votos .

naquela cídade; Os ·tribunais
acataram representação dos

partidosque fazem oposição ao
prefeitoAmaldoSchmittJúniór,
acusando fraudes cometidas na '

época:
O hoje deputado' Jandir

.

Bellini (PPR), derrotado àépo
.ca por Schmítt.: por uma

diferença de cerca de cinco mil
'votos, a decisão tem impor
tâncía na medida em que
proporcionará o esclareci
mento de dúvidas levantadas
desde então .. O .prefeito e' o
presi�nte do PMDB de Itajaf,
João Roberto Schmitt, dizebt
que não há temores, por parte

'.deles, sobre a recontagem dos
votos porque, segundo eles, o

. processos6 favoreceráopartido
sem netihuma alteração, inclu-
sive na Câmara.

I
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Agricultores aprendem.sobreplantio direto.

�

-

.

I
.

\ ,

,

. .

". '/ .

Jaraguád9Sul�Ademons
traçãopráticadeplantiodiretode .

núlho foi um doS pontos a1� do
Encóntro Sobre Práticas de

CánservaçãodéSoloeÁguaque
a Epagri e secretariaMunicip�
de Agrl- \,,' .

culturae_ SlsI.mo /

M ei o' .

, Ambl- go"onl.
e n te' '.

p:aoove-
; 'quolldod.

:�: fi p�iJd';r6tJ
. de, de

Rio da Luz II; no salão Cente...

nário, com a participação de 80
produtores rurais da regiãQ. .

Goedert e �olinar4 da Epagrí

o plantio direto foi realizado
napatteda tarde, napropriedade
dó airic1iltor Evaldo Krieger.
Trata-�,. conforme explicaçõeS
do extencionista rural da Epagri
em JaragUá do Sul, ·Laurindo. '

Goedert..deuma técnicanovaeIe
plan1;io, com resúltados ampla-

.

mente satisfatórios' e já·'
comprovados em experiências
realizadasemRio do SUl Oeste

" 'I'
.eAlto Vale.
'.

Atrav_és do plantio 4Íreto :
'

que é feito com um maquinário
simples e de baixo casto _. o

agricuItorgaran�,alémdequali
<lade e produtiVidade, a manu
tenção da fet1ilidade do solo. A

Demonstração de plantio direto de milho .' , ,

experiência, noRio da Luz será
.

de palestras) sobre conservação .. das fiárestas, da camada de 0lÔ-
. acompanhesa ,por técnícos da ambiental, florestas, produtivas, nio (quepode provocar câncer) .

Epagri até a colheita. De acordo " �a: vegetaJ eCultivo 11Ú:ni- efeito e�tufàí ebuva ácida e,:
com .. Óoedert, esta técnica é mo e,ainda práticas de cultivo redução dos- sistemas hídricQS e;
simples e serve como opção que míniriio.

.

contaminação do lençol fi'eático..•
os agricu1toi'espodem se utilizar

,

'

Iv

com garantia'de produtivi� A extensíonísta rural' da "Temos que eonscíentízer as �

sem comprometimento do solo, 'EpagriemJaraguádoSul,Salete comunidades rurais da necessí-
avalia o exrensíonísta;

.

Du8lite, falou sobre as causas e;
-

dade de. preservação do meio:;
Além daprääcasobreplantío , consequências da degradação ê.. ambíente, Tem muíta gente qri,e.

direto, os 80 produtores rurais ambientai, como a redução des não tem a míníma idéi� .� que '�.

que participaram do encontro sisiemasagrícol��aconsequente muitos Problemas têm soluções.
receberam infonnações(através . formação de desertos, redução' simples",justificaSaleteDuartte..,

• I
. 1 -

I.

eI"•

. Projeto deMicrobacias terá sequência
,

o Bncontro sobre Práticasde ,'garantindo o escoamento da revestimento de seis quilômetros
Cónservaçâo de Solo e Água fu' p1'Qdução�aconservação desolo. de estrada, desde a dívísa com

parte do projetoMicrobacias, im- ".Na ÍOéalidade de Rio da: Luz o
.

Pomeróde até a Céval - também
,

. plantado,pelo govemo do Estado projeto funcionadesde 1993. Nes- 'estáno programa. -Ó.

com a finalidade de proporcionai ta ·localidade, segundo' Alci�es Apr6ximalöcalidadeondeserá
, desenvolvimento sustentável sem . Molinari,

.

já foram construídas implantado,o projeto éOàribaldi,.'

agredir a natureza e preservando cerca de 10 esterqueir8:S, mas a seguidQ de Jaraguazinho. De
os recursos naturais disponíveis. . metaéchegata30. Asesterqueiras acordo com o gerente do projeto,

"Além do aspeetode conservação evitam que os·dejetos dosanímaís naregíão, os príncípaísproblemas
epreseryaçãoambiental,oprojeto sejam depositados: direto no solo' detectados quanto a conservação
deMicro-bacias também contem- ,ou nos ríbeírões,

'
.

do solo. e dos recursos hídricos diz
pla o aspecto econOmico,'já que' 'Também no Rio da Luz a co- . respeito' a contaminação por
são. oferecidas altematívas não munidadeadquiriu, para uso co- .cólífêrmes feca,is. Segundo
P9lyentes e �e preservação mum,um distribuidorde esterco Molínarí, de 80 análises de
ambiental aliadas à manutenção líquido, quehumaniza o trabalho amostras de água coletadas ano '.

daaäsídade econômica pratí- do homem do campo e evita: a passado nobaírro de Rio da Luz,
. camente na região onde o pfojet()._ poluição. Está na previsão, ain- todas 'apresentavam contamína-.
atua", explica o gerente regional da, a construção de depósito de ção. devido, ao manejo indis-
do projeto, AlcidesMolinari." lixo tóxico, tanibém para uso co- criminado

.

de dejetos animais e
.

O projeto· de Micro�acias foi mum.Odepõsíto.seräconstruído humanos. •

implantadoemJaragiJádo,Sulem napropríedadedoagricultorNél- "Todas estas ações visam o

.1991, na localídädedeRioCerro, son .Kühn e .financiado pela saneamente da região, através do ..

ondecercade sete quilôrnetros de secretaria municipal' de controledosresíduospoluidores",
estradas foram melhoradas, .

Agrícultura e Meio Ambiente. O explicaMolinan. , Oitenta agricultore« receber4m_inform�fiJes
,
�,

,I

I
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NO ROTARY

Laçó Jaraguaense filz NovaäiretorWdaSCA�
,

XIV R' 'd':' , "'6" 'fi·'
mostraplanos cuitumis

seu ' ',' ,

,o elO na,' , elra" �", ,'.'
. " Jaraguá do Sul - o Rowy atenderaosreclaIoosdasóciedade

Club de Jaraguá do Sul, presidido jaraguaense. o dr. Edson"Schulz

J'
pelorotariailoemédicodr.Douglas expliCQuaindaoproblemaporque

,

'

Fana Correa 'Anjo,' recebeu em ,passaaentiWlde'comaretiradados
. .ràguá,doSul- Apostan- da manhã, com recepção aos mente baile com "Os Tiranos" no

dono:vamentenapreseilçadeum eTGs e-píquees no parque � Parque de Bventos. Nodomingo, reuniãorotáriaomédicodr.Edson iIicentivosàculturapelogovemo,9
grande pdblico, cl'CTG - Laço sede campestre, às margens � dltimodiadorodeio, estáprevisto Schulz,eleitoeerqx>ssadooriovo que temditicu1tadoacontinuidade

Jaraguaense de Imguá do Sul, 'BR-280nosentidoIaraguá-Nereu para àS 8 horas o reinicio do tiro
.

presidente da SCAR - Sociedade '

� construçãO da nova sede aí na

Ramos.Napartedatarde.tnícíam , de laço.em duplas; àS 9 horas de CulbJraArtísticadeIaraguádo antigalagoadoCzemiewicz,onde,

prepara-
"

,

' I

':J;.; �:N_�I'JG,,,otlvos, asprímeírascompetíçõeseänoíte infcioda"VacaParada"paraguris, Sul,veterari'aentidadeq_ue,sededi-' se erguemos primeiros pilares de
.,., baile no Parque Municipal de 11 horasMissaCrioula;meio-dia -

caàsatividadescu1turaise artísticas concretO.',
do seu SOO '11I1.lls0S Eventos com. "Os Tiranos", dó churrascada, Na parte da tarde, einnoSsonleio.Alémdecommicar " Falou. também, de um projeto
1 4 o

, Rio Grande dó Sul. No.säbado, encerramento-das competiç� e
'

a sua posse o novo dírígente . apresentado à sociedade, que se

Rode io pOlO um dia 19, seguem as competíções a às 18 horas entregados prêmios e historiou longamente oplano para � a .construír o 'que denomí-
, C' I b partir das 8 da manhã. troféus aos vencedores. EmqlSO' , '

'

rrou o. om,.v.lltQ. Aomeío-díachurrasco.as 13, de disponibilidade de tempo,
o seu pe�odo govema�.ntal, no:ude "Centro de Convenções", '

, ne,te fi-.,
"

d JI(,..; d ·A SCAR medianhoras, inseríçõesaoFuteboi,as 14 infonnaopatrãodoCTG, Augusto promoven o apresentações e. semönaspara a , te '

horas continuação com tiro de Demarchi Jüníor, haverá outras orquestra,coraleensaiosdogl'llpo a liberaçao daquelas instalações
laçoemdupla;'16horaslaçadade' modalidadesdecompetiçôescomo teattaljáno mês de agosto, coma 'parausodetert:eiros. Oprojetoem
patrOes; à$ 18 horas gineteadas concurso de rédeas, dança da ' realizaÇaõ de-baile na casa "Notre' 'apreçoestáorçadoem2I1lilMesde,"
em cavalos e às 22 horas nova-. cadeira e p'rova do couro." Dame" ,entre ounas opções para dólares.

ArlluIYO'CP

TRADiÇÃO

·CTG

.

Edson Schuk (de I'�) expõe proJetoS'

PROPOSTA
. ;

'. '

D8l de semana, dias 18,19 e 20. A
Comissloorganizadoraintensifi
ca os preparatívos para a

programaçlodesex.ta-feiraàs lOh

Celescquer parceriaspara ..

::�:4oI�do&_ construção demais usiliàs
Projeto já .

tem dez áreas c.=�Md�! '=:-di:'=�
ontem na Fundação Celesc de parceriaspennitidaspelalei.Meller,

"PTO,ntas na r,eg'ião "rura,,I' �::��:�ã���:::: ,;:t!a���::���lênfa�:r:;
, ... trica em parceria com a iniciativa Usinas de Cubatão e Campos. No-

privada. A explanação será dirigida vos, cujas concessões começam'

JIJ'8gu4 do SUl -,ßm mais investimentos que se façam, bastantedesenvolvidaesetraduz aos administradores de fundos de a ser licitadas em setembro pelo
��etapa do projeto de Agro- necessãríos para abrigar os "em excelente 'fonte de lucros" pensão catarinenses, possíveis inte�, ministério das Minas e Energia.
'UllIimO, técnicos � Epágri e, futuros visitantes com a para seus participantes. Nesta ressados em investir no setor. O A peréeirização com os empre-
dai 'secretarias de 'I'1:u\smo de preservação das éaracteósticas fase0projetoestápri.orizandoos projeto daCelesc ampara-senanove sérios e fundosde pen$IOV!ll permi- .

Jaragul do Su.l e Joinville orjginaisque envolvemasativi- proprie,tários rurai_s, através ê:1e 'Lei de Concessões, que permite a ,tirà Celesc investimentos nacons

�m�osdias'17 e 18deste dades do di,a-a-dia da vida, no cursos-sobre noçõe-'s básicas de participação da iniciativa privada, troção de novas usinas, aumentan-
&IIQI as 10 propriedades

na construção de novas hidrelétri- do' SWl, capacidade de geração .w.� ,'

, qUe, campo.Ocoordenadordonmieto, turismo, .lúaiene e relac....." hu-
'

T y&l'

Q>nftnnaram ades
Y'''J O" "".I""""

. cas, em conjunto com as concessi- pria e reduzindo suas dependências
'nos '. lo ao projeto Loreno Hagedorn. diretor de manas.

