
Secretaria 'define combate a,
.'.

.

r�tos com veneno. biológico

, PT quer discutir
. ...

recursosmumctptus
A bancada do PT na Assem

.

'bléía Legislativa está propondo
umaampla discussão sobre a crise

. finànéeira queatingetodas as pre-
'

�PRESSol, feituras,
Página,3

PRAGA ,'\

" ; ,Depois de um lev�-
,

� váriasdoenç�, entre�las
'tan1ento que confirmou a a leptospirose. Segundo
'eXistênciaderatosdetoda o secretário Irineu
aespéeíeempratícamea- Pasold. este comb�te
tetodás'as regiões daoí- se dará com a apli-ca

. dade, a seéretaría muni- ção de um venenobio-
'cipaldeSaúdevaipor'e�:n: lógico como medida,
prática medidas que vi:-

'

preventiva à saúde das
_ sam .matar o maior nú- pessoas, pois os 'raa
meropossíveldestes ani- cidas, genericamente,
maís; responsáveis por são· mortais aos seres

•

PMDB tem três .Consumidor p;pé;;t�(:j
,

nomespara o TÇ Procon para 'q�etfjfS d: s::; n ::J "- �,�� ; i!l o

A disputa pela vaga de conse- O consumidor de J�ra@á do
lheiró no Tribunal de Contas tem Sul já está se acostum�dolâ�rlii:

_

provocado uma erísê entre os de- curar o Procon para 'recbtn.\M--- - -���.
putados peemedebistas e o góver-

"

", quando se sente lesado em estabe-
-..."

nador Paulo Afonso. lecimentos comerciais.

Página 6,

humanos também. So
mente nesteano.T? ça... , }
sos de .leptospirose

.

'

(doenç� transmitida. M,taIUr'co".umldo'IIMloj;.
pela unna dös' ratos) ,

_�
.

c

foram registrados, com AGIN,DO'
,

'

duas mortes, 'centra CDIfia"nOVa, camn.anhaparasete casos no ano pas-. �
. r

sado sem nenhum óbi- '

to. _., tentar:atrair�os consumidores
Página�. "

.. 1
A Câmara dos Diri- relhos deitevê em cores.

gentes Lojistas de Q presidente da CDL, .

Jaraguá do Sul vai DdoVar�,querterll�- �

reeditar a campaàha te anomefs lojas aderín-
"Compre com Sorte";, do à campanha para
sorteando três' carros, reaquecet as vendas.

,

zeroquilômetro é15 al?a- .

'

'

'Página 9 .: "

!

Malwoo Gos to s a como um abraço.

-

,

,I

Re[orn'4devam Audit�r nega as

'Rrefeitos Ipar� açusações feitas
debatenacional.por Ivo Kon,ell

P.refeitosdategiãodoltapoc� oaücütQrgeral daprefeiturade
,

como deoutrasmicrorregiões de 'Jaraguá do Sul, Flávio. Miorelli,
Santa eatarina, reúnem-se no fi-' negou ontem as aéUsaçõ� feitas
nal de a.gostQ em Maceió pelodeputadoI.voKoneU(pMDB),'
(Alagoas) para debates sobre as contra o' prefei� DurvalVasel
refoImàS proposias pele gover- (PTB), Que tema cOmetidO irregu.. '

.

no, especialmentea tributária.
'

Iaridades em seu governo.
,

, Págioa 8 ! ' Página 9

.
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CORREioDOpovo-2 OPINIAo Jar á do Sul, .23 de

;EDITORIAL·
.'

. ( .
.

Obras sem praz�
Ã.ém, da falta de verbas, coisa.

crônica e não' sö agora por cansa da
política de repressão ao consumo, o

.. que provocou vertiginosa queda na

.árrecadação de ICMS, parece que
as obras do setor de'segurança de
'Jaraguá do, Sul ainda vão demorar
'muito, para que estejam todas 'termi

, nadas. Umexemplo são as duas delega-
cias -: Regional e da Comarca - cujos
projetos, em função da,mudança das
áreas originalmenteprevistas, terãoque
ser totalmente modificados.' "

'

\' 'Exatamente por isso, não há data
para o início e nem para a conclusão
destasduas construções, essenci�spara

o setor de segurança do município.
Aliás, nisso temparcela direta a secre

tária estadual de Segurança Püblíca
Lúcia Stefanovích, j� que foi ela quem
.rejeitou às terrenos doados anteri
ormente, como se fosse o município o

, responsável e não, o Bstado. Alíäs, é
bom que se diga: não fosse aprefeitura
projetar as obras e colocar dinheiro na
frente, nenhum, tijolo do novo presídio
teria sido assentado até agora, Ao pas
so que Indaial, infinitamente menor

que Jaraguã, inaugurou na segunda
feira, 21, comapresençadogovernador,
anovadelegaciaecadeiapública. Tudo
feito com recursos 'do Estado. '

A mediaçãona negociação coletiva
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"AMP 1053 pe30.06.9S,teedi
,tada sob n° 1079 ein 28.07.95,
,instituiu anovidade damediação
no pro-
cesso de ------.....,...--

.

negocia-
.

M.",dIOI'ÕOção cole- Z'

t ,i y a .vlto
, tr ab a-
lhista. A IlfJuro.dD
MP 794 ;,

de 29' "dlbídlo..12.94,
reeditada -------

inúmeras vezes, que. trata da
participação dos trabalhadores
nos lucros ou resultados das

'" empresas, também incluiu ame- .

díação como um mecanismo de
negociação entre empregados e

empregadores. O Decreto 1.572
de'28.7.95 regulamentou amedi
ação coletiva de natureza
trabalhista.

'

A mediação tem por objetivo
evitar que as partes instaurem o

dissídio coletivo e com isso redu
zir 0$ julgamentos de dissídios
coletivos pelos' tribunais

EXPEDIENTE

CORREIODOPOVO
c�c 84.436.�9'/OOO' -34

,

2 : •

*Jos.-B. a.,Campos
trabaíhístas. , principais características dobom

Quem .f� a mediação éo mediador. Com certeza o medi
mediador, escolhido de Comum ador que agir com neutralídade .

acordo entre as pertes, empre- será bem sucedido namediação'.
gados 'e empregadores, ou então Deve estudar com paciência as
indicado pelo ministério do ' causas que levaram as partes ao

.

\ Trabalho a pedído das partés,
'

impasse, bem comodeveouviras
'O mediãdor, preferencial-' razõesdecadaumadaspartesem

mente deve conhecer 'profun- conjunto e depois em separado:
damente o processo de negocia- Bleprecísa'acímade tudo aparar
çãocoletíva, terexperíêncía, saber as' arestas, as divergências, e

ouvir, ser neutro e ser capaz de conduzir o processo para uma

inspirar a: confiança das partes. convergência, de ínteresses que
Deve acíma de tudo conhecer as possam atender as necessidades
difilcudades e as limitações de de ambas as partes. Por ser noví
eada lado e propor altematívas dade na negociação coletiva do
para que ,ltS. partes encontrem o trabalho, num primeiro momen
acordo via negociação, Ele não. to a mediação selá uma apren
tem poder decisório e não impõe 'dizagem para todos que se

condições. É um facilitador da apresentarempararealizá-la. So
negociação em �damento.· menteoestudoeaexperiêhciairá
'_ ODl'e4iador,confOl'Dl,ep�visto fQrmar bons mepiadores. Com
nalegislação somen�e será esco" certezaúmamediaçãoquel�veaS;
,1hidoouindicado,seaspartes,no partes ao acordo é construtiva e

processo de negociação esgo- evíta a aceitação impositiva de
tarem todas as possibilidades de uma sentença normativa.
um acordo e chegarem a um. ·Advogado especializado em

impasse, intraIisponível. � direito coletivo do trabalho e
'

A' neutralidade é uma das empresarhil
I

'_ -�

.

EugênioVlctorSchmöckei
-'llretorGeral

Av. Marechal Deodoro da' Fon..c•• 122 .

I' andar· laia 1 • Jara u6 do Sul ' SC

Confíraa Hístôría
.c-

.,� Hlltórla- de no"a',
o

•

I, J

gente nlo pode flcar ,6'
na saudade"�

, , , .,

O Ptl$stulo s6 I Impor.
'

,14"te S'_ o "u tempo101
bem e.mpregtulo ,

.

Dario'de Itapocu

Há94à..os
-Em 1901, o sertão do Itapocu nlo era tio impenettável como se apregoa ..

comentários. Aliás, em 1876, havia índios aqui, é verdade - os temidos botocudos, ..
a área já- linha sido vwda por caçadores, por engenheiros que se embrenhavam em
buséa de ideôtifícaç(les. Até D.Álvar Nufies Cabem de Vacca. em 1541, pasAYa'pI
aqui com numerosa comitiva; cargàs e anhitais, rumo � Assunçlo, n� Pazaaui.
Conhecla-.Se bemestaregilo, os rios, es 1IIOlTOS, o clima, o lado� II o lado boIDqIi
tudotinhapara dar certo, comodeu - claro que os índios�endiamo seudireitonalllnl,
os'animais sélvagens foram, .aos poucos, desaparecendo pela espingarda ou pelo ..
iilstinto de conservaçlo jfa esp6cie, qu�erainl1titbatér empontade faca. O govel1lldlr;

.

dr. Felippe Schmidt, elemesmo descenden� de alemléB, natural de Lages-SC (Q4.05.
1859), filho de Felipe Schmidt,e de D, Pelisbina Schmldt, Conhecia o ass'ullto.

Há70.anos
...Ein 1925;Jaraguá tinhaa insígnehouradereceberem·17 dejunhoem seu cIistria1,

a rev•. madre-geral Bertßda, da Congregaçio das Irmls da DivinaProvidhcia, que
vinha da Alemanha,

.

em visita aos estabelecimentoa da Benemérita Conàie&.
ramificadaem todo oMundo. Após algumashoras a-visitanteregressava � Bliuneaau.

, -Esse mes de jUDho ficava Dwcacto na çalendário de grandes�tecimentol. �
dias 14 e 'IS traDsfonnavam a paisagem de laragut num vasto 'campo de geada,
prejudicando os cana�iais, atacados de estraDba doençajinlo trazia�des expecltr
ti� de colheita, mas mátava'apraga.

,

'

Há60anos

-Em 1935, as intrigas políticas ji tinham a grIça de dar o seu aparecimento. O
coronel AristiliinoRamos, nosso emancipador como governante, encoo:tÍ-ava-se emP.
Alegre, onde ia conferenciar com o gen. Flores da CUnha, dava entrevistas a joraall.
cllamaÚdo o seu primo de traidor entre óutras coisas. Aristiliano déclarava que o aIUII

'

governador (Nereu Ramos) venceu por que o governo de'Sio PlU!io comprara OI

deputados SeverianoMaia,Renato Batbosa e SßvioFeIrari. entre esses deputadoie�
srs.PlacidoOlympio eJoioOliveira. O tumulto foi tio grande, que as ptÓprilL1lgil.
tiveram de ser evacuadas, pois, '0 povo tomou patte saliente nas "amabilidades que.
trocaram".

." .'

-A Coletoria Federal avisava 80S sra. médicos, dentistas; advogadQII, tabelliel. '

funcionários federÍlis, etc., que até 30.()6-3S, estava recebendõdeclaraçOes do lmpOIIO
de renda, refefen� 80 exerc(ci� de 1934.

,

'

,

'

Há,10anos
. -Em'198S, engenheiros � arquitetos queriam atüar na comuni� e: i.sua�

açIo dosEngeDheiros'e�ui� de Jaragui doSul elegia e empossava sua diretCIII
para a gestlo '8S/86: preso RubenS Missfeldt; vice Eduardo Luiz Gomes; 1° seer. ADIo
Mariá Badura; ;2.0 Sea'. Ingo Paulo Rabi e teso Mildo ijpnuna. PosiciQnava-se COIIIO,
6rg1o de defesadaclassedosusociados peranteQ116rgloslte f1SCalizaçlo emercadode '

Il'abalho.
'

,. ,

-A semana de Jaragui incluía a primeira' etapA do 3° Campeonato CatarineDSO de

VOoLivre,nosdias20e21dejulho,çorttemorativaaos109anosdefúndaçlodacidadeo
O vÔO livre era'umÁ das &(raçõeS da semana e <1 campo de pouso era o mesmo do

campeonato passado. na Vila Baependi. '

-Flávio José cobrava em sua coluna maior, réprese�� no "staff" do govemadet.
• e lemb,.va Udo Wagrier,'Paulo Bauer, indicados por gente de fora do municípiO, o

",Chefe" � o Octacßio que, ia pro TEC;,
'

..

A comunidade cresc'e
e se transforma pelo
trabalho. De cada um',

e de todos. Fon, (0473) 7f 2277
J.,.g� do Sul- sc '
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,

,.' . _. CRISE ,

Retran�c� p'r quer sessãoespecial para
� I,

•

discutir finanças'municipais
. , .' \

.

Coisa séria
o vereadorNilson Bilaardt (PTB), diz que interesses

politicos estãoprejudicando a comunidade da região de

Poço Grande, em Guarammm, ainda sem o beneficio da
água potável. 'Segundo ele, vereadores do PMDBpropuse
ram esperar até o ano que vemparafaturarpoliticamente
nas eletções muntatpts. Opior é que análisefeitaspela
Ctdasc mostram que a água existente naquele distrito é

imprópriapara .0 consumo devido ao alto tndtce de

agrotóxicos nos arrozais. A den�ncja é mats do que grave
e deve ser apurada imediatamente.