"

.

onárias estaduais, das supridoras. Por outro 'lado, os'

u....���,I1f.c{p�os de Jarag-Úá:' turi$II10,diZqueaidéi.'aéimplantar ',S,egundo . Hagedorn, este N da M II
",�

,

a semana passa e er es- parceiros teriam direito a,participa-
OOJeti

ba e. t;omerode. O O,mqdelojáexistentehácercade" assessoramento "é O ponta-pé teve reunido com-cerca de' 80 em- ção nos lucros sobre a, venda de

�
YO desta �ta é conhecer 2� anos em países europeus, inicial"qUedarálúgaràfonnação presärios na sede da Fed�açãodas' energia, garantia de fornecimento e

�Ito a .realidade de cada pnncipalmente na França, onde
.

deumaassooiaçloqueirácuidar . Indústrias de San� Catarina. apre- redução em seus custos de produ-
r"'J:'ll� e orientar possíveis essamodalidade de turismo está dos interesses do setor: sentando dados' sobre �a energia ção,

..
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'J araguã 'cl«:» Sul -

Projeto do
.

deputado Udo

Wagner (PPR), já em

tramitação na Assembléia

Legislativa; pretende
autorizar a 'cobrança de taxa
de veri-

ficação Melo. dó
no Ca-
dastro
Nacio
nal de
Veícu-

•

vo/poro .

Ds«loi
los, co-

. mo já ocorre em outros esta

dos, nos casos em que o

proprietário pretendero des
taque de caracteres ou
números fora da sequência

.
automática do cadastro. Em
resumo, se aprovado o

projeto o proprietário de ve
ículo que. desejar ter uma-

placa com números

Deputado, tu« Wagnel'

diferenciados - anode nasci-

mente, datas especiais ou

outrosnúmeros que não obe
deçam à sequência normal
do emplacamento, terão que
pagar e isso inclui.também,
os sinais gráficos (letras).
Segundo t, deputado, tais

destaques, que representam

GERAL I POLíTIC�

eventualmente discrimina-
. .

,

tórioquepoderiaserprestado
já que, hoje, inexistem cri

térios na concessão de pla-

. '.

omputec .

..........ora emJaraguá do Sul\
.

l ,
.

,� ,CORREIODOpovo-6

COBRANÇA

Placas· diferenciadas terão Vas,eldizqueconcordacom
.:. .... .

"

.

d' uniãodoPTß'comoPPR
, pagamento de taxa noEsta o Ja�aguád.Sul-Sehoover larmente,édefensordefusio

, a fusao entre o PPRIPTB e pp por entender que. o. aglu-
, oprefeitoDurval Vasel garante tinamento destas três siglas'

"que será um dos primeiros
I

a
.

fortalecerãarepresentação po
pequeno volume adicional assinar filiação na nova sigla, lítica a nível nacional. "OPm
de serviços aos órgãos de possivelmente com a denomi- passaria' a ter,' inclusive,

.

.trânsito, podem e devem ser. nação de PPTB-. Vasel con- representação na Assembléia
remuneradös "já que o firmou contatos já mantidos Legíslativacom anovasígla;o
'usuário está recebendo aten- com lideranças petebistas na quenãoocorreagora". enfatiza

dimento distinto do dispen- 'CâI1jlara Federal e até CQm o' prefeito. Vase} é o único

sadoaosderilais".Ataxa,ain- o presidente nac!onal,do prefeito que o PTB conseguiu
da segundo, o projeto, partido, .Rodrigues Palma. elegeremf992,cornoresultado
limitará um atendimemto "Mas é uma proposta ainda de uma díssídência do PMDB,

emestudos", Iembraoprefeíto, de Jaraguá do Sul." É preciso
Y

acrescentando que, primei- analisar a correlação de forças,
"

ramente, a consulta está sendo ' que se estabelecerä no

feita,intemanientenosdiret6rios Congresso Nacional, com

estaduais o que resultará, refi.exosdíretosnoestadoemu-�.

cas especiais. 'f

provavelmente, na convoca- nicípios", diz o prefeito que,No mesmo projeto fica
ção deuma assembléia' nado- garante, já conversou com aí-

estabelecido que os v.alores
.

,

nal dopartido,
.

guns vereadores do PTB local ,
arrecadados serão apurados . "

Vasel: diz que, particu-. tendoobädêtotalconcordâneía ..

mensalmente e serão desti-

nados, em partes iguais, 'ao
f�\nciamento deprogramas
desenvolvidos por entida
des assistenciais do estado e

municípios que deram

origem à receita.

«Microcomputadores
«Senndores de rede

, «Impressoras
,

sDeshfets «Laserfets
«Scanners «Plotters

Fone: (0473) 71-8447

"

Toda Iínha.

rh�HEWLETT'a!� PAC.KARD
-

.

�-� -1ftDVYD5!A

� Promoção de Inauguração •

Noteßook 486 DX2 50, tela ,de cristal líquido colorida, wínchester .

de 170MB, 4MB de memória, 3 ta�os de garantia. R$ 3.60Ó,oO

CO}11 JMtec +-
. Centro de

.

8evendedof Autorizado.Soluções Avançadas

'��l� H.EWLETT®
. Centro Autorizado Il
de Serviços PACKARD

, '

-FUSÃO

Jaraguá do Sul, 16 de agosto d� 1995

NA LUTA

PTprepara'campanhapara
disputar, éieiçõe« em 96
Jaraguá do Sul - "Chega de nicípio". Segundo o presidente

ficarmos dependentes de velhas do partido, mais de 100 novos

raposas dá politica jaraguaense, filia-dos aderiram nos últimos
Ou de empresários oportunístas trinta dias, o que dá ao PT uma

cuja prática sempre manteve o opção para 96. "O partido propõe
clientelismo". A afirmação está um governo popular, diferente de
contida em comunicado distri- tudo o que está aí, voltado à

,

buido nesta semana pelo Partido
. educaÇão, saneamento, e saúde

dos Trabalhadores de Jaraguá do que, ,efetivamente, coloque em

Sul e reflete, segundo o documen- prática a idéia do orçamento
to, palavras do presidente do PT participativo, tantoapregoadomas
(há quatro anos no cargo) Jair nunca praticado", ataca Mussí-

,

Musstnato. tido como candidato nato. Ele acha que ainda é prema-, '

potêneial do partido às eleições tura á discusão sobre coligações
.

municipais do ano que vem para com outras siglas para as eleições
prefeito. Com 466 filiados na ci- dopróximo ano, masnãonegaesta
dade (números doPT),Mussinato possíbdidadequandodizque "oFT;
diz que o partido está sendo res- estáabertoà coligações, desde que
taurado "paraenfrentarnovos tem- a proposta dteja de acordo com o

.

pos da 'história da política no mu- nosso projeto de governo".
" .�

._

NÃO PERCA SEU TEMPO'
COM OUTROS POR Aí.

vÁ DlRETO AOS CLASSIFICADOS
DO, CORREIO DO POVO TODAS AS

QUARTAS E SÁBADOS
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.' -Classificádos- de

,
-

Vende-se TelefoneCelular Vende-se' 2 vestidos de

Transferível.TratarnaRua prenda - manequim 44 - 1

Reinoldo Rau, 36, na con- rosa com preto outro azul .

feitaria Prestígio no hor. marinho (ambos com aces

comercial, s6rios).Tratar com Inês 97 :
------- 8911.,

Vende-se 2 monaretas por
R$ 50,oocada uma. Caloi
Barra-CrrculárporRS 60,00

.

- Barra Forte por R$ 60,00
eumaMonark femininapor

. o-
R$ 40,00 - Tratar 72-3998

Vende-se um telefone
residencial prefixo 72. Va-. fr!!!!!!!!!!!!!!!V!!!e!!!n!!!d!!!.e!!!_s!!!e!!!!!!!!!!!!l'IlorR$ 3.380,00. Tratar 72-
2931 uma casa cl
Vende-se uma balança me- �30m2l>OrcânicaFilízolla -semí-nova
(pesaaté 10Kgs). Tratar72- R$ 25.000,00.,
1085. no Lot. Jardim

Franclsco. .

Tratar fone
72-3797

\

Aulas emmícro 486. De
senvolvimento deplanilhas
eletrônicas em Quattro
PRO, horárionoturno. Fone
71-5764 cl Jussara.

vende-seFreezer 380 Iítros,
Tratar 71-6214. SALM038

GRUPOS DE
ARTISTAS

INDIVIDUAIS.

Lei 3 vezes
-

durante 3 dias

seguidos.
Publique n� 4°

,

día.e observe o

que acontece.

Agradece L.H.S.

Vende-se um celular PT
950. Aceita carro de maior
valor. Tratar71-1119.',

Vende-se Celular PT -550

Motorolajá instalado. Tra
tar fone 97-9753 ou 71·
1574.

Interessados em
demostrar seus

trabalhos, conhecidos
ou não, procurar de 2'

S 6' f.lra, na Rua:
Felipe Sahlmldtn' 112
das 13hs ati f6hs.
Sambistas, Cantores;
GrupOs de Dança,
Ilusionistas, etc...

Homens eMulheres -

Procurar João -

próximoao
Moinho Jaraguá.

IMPORTAÇ�O-&EXPOR�AÇAO· '.'
Vsll

TÁ DIFíCIL?
CRISE, INADIMPL�NCIA DE CLIENTES, LIMITE DE CRÉDITO..
A SAlDA PARA A CRISE PODEESTAR NA EXPORTAÇÃO DE SEU
PRODUto (PAGAMENTO GARANTIDO COM CARTA DE CRÉDiTO)

. OUNAIMPORTAÇÃODEMATÉRIA-PRIMAA PREÇOS MAISCOM- .

PETITIVOS E COM MELHORES TAXAS E PRAZOS DE FINANCIA-
MENTO QUE O MERCADO INTERNO.. I

i
'

,

CONSULTE-NOS! POSSUIMOS VASTO BANCO DE DADOS COM
OPORTUNIDADES COMERCIÀIS DE TODOS OS MERCADOS' DO
MUNDO (MERCOSUL, NAFTA, u.e.. ASEAN; ETC) E ESTRUTURA
TÉCN_lCA ECOMERCIAL COMPLETA P/ASSESSORARSUAEX'POR-'
TAÇAO/IMPORTAÇÃO EM TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO.

RUA JORGE LACERDA, 433 FONE/FAX

CENTRO - JARAGUÁ DO SUL - SC 71· 2 3 87

Pedrás: São Tomé, ardosia, '

mlracema, madeira rajada,
___ _ preta, brilhosa, bolacha, pati

pave, pedras muro e revesti-
.
mento em geral

.• Indlcaçêo de'emprego às empresas,
• Curso'modulado '

átl'
• Material didátiCO Inteiramente gr tS
• Condlçöes �$peclals d.e pagamen o .

• Duraçêo 6 meses

.'suporte técnico ap6s o curso

• Horas livres de laborat6rlo

.curso Intensiva em 6 m U es.

.a4 horas dlârlas '

.

átl
Material didático Inteiramente gr

tcondlçöes espeçlals de pagament
. Partlclpaçäo programada .

:suporte.técnICO ap6s o curso

11$1.050;00
HP Laser 5P RS 1.690,00

1 drive 1.44, Side Vesa Local Bus, SVGA 1
'

HP Laser 5MP RS 2.140;00
MB V.L BUS, HO 540MB, SVGA Color 0,28. mouse 400 dp! Epson LX 300 RS 317;80

486 DX 2.66/4MB. 1$1.537,00 �� ��g :��:
PENTIUM 90/8 MB • R$ 2••,00 FX 1170

. RS 610,00
.

DOS 6.22/Windows 3.11- - R$ 185,00,
'

,
KIT MULTIMEDIA

,

e (Word/ExceIlP.Point) - R$ 429,00 Discovery CD 16
. RS 470,00

. .

Media Magic/\Vision RS 345,00
• ESTeQUE LIMITADO
• TeDes es It\,IpeSTOS lNOLUSOS

. ,

Rua Silveira Junior slnP
Fone 73-0027
pró.xim'o do ginásio de Esportes
Guaramirim .;.,SC

CURSO INTENSIVO

- 1>

_.Intr. a Microinformática + MS-DOS
,

Windows
Word
-Excel

PowerPoint
Access

DMIÁO
TIIIIIAM.lro

Intr. a Microinfbrmática +.MS-DOS
Windows
Word

. Excel
-

PowerPoint -
Access

1
-,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIODOPOVO· 2 CLASSifiCADOS DE OfERTAS Jaragu' do Sul, 16 de agosto de 1
.

,

f��lOOO«rn1
c:::� I Lli c::t r

. IMP·O.RT & EXPÓRT

A'�ASA ..••DO C.ELU·LAR . (0473) '71·0803

Tel. Cei. p/todos os gostos e neée.ssidádes, TODA LlNHAMOTORPLA- GE - ERICSSON
e FUJITSU - Dupla garantia de 1 ano

.

AcelJs6rlos - Capast Baterias, Plug'in veicular; antenas, condicionadores, transf, eliminador
di:! bat. -.Assistência Técnica Motorola - Diversos planos de consórcio (entrega programada) o

decelúlar.efax.ATeltronnãoésócelular, temostambém: FAXEQUITEL, ceNTRAISPABX, �
.'tELEFONES CONV., TELEFONES S/FIO, ES rABILIZADORESD.EVOLTAGEM, FILTROS, 8.
DE LINHA e outros. Consertos de aparelh.os conv. e Jnstalações telefônicas. S'.

'TELTRON CELULAR § .

ExclUBN. linha de Anten•• pl
celularportátlle ruralm6ve/·

Frequ'nc/a : de 824 • 8�
MHZ Ganho: 13 dbl. 1.6 dbl

TESTE DE
POTINCIADE

SINAL

R7�"':!'
. ;iffJ_;.,,;;-.,..fY'J"

Elnnmador de
bateria para

telefone
celular

.

.
.

T.I. M6vel'3Wd. potlnc/a KS 200

(Int.rloi) v.lcular PT
550

CELULAR PT 550 Motorola
1 + 19 vezes de R$ 23,00 ..

CELULAR PT 950 MotoroJa
1 + 19 vezes dê R$ 36,00

. (entrega pr.ogramada)

UNIDADlI'IXA !IX lOGO FUJITSU
.

Credenciada pela TELESC autorizada pela Equltel by Motorela, PHILIPS, NUTRON • INTELBRAS 1
. RUÀ CEL. PROCÓPIO GOMES, 280· Fone/Fax (0473) 71�0803' i

.

'

Classifidados de
�

ACUPUNTURA
. ��

Dr. Sérgio Albuquerque ,

. CRM6465'
'

Tratamento d� Obesidade, Enxaqueca, Dores Musculares, Coluna,
.

Sinusite, Estética Facial e Cuntoa Ger�l..
R. Paulo Butschardt, 84· Galeria Paulo Oonini ,

Sali 05 • Fone (0473) 73-�93 • Guaramlrim • SC
.

_.

I.ínica S.ao Camilo
II:!::[IIII••II:::.;,.. .

Medlolna do Trabalho - Fratura. - Urg'nola. '

Doen9a. de Coluna, Le.'e. do ••porte - Cirurgia. dei loelho
Ixame.: adml•• lonal.i daml•• lonal. a perl6dloo. .

Hor6rlo. atanlflmanto: 8'30 iIa 11:30 a 14:00.�. 18:30h•.

......

FONE: (0473)

72-2393
residencial

Consultório: Rua João Butschardt, 84 -

Galeria Paulo Donini - Sala 6 - Guaramirim

'DIA I9
VACINAÇÃO MÚLTIPLA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ADE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO

Classificados de
,

"

KITBOX EVOLUTION \

A EVOLUçAo'IM BOX COM VIDRO
TEMPERADO OU ACRfclLO '

•

DESIGN EURemu - ''lRILHO NÁÔ ACUMUlA AGUA NEM SUJEIRA

PERSIANAS VERTiCAIS- NACIONAL· APENAS'RS 21;60m2,
�

PERSIANAS VERTICAIS ·IMPORTADA • APENAS R$ 90,OOm2
- "

,

Tudo em materiais para construçiio'
, ESPE,CIALIZADA EM SERViÇOS DE

TERRAPLANAGEM

CONFIRA!"
Rua Joinville, 4885 - Fone: 71-f854

'Jaraguá do Sul- sc
R, Germano Friedmann, 90 lern frente a Nutrimental)
GUARAMIRIM - SC - FONE 97--9352

nlill �,\) In) /' ')

(0lj0lJ (}j Ci}����(}j �V@(}jo
" DMSÃODEcoNcRETO

(TUBOSEARTEFATa)[ECONCRETO)
._•• Rua Joinville, 1016· Fone 72·1101 •

DMSÃODEPLÁSncos(lUBOSDEPVC,;ELETROA.I�
EsGoTO·1UBOSDEPOUETLENO/MANGUEIRAPRETA).

Rua Bernardo Dombuschí 858 • fone 72·3025
" Rua CeI. Procópio Gomes, 89

'

'

• Fone�1.0066.__",_.

Vidros - Molduras :eÂ.quário�
Orçamento sem compromisso

Aberto todos os dias no horário comercial
'. ' ,

Co�.ulte-no. e confira pelo fone:

97-9956
I

. .

Rua 'Roberto Ziemann; 40 - Jaraguá do Sul- SC

Vende-se Casa de alvenaria
c/230m2; na VHa Lenzi. R$
25.000,00. Aceíta carro 110

negócio. Tratar 72-3797.

Vende-se terreno cl 600m2
p,r6x.,Posto Km 7 (Barra).
ValorR$15.000,OO. Tratar
71·1846

. .

Vende-se terreno de 400m
prõx. Marisol - R$

. 10.800,00. Contatos 72-
293t

Vende-se casa de �deita
P&rarétirardolocalcl72m2•
Tratar 74-1235'- Sr. Egon '

.

Scbroe®r.· '.

Vende-se casa de alvenaria'
e,m JoinviUe, 4 quartos, 1
SlIfte, te1Taço, sala de festas,
garagem, para 2 carros, sala
de estar, sala de televisão.
ValorR$ 30.000,00: Conta
tofone: 71-9822.

Vende·se' casa mistà em

JOinviUe Rua AmériCo'
.

VesPllció 95 - Bairro
Copacabm;a, com 3 qu'ar-

'

tos, 1 banheiro, garagem
P8ra2 carros, copa, cozinha
'e lavandeira.' Valor R'$
18·000. Aceita-se carro no

negócio ou casaem Jaraguá.
Tratar 71:2822.

'

��.O '

),.

._

. Com&; de Materiais de Construção e Iranspôrtes. .

I f· .' .

MATERIAIS EL�TRICOS· HIDRÁULICOS
TUDO PARA VOC� CONSTRUIR DESDE A FUNDAÇÃO AT� O ACABAMENTO

J.SANTOS

Imobiliária

.Menegottí CRECI550-J
.� '.

,
.

.

VEJA SO ESTA OFERTAI "

TERRENO LOCAUZADONO BAIRRO AMIZADE COMAREA ,DE
900�, UVRE DE ENCHENTES.

APENAS R$ 75.000,00
. CASA EMALVENARIA (NOVA) '-

ónMA CASA CONTENDO 02 QUARTOS, Ó 7 SALA, COZINHA,
,

. AREA DE SERViÇO, ä7 BANHEIROEM TERRENO COM 307 tn2,
LOCAUZADO NO BAIRRO ESTRADA NOVA.

'

VENDE-SE PARCELADO,coM UMA'ENTRADA Eo SALDO EM,
,

,

'-. ATÉ 50MESES.
,

CASA EM�LVENARIA COMI10m2
-LOCAUZADO NA RUA PRIMCESA ISABEL CONTENDO 03 QUAR-

, TOSE DJ;MA/S DEPENDENC/AS, BOMPREÇO.
.

ESTAS E OUTRAS OFERTAS.voe! ENCONTRA NA IMOBILIÁRIA MENEGOni

AU. MAL. DEODORO DA FONSECA, 855
ED. MENEGOTTI - 1" ANDAR - SALA 1 07/108

FONE: f04731 71-0031 - JARAGUÁ DO SUL - sc . \

I

II

.� ,

EREAL.
II I

II

INVESTIR EM
IMÓVEIS'
CONTINUA

SENDO O MELHOR
NEGÓCIO

APTOSI'RQNTos
�. H.r.... • R_ J'" Em..IId..r.r· , ,

.A dl23in'.•3qu1 2bwoc, ,c ...,c... , .. 'fII n.

RS .9.100,00. T per_•

• Aplo d , 1 qlo, , c , ..'fII Ja, bwc RS 32.00,00.
APTOS EM CONSTRUÇÃO "

_

.

'

Edlr. r.1Im"· R.J"E._door.r
• Aplo d lU.' • 7'••r, 3 d ....... R'l9.700,oO ••Ir"', .Id.
pi " j.."., ••Qlb· c.._ jII�.

'

A d"..• �••d8r,lq..rlo.de_..del'.d....... at1'.000,00 .........,
.Ido do." ,18"'" .......... 4?1!It- J.DW1.
Edil. All • R_ M.rI.. ,lIru...... .'

,

• Aptoc/lU'" • 1· ••ellr, 3 qUllrtoe. eII_.. de... ·ci ........• R$ 53.000,00 .'
"

• AI'Io. C/·lUm·. 2· ••ellr, 2 .....r... e de.... dep. c/· m • R$ 29.500,00.
elIbOla_. 2 x R$ 10.000 (10..1 R$ 49.500,00) E ,,"_lev/96..
Edil. A.1W'1o • R.. EIeo..1'II S. Pradl
.Aptooc/U4.... 2·qulr.... 2bWc, .. ..,co..,collD v.., .. l'IIaem·R$2?�0 .

eall'lloI8"•. 2 x R$ 10.000,00 <10.. 1 R$ 49.500,00) dec"'_ .ov/95
Edlr. MIol'llpDi,R_ 25 de Julho .'
,AptO.C/112m'. 2qulr dep. cI"l'IIpm R$1'.100,00.......d8 ...
.Ido ,.rce"do .alcub8� Ju1l91 JuIl9'7.

.

CüA.S, .

• eu.<m.lllio)A,lv.llli. d8l1l....II'IIc/650...4rea.....!ruf.,c/plld........d...
.,.rle, ....Ira, depo.dlDdII pI••�.de•• R$ 265.000,00.
.c.,_.I';'.III. eil ,1.....Ira.1SO... 'reac•..vu.... 11U...,3q..rtoe,..ai"rI.,
.la,co..,COIIaIuI,3bwc,"v.,clMlrn.q,.Ira,.I'IIa-P'3arno.R$.5.0t0,o0
+ RS %75,00 de aa. CU pi ....
• eu. .Iv•.V.·...I. "... 'no'co.!rufell·. T.n :ao... R$·35.000,Ot
· eu. .Iv.�1II�.Ir•.�,_ co eII. T.r. 150m' 611.0
_..._,. RS 100.000,00

. .

TERllEJlt()S,
'

,. T _Ir at 26,000,00
• T.m.. Let. J...,,. 125 de JIII... :&.OU" .......