Concluido Adiando
Depois de uin ano-e meio de oPFL'resolveufazer sua con
levantamentos de dados-sobre vençãanaaonalsó em outubro.
ossetores industrial, comerei- Lideranças do partido querem
ai e prestador de serviços a esperar o resultado das
secretariamunictpaldalndús-

.

negciqçiJeSsobre'aproposta de
, tria, Comércio e Turismo con- jUsltodoPPR,PPePTB; praver
cluiu o documento denomina- no que dá. E, também, debatera
do de "Jaraguá em Dados". nova legtslaçlio partidária e o

Deveráestaràdtsposiçõopara novo código eleitoral assuntos
pesquisase informaçõesapar- que entram em votaçãonoCon- .

tir dofinal de setembro. gresso ainda em agosto.
.

Disputa
. Tradicional reduto de ex-depu
tados, o TribunaldeContas ain
da nãopreencheu anova vaga
de conselheiro. OPMDB, inter-

. namente, está às turras, com

três nomesjá indicadospara a

fonçOo: o deputado Luiz Susin
Marini, 'o suplente Miguel Xi
meneseosecretárioestadualda
Fazenda, 'Neuto De Conto;este
com aval do governador.

Berreiro
Deputado Onofre Agostini
(PFL)pediuo desarquivamen
to doprojeto de Ieiquemudaa
capital-do Estddo de Floria
nôpolts para Curitibanos.
Agostinifoi autor deproposta
idênttca em 1991, rejeitada
pela Assembléia Legislattva.
Na época, o assunto causou

enorme 'polemica, prtnctpal-.
menteentre amanezddaacos-

.

-

tumadaanãofazernada.Ago-
ra, também.'

..

Partida
Também em setembro, no dia
8, acontece o lançamento ofi
cial da sétima edição da

Schatzenfest, o maior'evento
.

do calendário festivo de

Jaraguá doi Sul, Neste ano a

prefeitura tenta convencer os

, lojistas pa"a que invistam na

decoraçOo das lojasdetxando
a cidade no clima dafesta.

Definido'
Finalmente, em espaço reser
vadoespecificamente-paraesta
finalidade, vai sair achoperta
dapraçaÂngelo Ptazera, com
.sorvetena: charutaria; e café
expresso. Deverá abril' no ft-,

nal de outubro c« começo de
liovembro. O interesse foi de
monstrado pelo empresário
HelloMasi que tnvesttrâsoma
em torno de RS 4�mil.

Av, Mal, Deodoro da Fonseca. 141 - Sala 04 - Fone I Fax (0473) 72-1'066,

89251-?01 - Jaraguá do Sul- SC

, /
. K1'VB

COMUNICAÇÃO LTDA.

Uma Ag�ncia de Publicidade com a criatividade
e �ct1'ologla, que seu Produto merece!

'

HOMENAGEM

. Governador éCidadftoHonorário deCorupá

, "Florlanópolls �_rise enfren- unia "marcha a Brasília", movi-
tadapelamaioriadasprefeitUrasde -mento q�e pode ser liderado pelos '

,

SantaCatarina tem sidOmotivo de prefeitosparadenunciaroabando
preocupaçãodalfderdabancadado no em que vivem as cidades.

,PT, Ideli
' -

Em recentepronunciamentona
Salvatti, "4.,�I�;"A' Assembléia, Ideli leu trechos da

que ehe- rk ...n•••..,.,. "Carta�Calmon",documentoque
gou . a d.,.vtim ' resultou da reunião de prefeitös da
apresen- RegiãodoContestado.Essareunião
tsrreque- d.lluncio, aconteceunodia27 dejulho.quan-
rimento _I ii" do,osprefeitOslevantaräm,'

,.

diversas
,,'-.'-fi.vonô"para 'lue VU preocupaçõe8quantoàsituaçãodos

aAssem- municípios e suas adininisttações.
bléia Legislativa realize sessão es- Os prefeitos criticaram os ültímos

pecial para discutir o problema. A planoseconômícos-principalmen
deputada também tem feito te a partir do governo Fernando

pronunciamentos na Uibuna do Collor -' que' têm impedido o

Legislativo, onde chegou a fazer crescimentoeconômico.Adeputa
um apelo aos demais parla- da também utilizou manchetes de
mentaresparaqueprestern atenção jornais pará falar sobre a crise nos
äsituaçãodepralicamelÍte falência, municípios. Jornais� várias cida
dasadministraçõeSmunicipaisese des catarinenses têm publicado:

,

empenhem para que-os governos "Crisç. Financeira: Prefeitos Não
,

'federal e' estadual impleménrem SabeJnaQuemRecorreé", "Grandes ,

medidas que possíbtlítem a Municípios Sofrem Mais", "Treze
retomada do crescimento econô-

.

Municípios Reduzem Jornadas",
míconosmunícípíos.Idehsugéríu "MuniCípiOS Perdem Renda e

Corupá-OgovemadorPau
lo Afonso Vieira vai estar. em

'

Corupãnapröxímasexta-teíra,
25, para receber o titulo de Cí-:
dadãoHollorário domunicípio,
coneedído pela Câmara de,
Vereadores, que aprovou
propösiçãódovereadorHennan
Suesenbach (pMDB). Às 11

horas" Paulo Afonso será
recebido no Colégio Estadual
Tereza Ramos onde entrega
obrasde ampliação e reformas '

feitas naquele estabelecimento
de ensino, ínaugurando em se- PauloAfonlo Vieira
guid� a creche Dona Nina.

O tftulo será entregue ao dembnstrado "competência e-'
governadordurante solenidade preparo para o cargo". Além
marcada para o-semínãrío ,disso, segundo ,ele, 'a presença
'Coração de Jesus, aomeío-dia. do governador em Corupá
Segundo o vereador peeméde- ensejaráqueomunicípioreforce
bista, que também preside o alguns pedidos que depelldem
diret6rio municipâl (;fq partido, da, ação do Estado, principal
'a homenagem justifiça-se pelo 'mente em rel�ão a construção
fato de o governador ter' de uma ponte sobre o rio Ano

"

"
'

,

Promovem Cortes Gerais".
Nós últimos' días, foram

div\!lgada� informações' na
imprensa estadual, a respeito da

intenção' do prefeito de Floria

nópolis, Sérgio' Grando, que'.
.

pretende uma reunião da Fecam

(FederaçãoCatarinensedosMuni
cípios) para debatei' a crise
financeira.Abuscadeumasolução
para o problema que Penaliza a

'população desses municípios tem
que

. ser, uma prioridade' dos
,

patlamenaues, naopinião de Ideli.
Por cansa disso, ela justificou, ao
apresentar requerimento, que a

realiraÇão de-uma sessão especial
especfij.ca sobre a quéStão dosmu
nicípios vai possibilitar que as

autoridadesmUnicipais, attavés de
. sua$ associações, possam discutir '

medidasemergeli�. "Temosque
ter uma mobilização ampla e

suprapartidária, propondo alter-
'

nativas. que possam ser encamí
nhadasaogovernofederal",dissea'
deputada.

.

Bom.
PT ,

OPartidodosTrabalhadores
de Jaraguá do Sul realizou no

domingo passado sua conven

ção municipal destinada à eíeí
ção do novo diretório, agora
presididopelo advogadoAndré
TavaresViéira.Oex-presidente
Jair Mussinató teve sua
carididatura a prefeito lançada

.

-

oficialmente. Vieira anunciou
como meta principal a

organízação dopartidoem todo
c município, além de um.
trabalho de formação dos 105
novos, filiados que nos ültímos
meses aderiram ao partido.
Sobre a possibilidade de coli

gações nas eleiçõesmunicipais
de96,onovopresidentediz que
estapossibilidade existe, desde
que "�aidentificação d�pon
tos �ásicos que compõem a li
nha do programa do PT".

.-,'
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Veneno biológico será usado,Acú,!,ulo �e lixoprovoca
•

,'.

'

"

I '. b"·· ,'.,.' .

·d·
. proliferaçao dosroedores

para com aterpraga ,
os ratos JuaguádoS"-Alhnpcz.�o objetos, pode �ar mas nie I

.

.

... primeiro requisito para afastar os muita ágil. Onívero, come maia
-;

roedores. "Evitár a acumulação de carne que o "rato preto.
lixo, mesmo o lixo orgânico", é a' Rato preto - Também.chama_

campanha", ressalta O secre- melhorformadecombaterosratos", doderato do telhado. É liso,menor
tário. O raticida que será dís- ensina o secretário municipal de que o rato de esgoto. Tem focinho.
tribuído não acarretJl prejuízos Saúde, Irineu Pasold. Os ratos co-

'

. pontiagudo, olhos grandes e.

paraos seres humanos ou para mero tudo e sentem necessídade proeminentes. É agíl e ativo
.omeío-ambíente ou outros tí- instintiva de "roer". Seus .dentes . escalador. Pode nadar, mas nio

pos de animais. A intenção, .

crescem 4milímetros por semana, .gosta, Gosta de fazer seus ninhos
segundooseäetário,édiminuir � o ato de roer: controla este principalmente no telhado, sótlo,
a quantidade de ratos emanter crescimento; Os ratos são quase plantas trepadoras; árvores. É
uma campanha permanente de cegos, enxergam apenas

.

vultos, onívoro, comeespecíalmentefruta,
prevenção da proliferação dos mas em compensação possuem. nozes, grãos e vegetais.
roedores. .

.

audição e olfato apuradíssímos.. Camundongo - É pequeno e

pàsóiél avisa que a comPra Além de Ieptospírose,
.

o rato delgado .. Tem cauda pequena �
.

indiscriminada de raticidas, . transmite tifo murino,' peste, . olbospequenes.Pretêrecereaísea
deve ser evitada a todo custo' disenteria, As doenças são grãos.Comeaproxímadamentetrês
por parte da população, pois transmítídaspelasfezes,urina,pul- gramas por dia, ao contrário de

.

muitos venenos comerciali - gas emordedurado rato. O rato é o. seus congêneres, que consomem
.zados em casas agropecuárias maior ladrãode alimentos da cída- 228 gramaspordia.Não temmuíto
sãomortais tambémparaseres de. Causa um prejuízo enorme receio e é bom escalador. São

humanos. O secretário alerta roendo sacarias, plântaçôes, depö- solitários e geralmente fazem séus

que estão sendo feitas blitz em sitos de alimentos, despensa, en- ninhos dentro de materiais arma

casas do ramo para apreender fim, rouba e envenena a nossa co- zenados. Também faz tocas. Pode

produtos proibidos. "Sabemos mida. Ele rói cordas e madeiras, nadar. Pesa 15 gramas e chega a

que o veneno (um raticida) provocando acidentes de trabalho. , medir 10 centímetros.
'I 080�r proibido desde- 1977, Rói a proteção dos fios 0" cabos Para evitar a companhia desses

estã sendo comercíaíízado em elétricos. provocando curto- animais, basta colocar sempre o

algumas casas agropecuärías circuito e incêndio. lixo emsacosfechadoseemlugares
da cidade. Este veneno, segun- Exis�m tristtposde roedores . altos,Nuncajoguetíxo nas ruas ou

doPasold,éal'tamenteperigoso comuns liáddade:. emterrenosbaldíos.Sempreguarde
àsaúdede sereshumanos, flora. Rato de esgoto - também cha- os alimentos em recipientes techa
e fauna. "Quem está vendendo mado de ratazana. É grande e dös. Não deixe omato alto emjar·
Isso acaba colocando a saúde robusto.Êexcelentenadador.reage dínsequíntaís.Mantenhatudolím
da população em risco", alerta com desconfiança diante de novos . po, pois rato não suporta limpeza.
O secretário. . I

SANEANDO.

J araguä do Sul .� A
.

secretaria municipal de Saúde
vai adquirir' venehQ 'biológico
paradiminuironúmero deratos
que infestam'a cidade. "Rece
bemos
recla
mações
de todos
os bair-

lIotos

.- ros", co
menta o

seicretárid

. in/listam
todo CI"'
eidor/(I

'Irineu'

P�old, que espera o apoio da
comunidade na luta contra os

roedores.responsävêíspornada.
menos.que 17 casos de lep
tospirose registrados este ano
em Jaraguá do Sul, com duas técnícödeempresaespeeíalíza
mortes. "Ano passado tivemos' da em desratização.

.

. sete casos apenas", compàra o Além da palestra,
.

a secre-.
secretärío. '

. '.

taría municipal de Saúde está
'. O primeiro passo na campa- organizando material Infor-

\ nhacontra os roedores foi dado mativo que ser� levado àpopu
no dia 10 de agosto último; IlaÇão, com slídes, cartazes e

quando a secretaria municipal outras peças pubUatãrias que
de' Saúde promoveu uma' levem �nfonflaç�: äcomuní
palestra informati,,:a sobre o

.

dade. Em uma segunda etapa
assunto, dirigida à associações está prevista a distribuição do
de bairros e APPs (Assocíaçâo raticida, que serádoadö äspes
de' Pais. e Professores), A soas, "Vamos depender da co
palestsa foí-mínístradapor um munídade pata a realização da

. 'Ratos silo responsitleis por inúmeras doenças

COMBATE

DlvultlllIIIO'CP
_ SAÚDE'

. Secretários discutem projeto
,para consórcio 'intermunic�al

/

I ''" >,

Barra Velha - A formação do encontró que foi mareado para o
Consórcio Jntel1DUI1Ícipal da.Saú� pr6Xim> dia ..5 de setembro em

devoltouaserdiscutidaemreunião Massaranduba. Até lá, cada
reaJjUlda segunda-feihlnaCâmaía secretário fará o levantaIrento das

,

deVereadoresdeBàItàVeíba.com necessídades de seu município.
apresen�de·prefeitoseseCretários· Pasold apresentou números glo
de Saúde dos sete municípios da bais da região,�doConta de que
·Anívali. O encontre.foí presidido em tomo de 4.200 atend�toS

pelo secretário Iríneu Pasold, de são realizados mensalmente,
.

'J�� do. Sul, que IIiÚnidó de princlpalmeQte emJaraguá doSul
c:Ioc\imlntação expôs o. funciona- eque o nnmicípionãopodebancar
imoto deste.projeto, propondo a sozfuhoestescustoS.Eléfrisouque'
fónnaçâo de um fundo de recursos os atendírrentos básicos cotm"C1í·
comaparticipaçãoproporcionalde . nica geral, pediatria e ginecologia

. todos osmunicípios nos chamados sãoobrigaçõeSdecad3municípioe
atendimentos secundários, ou seja, queocons6rcio sóatuaränos enc&'

, na" área das especíalídades. Os' mínhamentos de casos que .

valores. 'ele contribuição de cada requeiram intervenção de especia
município" serão definidos em listas..

.'.
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Jaraguá do Sul, 23 de agostó de 1995 ERAl CORREIODOPovo-5

Jarag1Já do Sul - O prefeito ção terão prioridade sobre os no
Durval Vasel encaminhou nesta vos projetos, exceto em eireuns
semana à Câmarade Vereadores ,tâncias imprevisíveis. O projeto

,

F' projeto de leiapresentando asDi- estabelece as metas e prioridades
"

,

:
IOrianõpolis - Avagapara o primeiro escalão, permitindo retrízes Orçamentárias para o da adminÍstração municipal, de

conselheiro'do Tribunal de Con- queXimenes, que não conseguiu exercício de 1996. Ertl16 artigos, buscar mais efícíêncía e eficácia

tas do Estado, normalmente ocu- sua reeleição, assumisse uma ca- o projeto prevê as propostas orça- na utilização dos recursos .públi-
pada por deputados, ex-deputa- 'deira na Assembléia Legislativa. mentárias abrangendo os poderes cos, para o desenvolvimento eco- ":

dos QU secretários deßstado, aca- Ximenes, poíém.jádísse quenão Legíslatíve eßxecutívo, adminis- .nêmíco é social do munícípie.:
, beuporprovocarséríasdívergên- ' volta à Assembléia na condição n:açã� direta, .in�re�, funda- refletindo ás necessidades do

dasentre-
'

de suplente - quer ser efetivado e clon�� � fundos .1ßstítuidos pelo município para o próxímo ano.

Pai'
. íssosóaccereceráseavaganc'I'C ,mum.,C,l.pIO.,AsocI.edade,d"eecono- Pavimentação','

'� a �I� D.put"dtJS ". ' fo"; octiPada por um deputado do
nua mista (C�eJas) somente r�- Aindanesta semanaoutro pro-

iM PMDB." c�b�rárecUf.sosdo!esouroMum- I jetode lei será enviado à CâmaIflCatarina, lI"tJ.qU.Mm O, .c.
•

d P ul' Af1 'e cípal arravés de Iei especifica. para aprovação. Trata-se de pm!- ,

e a ban- eS.lorço e a o ,onso m
E linhas

'. .' ." ... . _..a..
'

JJ G I ão" tári
'. .;1- 1:',..1"-- m um gerais, a proposta cena com a ínícíattva privada�

,

. cada' pe- ,. 'AAlAA , re aç ao sepre o \:IA..).'azenua ientári d'
'.

'i
.

'

fi
.

,,8''

,

II' .",•., .Ó .

"

.,.. orçamen a omumc ploparao pessoas slcasparaaexecu'W"o e
, ,emedebis-

IItJ TI/bUli"/.
explica-se pela vöntadejá�- ano de 1996 prevê que as unida- serviçosdepavimentaçãoasfáltica-

ta na As- festa-deNeuto De Couto em de�- desorçamentáríesprojetarlo suas
,
elajotas, galerias pluviais e obras;sembléia "

'
xar ,aquel� pa.sta.,O c�ns�an�- ,despesaS correntes até o, I�mite complementares em vias urbanas

.

Legislativa. O deputado Luis, mentoserámat�.s�suamdicaçao fixado para o exereícíoem curso, do municipio.
' ,

Susm Marini e o ex-deputado SecretárioDe Conto para ao,TC forr�Jeltada pel,aban- á valores.dejulhe ele 1995, consi- De acordo com a, argumentá-
Migruel Ximenes, contam cem o cada.do PMDB que podera, para derandoos aumentos ou as dími- çãodopréfeitoDw:valVasel,apro-
aval (iebaneada, porém, um ter- trangímentos edisputas intemas. I

i�so,contar inclusivecomcapoio: nuições de serviço. As estimati- ximadamcnte50%dasviaspúbli
ceiro 'nome, o do, secretário da 'A articulação em favor de Neuto Ido PFL, tambémmuito in,teressa- vas das receitás serão feitas a va- oasmUlilicipaisnãoestãopaW,nen-'
Fazenda, Neuto'De Conto, iridi- DeContofoi feita, pordetermina- . donocargo. Parapiorär,J>eCon- lores de julho de 1995, conside- tadas, Embora os programas pos-

.

cadopelogovemadorPauloAfon': ção do governador, pelo secreta- to, fóra do Trib�l, reassumiria randetendêncíasdopresenteexer- tos em ,prática venham obtendo
so, acabou por provocar reações

'

rio daCasaCivil,MiltonMartini, sua vaga de deputado federal, no cicio e os efeitos, das' eventuais sucesso. não tem sido suficientes
centra o Executivo.

"

já cogitado para ocupar a Fazen- lugar do suplente RivaldoMaca- modificações implementadas na 'para atender às reivindicações de
Com três candidatos à vaga, o da. Esta manobra permitiria a ri, para quem o governador teria legisl,ação tributária. ' toda a comunidade com relaçãe à

PMDB vive momentos de cons- ecnvocaçãs de um deputado para que arranjar emprego. Os projetos em fase de execu-
_ pavimentação de vias públicas.

DISPUTA

Vagaparacons�lheiro noTt:
• 1-

•

� :
•

t
. ,

provoca' crise inte17l4lUJ PMDB

\_
"

..
NA CÂMARA

Vasel manda ,prójeto para o
, ,

orçamento de96 aoLegislativo

COMEMORANDO
,

* t' ,
,
Vasel recebe' na DEMA�DA, IW

'

_

"

,

.

Programaçao especl�l para sexta homenagem Mlgraçao crescente leva
,

lembrarSemanadQExcepcional em Florianópolis maisalunaspara�s�ola
.

\
,

, " ,,'.
.

Jaraguá do Sul- o prefeito Jara�u' �o Sul i Acons- também, a Importância da
•

, DurvalVasel recebe, nestasex- tantemigraçao notadamente recente delegação' de pode-
Jarapá do Sul';' A Apae -' � Amanhã, día 24, é sexta� \ ta-feira, 25, e� Florianópolis, ,de famílias para Jaragaâ

.

do res do Conselho Estadual
Associação de Pais e Amigos .feira dia 25 haveráapréseata-' a "Medaiha do, Pacificador", ',Sul determinaram que, de para Q Conselho Municipa:l
dos Excepcionais está. desen- ções dos alunos naPraça Ân- concedida pelo ministério do ,fevereiro para cá, mais 97� de Educação. "ISso v�m co- ,

volvendo programação espe-, geloPiazeraàs 9:3Q. Amdana Exército. A condecoração está crian.çasingressa.ssemnases- coar um trabalho muito im-,
.

cia! pata m�car a paSsagem. sexta-feira urna delegação da marcadaparaàSlO:OOpoquar- colas de nosso,município. A portante que o'govetnó mu-
,

• da Semana l,'lacionäl da Pes- Apae partiGipa em São ;ßento tel do 63° Batalhão de Infanta- infon:nação foi dadapelapro- ni'cipal e:as entidades educa- '

soa llottadoradeDenciência,
,

do Sul da Gincana Regional ria. A "MedaJha:do Pacifica� fessoraRosel1;leireVa,sel,se- ci�naisreal�emJara:guá:'.
,de21a28de,agosto.Naaber-· d� Apaes. Parasábado está dor"él:lß18distinçãohonorifica cFetárialllunicipaldaEduca.; Igualmen,te; a 'cons-'
tuta da program�ção, segWl-, prevista tradicional feijoadana que tem, de um lado,.o brazão ção, acrescentando que pelo cientização dos edu,cadores
da�feira;apresidentedaApaé, Igreja Matriz São SebaStião. de Duque de Caxias � no outro, menos 70 alunos estão ma- e'demais entidade� que par...
!Ros�e Vailatti fez;o lança:' ApresidentedaApae,Rosane uma,moldllracomotítuÍo"Me-' triculados na Escola Muni,;. tici-param de rece�te encon-

"

ßlentodoJomalApaeNotíci� Yailatti disse que a principal dalhadoPacmd!.dor",çncimàda cipal de Ensino Fundamen- tro no Cejas p�raa: implanta;.. ,

�,comprop6�ito de di�g8E meta da Eliretoria es a constru- pe'la legenda }'Duque de tal VitorMeirelles, em Três ção dos programas ligados
Juntoacomunidadeotrabalho ção 'dasede própria ém�terre- Caxias", ,,'

. ,

Rios do Norte. Ela disse que acCaic,queporéertomarça-
.. queaentidadevemrealizan- -noquefoidoadopelaprefeitu,; ,DuquedeCaxias(Marechal' árecent� amp1íáção tisica rá uma' nová fase ná
dÖ.Hoje,n.asequênciadapro- ra no ano passado, localizado Luiz Atves de Limae Silva) éo da escola já está,'pequena e

'. aglutinação 'de forças de di
&ramaçio,'estáprevistoa:lrno- nóbairroCentenátio,comárea PatronodoExércitoBrasileiro. que, forçosamente, haverá versas áreas de atuação co..

'

I

ÇOnaApa�paraos'participan- de6.43lm2.Elasalientaqueo A Medalha d<;rPacifklador foi necessidaâede novas salas. munitál'ias em' benefi'cio da f
•

,

: e 'contribuintes da campa-
I proj�to, por ser baStante am- outorgada pela primeira vez a Reconhecimento c�ianÇaedoadolescente,.pis...

a Adote umExcepcionaL ' pIo, será feito em etapas: I um pl."�feito de Jataguá do Sul. ,

Rosemeire comentou, sé a secretária

j
,

\ : .-r
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Profissionais liberais ;querem Con�umidorcQmeça a usar

tersedep··rónria no anoque vem
. °J!.���w���'!'o!�!!!le:!

, 1'". "

.

"

,

,

. mas deJulho o Procon de Jaraguä sável pela tarefa de esclarecer e

J"
'

, ,',
r

doSulregísfroué'l reclamações e ínformar tanto consumidores que

, arllguá do Sul- O CPL médicos, déntistaS, advogados, lugares. "Aqui serãorealízados realizou 101 atendimentos por' síntam-se lesados quanto os

(Centro dos Pronssíonaís engenheiros e arquitetos da convençõescõmpersonalidades telefone.atravésdonümero 1512. prestadores de serviços. "Através

Liberais) de Jara�á do. Sul região.
'

importantes na área do CPL e
A coordenadora do Procon,: das informações e dos esclare-

, .elegeu na segunda:'feíi'a, '(21), Segundo Pradí, o. principal' palestras paraestudantes", co- advogada'Manadas DoresWin- c�entos legais que acaba ad-

á novapresídêncía da entidade objetivo durante seu mandato
'

mentaPradi. De acordo com o
ter alerta que não há necessidade quíríndo, o consumidor aprendea

para a
_

_ seráafinalizaçãodaconstrução presidente eleito, com a sede
'

de se discar o prefixo 71 ou 72: lutarporseusdíreítos't.argumenta
gestão E t/rA d da sede própria daenädade. própriaoCPl:entraráemuma Bastadiscar.1512,direto,quea a advogada,
1995196� �., Q 'ti

"Começamos a construção no
'

nova era. "Por enquanto, cada ligação se completa., 'O maior número de reclama-
O advo- j6 t.m _ iníciodaminhagestão,em1987, profissional se reúne em sua De acordo com a advogada;o

'

çõescontinuasendoemrelaçãoa
g a. d o �,.,.