'

..b... plce.""'o
...1deDcÍIo1 • vIII8 "III • co.lr. eil cld8de. RS 3�,00 <,.re.)
.•T.rre••• RoA..�uI"r••• c/pr.JeIo, fuIlell�.. l'", pr..... pl4 .plo..
'fII1.r 10..1. R$ 25.000,00 (Jlllre.)
• T....... sc.. tu..� ... 1....,18 .1.790.'. RS 35.000,00
• T.rre••• R. Alfredo Mn: lIwik • 93'0... ,-1 ••10._ • RS 20.000,00
.'T.m.... J au' Ioquerd•• R.W.Id••Ir.ScII.Id'. 100.'. R$351000,o0
• Tem.. II" 1I1aueJ.... R.TIII-.i•• 349'&.'. R$10.000,00
• T......... 1'Iça.....;. • Lot. Po." doJ.� •• 300.... ,...... R' 6.150,00
G.ALPÃO .. cewo em.lv. 450.'· R' ".000,00 <..re) .

LOJA • Curitiba· B. loquelrlo ......m. Jo,I8, Iorn.o 110m" • R$ 1'0.000,00
<..rco").

..

.

CHÁCARA.. emApdo. doSul. co._ em .iv•• r.IidI... 120 .I....ireo. 1$
I

".000,00 ou Ir........ lIor,_ e. J.I'II'" do SuL
.

,

.LOCAÇÃO ,.

.

,,'
• Alu......1'10. c/115m' • 2 .....r.... d8m.. eIIp., ........ R. GuU......
H.rID•• Id. Erb, pr6x.hr do C8l'ue. R$ 550,00
.AIu....�.lI/Ioj8. R.GuUIMr_Hilrlna·Ed. ErIe!a,proxhrdoC8p1"'1O"
·IU 550,00. 35m·.·R$ 350,oe

. .

• AIup.....Iu comLlnllelluc"l • Ro Joio J. AIrO!lo • R$ 250,00
"Ó11MO NEGÓCIOS"
V.Dde.........._Io.com1U au.EIeoDOIIIS.Pradl..EdUIdo�IUO,
eom2qU11rtoe,2bwa, J r/.�r,v ,_...., ..WI.dtrII,PIll...,
po....rlli.lolraDlc:atporll lraDic.,dlur quelraco..cm.,.ovo,com..1rep
de cIM_ ..•ov/95 • Ex.Io.1o .porllm _ • R$ ":&'000,00 (JIII�")

I.

Assoe. lmobíliérias Jl!-ragud do Sul'

R, EPITACIO PESSOA, 421 ' SALA 103 ,FONE 71-8814

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOPOVO.; 6 ClASSIFIC��S DE IMóvEIS

AINTERIMÖVIlIS'. cREéIô914.J

QUERFAZER
SEU DINHE,IRO
VIRAR REAL?

,.. Te"rreno com 540m2
,

(18x30)
Rua Alfr$do Behnke
(Jarag(Já Esquerdo)
Preço: R$ 6.000�00
I' ,

'

,.. Mini-Chácara à 3Km, do
'centro com casade alvena
ria com ,178m2 - piscina,
terrenocorri 14.OOOm2 (todo,
cercado)
Preço: R$120.000,OO'

INVISTA JÁ
, ,LOCAÇÃO'
,.. Casa de alvenaria com

140m�contendo 03 quartos
e 'as demais dependências.
Rua Aguinaldo, de Soúza
(Próx. ao fosto Marcol/a).' < •

/�

Jar

G5?_., '.' 71-7931g7"�.lYAA.IIf")/ Rua Antonio C. Fer:reJra 197í�s .

CRECI1741-J';J
COMPRA • VENDE ,. LOTEIA • ADMllilSTRA • INCORPORA

CASAS
,

� ,

• Sobrado c! 310mt (Rua 35 - próx. Apae - PliclnalSaunalGar. 3 vaga.'Seml-Mobll.) - R$190.ÖOO,OO 'Parcelado/Acelta Imóvel'
• Sobrado cl 300mt (Rua Conrado Riegel- Pró'!. Ferro Velho Marachal) - RS 120.000,00 'Aceita 1m6�el mellor valor /carro'
• Casa alv. Cl20Ömt (Rua Vitorino St�lÍgarl- PrÓ)(. Weg I- eem plaelna) - RS 70.000,00 - 'Trooà po.r apartamento'
• c� aW. c! 98mt (Rua/Equador - 59 - Centro - próx. Hotelltajara) - R$ 80.000,00 'Acelta ca.. até RS 30.000,00'
'. Casa aIv. c! 140m' (Rua Hor6clo Pradl, 181 - Próx. Condomlnlo AzaI'laa) - R$ 30.000,00 'Aceita carroAmóvel- Valor'

,

• Casa aIv.,c! 11 oma (Rua Crlltl"a'Bauer, 91- Schroeder - próx. Sallo Borchardt) - RS 25.000,00 'Aceita carro/Pài'celar'
• Cua alv. cl 100m' (Rua .111110 Tlail- Eequlna Comerciai- ,Nereu Ramoa): RS 33.000,0,0 'Ace,lta Parcelar/T�rreno em Jgu"

, • Caaa alv. cl 190mt - Tlrreno c! 8.582m' (Rua Pi'lncl.. I..bel • 547 - SChroeder) • RS 80.000,00 'NlgoC16vell'
• Ca.. alv. c!170m. (SclÍroldar. Av. Mal. Call1io Branco - Próx, Trevo) - R$ 30.000,00 'Aceita carro/paroelar'.

.

, ,
APARTAMENTOS, '

• Rei. Àmlzadl (2 qtol + garaglm· bloco 2.3' andar) - RS 18.006,QO + 285,00 p/mil CEF,· 'Aceita oarro até RS 9.000,00'
• Ed. Argua (ooblrtura Duplll( 1m alUlllmo padrlo - Toda'mobillada + blblloteoa/barzlnho/larelra, ItC) • RS 180.000,00
• Ed., Carvalho cl 184ni1 (1 suite + 3 qtOI - Móveis embutidos) - R' 70.000;00 + Flnanc. 'Troca pi apto Bai. Camborlll'
.' Pr�lo Im conltruçlo n� rua da CEF - Aptol cl 2 I 3 qtOI + 1 eu 2 garagin•• Entrada -lo Flnanc. direto. Entre� junho/98

,

,«ERRENOS ,

'

, • Terreno c! 601mt (Condomlnlo Aza"!u - Jaraguá-Elquerdó) - R$.30.000,OO ou 'Aceita carro/Pa'teelar'
• Terreno c! 3.230 m' cl ça.. antiga (Rua Jorge Czenlrewtcz - ao lado �a r'narchltex) - RS130.000,OO 'Parcelado"
• Te�eno c! 737 ma c! ca.. anllga (Rua Pedro FrllAcken - Próx. antiga rodovléHa) - R$ 85.00b,OO 'parcelado'
• Terreno cl 1'.790 m' Ilha da lilguelra "Próx. Ponte Nova daWeg.lI- R$ 35.000,00 ou 'parcelaClo'
Terran" c! 480mt(Rua Luiz Salier - Prox. MereJl,do Breltha,upl da Barra) - R$ 15.000,OOIOU 'P�celado em 12x'
• Terrano c! 392mt (Jardim Cenlenárlo - Ao ladp daWeg II) - R$ 12.000,00 'Negociáveis)
• Terreno cl 416mt (Loteamento Llódoro Rodrigues - Vila Rau - Próx. FERJ)· R$ 7.000,00 ou R$ 3;000 +,10 x 5OO,!lO pJ'poupança
• Terreno cl�85m' (Rua .1086 Picoill- Eatrada Nova - próx. ao Mlrcado Braalo) • R' 11'.000,00 'Aceita C....o/P�lar'
� Terreno cl 895m' (Rua doI Imigrante. - AceIIO da Faculdade 'FERJ') - R$ 1'5.000;00 'Aceita Parcelar/Carro'
• Terreno cI,487m' (Rua Jolnvlile - Ao lade do R..taurante Tradlçlo Familiar - DG Weg II) - R$ 70.000,00 'Negoclávell'
• Terreno c! 12.725m' (Schroeder-1.500m daAv. Clltelo Branco) - R$20.000,OO ou 'Parcelado'
• TlrrenOI c! 750 e 1.000m' em Sohroeder (RuaValintin Zoz - Próx. ÓO"glo Miguel Couto) - RS 5.000,00 ou 'Entrada + ParcelaI'
• Tlrrenol Re.ldlnclal Hlnrlq_ue Blhllng (próx. Sallo Amlzadl) � � putlr de R' 10.000,00 ou 'Parcll�i
• Terrenol Loteamlnto Plazera I (Ilha da Figueira) - A partir di R, 8.000,00 ou Intrada R$ 2.000,00 + ..Ido parcelado
• Terreno, próx. FORl:JM (Rua 172 - Arthur Gl!mz 'Lado DJrelto') • R$ 35.000,00 ou 'Parcelado'
GALPOElCHÁOARAS

'

Gilplo o/800ml + O... AI. o/23SmI + Tlrreno plal)O o/2UII411m' (Santa Luzla·Olntro) R$ 14O.ooQ,OO 'Negoc16VIII'
Ch6cara c! 180.000ml (Eatrada Garlbaldl • 15km do olntro • Naoentl' + Oa.. antiga.. R$ 80.000,00 'Nlgoo16vell'
Chieara c! 100.00Óma (Eltrada Garlbaldl • Rlblhto dOI Hllngaro.· 12km do olntró. R$ 20.000;00 'Acllta'oa..'

C�6cara c! 12�.OOÓml (RlbllrlO Grandl' Próx: Nlreu • Ca.. alv. Ranchoa/Água pr�prla) - RS 120.000,00 'Parcllado'
Chicara c! 1.849.300ml (Rlflore.tado com 0400.000 palmito. - Próx. 8t Salto da CllllO,' Sehrolder) • R$160�000,OO

Nlo plrca elta oportunidade - RI.ldenclal 'Ham Uarquardt' Próx. Malhu Maiwei (200rnt. apÓI) ,

.

• .Eltllo InxllmeVãer�lco
.

Prazo de lritrega PreÇo. fI'!IIdol a" 13 di agolto di 1995 (Im reall)
• 2 apartamlntol por �nd.r

Acelta-ae como pagamento: carro/moto/telefor:18

• 2 quarto. + 1 ,u,ltl Bloco.1 Tempo
'* Portllro IlltrOnlco/Play-ground

AVISTA
PLANO 12

'PLANO tOO

RS 25.0QO,OO
RS 10.500,00' + 1.2 x 1.500,00 (Fixo)
RS 8.500,00 + 100 x 300,00• 9 Biocol de àpartamentol

• Uma churra.quelra pl bloco
• Área totalll�1 - 112mt

1,2e3 10me...

4,5 e 8 13 mllea

7,8 e 9 16 me"l

SCBIDCBIT
,11C)�I� (f)�.I'7:J)
7:)-f)325

Rua Athanásio Rosa, 1645· Guaramirim· Santa Catarina' .

Fábrica de Calhas
Industriais

e Residenciais ITüJMARMORARIA DEI.ILI
Tudo ein mármore egranlto, .olelr••, pi••,

t.mpo. de b.leae•• m•••.
Túmulo., .eab.m"nto� em ger.1

,

,

BR-280 Km 60 (Antiga Instalações da Marmorarla'Prüsse)
�uàramirim - Fone: 73-0162,

,

II

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PANIFICADORAECONFEITAR,I�

:;:;:" / ,;:;,} T E C N O PA N
'''';'':':;!:::: ,:,.: ..:::;./., ",

, PÃES _ DOCES EM GERAL .. FRIÖS '_
,

LANCHONETE, _ SINEROS ALiMENTfcl'OS

PANIFICADORAECONFEITARIA
,

,

PÃ08Y1NHO

,

, o AROMA E O',SABOR DONS BONS tEMPOS VOLTARAM

Local ande você é bem, recebido
Lanches e Comida em Kg." ,

,

' Ao gosto do seu paiadar :

.'

Iv..Mal,· florlano "lloto� nI' 59 I d. front. a Mariaktch
"

fonel 72-2489

'Aberto diariamehte das 06:00 às 21 :QOhs, '

, inclusiyedominges e feri'ados
Av., Mal. 'Deodoro da Fon.eca, 915 I Centro, '

Rua Venâncio dá Silva' Porto, 225 Vila Lenzl
,

(Próximo Weg I)'
F 'ne: 72-1243

RODíZIO DE PIZZA NAS 4dS FEIRAS

Rua Barãodo Rio Branco, 195· Centro
\' ,

Jaraguä do sei- SC· FÓß.,e: 72-2681

RESTAURANTE E PiZZA,RiA
�

. ' .

-� 'O Corsário.
, t

�«·j·jr4[·ii·l@iª'4(·i·jlªrlJ�,

,'. 13 SABOR,ES'DE, PIZZAS " ,

'

,,',

I MAIS: LAZANHA, CANELONNI, RAVIOLU, CÁPELerrl, TALHARIM E, ESPAGUET I
" L.__ .::;_

'

.....:...;_ ......__ .J
• >.i! !O��(! � �!o l��"::!o !o!o�r:i!!= �!o :! �:m::::r;�

i;,;��� "

; '!l�:� I '!��:� !";';', I I' :�:l
• �o!':.......... '" ....�......o;:..�.... '....... ."o;.�.... ,

DISQUE PIZZA 71-7154
Rua Epit'ácio Pe••oa, 263 - Centro

,

"

.Ja'ragu� do Sul e Rio do Sul

o MELHOR RODÖZIO E A MELHOR COMIDA EM K�LO É NA
CHURRASCARIA MÜLLER. VALE A PENA CONFERIR!!!

,.

.

CMtmnAa:AnIAMUtL!n
ACEITAMOSRESERVAS PARA FE'S,TAS�DE:',' , "' ' I

.

.
' °I ' .'

_' Batizados - Casamentos-- 111Comunhio

Rua: Barã_o do Rio BrancQ, 77 - eent�� � Jaraguá do Sul - se

( .

,
'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.'

Vende-se consórcio deGol
'

Vende-�eFusc�76�tilme� 3.000,00. Tratar 72-1085.10009 prest, pagas .. Valor tálicomotor 1600:ValorR$ _.;'�'
.

... r.iiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiii�R$ 1.500,00. e assumir ó "

restante. Tratar 'il�1846 -

Jadír,

,

Vende-se ou troca-se Uno
ELX 4 portas, ano 94 - trio
elétrico - bordô (completo).
Valor R$ 10.000,00 aceita
proposta. Tratar 72-2872
alarme.e seguro total esta-
do de novo.'

,

�cy PRÜSSE Automóveis
Vende-se um 061 CL 1.8 - '

vidros verdes com opcionais
'GL - cor preta. Tratar 79- '

rns.

COMPRA .. VENDA
, TROCA E.FINA.NCIA'

-. A;rÉ 6 X - FINANCIAMENTO PRÓPRIO
Vende-se Fusca 80 motor
1300 - branco - aros de
Brasßia(impecável). Preço
R$'3.300,00. Te17S;1056 '

Vende-se 4 aros para
Chevétte. Valor R$ 25,00.
Tratar 72 ..3384 '

Rua Enulio Prüsse, 35 - Fone (0473) 73-0590
Guaramirim - SC

o

"'IGOL 1.61 I KOMBI I 'SAVElROI .

,
, I

,
, Na Menegotti veic-"Ios você poderá ad'quirir a s�a,

',cot� do coris6rcio'nacl,onal volkswagen dos ,veiculo.
kombi , saveiro e gol 1 �6 •

'

L�GUE AGORA I

OU VENHA VISITAR-NOS I

•AUTO NOVO ·VErCUL�S
ChevetIt .L VermoIho Ri "'00,00 ATENÇAO!� "-r GL AIIII R '.000.00 ,

PrImIoCl. ; H V L , R '.400,00 PARA ESTAS1'11_ 71. ,

ß&IOO,OO� 7 Ir.n.o R '.100.00 OFERTAS�1':0RcI��!::::::::::::::::::::::i'.!:.:::::::::::=t(iiõéiiii·LLi:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::R t=:gg .

l'I.t 147 & (6tlmo .toclo� R. &100.00 PREÇOS1'II-. n AIiII 2 &100,00

�=t::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::;::t:.::.��.�.���:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::iiI t=:88
'

MUITO'.
='Tr.·Gotd"I·· ..;v ·· ..·;..·H H lord6�mpeoWel).. , H........................................................... ABAiXo ,DOXL 111. I4. , Vénnllho R. 1.100,00' "

','

XLX UO ; ,
,

H; VonnoIho RI 1.000,00 l\fERCADO!R�.t "
H PNto. RI·l.IOO,OO

II I()INVII LI ,)()',() I ONI /1 I\X (11/1 (q (1 1 '.(/1 ,)(-'1/�.:l

Rua Irlneu Vllleia Veiga, 106 '

Centro· Guaramlrlm

Mercedes Benz'· 2318·92·�ul- D·: arrocer a
Mercedes Benz ·1518 • 89 • branco - D·Trucklreduzido/Ch.i
Mercedes'Benz -1113·81· amar. ,. O·Toco/Carroceria
Mercedes 8enz ·1618·91· bege· D·Truck

.

Volkswagen 11.f40 - 90 • azul·, D-Toco/Çarroceria
Mercedes Benz 2013·85 - azul·I).Ba�
Mercedes Benz 1113·82· borda· D·TrucklCarrocerla

• Mercedes Benz 608' - 86 - branco - D - Carrocerrla
'

Mercedes Benz 1513·77 • azul· D � Toco7Carroceria
,

,

Mercedes Benz 1113·73· azul·D· TrcklCarrocerla
Mercedes Benz 608 • 80 • amar•• D • Car.rocerla ,

MerCedes Benz LA • 85 • vermo • D .; Toco/Chassi
.

Mercedee Benz 1618 • 94 � branco· D;o Toco/Chas.1 '

. Flnanolamento pr6prlo pelo lanoo Almo"', em 24m_,
,

oamlnh6.., a partir do a�o 73 • OK (tl)

Rua Ad6lla FI.Cher, 184· Centro ,

.' Nosso,DOM
ARA O TRANSPORTE'

É 'WAL ,PARA'
,SEU NEGÓC,IO

'

$
ÁGIL E SEGURO

FONE (0473)- 72-3950 - FAX (0473)- 71-4665

" .'

Filial: Rua lrineu Vilela Veiga, 103
"

Fone (0473) 73-O�38
'

, Filial: BR'280 Km 55 nll 333
Fone (0473) 73-0143
Guaramirim � SC �uaramirim • sc-

,Matri�: Av. GetÚI,io Var as, 754· Fone/Fax (0,473) 72·2577'· Jaraguádo, Sul· SC

,

'eloorl GL ; Graflt ; ; ,
Gol CL Br.noo .
Bugu , Am IO i , 7.
MonzaSlJE.; , V mell1o ..
Pr'mlo cl,. , , AzUI .. , 1
0-20 Br.lllnc , "!ldaluz (compl.'.) ,

.., t1
M.rc.de. SEL , V.rd.Unpec.v.I , ..

.

�!5,.�:�.::::.:.:.:.:.:.:::.:�::::::::::;:::::::::::::::::::i�m:!f.:;:::·:·:·:·:�::::;.::.:.::::::::::::::::::::::::::::::::1fP.r.tI CL v.rmelh 10

�::.�i::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::.::·::.�:::::::::::::::.:'::::.:'.:'.::':.:::::::::::::::::::::::::::�:P.nor.me i bl'llnco , ; 1

5T�:::;:::::::;:�:::::::::::::::::::::::::!!�.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;::::::::::::::::::�0011OQO.. ; br.noo ' ; ; .
Fu.OI � beae , _

, MonzasLE I v.rde. !j ; .84
0Iplome"4.r-B bordo (rarlaade) , , , " a

, MonzaSLE4p.complelo pr ,.. , "
MonzaSLE4p I grlifl1e " ; 10
Fu azulóop , ; , ;..;.84

.

voY.�.GL , ; prat ; " ..
, �10 .•R··, P ; i; ..

" • OOOSup.r graflt ,84
�eIA'rUI V.rcI ; : 84
uzoa _1 bNnoo; ; ; ,

Pr mloC.L4porl IUI ;., 1
D.I Rey,Qul ;vlrdem ; ; ; ..
P.mpí ; ; v.rlMlh � ..
,..UIO.,I'''�I'' ..tr'''''U' II'' ..,.''''''.'';rb. ftIItl)l"''''"''"IIIIII'''';'"IIII""",,,,,,,,,,,,,,".71
""UIOI"""""UIUII"""'''"U'''''"I'U,"''ranoo'''IIIIIII'''''''flUU''''''UIIIIII"""1111,,,,,,,,,,,,11,10u..:n ..I bNnoo � ; 74
Ch" 1""""'"IIIIIIIIIIIIII""""III,,,.b,,"oo''''''''''''''''''"''''II.'''''''''ti''"1I" "".",,.14

ró'I&Jt"i!iiipe·ciALiZÃ·�'&"'IM"'cõNi'iêii·NÃ9Xõ· !·· .. • .. ·84
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CASA PRONTA CO"

PRÉ-FABRICADAS
..

. '\_

·PIN1JS .. PEROBA • CANELA
. .

. . ,."

IITAMBÉM T.EMOS CASAS EM ALVENARIA'II

','

I
I,

I� !

----------�v�a-�-n�a-,------��IA-900m2 -:

�----------------���--�--� !
........... : :.:: n : : :: .J

Cozinha
Quarto

ewc �
(Opcional) (3 ,

Quarto'

CAsAs DE ,MADEIRA' Abrigo
A - 10,OO.m2

�

Sala

"""""""""''''2,'5ö'''''''''' �
.....----004

Quarto

,

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

, "

FIGUEIRA-
I VILA NOVA .. LotesVILA RAU- FIGUEIRA· 'VILANOVA-

Casaem J Casa em Loteaménto financiados em ,1 Omeses Casa ein cesa em

alvenaría cl
' alvenaria CI do Juca-

- Pr6x. Ei Rádio alvenaria, cl
Casaem, alvenaria er\ alvenaria cl

- 3 quartos. 110,m2 Lotes cl
·Brasil Novo 3 quartos 272,OOm2

• 126,OOm2 �

337,OOm2 .

CENTENÁ- RIO DA ,LOZ - Sítio i

RUA BERNARDO

Casa em . !=l10'- Casa - Casa em
DORNBUSCH o

cl 45.000,OOm2 �
Terreno de Terreno cl 542m2;

Alvenaria cl ' em alvenaria
esquina cl alvenaria 'er casa em alVenaria,

,

170,OOm2 .

cl 2 qutos + 1 '

Próx. aceval piscftia;,c/ PREÇO: 50% ."0

579,OOm2 - tradl Illdo .m Iltsurte 235,46m2 10"'....

VILA 'CENTRO- Ed. Schiochet VILANOVA- CENTRO o Casa .TR�SRIOS
BAEPENDI- , Apto. e/2 em &Ívenaria 0/

- Terreno clöàsaem - A'pto cl 1 surte, 2 qtos_e 343,OOmZ,
Terrenoel quartos, , tundoeda 90.000,OOm2

. mista 1.710,OOm2 dep. empre. demais JARAGUÁ
. dependências FABRIL

CENTRO- NEREU VILA NOV��Casa GUARAMIRIM RIO DA LUZI
Terrelio com ·RAMOS- -ÁREA - Terreno cl

1.395m2 o Rua 29 Terreno cl em alvenaria cl RURAL- 9.0'OO·,OOr.n,2 Casaem
de Outubro-

3.400,OOrn2 Terreno cl edHlcado cl alvenaria cl
próx. a Javel 181,OOm2 90.000m2

.