I
, quando foi criado o CPL, mas ' associação, ' mas com a sede trabalho realizado pelo Proconjá

'

locação de imóveis. Segundo
Humberto flVV

, por falta de recursos a obra pronta,vamos terum lugarpara começa a dar resultados ampla-
'

MariadasDores,agrandemaioria
. Pradivo!- associados ficouparada.Agora, com 70% trocar idéias de cada área , mentepositivos."ApopuIàçãoestá dos casos é resolvido, através do
taàpresl-' '"

já concluído, esperamos, até o 'pensante' de JaragÚá do Sul",
'

mais,conscientedeseusdeverese trabalho de orientação e apro-
dênciade- final de 96, entregar o prédio ressalta. O Centro de Profís-: díreítosenquantoconsumídores", ximação entre as partes,
pois de oito anos afastado, no pronto", explica o presídente, síonaís Liberais de Jaraguádo
lugar � engenheiro 'Robertó '

. acrescentandoquejáforaingas-' Sul é o üníco em todo Brasil. ESPORTE DO BOLÃO
'

Breithaupt. Os víces-presíden- ,tosR$ 250mil nos 1.131'm2da Foícríado em 1982 e oficiali- / '

te,MarcosSubtil(médico),José obra.restando aínda.Rs êümír zadoepi1987.'''OObje9vodo "
' A"S,' ,d'e' OUl"1l 'lnternacionaiAssis Neto (dentista), Rubens orçadosnaaquísíçãodemöveís . CPLécongregarpessoas jurí- 11., , U

Missfeldt (engenheiro) e o e acabamentos das salas. dicas da sociedade e partícípar' '

tesoureiro, Alfrecto
. GueQther, O prédio do. CPL; com três díretamenta na área social dá

\ Austrália/Br�i1 ... Na últi- destanota,mr. PeterWeeding.
'

, fOnllam a novamesa-díretora pavimentos" também" servírä região",' afirma ,Humberto. ma quarta-feira, nas canc�as' com a bola namão, ao Iado de

parâ a .atual administração. ,_o pata a Junta Comercial e um . Pradi lembrando que existem'
de bol�. do Clube Atlético Douglas, Conrado, Stange,

CPL ú . ". " Baependí, a veterana agre- .
membro daquele grupo, bolore ne as associações � teatroco.mcapácidaôepara2�O hOJ�,600assoçladosnoCentro. miaçlofiliadáaoCABrecebetí nístico e principal cícerone e

,
,

a visita> muito honrosa do sr, queencaminhou algumasjoga
PeterWeeding, que tem suas das, de que é familiar na

atividades ,Ugadl:!S à ALH -

'

Austrália que pratica o mesmo ,

Electrical Group, estabelécído boliche à inglesa, embora na
naprincipal cidade australiana quele país contínental se tenha
de Melbourne, empresa' dís- ohábito da prática do esporte
tribuidora dos produtos do de golf.

'
.

grupoWeg. " Com a saudação, de um,
,

O ilustre visitante foi'·' fraternal welcome desejamos
cumprimentado pelos inte- ao ilustre visitante que divulga
grantes do 'Ás dé Ouro', grupo os produtos jaraguaenses te
de bolão das' quartas-feiras, Ilha uma boa estada em nosso
ocasião em que foifeita a foto meio. (E.V.S.)

,

CORREIODOPOVO - 6

CPl

'j);i;cinemas n,·oShónning �rag���m Dança
. ,

'

'.
'

. l'l' ,,1l1l$. etUtOpara/,,,.,,. .',

e opçaopara}araguaenses final de outubro
Jaraguá do Sul- Uma lacuna Sul, Santa Catarína, Paraná; São

que se criou na área de lazer em

JaraguádoSul, háquasedois anos,
- c_omo fechamentodoúnieocinema

Paulo e tàmbém em BrasOia, fez

algumas observações sobre a situ
ação dos cinemas no país'por oca

da cidade, sei'á novamente pre- sião da àssinatum dó contrato com
, enchida. A cídade g� duas

"

o Shopping Jaraguã "Terminou a
.

salas de exibições da empresa Ci- era do cinema de rua", diz santos.
nemasAréoÍrisLtda.,quepertence', Ele argumenta que, o 110VO perfil
ao GruPo Mário �antos. dono da -deste segmento se constitui em sa-

, maior rede de cinemas no Sul do.
'

lasrrenoresinstaladase�shopping
país. A,empresa fechouacontrato cenrers"aprov-t�itando toda a infra
esta semana com o Shopping estrutura voltada, ao 'lazer neste

Jaraguá.
"

-

Jtf'

'
,

�
enipreendimentoeamdaaoconforto

.. S�� duas salas de exibição, aos visitantes. àr condicionado,
,

Cóin capacidade respectivamente, estacionamentose,principal.Irente,\., ,
,

, pm.170 é 190 pessoas. A saía o itemsegurança. .
'

maiô.. se prestará ahtda coroo Um Mário dos Santos disse, ainda;
, novo espaÇo ima inanifesiações I que o' Arco Íris optou pela partí
culturaiseartísticasdaCidade,pois cipaçãono Shopping Jaraguäpelo

,

ter� um amplo palco e infra- potenqm da cidade e pelo proprio
h

'

�tura pára promoção de desfi- planejammtoobjetivodoslíopping,
� .' les e teatro. <;> empresário Mário com suas inúmeras atrações e ino

dosSantos,cujo�popossuicine-' vações que deverão gararltir wn
mas nosestados�oRioGrande dO excelente,fluxo de público. '

,

JaraguádoSul-AComissão

OrganizadoradoFestival deDan
ça de Jaraguá do Sul transferiu a
data do "I Jaraguá ein Dança",
Rue aconteceriaentre os dias 22 e
24 de setembro para os días 27,
28 e 29'de outubro. A mudança,
segundo o coordenador do festi

val,SadiLenzi, deu-seemvirtude
que aFundação Culturaínão dís
põe de recursos para os investi
níentosneceSsários. "Acreditamos'
que até lá, vamos ter todos os

,recursos disponíveis paramanter'
o nível do festival igualaodo ano
passado",· ressaltá Lenzi,
acrescentando que não haverá '

mudançasnäprogramaçãodofes»
tíval,

Em Guaramírím os prepa
rativos para o IV Festival Muni

cípaldeDança estãopraticamente
acet;tados. Os quinze, grupos que
irão se apresentar estarã<) dispu
tando três vagas para o féstival
micrQrregionaJ. de dança, que ,

acontece em: Corupá, e_ste ano.
' -.' Reter Weetli"g (ti) com Dougla$ Sto."ge

Jaraguá do Sul, 23 de agosto de 1995�
,

RESULTADO.S

,i
, "

"Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Salmo 38
.Ler 3 dias, 3 vezes ao dia o

Salmo 38. Publicar no 40 dia.
E.P.P.

"

Vende-se máquina' de escre
verportáti,lRemington, semi
nova. tratar 72-3363

,

cl Adriano. - R$ IOO,!?<>.
Aulas em micro 486 - Desen
volvimento de Planilhas Ele
trônicas (cãlculos), Trabalhos
datilográficos. Fone 71-57M
cl srta. Jussara.

'

"

Classificados de

Vendo consultório dentário '

completo (raio x) no centro de
JaraguádoSul, instalado em 3
salas àRuaMal. Deodoro 261

(10 andar) defronte' à' Pref.

Municipal, e tambémalugo ou
vendo as sll'las citadas, Qual
quer informação pelos fones

(0473) 72-0007' ou 71-1424-
no hor, comi.

Vende-seTítulo doclubeAtlé
tico Baependi. Valor R$
400,00 à vista ou R$ 450,00 '

-,
em 2 vezes. Tratar 71-0354.,

,

Vende-se três bicicletas: '

Ranger- R$ 100,00
Safari - R$ 50;000
Caloi Ceci - R$ 70,00
Tratar 72,-1085 <,

Vende-se retalhos demeial
malha (fio 24/30), estampa
lisa/corrida cl vários tama
nhos. Tratar fone 97-8661

Vende-se umVídeo Cassete
marcaGold Star - 4 cabeças
- auto-limpante (novo na
•

caixa). Valor 3 vezes de R$
150,00. Tratar 72-1085.

,��IIlO«rol
c::;� I' LJ I c:::I r ,

, •

I
"

IMPORT � �XPOR1i ,

A'CASA
,

, "

DO CELULAR,.

",
. .

•
(0473) 71-0803

Exclu.I'IIIlInh. d.Ant.n•• pl ,

Celul.rporMtll. ru,.,m6vel·
Ftwqu'nc/. : d.824 • 894

MHZG.nho: 13 dbl. 16 dbl

TE.,.. DE,
POTeNCIADE

aINAL' ,,-

,'�:,

", ;i,.J'
.

�. ,

I

,�",,
" '4'

Curso
Mocort Comuníca que vão,

'

estar abertas as matrículas
_fllla-�,..._m

para curso de corte.costura
e modelismos no Centro de
Atividades do Sesi. Rua
Walter Marquardt, 835 ou

pelos fone: 72-3661, 71-

0887, 71-0899.

Vende-se máquina de lavar

roupaßnxutaautomätíca (7,
meses de uso) R$ '390,00;
Tratar 72-1085.

" Ellmmador de
bateria para

telefone'
celular.

, í

:, \, I,'
"

. \ '

PT
650

Vende-se um .Master System Vende-sé filhotes de CofIl.embomestado.acompanha. . ap. Vende-se 4 aros de' Escort
io fitas. Tratar fone: 71-4810 Tratar 71-76:47 cl Irma. XR-3. Tratar 71-6214
ou 72-2790.

Tel. Cei. pl todos oi gostos e necessidades, TODA LINHA MOTOROLA'· GE· ERICSSON
e FUJITSU • Dupla garantia de 1 ano

"

" I

,

Acessórios - Capas, Baterias, Plug'in veicular, antenas, cond�clonadores, transf, eliminador
de bat. - Assistência TécnicaMotorola - Diversos planos de consórcio (entrega programada) o

de celaiar efax. A Teltron não'és6celular, temostambém: FAXEQUITEL., CENTRAISPABX, �
'. TELEFONES éONV., TELEFONES S/FIO, ES iABILIZADORES DEVOLTAGEM, FILTROS 8

DE LINHA e outros.

cOYEoLTRONs CeeLütÄRlefônicas.
'

! '

,

Credenciada pela TEL.ESC autorizada ptla Equlttl by Motorola, PHIL.IPS, NUTRON e INTEL.BRAS I
'

-a,IXA'Uooo FUJJTSU RUA CEL, PROCÓPIO GOMES, 280· Fone/Fax (0473) 11-0803 .t
�--��------------------------�----------------------------�----��

t", ,116'111' Watt. potlne" .

KS aoo .

(Interior)
.

vllcul.r

Pedra.,,�' ,{jaa Tam�, ardmila, .

mlracema,madeira rajada,
preta brilhaRa, bolacha, patl

'. ptßIe,,.,pedra., murt} e reveati.
mento emgeral

Rua Silveira Junior s/nf/
Fone 73-0027 ,

prÓximo do,glrlssio 'de Esportes
. Guaramlrlm - SC ..

I

ACUPUNTURA
.
Dr. Sérgio 41buquerque

CRM6465·
\

Tratamento de Obesidade, Enxaqueca, Dores Mus,culares, Coluna,
Sinusite, Estética Facial e Clínica GeMI.

R, Paulo Butschardt, 84 • Galeria Paulo,Donillli
Sala.o5 • Fone (0473) 7300393 • Guaramirim • SC

,
' I

,

8ELULAR PT 550 Motoreta
1 + 19 vezes de R$ 23,OÕ
CELULAR PT 950Motarola
1 + 19 vezes de R$ 36,00
(entrega programada),

Aparelho de Telefo�e padrAo
"elebrás (MF/Deoadlco)'

.
'

'
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Classificados.de· "

f

�.

CORRi:IO DO POYO - 2

IMPORTAÇAO&EXPORTAçÃo. .
.

•

\.
•

\
lo

j VSªG/!
TÁ DIFíCIL?

",'
' .

. �

CRISE, lNADIMPLENCIA DE CLIENTES, LlMrTE DE CREDITO, ..
A:SA!OA P'ARA A CRISE PODE ESTAR NA EXPORTAÇÃO DE SEU
PRODUTO (PAGAMENTO GARANTIDO COM'CARTA DE CRÉDITO)
OU "IA IMPORTAÇÃO DEMATÉRIA-PRIMA A PREÇQS MAIS COM
PETlTlVOS.E COM MELHORES TAXAS E PRAZOS DE FINANCIA-

o

MENTO QUE O MERCADO INTERNOI
CONSULTE-NOS! POSSU!MOS VASTO BANCO DE DADOS COM '

OPORTUNID�DES COMERCIAIS DE teces OS MERCADOS DO
MUNDO (MERCDSUL, NAFTA, us.. ASEAN, ETC) E ESTRUTURA
TÉCNICA ECOMERCIAL COMPLETA PIASSESSORARSUA EXPOR
TAÇÃOlfMPORTAÇAo EM TODAS AS ETAPASOO PROCESSO,

RUA JORGE LACERDA, 433 FONE/FAX

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

-,

Jaraguá do Sul. 23 de agosto de 1995

t$1.050,oo
HP Laser SP RS 1.690,00
HP Laser SMP RS 2.140,_oo

1 drive 1 :44, Side Vesa Local Bus, SVGA 1
..

o

o

o

R$ 317M
MB vaus, HO 540 MB; SVGA Color Q,28,mouse 400 dpl Epson LX 300 r'''

486 DI 2.66/418.· 1$1.537,00 �� ����, :::::
PENTIUM 90/8 MB ", ..1$ 2.380,00 FX 1170. RS 680,00

DOS 6.22/Windows 3.11- R$185,OO KIT MULTIMEDIA
o

•

e (Word/ExceI/P.Point) - R$ 429,00 Discovery C.D 1 �.' R$ 470,00
.

, MedIa Magic/Vision R$ 345,00
• ESTOQUE LIMITADO
• TODOS OS IMPOSTOS INCLUSOS

..
-

"

'CLINICA LAVORO, "

,Dr. MárciQ Ramos dé Oliveira - CRM 4583

'. Exames Cl(nicos
Medicina do 'Tràbalho '

Avaluição Ambiental
Mapeamento de Risco

FONE: (Q473)

72·2393 Consultório: Rua João Butschardt, 84 -

Galeria Paulo Donini - Sala 6 - Guaramirim
residencial

CENTRO DE ATENDIMENTO INFANTIL o

,

. " � _.
.

,

Clintcà Pediátrica São Francisco de 'Assis
Dr. MoaCir Zanghe,tilJi

"CRM2997 '

JoséAbílio Mac!rado Filho
, ,

CRM 3381

Dr. Luiz M� Gonçalves
CRM 1633,

o

Dr. Airton L. Weber Silva •
o

o

CRM.3158

o, Dr. Denis M. B. de Araújo
CRM 3505 '

Rua Dr. Waldemiro Mazureehen, 67
o

Jaraguá do Sul, .. SC
.

. I
; "..._

,Iínica Sao'Camilo
Dr. Marcos Fernando F. Subtil

:::::::.III••I::�::I.IIIIBII.I::�::.II.II::�:::�III.'ll1::�
'Medicina do Trabalho - Fratur•• - Urginola.
Doenva. de Coluna, Le.õe. do e.po,rte - Cirurgia. do Joelho
,Exame.: adml•• lonal.; deml••'lon.1I11 e perl6dlco.

'

Horário. atendimento: 8:30 à. 11 :30 e 1":00 à. 18:30h•.

�O' _
�O

Ora. Ursl.liã KorolI·
'/ Psicóloga Clínica

CRP 12/00751

, Dr.'Odi N�vio A:'essi
Dentista

.

CR02964'
/ o

•

Ora. Marlene I. da Silva
\ / o

Nutricionista'
CRN-22287

õr«: Márcia N. �àsparini
Olínica Médica
CRM6294

,Ora. Margareth F. da Silva
r- FonoaudiólQga "

, CFF44�8

"
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Classificados'de
."

ADE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO
Tud.'O em materiai« para construção .

ESPECIALIZADA 'EM SERViÇOS DE
TERRAPLANAGEM

.CONFIRA!·
Rua Joinville, 4885 - Fone: 71-1854

Jaraguá do Sul- sc'

KITBOX . E'VOLUTION
.

A EVOLUÇÃO E,iBOX COM VIDRO
.

TEMPERADO ou ACRfclLO .

. DESIGN'EURoPEU • nlLHO NÃO ACUMUlA ÁGUA NEM SUJEI�
PERSIANAS.VERTICAIS· NACIONAL· APENAS R$ 27,60m2
PERSIANAS VERTICAIS ·IMPORTADA • APENAS R$ 90,OOm2

R. Germano Friedmann, 90 (em frente a Nutrimental)
GUARAMIRIM - SC - FONE 97--9352

)(111)1 �,l) «» I:�)

@8lliM 8 (;g�QJ��8 r1v@8o
DIVISÃODECONCRETO •

. (albEARTEFATOsIECONCRETO)
..... RuàJoinville,1016·Fone72·1101••••
DIVISÃODEPLÄSllCOS(lUBOSDEPVC.ELETROIUNHAS

.

ESGOTO·ruBOSDE�E1LENO/MANGU�PRETA�
Rua BernardoDornbusch, 8S8·,Fone 72-3025.

Rua Cei. Procópio Gomes, 89
_••••_Fone71·0066••••••

..
'

Vid,rO's - Molduras e Aquáríos
Orçamento sem compromísso

. Aberto todos 'Os dtas tio horãrio comercial
,.-,

_ Cón.ulte�no. e confira pelo fone:
, I._

97-9956
Rua Roberto Ziemann, 40 - Jaraguá do. Sul -' SC

Vende-se
,

uma casa cl
23Qrn2por

R$ 25',000,00
no LotJardlm
Franclsco.. '

,

, Tratar fone
'72-3797

. )

Aluga-se apartamento cl 2
quartos na R. CeI. Proc6pio

.

Gomes � Valor do aluguel RS
550.90 (Reajuste enual), Tra
t8r72-3847 õu 72-0172,.,

Compra-se 6 janelas e 2
.

portas usadas. Tratar 72�
1784..

.

�-� J. SANTOS
Comércio deMateriais de Construção e Transportes

MA'TERIAIS ELt:TRICOS· HIDRAuLlCÓS
TUDO PARA VOC� CONSTRUIR DESDE A F'LiNDA9ÃO ATÉ O ACABAMENTO

Imobiliária
Menegottí CRECI550";J

. Vende-se casa ·de alvenaria
elll loinville, 4 quartos, 1
suíte. terraço, sala de fêstas,
garagem, pata2 carros. sala
de estar. sala de televisão.
ValorR$ 30.000,00;Conta
to fone: 71-982�.

Vende-se casa mista em

loinville Rua Américo
'Vespl1cio, 95

.

�

.

B aitro

Copacabana, com 3 quat,
tos� 1 banheiro, garagem

.

para 2 carros, copa, cozinhá,
e lavandeirà. Valor R$
IMOO. Áceita-se carro no
n�g6cioou casaemJataguá ..

Tratar 71-9822.

•' ..

ii> '.
-

.

. OT/MO IMOVEL COMERCIAL NAFIGUEIRA
VENDE-SE SALA COMERCIAL'COM 110,OOM2 E 50,OOM2. CAsA EM

, ALVENARIA CONTENDO 65,ooM2 DEAREA CONSTRU1DA E O
. TERRENO MEDINDO 6oo,ooM2, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ
THEODORO,RIBE/�O. TUDO ISSO PORAPENAS R$ 65.000,00
TROCA-SE POR IMÓVEL DEMENOR VALOR
ÓTIMA CASA DEALVENARIA LOCALIZADA NA RUA ERNESTO

FRITZ SOHN Ntl 340 COMAREA DE220,OOM2 CONTENDO O 1 SUiTE,
02 QUARTOS E DEMA1SDEPENDENC/AS. AREA DO TERRENO.

840,OOM!2. ESTUDA,;.SE QUALQUER PROPOSTA

,
c TERRENO CENTRAL,

'

COMARfA DE263, 72M2 LOCALIZADO NA FERDINANDO PRADI.
-

APENAS R$ 38.000,00
.

.

ESTAS SÃO APENAS ALC;UMAS DAS OFERTAS VOC!-ENCONT�ANA..

'. ' IMOBILIÁRIAMENEc;oTTI. .

AV. MAL DEODORO DA FONSECA. 8SS
EU. MENEGOTTI - 1') ANDAR - SALA 107/108

FONE: f04731 71-0031 - JARAGUÁ DO SUL .. SC

"

Assoe. lmobiliãrias Iaraguã do Sul

I'
I_
II'

I'

t�:::i:
APil'08 PRONTOS
Eil. H.rtf""... RuaJ- EIilIiaeDdoerler
.ApIod123m>.3P...... :bwc,....eezllihalCo.. , .."'Dder...p....m, ..vo
R$·4'.700,OO· T.... • .. por_'. _

.

• Apto d 66m'· 1".,.� coZlDIaa, ""'liclerla. bwe • p....m· R$ 32.00,00.
APl'OS EM CONSTRUÇÁO

.
.

EdIl PeIuDIa • R. JII4 Em_doerter .

• Apto eI 111m> .1.' .....r, 2 quar� eI pl1l..m. R$19.700,00 .D...., .Id.
..m......té JaD19'7 em éub ••Dlnp-_Ja"'''. .

/
.

'

Apto.d17m>.I·.D"'r, lqua.,..de_.dep.dp......R$16.�.OOeD""da,
__Ido par""..do.1é "'D197 ......... e__Sa""". .',
Edil. A.ter • Rua MarlDa J1ru�.
• Apto ç/115m> • t' .Dda!'.2 qua e de.... dep. eI 18....... • 'RS ".000,00 •

• Apto.d t:w.,.;· .Ddar.2 r de_. dep. eI18"••• R$2UOO,00 • 1

eliin... _.2 x R$ 10.1HIO (to"l �S 4'.500;00) ED....p e__ tev/96.
Edil. ADIIirIo • Ria E" III S. Pradl .

'. Aptoeelt:wm>. 2 ....r 2b'll'ê,Alaleopa, eozID_. "",.,18111" R$ 19.000
_lta'"_. 2 x RS tO.OOO.OO_ de daa_ Dov/95 .

• AP'I! eI 124m>:I q.... 2 bwe, .1aIco eoüa", "v. 18"••• Ela....... R$
25.*.00 + 2 R$ R$ 1.500.00 ; EDlnpe_v. Dov"5. . .

Edlt. M........, Rua 25 de Julho
.

·

• "ptoed 112111'.2quarlM.__• dep.d...... R$19.700,00 eDIr.......
.l.do pa_..do ......b.1oI Jult'f:7'.DlnpJuIl9'1.
• Apto. DOVO d t:wm> ""atr., Cl2 q.... :I b......"/copa, coZIDba, "v.Dderla; .

18"•• , porlio e portar" e.Ir'DIca. R$ 12-000,00 • pa_.... ..

• R "".. d.'50m' de ,... eo..1nJ1da, teÍ'nDo 1,500.', d�lte. 4 quar....
de dep. (tem p..,lea, quadIll de.....r_, "nini, depoDdfDdae.pnpdoo, .

eaDU. étc). 1..,.1...... Da llba da PIpelni. R$ 265.000,00
, 'CASAS
.cu.(_DoIolAlv.II..

•

... PI llllel6$Om>'......lIIInIIda,dplod.........d..
.porle, "nini, de'pe."ada pI _. R$ 265.000.�•

• C-alv.II._ da l1JaÔe1ra .t , IiIa, l :lqua.....,eaerlt6r1.,
....,.,.pa,eozl.....,3 b.......v.,e r oqueIni, pl2eamNI •.RS45.000.00

'.

+ RU75,00 do 1.1.. CElIpl......
.

.

'.e- alvo vOa IeDlI • "m' ,_ ".lIIInIIda • T.rnilo 420.'· J!.$ 35.000,00
· eu. alvo M...nDdubalCeD.lro • 230m> ,... eoDllliúda • :rer•.750m' 'dmo
"""ba_t· ",$·tOO.OOO,OO
· eu. alv. S.Di"D.'" • 3 q.... de.... depeDdiDdu. R.J-N.rI..,h· Bairro
Sio Lalo • Tigea por .plo. •

· eu. .Iv•• R. H....1qao AL t-ma1lD' R$ 37.100,00 • PertoWEG II
• cu.m." .136". 4 q.... de.... dopo R.Édward KrIoeh·Ápa Verde· R$
35.000,00

.
,

..

.cu..I...� 1am>,3q...�.R.Çallber_1IuI,390.Pr6x.Ju'"'DIiu.VlÍlor
R$ 60.000." ( -l.
'TERRENOS
'. T.rre.. DO_Iro. R.J-'Em_doe".r.(eaqulea): R$ 26.000,00 pareela
• T....... LoL· J.....pa • Lat25 de Julho .1011.'n"...bn pl eo..�o
....1deDC..1· villa "III O ""DIrO do eldado • R$ 31400,00 (paR) ,

•• TerroDo, R. AIIIIMuI"r.Elake. eIpr.Ja", tilDda(io.� prOD'" p/4 .p....
",lor ....I· RS 25.000,00(paR). .

• T.rna•• R. Allndo Max I!uDk • 930.'· local.l..._o • R$ 20.000,00 .

• T _J.III" Elquerdo, R.W.ldt.lrollé!llDllIt .'OOm>· R$ 35.0";0.'
.:T II" da ·P......III. R. TIII....... 349,1m'. RS '10.000.00
• T PJçuru • LoL P.... doJ.cq- •• 300. da pra" • RS 6.150.00
GALPÃO .. CODIr. o•• lv. 450.'· R$ ...OOO�" ("N)
LOJA. Curldba • B. B..-II'I•• 441m'IoJa...rra.o 170... R$ 1......,00
(,,-"). .'. .

CHA.CARA·_AlU- do Sul'.eo._ ••• lv 120.r · R$·

'O.OOO.OOoulr..,.� ...r_.mJ.III"doIlDL '1
.

LOCAÇÃO -
' .

_

- .' '.,

.Alup.....IÍIIIoJa.R.GuUborIDOH...I... Ed. ErIca,proxBar doCapllo.70.'
• R$ 550.00 •35.' • RU50.00

. .,'
.

.'

.A......... Colls.1 R...d 32111". R$ 250,00 :.'
"

·

Alup__�"'" Vila Rau 3'q.... o do... de.,••P"p., RS 400."

, j

:.
O

'1

"

<
,

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

, � .

EREAL.II
II

II

II .

INVESTIR EM
.

IMÓ-VEIS
CONTINUA
- .

SENDO O MELHOR
,. I·

'.NE,GOCIO I

R, EPITACIO PESSOA, 421 ,SALA 103 FONE' 71 8814
, .
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CORREIODO POVO - 6
, CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS

-,

Jaraguä do Sul, 23 deagosto d� 1995,

ESTAÁíOQUE
VOCÊ,QUERIA!

* Ótimo tetreno (todoplaino) com
, \ ",.