325,.OOm2'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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V&NDE

APARTAMENTO !4 ��r.AP.:'A:R:TA:M:E:N:TO�'.........r��J:��.j,.��
Av. Mal. Deodoro - 22 andar-I Rua Eleonora Pradi - 111 andar-

1Jm quarto e demais Dois qu��s e demais
dependências dependências

APARTAMENTO
RuaJoão Picolli - 12 andar - Sufte +
doisquàrtos + dep. elll>regada

CASA ALVENARI",
Loteamento Juventus -

Jaraguá Esquerdo - Suíte +

dois quartos

"'jft'
... _.".::"-=,, ...

CASA DE ALVENARIA
RuaMax Eugênio Ziemann, 223
Suite+dois quartos + dep.
empregada

CASA DE ALVENARIA
Rua Adélia Fischer, 248 - Três
uartos

CASA ALVENARIA
Rua Maria U'. Mascarenhas-
Figueira - Três quartos \

--

CASA ALVENARIA
RuaSC-301 - ÁguaVerde .

'rêsquartos + dep.
mpr�ada

CASA DE ALVENARIA'
R. Luiz Satter n2 63 - Barra
saite + dois quartos

CASAALVENARIA
Rua Irm. Leão Magno, 248 - Lot

Champ�nat - Suite + dois quartos +
dep. Empregada + Piscina + ótima
área

'

,CASA ALVENARIA
Rua Henrique Marquardt, 57
-Suite + dois quartos + dep. '

-.

empregada

APARTAMENTO ' �.
Rua 470, pröx. WEG II - Dois

�

quartos e demais
dependências

-.,�---
oE- _.[,Ö'

APARTAMENTO
Rua Prof. Màrina frutuoso, 476-
Beira Rio - Suite + dois quartoS +

dep. empregada

c.ß � .:

�"

TERRENO
Loteamento Dª Juliana -

Barra cl área de 485,00m2

APARTAMENTO
Rua José Menegotti esquina cl Rua
José Maria Gomes, 2n - Três
quartos e demals dependências -

-ENTRADA + FINANCIA�ENTO

CAS}t ALVENARIA
Rua Gllilherme Koehlér, 285
- Vieiras - Três quartos e
demais dependências

o.

;

TERRENO
RuaPadre Pedro Fnmcken
clárea de 746,00m2

TERRENO
Rua Eleonora,Satler Pradi cl
área de 396,OOm2

TERRENO
Rua Jorge Czerniewicz, _

1071 cl área de 1.246m2

�,TERRENO
Loteamento Flávio - V. Lenzi
cl área de 420m2

,
"
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Ação Globaloferecerá várIos �â��a a�alisa dezenãs de .

. t "t ,.... .

...

l
AI projetos ainda em agostQ

gra UI os a popu afao J...gu_ádoSuI-Jáseenoon' Outro projetos de lei visa
tram na Camara de Ve-readores adequar corretamente o auxílio
'urna série de novos projetos .do que já tem sendo prestade para a
Executivo, para análise das co- Ação Social de Jaraguá do Sul,

. missões técnicas internas, e eis que, damaneira atual, com a

posteríor votação. , , pura e simples assunção dos cus-
Umdeles propõemodificarde tos de pessoal que realizamativi

'creche paraCentro Social Muni- dades" naquela entidade, em

.cípàl Waldir Edson Theilacker. desacordo com a legislação em

Issoporqueocorreusígíaífícatíva vigor. Desta forma, o'documento
ampliação das atividades desen- defmeaad�istraçãodepessoal
volvidaspelainstituiçãoque,além para a Ação Social, continuando
de atender e abrigar crianças de aprefeitura prestando apoio aen-
zero aos 6 anos, passou a desen- tidade.

'

volverprognunasdeatendiamenro Aindapara a Ação Social, um
à crianças e adolecentes na faixa 'outro projeto visa conceder uma

etáriade'Z aos 14anos (recreação, subvenção -de R$ 15 mil pára
oficinasepré-protlssionalízação), atendimento de crianças na faixa
entre outros. etäría de zero aos 6 anos.

J'

•

servIços
JaraguádO�u1-oferecer

serviços gratuitos na área de

educação, saúde, lazer e cída
danía, além de articular,
mobilizar e organizar a'

prestação de serviços através

de par-

com apoio da RBS TV. O as- Nora. O programa, segundo)

sunto foí" discutido segunda- 'N0ra, já rendeu ótimos
feira, no Centro de Atividades .resultados no município de
do Sesi. Participaram, entida- I Crícíüma,"onde foram via
des civis e governamentais bilizadas várias ações voltadas'
ínteressadas no assunto. apopulaçãocarente.comocon-

Segundo o, coordenador, do fecção de documento de identi ..
evento, LeônidasNora, a "Ação, dade, atendimento médico em

Global" é um programa de várias especialidades e väríos
caráter social, que através ,<Je

'

serviços preventívos.naäreade
articulações de esforços do saúde..Atividades de l�er
poder público e da Iniciativa abertas ao público também

privada realiza serviços. foramrealizadasem Criciüma,
assistenciais nas áreas de edu- com ampla partícípação da co
cação, saúde, lazer e cída- munidade. Adatadarealízação
dania."É um evento de grande ' daAção Global em Jaraguá do
ímpactosocíal.tornando-seum' Sul está marcada- para o dia 2
autêntícoebemarticuladoexer- de setembro, das 8h äs 17h, no

.

ócio de cidadania", salíenta Parque Municipal de Eventos.

fvento'vai
aconteceI

nodioRdil
'setembro,

na 'cea- . ----

Jizaçãö, de eventos de grande
impacto social são os objetivos
doprógnuna"AçãoGlobal95",
<rganizadopeloSesi, prefeitura
muilicipal de Jaraguä dó Sul

't·
';

GANHADORES DO 1Q SORTEIO DIA 12.08.95

[' . SORTE SUA SER CLIENTE BREITHAUPT

1�Prêmio rCharlineAgnolim
1 ESCORTH.OBBYOK,

I,
, .

2°PrêmioAdilsonLukachinski
1 KlTCOM 1 REFRIGERADOR'CONSUL ·'1 SERRA BETHIL �

1 CJTO. DESOM 3X1 • 1 UQUIDIFICADOR
'

,3DPrêmio -Wanderleia Lemke "

1 KIr COM 1, FOGÃO DAKO • 1 BICICLETA MONARK • l' FORNO
'

"

"ELÉTRICO ·1 MINI 'FORNO SHARP'
, 4'1Prêmio -Gabrielle E. A. Antunes

1 KlTCOM 1 CENTRIFUGA ROUPAS ·'1 MINI FORNO SHARp .. '

,

'

,1 LAVADORA MUELLER • 1 BICICLETA MONARK
50Prêmio -Rasem'ireDeretti

1 KlTCOM 1 \CJTO. SOM 3X1 ·1 BICICLETA MONARK· '" .�

" 1 CHUR�SQUE1RA ELÉTRICA. 1 RÁDIO RELÓGIO ,GRADIENTE
i'

TRABALHO

SEGURANÇA

Terreno para construira
�. .

"

delegacia definido·hoje
Jaraguá do Sul - A secretaria O prefeito Durval Vasel, ao

estadual de Segurança Pública" fazer anúncio da visita da
Lúcia Stefanovic, retorna à secretáriaMariaLúéiaStefanovic,'
Jaraguädö SuIamanhã. 17, quan- afumou que espera recebero ehe
do será recebida em audiência que deR$ 82mil reais como parte

'

pelo prefeito Durval Vasel e do convênio do Estado, para as.

, lideranças comunítärías. obras do. presídio que está com-
Vemtratardeformaespecífica quase 75'% de suas obras civis

dadefinição deuniaáreade terras' implantadas no bairro Garibaldi.
para a construção do prédio que Oprefeito afumou que doscofres
.abrígaräaDelegacíade.l'olíciada da prefeitura já foram aplicados
Comarca. Recorde-se que o terre- R$ 296.003,53, enquanto o Esta
no inicialmente proposto à secre- do liberouapenas uma parcela de
taria, não atendeu as nessecidades R$ 11O;000,00, restando do Esta
e, por isso; outras opções' estão do mais duas parcelas. O custo

sendo aventadas, inclusive coin ' total das obras do presídio estão
terreno próximo ao Fórum. orçadas em R$ 387.299,91. \

NOTAOE FALECIMENTO

MAmA KAN�LERMENEG()TTI
.

'

��I Os J�miliar�s :nlutadoS de'Maria Kanzler
.

__ Menegotti, ainda consternados com o seu fale- ,

'

,.• ,"
'

.�.:).
, cimento na último dia 15/08/95 às 9 horas" com

-

��IL idade de 84 a�os, d_i;!ixà enltitados: duas filhas,
{:1:i��*@: T.h

.

M
.

R'i�W%;' er�zl-ta, eneqotti ocha, esposa de

(�f,*i ,'(Waldemar) e Cacilda Menegqtti Schüncke, es-
� fi., PJ::,:r�o(;!r,��sn:�g�:'::�Z:ta 'quarta-feira' ,

W���'W'
.� (16/08), dasde,pendências da Sociedade Recre-
,.1 atiVa Menegotti.

' -

%;f&�/';WJk; A- #. n·· 'ut da'"'%%�>0W"', ,am"/a en" a

'-io-.
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u' do Sul, 16 de
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I.

, '

I.,

COMEMORAçÃo CENTENÁRIA',
. '. PREOCi�fAN-TE' \ .

,OsJ01@osde SonnJ�()n KrauseGrimm. SPCregistra queda nas vend48;
. . �

.

-', "Jaraguá do Sul - Múito. na. ein direção daAlemanha. ,

.

, ,
'

,_

surdina como quem conhece os Aos ll-H-1915, com 21 anos
.'

•

'd
·

'

-

I
J\ • ' -'

t"
I

segredos da' longevidade, deidade;casoucomEduardoOttp e ina" '1mp enc Ia 'Creseen. e'administrando os. anos que Deus', Grimni, �s� nascido em Brfurt, t
. .' :

..

' ,'.' .'. .lhe concede nesta p�sagem pelo
.

Alemanha,
.

nascido em 14-07- .

planetaTerra,aqueceneJo·se nosol 1887, filho de Qarlos e Luísa

J
'

do invernoe entreOOi'es do jardim, 0rimÍn, contando na ocasião 28
.' '. .

'

no I1ltimo dia 9 de agosto a anosdeida4e.:aleerafarmacêutico arâguá do Sul � As consultas, ao . SPC feitas mulou 1.123 inclusões.
venera�da,sra. SG�yvon Krause "exercendo a prof,isslo em' estatísticas feitas pelo peíos associados e taIpbém 'Pala . os lojistas, osOrimmcomemorou.oseulOl°ane Joinville,ondep�satamaresidfr, Serviço de Proteção ao -peloacréscimcnosregístros

.

nümeros sãomuito signifi�·de existênCia. alinascendo ós filhosMartballze
Asimpáticasei1horàqueaparece e Gerd Grimm. Posteriormente . Crédito de Jm:aguá do Sul, de inadimplentes.'

..

'cativos pois refletem alto,:
aí na f0tO reside com o distinto trail.s-ferfra.m-se para Ponta referentesao mês deju.lho,' IEmjulho, o-SPC prestou fndicedeina4implênciaali�,càsal Manfred (SÔnia,Marqu.ardt) . Grossa-PR, abrindo àli a

revelam
"

..

umtotal de 14.049 consul- ado a uma', queda consi-Albus, .de tradicional família' Fannác1aMlnerva. Seumarído tas centra 15.256 exeCUTta- dêrävelnasvendes.Naõltí-êjaraguaense que acumulam de veio a falecer naquela cidade,' aqueda .�:& !1
.

carínhoe consíderação junto com paranaense.Su�filbaMarthaIlze nocon-. 'lollstos' das emjunho.Ovolume de ma reunião da C:OL, lem-:
.

seus filhos que a querem muito Gnmmcasou-se eomo índustdal
-sumo e OIIlIlI'OS consultas teve uma queda' brou-se, por exemplo, que'bem. Herbert Marqu�dt, este f1lho de

"
'.