4.900m2,. (ideal para tndustties e

galpõés) BR--280 (próx. a Recrea
tiva Breithaupt). Preço: R$
90.000;,00 (aceita-se carro, terre

.: no e parcelamento);

,LO·CAÇÃO
* Casa tiealvenaria contendo 4

quartos, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia, 02, garagens. Rua
LeoPcldo Augusto Gerent, 204

,

* Casa de alvenaria contendo O:l
quartos e as demais dependênci
as. Rua Ervino Manegotti, 1590.
*Apartamentos comendo 02'quar
fO$, saia, cozinha, banheiro, lavan
deria e garagem. Ed. Jaraguá.

'

* Casa'de medeit» contendo 03
) ,

quartos e as demeis dependênci;.
as. Rua José Theodoro Ribeiro

(prÓx. a Trans-Amizâde) "t"
* Ki(inetes no no Jaraguá Esquer
do próx. ao Urbano.

'

Q9� RuaA!!:���!ra187,Q7fMÓVEIS
'

CRECI1741-J

COMPU"· VENDE • LOTEIA • ADMIN'ISTU'· INCORPOU

CASAS
• Sobrado cl 3101Tl' (Rua '35 � Prox. Apae - Plscl�Sauna/Gar.',3'VagUtSeml-Mobl") - R$190�OOO,OO 'Parcelado/Aceita Imóvel'
• S�brade cl 300�,(Rua Conrado Riegel- Prox. Ferro Velho Marechal) - R$ 120.000,00 'Aceita Imóvel menor 'valor Icarro'
• Casa alv. cl 2001Tl' (Rila Vitorino Strlngarl- Próx.Wt:l!1' - com piscina) - R$70.000,OO - ''froca por apartl\mento'

'

• Gasa alv. cl 961Tl' (Rua Equador - 59 - Centra -Pröx, Hotel'ltajara) - R$ 60.000,00 'Aceita càsa,até R$ 30.000,00'
• Casa alv. cl 140mZ (Rua Horácio Pradl, 1.61 - Próx. Condomlrllo Azaléias) - R$ 30.000,00 ,'Aceita carrollmóvel- Valor'
• Casa aW. cl 11O� (Rua Cristina aauer,'91- Schroeder,- Rrox. Salão Bercharlilt) - R$ 25.000,00 'Aceita carro/Parc�lar'

'

• Casa alv. Ci 1001Tl' (Rua Júlio Tlssi _. Esquina Comercial- Nereu Ramós) - R$' 33.000,00 'Aceita PafclilarlTerreno em Jguá"
• Casà·alv. cl 1901Tl' - Terreno cl 6,562mZ (Ru,8:-Princesa Isabel - 547 - Schrot:lder) - R$ SO.OOO,OO 'Negociáveis'
� Casa alv. cl170rrj' (Schroeder - Av. "'1a1. Castelo Branca - Prox. Trevo) - R$ 30.000,00 'Aceita carro/parcelar'.

, '

APARTrAUENTOS'
• Re�. Amizade (2 qtos + garagem - bloco 2 - 3° andar) - R$ 1S.0'OO,OO + 26�,ÖO p/mês CEF- 'Aceita carro até R$ 9.000,00'
• Ed. Argua (�b.rtura Duplex em altl�sime padrão - Toda mobiliada + biblioteca/barzinho/lareira, ele) - R$ 160.000,00 '

,
• Ed: ,Carvalhe cl 1S4rpt (1 sulte,T:3 qtos -Móveis embuüdosj- R$ 70.000,00 + Financ. 'Troca pl apto aal. Camboriu'

c

• p'�édia em cônstrução na rua .da CEF - Aptos cl 2 e 3 qtos + 1 ouz garagens. �ntrada + Finanp. direto. Entrega junho/96, . '

TERRENOS' \
'

• Terreno eil 6011Tl' (Cor:ldomfnio Azaléias - Jara,guá-,Esquerdo) - 'R$ 30.000,00 ou 'Aceita carro/Parcelar'
• 17erreho cl 3.230 mZ cl casa antiga (Rua Jorge Czenlrewlcz - ao lade da Marchl�x) - R$'130.000,OO 'Parcel�do'�
• Terreno cl 737 mZ cf. casa antiga (Rua Pedro Francken - Próx. antiga rodoviária) - R$ S5.000,OO 'parcelade';
• Terreno cl P90 lTl' Ilha da Figueira - P.rox. Ponte Nova daWeg (I-,R$ 35.000,00 ou 'paróelado'
Terrena cl 4S01Tl' (Rua lulz Salier - Prox. Mercado BreIthaupt da Barra) - R$ 13.000,00 ou 'Parcelado em 15x'

,

• Terreno cl 3921Tl' (Jardim Centenário - Ao ladp da Weg II) - R$ 12.000;00 'Parcelado'
,

• Terreno cl 416m2'(lotearr:ento Liodoro Ród�gues - Vila Rau - Prox. j:ERJ) - R$7.000,OOou R$ 3.000 + 10 x 500,00 p/ poupança
• Terreno cl 5651Tl' (Rua José Piceill- Estrada Neva - prox. ao Mercade Brasão) - R$ 11.000,OQ 'Aceita Carro/Parcelar'

"

• Terreno cl 695m2 (Rua dos Imigrantes - Acesso da Faculd.de 'FERJ') - RS' 1,5.000,00 'Aceita Parcelar/Carro'
• Terreno cl 467rf12 (Rua JolhVille - Aº lado dQ Restaurante Tradição Fàmlllar - DG Weg II) - R$ 70.000,00 '�egoclávels' ,
• Terr;eno cl 12)25mZ (Schi'oeder - 1.500m- da Av. Castelo Branco) - R$ 20.000,00 ou 'Parcelado'
• Terrenos cl 750 e 1.000,mZ em Schroecl.r (Rua Valentl,n Zoi - prox. Colégio Miguel Couto) - R$ 6.000,00 ou 'Entrada of Parcelas�
• Terrenos Residencial Henrique Behllng (prox. Sàlão AmiZade) - A partir de R$ 10.000,00 ou 'Parcelaoo'
• Terrei:1es lote,amento Plazera I (Ilha da Figueira) - A par.!lr qe R$ 6.000,00 ou entrada RS 2.000,00 + saldo parcelado'
• Terrenos próx. FORUM' (Rua 1-72 - Arthur Gumz 'lado Direito') - R$ 35.000,00 ou �Parcélado' ,

GAlP,OÉlCHÁCARAS'
'

-
'

,

Galpão eilSOOITl' + Casa AI. cl 233mZ of Terreno plano cl 26.5549mZ (Santa luzia-Centro) R$ 1.110.000,00 'Negociáveis'
,"Chbra cl 1S0.000m2 (Estrada Garlbaldl- 15kmdo cel"ltro - Nacentes + Casa antiga_ R$ ao.ooo',OO 'Negociáveis'
Chácara cl 11 ö,ooomZ (Estrada Garibaldi - Ribeirãa dos I'lúngaros : 12km do centro - R$ 20.000,00 'Melta casa'
éhãcara cl 125.000mZ (Ribeirão'Grande - PrÓx. Nereu - casa alv. Raochos/Água própria) - R$120.000,OQ 'ParceladO'
Chácara cl 1.S49.300f'n2 (Refleresta�o com 400.000 palmitos - Próx. S" Salto da Celesc - Schroeder.j- R$ 150.000,00

•

Não,percà esta oportunidade - 8esidencial'Harri Marquardt' Próx Malhas Malwee (200mts após)
"
Estilo enxaimeVGermãnicQ Prazo de entrega Preços fixados até 13 de agosto de 1995 (em reais)

• 2 apartamentos por al)dar
'

• 9 Blocos � apartamentos
• umã churrasqueira pl bloco,

,
• Área 'total- 1121Tl'

,�

Aceita-se na entrada:, carrollT\Oto/telefone/parcelar

AVISTA

PLANO 12

PLANO 100 '

• 2 quartos + 1 suite", garagem Blacas Tempo
,. Porteiro, eletrônico/Play-ground

R$ 25.000,00

R$ 12.000,00", 12 x 1.333,ÖÓ (Fixo)
R$ S.OOO,OO + 100 x 300,,00_1,2i1310meses

4, 5'e 6' 13 meses
I

'

7"S e 9, 16,meses

S",-1'10',C'BE,.',". FáMca:::::::-- e Residenciais

Ilf)NI� (')l.l7:1)'

7:I-f):125
Rua Athaná$io Rosa, 1645'· ,Guarami'rim • Santa Catarina",

,

"

••'s;ru, MARMORARIA DEVlGlti
,. ; \

,

tudo em mármore'e granito, solairas, pias,
tam.pos de balcies • 'mesa,.

Túmulos, acabamentos em ger�1
'BR-280 Km 60 (A'ntiga instalações'da Marmoraria Prüs$e)

,

Guaramirim - Fone: 73-0162

"

NILEMO'R· MÓVEIS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o AROMA E O SABOR DONS BONS TEMPOS VOLTARAM

Ô ..

�ANFK:ADOflAEC,OO,FE, IT,NM..� PAO (I VINHO
.: AbertoqiarialTlen�das06:00às21 :OOhs;

� inclusive domingos e'feriados
,Av. Mal. Deodoro da Fonseca, $15 I Centro
,Rua Venâncio da Silva Porto, 225 Vila Lenzi

(Próximo Weg I)
Fone: 72-1243

.�PT'éõONd�FATN'A
. PÃES - DOCES EM GERAL - FRIOS -

LANCHONETE:,: GÊNEROS ALIMENTíCIOS ffi)@@t$@nn!JlWlI'li1;6@@lO'@Im{:RIf:b,.®rffif:IDt$ái\mTh�®ßt&lMru truUtHb@ ,w lbtro'WUQQUM®uu@ß@
Localonde você é bem recebido

, Lanches e Comida em Kg.
Ao gosto do seu paladar

IV, Mal. florlano 'Pelxoto, ni Si· de fronte a Marraktlh • fontl 72-2489
RUA BERNARDO DORNBUSCH. 2208
VILA LALAU • JARAGUÁ DO sut . SC .

ElIIMIUEPB\Il.�:::��i.
� "

.
. "

PIZJ:al, tvlallal,
Frutol do·Már
S.r.v190 A La çart.
,Completo'

RODíZIO DE PIZZA NAS lidS FEIRAS

Rua Barão do Rio Branco, 195 - Centro
,

'

Jaraguá do Sul- sc .. Fone: 72-2681

RESTAURANTÉ� PiZZARiA

O',Corsário

••-

DISQUE PIZZA 71-7154
Rua Epit(íçio Pessoa, 263 - Ce'ntro

,Jaraguá do Sul e Rio' do Sul
• '".. .,. f

,CHmUU:CAruAMtn.Un
ACEITAMOS RESE'RV�S PARA f�STAS DE:'
- .Batizados - Casamento,s'-=�1! 'Comunhão,

o MELHOR RODíZIO E A MELHOR COMIDA EM KILO É NA

CHURRASCARIA MÜLLER. VALE A PENA CONFERIR!!!

,Ru.a: .Barão do Rio Branço, 77 - Centro - Jar>8_9uá do Sul;' sc
•

,'_ ,'o
,.

-
.

"

'

íAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Classificados de
,

Vende-se Kadett 89 S�E - Vende-se uma mot� CO ano

gasolina - 1.8 cinzametäli- . 95 - nova - contemplada: Tra
co c:j som - alarme emanu- tar ,com PatríCia no 73-0063 ..

al, impecável, aceito troca

ou�timopreço�vísta, Tra� ,,' .

. .',
tar71-1953.

,.

'-
Vende-semotoHotldaCG

----------' 125/81 - Motor novo. ou
Vencte,.se consórcio deGol mo estado' - cor branca.
1000 - 12 parcelas pagas.

'

Valor R$ 1.400,00
.
Contato fone: 97-8955.

Vende-se consórcio deGol
Vende-se 001/93 - 1600 - CL 1.6. .Contato fone 97-
ConraW·fone: 71-9822. 5770:

'. CONSOLE,S SOB MEDIQA P
...ARA,

AUTOMOVEIS E CAMINHOES
, INSTALAÇAo DE SOM

Rodovia BR-280 - Km 55

Guaramirim - SC
Fon.: (0473) 73-0194

-.AUTO NOVO VEíCULOS
DM ÍIeyQL AzuI -. R' 8.000,00 ATENçÃO! .

� , , .. I7 Bronco. , RU.500,00
Ih> cs. , 7 V_ho (Roda LL) ; R. 8.000,00 PARi\. ESTAS

ª������������������������������:.:�:�:.:€§�i:������������;;;;;;���:;,�:���������������������.��iêª O:::l�:!.'
=���::::::::::::::::::::::::::::::::::::;�::::::::::::=�.�:.����::::::::;::::::::::::.::::::.;::::::::;:::::::::::.::.�:�:o.,:::�� MUITO'
::�r.. Gotclnl .., Bor� � "'..) ,................ ABÁIXO DO
XLX HO 'V lho , R. 3.000,00 .

�m,.t.:.::.:::.::::..:::::::..::::;:.::::::7.:.:::::.:.:.::�.:::-:.:;j,.�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::, MERCADO!

"IGOLl.S I I KOMBI I .ISAnlRol
No Menegotti vêículos ,você po�erá a'dqúJrir a sua i' .

cota do consórcio nacional vQlkswagen dos veícul
kombi, saveiro e gol 1.6 •

-'

Rua Irlneu Vllleia Veigi, 106
Centro· Guaramlrlm

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

LIGUE AGORA ,

OU VENHA VISITAR-NOS'
. � Menegotti Vefculos

, l'':'td}jC.:I.�

R. ... !m@fldIbY@
í ..... -----__......

TempnI Ouro oompletO aiul rnet : , : .. ;.14 .

001,1000 , .,. : , 03;
001.1 OOO � " br.nco ; 83
MonueLE...,. oompleto prat , , , ; , 8a
0IpI0mItI4.1 borclo 'rarldlcle) .e2
D40I!lra.lnOl AncleluZ'{oomplltl) , , ,11
PrtmIoC8L, , ZIII ; , 11
Vlron. LX " pr.ÚImil "., ,., 11
Monu.LI!4p , ;"'ltlt ; ; .. ", 10
GaI,CL. : branoo 81
Uno 1.IA ,; pl'lÚl , 18
1'1000 g,lIfn.IIiII , 18
MonZI8UI , v..rmelho, ,

•• , , , .. , i..
Del ReyQu , , "v.rdemet , ..
PImpI _ Vll'melh , .. ; ; , ..
PrtmIo C8\o , ", v.rcle rriet , .. ,A ..
!Mort OL :

·

: , v..17
� , ..� met 17
MonZI.LI! branoo " 17
VOY."GL8 , prata rnet ; 17
Che)ly , ; ; ..branca 8•
...1000.uper ; grllfn 14
IlIonIII.LI!. uull11lt. 14
Monu.LI! � Vlrde. :.14
0011 , br.nco :: 14
......t : br."co : 81

=i:�:::::·:::::::::::::::::�::::::::�::::·:==:.::.::::::::::::::::':::::::::::::::::::::'::'::'::::::::':::::::�i .• .

,

aoMO. ESPECIALIZADOS EM CONSIGNAÇÃO

Rua Joinville n" 3573 - Fone (0473) 71-9822
JARAGUA DO SUL - SC

I

�,y '"

I
�

�Uhm lI�pldD .

DDm Vit,l

NossoDOM .

ARA O· TRANSPORTE
J É VitAL PARA

. SEU NEGÓCIO
. $ ..•

\

.

ÁGIL E SEGURO

Filial: Rualrineu VileläVeiga, 103 ..
,

Fon&(0473) 73.Q138·
.,

Guaramirim • SC Guaramirim - SC

'Matriz: Av.GetúlioVargas, 754 �.Fone/Fax (0473) 72·2577 ·Jaraguá doSul·SC-

Filial: BR-280 Km 55 n2333
.

FOMe (0473) 73Ó()143

I,'

.J

ESPECIALIZADA EM CAMINHÕES NOVOS E USADOS

, Mercedes Benz - 2318·92· azul·,D· Carroceria'
. Mercedes Benz ·'1518.·89· branco· D·Trucklreduzido/Ch..1
,

Mercedes Benz· 1-113·81 • amar. ·O·Toco/Carroceria
Mercedes Benz ·1618·91· bege,· D·�ruck
Mercedes Benz 2013 - 85· azul· D-BalÍ

.

Mercedes Benz 1113·77 • branco • [).TrucklCarrQCeria
Mercedes Benz • 86 • branco· O • Carrocerria ,

Mercedes Benz 1513 .77.. azul· D· Toco/Carroceria
Mercedes Benz 608 • 80 - amar.• O • Carroceria '

Mercedes BenzlA - 85 • vermo � D· Toco/Chassi
Mercedes Benz 1618 � 94 - branco - D· Toco/Chassi
Flnanplamento próprio pelo BancQ Almo,"" em 24 m.....

cam!nh688 a parUr de;! ano 73l OK (95)

Rua Adélia Fi.éher,'164 - Centro
FONE: (0473) - 72-3950 - FAX: (0473) - 71-4665

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



r-
I

O
;;;.-
O
=

O
Q'
O'
,�
-Iio<!
�
g::
O
u

..

!!!
• \1),
::>

�i
---I
\ui
Oi
Vl!
o.

,

OI
�i
u

_

!::!::.• ,

Vl
Vl
�
-..J

a __ ,

�'

li)
0'\
,0\
'1""'4

�
"'O
Q

,.�

r
. �
"'O

�
�;
r:J;l

�
'eu

&l
eu

�.
iIíoí.:

," (

,'� "VE,NDE•• ' ".
,

I" ,'. ,

,
.

'

..... .-

·APARTAMENlu··'
Av. ·MäI. Deodoro - 22 andar ..;

Umquarto e demais
dependências

I

VEN'DEE::::j F
.,

'

•• ,",
• I, .', .',••=..biiI.iflt'::::·��._ I I � APARTAMENlO .

. Ruà Êleonora Prãcli, - til ahdar -

Dc»squartQs e demais
dependji:tcias

APARTAMENTO
Rua João ,PicoDi - 1S1 andar - Surte +
dois quartos ... dep. etTipregàda

.'./

CASA ALVENAR,IA
loteaménto JLiVentus'- \

J8!8guá �squerdo :. Suíte + ,

,CASA DE: ALVENARIA
Rua Max'Eugênio Zietnanh, 223
Suite + dois quartos + dep.
empregada

CASA DEALVENARIA
R. Luiz S.atler-� 63 - Barra
suite + dois quartos

'

CASA'<-ALVENAR.",
Rua Maria U. Mascarenhas
Figueira '-Três quartos

, '"

CÁSA DE ALVENARIA
HuaAdéliaHséher,;248 - Trt

. quartos I

I

,

'.

"

v.i\�I{:.>�\ .. ��,
.

a-''' ���.........:
.

öö...."'V--.r;..
..:,...-:;� ....._.;......

: �� ;.�..:�*� ee � ...............

:J '1 • �,,�lo.»l).. ...,� �';;a: ;;a:...

:: 't, .

.

:t
.......ol:j;i-:� *"'*�'ß*"�

CAS.AALVENARIA .'

Rua Henrique Marquardt, 57
Suite. + dois quàrtos + dep,
empregada

.M�\,

CASAALVENARIA
Áua Irm. L�() MagnCr, 248 • Lot.
C�mpagnat - Suite + dois quartos +
dep. Er'I1>regada + Piscina + ótima
,área ...,

CASAALV�NARIA
Rua SC-301 - AguaV�
Três quartos + dep. :,
empregadà .

, CASAALVENARIA
Rua 470, próx. WEG II - DOis
quartos e demais

.

debendencias "

;

· frl�� <. f:�..rtt ... ,

·

-

- "I�lk;1'
��..���1��.��m

' ....'�""'��: ��ß.��'l� c:=:::::J
:�.::..��:;:::�: ��:':::;�:�.::::.:�:.;.:��:.:

:.,
I

, • ,;: '\.'

CASAALVENARlf .·CR,'AJSAéAMeLVEtti�ARIAclA '1'ª". CASAALVENARIA .

Rua Próf Marina FrutuO$.O 476 _.
ua os .'., RegO esquma ua.

Rua GUilherme Kbehler 285. ...
"

,." 'José Mana,Gomes, 2n' - Três .' A"','Be.Ira RIO - S!lit� + dOIS quartos +
quartos e demais dependências" .'

_ VieIras, _ Tres quartos e.dep. empregada, I
\

•

ENTRADA + FINANCIAMENTO demais dependências

,.,'

. �

TERRENO
LöieaMf)nto Papp '- ,

I Barra cl área de 4ß5,OOmz

." {5�b��:� ».:�:,,,�':t>.�."."��"";.::.."''''''''''�..:JO ,� *-� t::::::::I
-

�
"",.,.., ....�.,. �

:' • . :��::'",,�-;'_x���,�'fc,:&'�: 'I I I

'[ERRENO
, lpteamento Flávio � V. lénzi

'

cl área de 420mZ .

}��if ,
I

/ .

TERRENO '

.

Rua Padre Pedro Francken
cl área de 746,OOß12

,TERRENO
, Rua Eleonora Satler Pradi_çi
áreade 396,OOmZ'

.

TERRENO
Rua Jorge Czemiewic.z:,

.

1071' cl área de 1.246rJl2
.

II RUA REINOlDO RAU, 61 a

- - FONE (0473) 71a1500 FAX (0473) 72·3319· JARAGUÁ DO SUL· SC
:C'_ J'1I'!- -." ,.�"�. .,...� � 'i..

.

'�, .. �'.,
_

•

:.!.:.>r...:;",·::uj;.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CQRREIO DO PON'O - 8 CLASSifICADOS DE IMÓVEIS

,
.

CASA

,

-

I ·

.... ··, .. · ..

,········"ij,·r;ö··········

...
/

. Jaraguá do Sul, 23 de agosto de 1

'Casaem
alvenaria cl

.

272,OOm2

casa em

alvenaria cl

� ' .

. \ \

a.oo

Quarto

3,00

Cozinha

Quarto 8
riI

I

�......_._-_..

- Casa em.
alvenaria cl
.. ptsclna, ci'
235,46m2

r
RUA BERNARDO
DORNBUSCH -

lerreno e/ 542m",
«asa emalvenaría.
PREÇ,O: 50% an

trada .aldo am até
10 ina.a.

CASAS QE MADEIRA
:'PBÉ-FABRICADAS

.

PINUS·� PEROBA'� CANELA
,
,/'

.

I •

·IITÄMBÉM. TEMOS"CASAS 'EM- ALVENARIA" ,

.

\ -

-

.
.

. 'l;\I)d""!1liâa�lt!)dtll1!1dtllf.!1,1#.]�IIb!W"llrmlt!1M1.Itl1!J. t
"

"

- "." .
-,

. "
. '. " -.

"' . .

.

'Abrigo
A � 10,00 n;2

!
!
'i � :

.
' I

.

Varah a fi! I
l, '" :,,,,,,, ,,' ".,,, ;.,:.,.""", " " ".;.;." """�,,, .. : .. ,,"�.�.�.��,,��,.,,"; """."",.:"":",,,,] t
#-'

.

/'
,

. <

ewc �
(Opcional). G'

Sàla
Quarto

FIGUEIRA·
'

Casa ern

alvenaria cl
.

110,m�

VILANOVA � l:otes'
financiados em 1 Ú meses

- Próx. a 'Rádio
Brasil Novo

Casa em

alvenaria, cl
3 quartos

. -,

FIGUEIRA::/
Loteamento
do Juca -

,Lotes cl
337,OOm2

RIO DA LUZ _' Sítio
ç/ 45.000,OOm2 _

Próx. aCeval

Terreno de
. esqínna cl
579,OOm2

,

Casa em

Alvenaria cl
'170,OOm2

RIO -Casa

- Terreno cl

'CEN"FRO - Casa
em alveRarla cl '

343,OOm2,
fundos d,
.ilARAGUA
FABRIL

,

VIl-A
BAEPENDI
".Terreno cl
1.710,OOm2

VILANOVA-·

Apto; «z.
. quartos,
demais

dependências

GUÀRAMIFUM
-AAEA
RU8AL
Terreno cl
-90,800m2

Terref\lo com

t.395r:n� • Rua 29
de Outubro

p'ró�, a Javel

t:» Terreno cl
9.000,,oOm2·
edific�do cl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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_á�o Sul, 2.1 de ?osto de 1995' .

CORkEIODOPOVO·7

�EE><AME � ,

.' FORMATURA

Biumenaü apela· e . Tribunal Faculdt!de· de Engenharia·

iesolve anrova}r.·.· a,s contas deJuizdeForaf°fnUlturma
l' Juiz (l,e Fora» Recebeu a renovada nas viagens turísticas

,

..'
.'

,'-,. direção do 'mais antigo"umcon- queosjuízforanos costumam fazer

F1oriàoópoUs • O Tribunal de algumas �estrições,detectadas pela' estar relevando em processós com à
vite para as solenidades de, aos estados do Sul, como ainda .

Con� do Estado aPreciou o Pedido DMU.·
.

,

mesmarestrição"aaquiSiçãodeoom. ColaçãO deGrau,míssaem Ação acontecem recentemente,' em
.

daS Contas Anuais de 1993 da A ausência de documentos' bustíveís .sem lícítação, quando
de Graças e Baile de Gala, que JaraguádoSulequefóimotivode

rrefeitura deJUumeóaU e decidiu comprObat6riosdedespesas,nomon. .ocorridaatédezembro/93,comalerta'
terão lu,gar nes dias 25 -e 26 do ,únlamanifestaçãopelaimprensa

r e c o • tante, à época, de Cr$ 8.930.714,00 para a necessidade do fiel
corrente na mineira cidade de local.'

.

_dar, à\ IulltlfJll6/ltJS em desacordo com o an. 63 da L,ßi cumprimento da Lei de Lícítações e
Juiz de Pora, que é quando à···· Luciení e seus colegas de

·

Ct.mara ,
.

. , 4.320/64, o parcelamento de ftespe- Contratos' • Lei nO: 8;666/93, de 21 jovem�ucleJil OQvelra e. 'Silva eng�nh�a escolheram um peno

· deVerea·
c

dtl (Ôlntiltl.' sas para evítarlícítação, a não com- julhol93, e alterações introduziqas
Paixão"e deJllais, formandos da samento que se.acha impressono

dores, a provação de netõría especíalízação pelaLeili08.883/94,.de8,dejunhó/ Faculdade de EngeIihariada convite Ie que haverä de

a pr'e • r«.Mttlln paracontratar, setnlicitaçãq, serviços 94."
. UFJF, tendo por locais o I�Pi9·' acompanhar essa- esfuzia,nte ju-

,vaçãO da
'iJ de riatureza jurídica trabalhista e a O conselheiro Bértolí, com base

.