I próxima a 8%'.'
' .'

1 ;543'. registros no SPC sig-.. A propósito vale lembrarque a Caflos Walther Marqúardt, nás-' o
.

au -

A
"

_I .

filhadeManfred-HdUeneAlbUs- cidoem08-08-1883, casadocom mento ... q"lIfilOS .

.

Já, a__ inadimplêncià- nifica dizer .que aproxi-
-: quand0docentenáriode��cimen-'

; Bertha Au-gusta WiIhelmine na tna-' /lOS v.lldos. cresceu em tomo de 40% madamente 1,5% da popu-to compôs u;maJ)ql,1itaérônicapara Weege, em.BltÍmenaú e neto de
.

.

. emjulho, Nest_emês, foram lação'de JaraguádóSulestá.. 1embr81 a ímportantedata l\atalí�ia. Heinrich (Henrique) Marquatdt, di�
edaquelacrônicaexttaímosalguns· que veio à' Jaraguá em ,1901, cía. O, quadro pode ser

.

registrados 1:543 pessoas inadimplente em: suas eon- .

dadosparaenfeitarestan9tamuito" depois d,e tomar parte ativa na verificado nos nümeros de noSPCque, emjunho, acu- tas no comércio local.
expressíva para a sociedade .RevoluçãoFederalistaeàuxiliou,' '. .

.,

,

jaragúaense" .... .

. defendendoacidadedeBlumenau, .

, 'Sonny Grimm, assim' foi e arredores
:

de
.

Pomerode .

AUME.N.TAN.DO...
,

.:
'� "

�
..

'

. '.". .... ... "

'.
"

.

" Dn."e··Pr.'n,a.In...
],

..
'

IJJ,nie'registrada a brasÚeirísshna integrando as fôrças legislativas

C
' � cl

' CUI" I Hfe&fi Mo 'I
catartnensenoCart6riodoRegistro (ospicapaus)conti'a'osfederaHstas... pnsce numePIl. e p.essoa"

. .

Civil de Sio Bento do SOl, como. (os mara-gatos}, em 1893. Foi .,' ",'
.

.

• "'!.'
'

.

.

.' .'"
.

".' ';".
: "1/11

. i'filhadeOttoBemardovonKrause ',Hetlfique Marquard� nó tempo
"

.

.

, ....,..
"

.

�.. .

.._ "'. ',"
.

a CO�.s" uçao ;�ee flrederi1Ca,Maria' von Krause .:do.inten-denteVictorRosenberg,
t d cl' daAid -

imigtantenissoqueveioaoBrasil que conttat�u com o muno dê pO" a ·o,.ns 'o· 1/'Z"'US' .'
.'

S" "i .. "h" :

casado com 'PredeÍ'cika Maria Joinvilleaconstruçãodaprimeira ;
'I

.'

. '.'"
.

,

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

•

mUI,as erle es"Zieglerk. Por� cQlonizadóres dä ponte baiXa, denom�nada
i Jaraguá do Sul � S:egpndo, .dobrlU' a cada aitQ�A assisten-' -' ..

'

'.' '.

, ',',vi�nha cidade de. São' Bento. do "SeriadorAMonBaptista", sobre . .

.·

os. números. ofIciais dà te socIal deste' programa; Jara,ouá dO,S.ul-Em. setemb1'Qa ,Sul, onde instalaram uma o rio ltapocu, juntamente com " '1""'.

'cervejaria; 'por volta de 1885, CarlosWensersky, em 1909 e le- secretaria municipal de Saú- MariaT-erezinhaNard6l11, �x;. Federação das Ind��trias dO,Estado .

"',
'

de.,· Jara.gu.ádo Sul p'ossui ho;e . plica q'ue o aténdim
..
ento inic.i- de ,SantaCatarina (Fiese), (, ServiçO' "fabricando' as e.elVejas da.marCA vada por uma enchente em 1911.

. J
.

• Social da Indllstria (Sesi), e a
'

Cometa eTopelbier, entre outras. Seu f1lhoGerd, casado com Ivone 45'portadoresdovírusdeHIV,. ,.aI é feito no posto'de satide da. prefeitura municipaJ, 'iniciam a
"

S-on.ny é a décima de uma Larok8. já é,fa1ecido co�o sua Deste total, l6 já desenvolve- rua Reinoldo Rau, para' onde construçãO da quarta creóhe emirmandad� de doze: Rudolf; Elze, filha l.ze e. genro Herbert.' ,

..

ran:l a doeitç,a � 11 fOI'8m a são encaR:únhados todos os 'regime dç parceria fumada para,.•cas'adacomG,ermano·Stei,n·,Ftida,·'· Es.tasasrazõcs d.enossainani- "

, .

fi d
_. al' d '

'dóbito. A informação é do éas'Os.Uinavezde�acon,.( edi lcação el,lmtot eselsl101 a·casada com Curt Flàtal; Clara, ca�' festação quando ·se comemora o .

., I des nomunicípio;sadacomHenrtque1ordan;EmíUa, 101° ano de vida de uma res- coordenadordo Programade tamiriação,terilinícioofl:a-bal1)o Estacrecheseráconstruídanl1nlcasada comHugo Folma; ,Maria, peitosa senhora que ,his tori- DoençaS SexuaImenteTran�- de uma equipe que envol\,'e � espaço físico de' SOO metra.casada com Enúlio C8J110sWalter; camen� está ligadaao nosso missíveisdasecretariadaSad-' enfe1ri1eiras, assistente social e quádradós na' Ilhada'Figueira, em
' .. Bmma,casadaéomLuísGrutzmann,. muniefpio. . de, dr.' Afonso Quentai de médico psiqUiatra. EmJaragUá .

terrena doado pela munic�paüdade .

.

e Hilda, e.asada com' E1,Jgenio Parabéris tardios à SOnIl)' von Moura. Segundo eleosmime- . do Stj1, seoundo a estatís.dca. o,
.

defronte ao bar Vit6ria. Segußdö.. W9tter. ".
.'

. i .Krause a�imm e vo.tos de li 0-- Leonidas Nora, c.o'ordenador do
Seu pai veio a falecer dw-ante renovádósmos·no seio�famflia' ros de casos 'positivos vêm' maiornúmerode portadores do Centro de Atividades do Sesi1oQal, .

'.1;;' uma viagém reaUzada, de navi0, jaraguaense. (E.V.��) apresel\t!UldoevoluçãOdentro HIV.contraiuovírus,atI'avésde '''acrechedaPigueiravaiabrigaru!l1
do, que foi previsto, ou .seja, drogas,injetáveis.;· totaldelSOcrianças, "Eleconruina, ,

·também, paràmuitobreveuni� quÜ1·
.

LIBERAObs , ta creéhe, eatltjunto ao IO�mlentD

E
�. · .

'd"
.

8'00
'

"

. Santo AntOniO, em Três Rios dö

.. xerclto upema .•.... Jovens ::�,Do.meem.. m�Ído'��

Jaraguá d!> Sul' - o ,preféito�""
breve; saiientou·à necessidade do

.

Já o,prefe�tQ DurvaLVasel dest8�
· DurvalVaselpediu "envolvÜDénto éngajaniento �os: jovens na .luta ca o cQnceUo social de i.t�a creChe.

oportunizando'b abrigo às criai1ç8lt.:social e partiCipação ativa", aos . 'pela' dignidade do ,país e filtio�depessQasqtieexercemati�-.,800jovensjaraguaen,sesq:uecom- crescÜDento da sociedade. 'dades profissiollais na in�llstria, � .•.· pareceranl 'ao parque Municipal OsjovensresidcntesemJaraguá que durante bom pe�Odo do dia têDi .

de Eventos no diá 11 'de agosto
.

dOSul são dispe�s do serviço a cel'tezadó bom atendimento coíD' .

para,receberem <> certiticado de militar. Eles receberam o certi. farta alimentação, atendimentom6-
dispensa do serviç.o militar. ficado de DispeRsa de Incorpor- .. dico êdentário,; entr� outros.
DurvalVaselépresidentedaJun- ação e prestaram juramento à Depois, restàião outras QUas.

ta do Serviço Militai' há muitos
'

Baitdeira Nacional. Agom, fazem crechesaseremedificadasemregiõeS
anos. Em' seu discurso. em,bom" parte da reserva do exército, que apresentemmaier neçessidade.

.
. ,1_.

.r ".
\"�

<

"
.
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"

'SOCIAL CORREIO DO POVO - 9
az

Gente & In,forrila,ões

, '

Destaque 'da semana é a gaiaAndrea Giovana Viêir(l MI4_eller, que
comemorou id!!de nova sdba�o passad�. Parabéns efelici4.adesl

.

r
.

BELEZA
.

Exposição de aquarelas
Acontece desde o rua 10 passado; e vai até o próximo dia 3Q,

.
. . I .' . '.

a exposição' de pinturas em paredes na Meri Doces e Salgados.
Artistas estarão expondo

�

seus trabalhos diariamente."A'ättista
CelaineRefosco éaprimeira que desenvolveu apintura - ummisto

deflores, frutos e paisagens de outono. A curadoria deis trabalhos
. apresentados é feitopelaMundaréu Planejamento deAmbientes.

* O Centro.de Profissionais
Liberais 'de Jaraguá do Sul
realizará no próximo dia 18.
no ClubeAtléticoBaependl, a
i)artir das 23hóras, o tradici
onal bàile anual da entidade.
A ànimaçilo � do grupo eha-.
ma Band Show, e os ingressos
estilo sendo c,omerciaHzados

,

por as 20,00.
**********

*lmp'erdível a revista Carí�ia'
{ia próximo mês de outubro:

. Porque? As fatos que serão
•

'

divulgadas das modelosforam
-fettas nó Parque 'Malweé. Na
semanapassadà, as "Manecas" .

Karina Bauer (l "), Daniela'
Zanette (r) e Helena Lou
'rencette (3"), vencedoras da
'concurso GarotaCarícial95 es
tiveram em.Jaraguá do Sul com,
toda a editaria da revista reali-

.

." w .
.

zando.uma bela produção.
�. **********

* Até o finál deste mês você
pode sematricular pata o cur-

.

so de curtes masculino, femi
ninar ,infa�ti1 e tratamento;
oferecidnpela DQn·Luiz Esco ..
Ia de Cahelelrelros, Maiores
informações pelofone97-5001.

. -**�******* -

' -

* {filia boapedida-para as noi

tes de domingo na região: Vitó-
ria, em Jaraguá do-Sul; Sub
tenentes; em Blumenau e a

ÁktroNig�tCluh, em.Ioinvtlle.
**ltc*******

COMEMORAÇÃÔ
Pink and Blue festeja 15 anos
!

',"
-

r ,'..
_ I

.Mais de 150 pessoas, entre -

alunos', professores e convida
dos estiveram no.final de
'semana passada>

.

. 11à.S dependências da AASS,
no coquetel oferecido .pela
escola de línguas Pink and

-

..

Blue Freedom, comemorando
15 anos de existência em

Jaraguá do Sul. A escola foi '

filndada em 1980 pelos atuais
proprietários, GabrieÍ e Lair
da Silva Laudelino, que
agradeceram à todos que

I'

contribuiram para que a

escolaesteja neste patamar,
alcançado,

.

,
'

.. ,

'K�I
MODA MASC. E FI;M.

FESTEJOS
.

. Guaramirimpreparafesta
. .,.

para com,emorar aniversariO
•

•. •
•

I

Já está quase tudo pronto para as festividades do 460 aniversá
rio de Guaramirim As comemorações iniciam dia 26 deste mês

(sábadol, às 14. horas na rua 28 de Agosto até. o ginásiç de .'

esportes, quando será aberta oficialmente a festa, com distri
buição de chopp pelo Bierwagem. Às 22 horas, baile com o

grupo San Marine. Domingo (27), apresentações de grupos
folclóricos durante todo dia 'e às 20 horas, no pavilhão de

.

eventos, baile-com o conjunto Carruagem. Encerrando os

festejos de aniversário da cidade, segunda-feira (78), corrida:
rústica às 8h30min, Parabéns Guaramirim.

I'

VESTINDO .vÖC�
DE CORPO INTEI'RO

GEIÚlioYARGAS, �'� ,

FONE: 72;0460
.' ,;

"

I
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CORREIODO rovo-Iü SOCIAL . \

Jar uä do Sul, 1� de

.

.

Sociedade em;/Destaque�
'"

PETERSON IZJDORO

..

DIA DbsPAIS

Nottedegala naNotre
Gente bonita e descontraída no baile promovido
pela �CAR� na boate Notre Dame, sexta-feira

.

passada, em comemoração ao Dia dos Pais.
Abaixo, alguns "flagras" do fotógrafo Lúcio Sassi

na elegante festa que reuniu boa parte do
,

empresariado jaraguaense.
�'

Proprietário.NotreDame, Lui:Céuu da Silva entre amigos nó balle doDia dos Pais, sexta-feira
.

•

-

b« direitaplll'aallller. _
JilUoMlI/euoU, trko'V�_, D�cio tiaSilvtI, PtlMloMlII'catto eSérgio j(herloküJn

Quase três mil.

pessoas no show
de Paulo Ricardo.
Á Notre Dame 'tremeu'
sábado passado, 'no
show de Paulo Ricardo e

banda. Aproximadamen
te três.mil pessoas curtt-

.

ram um.a das melhores
"

bandas de rock brasilet-
.

ro da atualidade. Para o

- mês de setembro, a casa

espera trazer o Enge- .

nhetros do Hawai.
'

. "

"

I

maxmo

In.

"1
Rua Proc6plo Gome. d.OIIv.I", 380

FONE/FAX: 72-01-43
Jaragwi do sut- SC

Público superlotoullNotreDame no s.how de p_.auloRicardo &.Cla .L.---.;....-...;,,;;,,,;;;,:.;,;;.;..-;...,,;;.--.......,.�-;=--
"

o
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DIRETà DE FABR�CA .

CordobaGLXchega aomercadojaraguaense

Além deapresentar um motor

perfeitol o novo modelo da linha ..
também tem características inte
ressantes: Os pára-choques, com
moldurasdosespelhos retrovisores
enernos e agrade do radiador são' posicionadas adequadamente
]!intados na cor do veiculo. As . para proteção de pequenos cho
lanternas traseiras são. dímen- ques urbanos, e os vidros são es
sioDadas para maior segurança e verdeados.

o que parecia Impossível,
agora virou reálidade. OCordoba

. GLX já pode ser encontrado no'

mercado automobilistico de

Jaraguá do Sul: Dois carros estão
disponiveis - umnoMauroVeícu
lo e outro no Vale Veículos- por
"írriséri- __

'

_

os" USS
25.447,00,
àV:istaou

, pago em

30parce-'
las. O
Cordoba

,MtJds/tJ

.sptJrtlvtJ
S (tJllliJl/D
III/silltJ

tem mo-'
,

tor 1.8, 'com injeçãol eletrênica
digitale igniçãomapeada, poden- -

do atingir uma velocidademáxi
ma de 182km/h"com aceleração
'de O 'a 100 km/h em 11,7 segun
dos.

. Ru. Rlfnokto RttU, 620 • 8". 02
Próx, Supermercado Br.Jthaupl
71.... Jar.�a do Sul . SC

, " I •
I

Cordob4 GLX'é encontrado em Jaraguti do Sul naMau,o Veic';llos ou "a Vale Ve(culos

Porta-malas do Cordoba tem capacidade de 455 litros
"

CORDOBA

Espaço internoe conforto
Fora a aerodtnâmica mader- painel de instrumentos é comple- ,

na e P motorpotente, o Cordoba, to, defácil visualização e opera
apresenta em' seu modelo GLX ção, incluindo tacômetro'e relô
a"'plo espaço, interno, com .duas.·' gio digital. Você ainda pode op
ouquatroportas, sem contarcom taremvidroselétrtcos, regulagem
O'portã"malasque temcapacida- elétrica dos retrovisores,

, de. para até 455 litros de baga- travamento elétrico, ar-condiot-
�m.'

.

o'
"

onado defuncionamento silenci-
,

.
.o banco do motorista e as, .

oso, apoios de cabeça para os

,

Cintos de segurança dianteiros, bancostrasetrose colunade dire
Possuem regulag�m d§ altura e 0, ção ajustável.

'
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SEM EXPUCAÇOES

César eAdriano .conünuam Desfalquespreocupam

des«'pa, .., e','�c"'",''d'',' o's,
'

d'o·· ;l.
.

.

'..

• t técnicoSimãoSaturnin
, I uven' u'S' ,Jaraguá,do Sul - Sem poder'

.,'
'

,

'

,

'

contar com o meio-campista .

J'
" Scharles e o zagueiro Adriano,

, arlÍgu� do Sul _ Desde' -\; ,

Pelerson A. IzldorolCP
, ambos foram expulsos contra: o

sábado passado,o meiaAdriano e,
Joaçaba, sábado passado. o técni-

o ponta César, contratados recen-
co da equípe de base do Juventus,

temeritépeladírejoríado.Juventus,
Simão Satumino ainda não' tem'

, estão sumidos do"cl_ube. À infer-
definido os .substitutos destes jo�

mações " .gadores.paraojogocontraoêom-
,

que am-
'brio, em Sombrio, válido pela 4a

bos fo- (Isal estõ ' rodada da segunda fase.

ram con- I. �l Otreinadorrea:lizahojeàtarde
tratados ID/a uDS ) mais um' coletivo apronto pára
p e I a pltJlIDS

2 preparar à equipe vizando este

C h a 1\e _
jogo. que poderá garantira pa�sa-

coense e dtJ (/vb, gern do Juventus para a terceira
,

já ,s� 'in- fase do Estadual de juniores. "A'
'- t:egrarain ao elenco de 'Chapeç6. equipe está boa, estamos ííderan-
"Não recebemos nenhuma infor-

do a chave E e a classificação 'Simlo: 'clasltjicaçlo garantida'
mação oficial de que eles estejam geral dö campeonato. mas o que

lá. Por enquanto os-dois perten- nespreiudíca.é aslongasviagens
cem ao Juventus", afirma o presi-: que fizemos no mesmo dia dos

,del\tlil do Juventus Ângelo jogos". afirma Simão.

,
Margutte, esclarecendo que

Na última partida; centra o

Adriano e César tem seus passes Joaçaba, no oeste, o Juventus

vinculadosjunto ao Palmeiras de empatou em um gol. ,"A arbitra-
o

São Paulo. "O contrato, deles com
o-Atíético de Ibirama era até o dia
31 de julho. Depois, fizemos um
acordo como time paulista e assf
mimos o contrato com os jogado
res até o final do Brasileiro, série comenta o presidente,

'

C", garanteMargutte, fxpli�ando ,

' A diretórta aguarda uln conta
quetemc6piasdoscontratosassi-' to ainda hoje. pelo menos. dojo
nados, "Então. Adriano e César gador Adriano. "que.interessá ao

�lÍllda sâojqgadoresdó Juventus'', clube". disse Margutte, atiÍ'lm\l1�

,
"

" CORREIO DO POVO -12 ESPORTES, Jaraguâ do Sul, 16 de agostó de 1

JUNIORES

COPAMUKY DE FUTSAL

II,,,,,,, ,

z:
'

gemnos prejudicou. Ti:vemosdois,
.jogadores expulsos e um pênalti .

duvidoso", ressaltáetreinador; O
Juventus �egue líder da, chave e

com sete pontos ganhos, seguido
do Joaçaba com cinco pontos.

Aa,lano. (D), foi contratadopelo Juventul h'á um mas Equipes. decidem vaga
do que irá rescindir coniraro cem '

'

2a'fi'
,

'd"
'

,. '

C,ésar, Hoje à, tarde a. d.iretofia\ -para a
"

'ase, o to',r''neIO·dlwlgará o nome dos tresJogado- ,', '".
"

.

res co?tr�.tados para O' Brasilelro Jarapá do Sul- Já começam Recreativa Malwee, Urbano e'
da série C, " 'a se definir as equipes semifina-, Escola Jaraguá, disputam o hexa· ,',

C.LASSIFiCATÓRIA listas de cada categoria da CQpa gonal. No infantil (12 a 14 anos), <
I '-" Muky de futebol de salão. cinco equipesdisputam o ,titUlo:

G'OIJIHo�n 'ama'nha-fi'
.

, �n' '/,,'.,' 1 Na categoria fraldinha (6 à 8 Divina Providência, Escola

,

'�K-yH,' " "" '"
·

, as�;tr,�own,a 'uOS Jas,c ,anos);as'equipes dcBeíro.Rio, iJaraguá, Altemati�a. Malweê e

,

�,I , 'EseolaJaraguá,colégiqsSãoLuis,
.

Sigma. No infanto-juvenil (16a
"Pelo menos, precisamos ven- eJangadaestãopr€lximasdasqua- 19 anos), as equipes commaio�'
cer nas modalidades que leva- tro vagas. No pré-mirim (8 a 10 chances de classificação são:

anos), SãoLuis,DivinaProvidên- 1fomago. Sigma, Malwee e Jän-
"

cia, Escola Járaguá e Associação gada.A únicacategoria quejá tem
Atlética Urbano estão na semifi- 'definido o quadrangular fiÍlal é a

nal, enquanto na categoriamirim juvenil" Alternativa, Homage,
(10 a 12 anos), Sigma, Jangada, Sigma e Figueirâo brigam pelol ,

Divirta Providência, Associação título.

•

Ja,raluá do Sul

-,Jvl,,afis
de

140 pessoas,' entre �cos e

atletas, integram a delegação de
'. Jaraguä.do 'Sul, que embarca

hoje' à tarde para Canoinhas,
onde começa a disputar ama
nhã, a fase regional dos-Jogos
Abertos de Santa Cata-rina.

Chances
O município partieipará em

setemodalidades -vôleimascu-
, "

lino e feminino, basquete mas-

culino, futebol de salão, bolão
16 e 23 masculino e feminino,
tênis de mesa masculino e �Il;'.
,drez masculino e feminino. Se

gurid90 presidenteda Fundação
Municipal de Esport.es de

Jaraguá do Sul, Jean Cario

:Leutprecht� o objetjvo é classi;., '

ficár três e�uipes para os lase;Jean: boa expectativa

mos' vantagem", comenta

Leutprecht, explicando que no

vôlei feminino, tênis de mesa'
masculino e xadrez feminine
Jaraguá é superior dos demais
municí,piosdáregião:"Alémdes- ,

MÉRITOS
tas três equipes, há chances de '

'

:I:v�c:�!:a!���=:!�� João Pessoa écampeão
.

vôleimasculino e o xadrezmas-'
'

.

,

" '
, t

culino'', res;al:�:.residente· da 1anivisão deJaraguá .

As equipes do bolão '.16 e 23 Jaraguá do Sul -' Mesmo jQ- o campeão da divisa0 e$peçial'
e o basquete,masc�linQ di�u� 'gnndo pelo-empate. a equípe do 'r�presentará Jl\fllguá do Sul no

tam commnis sete'equipes uma João Pessoa venceu por dois a·ul11 campéonato estadual amadorde ,

vaga para ir aos Jogos Abertos.
o Amizade. domingo.passado. e futeból.'
conquistou o tHuJo da 18 Di�isão

dê SantaCatarina, que acontece de Futebol de Jaraguá do Sul. Na
de 26 de outubro à 5 de novem-, primeira pàrtida, emGuaramirinl,

,houve empate em zero. Em 1996"bro em Rio do Sul.

Aspirantcs
,

Empatandoem zero como JoãO
Pessoa, o Ca"ias sagrou-se cam-
-... .

\

peão do' Aspirante 1995.

-,
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