Música", "Catedral Metropo- ventuãe mineira/a ciínentar um

matéri_a.
• ti lnD:rs. .

'/ ,�spensadelicitaçãoparaaquisição nó parecer da Diretori� Geral de"'litana e Juiz de Fora" e "Tu- glóriosofutUrodoa1taneiioEsta�
'Maso

.'
.

'
,

de'combustíveis daPetrobrãs ,'Controle dos Mu�icípios, também pynambás,P,C."festejarãoasua, do de Minasqerais, e que é o

Pleno do TCEsug�u que aCâmara _' . DistribuidoraStA, sob a alegação Ge aâalísou atos ÍJ:regulares cometidos format?ra:. . .

seguinte: "Transformaromedo
· de �lumeß�u fique atenta às- '.setratardeconcessíonãdadesérvíço, pela Câmara dos Vereadores de

.
Luc�em é t�a do dlStifit? ca- em r�peito, o respeito em coa

'reslÃções�eman�nt� apontadas estãoe�treprocediInentosirtegulares Blumenaui cujas contas íntegram as ,�. ��10 Frossar� (Mayerh) �a fiança. Descobrir �mo é bom

lIO;relat6no da.Díretoría Geral de- cometidos pela prefeitura de ContasAnilClis/93daprefeitura. Pa1�ao� que o díretor e esposa quandose,tempaclencia.Epara.

Co�tmle �os Municípios, quando Blumenau.
. i' Entre elas, o relator registrou a Brun.hllde conheceram e se �'chegar onde quer que seja

rea1izar� Julgamento das Contas/93 No caso da dispensá de licitação reIIllineraçrDdeservitloresdaCâmara.. rela�l?n� há .longos anos e, nao é preciso dominar a força' .'

..daprefeltura
.

para aquisição de combustíveís, o' acima do limite legal. Segundo o p�Clparam,ac�dentalmente � nemarazão.Épreclso,antesde
O conseíheíro Moacir BértOli, parecer de .BértoU lembra que o conselbeiroMoacirBértoli,orelat6rio

.

yla�em de nupclaS de Mayerli e . mais nada, querertl",

� do, reex� soli�tado pelo pröceFento é. írregular. porque da DMU registra que q'u,atro Bnío, no Hotel Salutarís, em
_

É isso aí... Cumprimentos aos

p-efel� Renato Viana, disse que a :cootranao art. 37XXI da'Constítuí- funcionários da Câmara:recebefazn.
Paraíba .do Sul·RI: onde nas�eU' fonnandos ,e um forte abraço aos

maiona das restríções que ção Federa1, "u�YezqueaPetrobrás em J993, rerpuneraça<> maíor que a .es? �lz�e queJá dura väríos amig(i)g' da: �l'Fa �o. �$idente .

pennaneceramnosautoss.ereferemà não é eoncessíonäría da prefeitur.a, do prefeitQ municipal, 6 que con-
lustros e que sempre, possível é Itamar Franco, Pebcldades!

I�observancia de, �orm�s
. de ,além de, existirem outras 'empresas' trariao 'art. 37, XI, da Constítuíção

�stração tinanceu:a, mas,. em ,fornecedOras de combustível". Mas . Federalea,_sLeisComplementarêsdo
seup,arecer, ch�ú a átençãO para faz'uma ressalvaparao fato doTCE Muhicípib nOs 1 e2.

ROTARY ESPORTIVO,

"(ameio regional·'O Companheiro'
'.'

.

\. I .

.
.

. _

.

. Jolnyl))e . Rea1izou�se nosdias .

Ih 19 dO cori:entê, nö Centro de
�ventos Adhemar Garcia - Sesi,
sO!' (). (mtrOcfniQ dó Rotary Clu,?
JOlDvtlle·Sul,. o s.étimo 'torneio
�ional GUO • 'O Compa.,

· ..",,quealcançou grandebrilbo
.pela 'presença marcante de·
·ro.IBrianosdetódosósclubesrotáriÖs

, 'dUegtão, disputandö êm cllmade

companheirismo as'modali�
,

cada dube comparecen(;lo COm a

prograIIU$s para equipesmascu· sua bandeira.paramaior b'rilbo do
1iho�femin�odecanastra:,caneco' .

jáconsagmootomeiodêintegração. ".

domiD6,tênisdemesa.truco,:xadrez de rotarianos de diferentes clubes

Ipisto, b<pla. bQlão, sinuca.� ao Da (eparad), s�ntados, 'apar�
alvo; futebol suíço e vôlei. As o presidente do·Rotary Club de

pre� ocorreram àS 16 horas 'Jaragu� dó. Sul, Douglas Fariá .

do dia19..' '. Correa Anjo e· o quinto porta·
.

A fow que aparece aímostra o bandeira. o eompanbeir<r JosimaF
.

mstm� da abertura do tomeio, Gon�tti. '

'.

Os familiares enlutados de Maria
KSiJiierMenego"/, ainda .con$t�ma�
doscomlo seufaleCimentono'ultimo dia'
·15·às 9 horas, com idade de 84 anos;
vem pôrmeio desta agratJecer.
Ao,Pastor ./ngo .Piske,

.

as sénhoras 'da
Oase, das Quinta$ Ferinas, ao Raio de
Sol, asSenhoras��,Col11unidadeAPÓs"
tglo Pau/o, 'ao Cora/ da Igreja F;vangêli-

'

ca Luter{ina Centro;,-ao Sr. João M.'
,

"
.

"

'. I .

Verbinen qu,e em nome do Clube ,dos
Doz� proferiu.palavras de despedida. '."
As· pes$oa.s que durante' sua' enferrnP" .

dade à,assistiram e" especià/ment� a.
Sra ..RosaD. Lemos, Dr.PedroA. Lopes,
Di. João Biron e' Sr. ··MáurtciÓ H. 'dé'
Almeida.
A todos que acompanharam a extinta '.:

até. sua últirhamorada e aos que �n.via�.
ralJ1" fIcires, coroas., cartõ�s, telegra-'

.

.

'-�."
-

I _'.. -

-,

mas, o nossoagradeCimento fraterno..
.
'.

WaldfJ.r."',ar e' Therezita Menegotti :Rocha ..

Sigolfe Cacilda,Meaegotti -Schunke
LJiil�L. �__"""";"_!""Íi-.J , ..

\,
"

,
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NA JUSTiÇA VIVENDO '.
.

Funcionários da·Hass Calçados ·Terceira idàde·tem encontrq
\

,

d
· · para a escolha de suas misses_Seas . Ireitos Jaraguá do Sul- No próximo moção da integ� social ev

.dia 26�ä'secretaria municipal de .lorizaçãodas pessoasda terceiRo
Bem Estar -Social premove um' idade. De acerde com Soraia, to
evento que está deixando os jo- dós os 11 grupos de idosos cic
vens com'mais de 60 anos na Jaraguá do Sul participam do
maior animação. Trata-se da es- evento. e todos ....mandarlo
:Colha da. mais Bela Idosa. de candidatas.' "Têm grupos que
Jaraguá do Sul. O desfile das queriamenviaraté15 concorre.,
candictatàSaconteceàsJ4h30min, tes", exemplifica Soraia..
noParqueMunicipal deEventos. Avencedoraparticipaanõ que
A!lém damais bela idosa também vem, em Florianópolis, da etapa
haveráescolha daMiss Simpatia, .

final do concurso "A mais Bela
MissTernura eMissAlto Astral. Idosa de Santa Catarina". "Este.
-o objetivo do evento, segundo

.

concursojáexiste háalguns�08
a chefe da divisão do Serviço de à nível estadual e ano que vem

Orientação Comunitária 'da pre- . mandaremos representante pela
feituramunicipal, SoraiaMueller, primeira vez", comenta a,assi.

'

é a recreação com ênfase à pro- tente socíal..

.

Pomerode - Os I09 tra� rindo algims pará a matriz, em primeira ação coletiva centra a

balhadores. da f�lida empresa Pomerode - e, nodia.7 dejunho, empresa.Avisoprévio,de30dias,
'Hass ' .Calçados\..,___Ltda., .

de o proprietário Teofanes HaSs reio .férias vencidas mais 1/3, férias
Pomerode, têm audiência públi- . quereu a falência, decretada de proporcionais, 13 ° salário, saldo

.

ca na la Junta de Conciliação e imediato pelajuíza Iraei Satomi de -férias de maio' e junhof95,
Julgamento de Blumenau, às 16 Kuraoka;' da comarca de FGTS� além do sálário família,
h'9 r as, Pomerode, não foram pagos aos ex-empre-

hoje. �m IItiD (D/si/vo Denúncia gados da Hass Calçados.
a b r I I .• "Devido à falência, e pela A assessoriajurídicado sindi-

. des t e SIJVD/V. " irresponsabilidade do empresá-
•cato' - através dos advogados

ano a/" - ,rio",denunciaoadvogadodoSin- Airtone Cláudio Selhorst-, coril
H a' s s, 1«01ds '0' dicato do Vestuário, Airton subsede emPomerode, vem re-

C fi 1 ç a -

dsmllldDS Sudbrack, 130 trabalhadores fí- querendo 9 pagamento daqueles
dos fe- .

'. caram sem emprega e até hoje direitos.acreacidedejuros eeer-
. chousua .

ainda nãereceberam as-verbas reçãomonetária,alémdoshono-'
filial emRio dos Cedros - despe- rescisórias às quais têm direito ráriös assistenciais e advoca- RECURSOS

. diodo 90 empregados,' e tFànsfe- por lei.: 109 deles. integram a tícios.
; .

AÇÃ�
.

•
, .

'. 1
.

Prodemlih,era osprimeiros
EmpresáriasdeSchroederqueremassociaçãofôrte ·financiamentosà empresas, - -\ -

'. • �' 1

Schroeder - Foi realizada na Carmen Tomazelíi. Foram fenna- iniciativa sejustifica pelo�ehoje JaraguádoSul-Asecrd:ariadà Banco do Brasil, agência local,
'.
últimasexta-feira,-8e$sãOsolenede das ainda três diretorias para as o IJlUnicipio ap�senta em termos : Indústria, Comércio e' Turismo, podem ser obtidosfinanciamenn.:
FUBdação da Adas - AsSociaÇão díversasáreasdeatuaçãodaentída- de desenvolvimento. Ele lembm revela quejá foram aprovados os parapequenosemícroempresäne
Comerciàl.IndastríaleÀgrícolade

.

de: Sérgio Rij)eiro responde pela que Schroedes osupa dentro do primeírosfínancíamentosparauä- da ordem de RS 15 a 18 mil reais,
Schroeder; Presidida"pelo empre- área.de agricultura; 'Heins Strick movimentoeconômícodoestado.a' lização dos recursos do Programa . pára ampliação de negócios �ue
sário Neocír Dal-Ri, a, primeim setor comercial' e CândidoValz 678 posição em termos de retomo- de' Desenvolvimento Municipal gerem novos e�regos-.
associação do muDicfp.o inicia as setor industrial. Dal-Ri disse que de arrecadação. As reuniões na as- (Prodem), daordemdeRS'160mil. Os juros são da ordem de 24%
atividades com adesãó dê 31 em- 1iIqadasmetasé-ampliaronúme� ·sociaçãocomercialserãosemanais,. �estesvalorespoderãoacrescer aoano. "Com tàljuro é possivelo
presas.To�posse,jUntamen- de assÓCiados com Objetivo de en- toda�egunda-Í9imàsI9:30nasede aumtotaldeRS600milatéofirtãl' aC� de muitos empresáriosdas·.
te cem Dal-Ri, Q �ce-ptesidente 'volver o potencial econômico dó da entidade, na avenida Castelo dcmêsdeagosto.tamanhaaprocu- micro e pequenas eIQPresas aos�
RogérioMaldaner, coma resoureí-: mWÍicipio "em torne do mesmo BtáIíco,ondefuncionavaaagência' ra de financiamentos.. firuuÍciâmentos que são obtidos de
ro,CelsoTomazelli enasecretäría, . intéresse". Segundo Dal-Ri, esta - do Banco da Brasií, • O empresário Gilmar Motetti, forma desburocratízadä", diz

. .

.)

.

r .

da Seico, destacou que junto ao Mo�._ ,

DESATES .
<

Ij.

D
'

.. . ÀGRICULTu'RA. c.

Prefeitos vão discutir as reformasMunicipaliz�ção deve esta'
·=-�:;:ci�.�., �e�z·n:,la' ..

no 'p.rôximO· ·a·n·o·de São Luiz; e Negociação das' UI ,"I., ., ti
,

.'
.

Dividas dos Municípios com O.
'

- ,..
.

'
.

.

INSS.com'Reinhold Stephanes, Jaraguá do Sul- A prefeitura ,Microbacias, P,rograma�tadua1'
ministro da Previdência Social. municipal de Jaraguá do Sul do Calcário e ProfissionaljzaÇlO
No, período da tarde; Refo� tenovouoConvêniod'ecooperação deAgncultores..
Agráriá e Politica Agrícola com: técnica cóm a Bpagri. Q novo Segundo Robl, o convêniO
Murilo Flores do ministério da contrato tem. validade até garante' a implementação de
AgrictiltUra e aPaHtica Social do � dezembro de 96 e foí assinado programas estaduais de interesse
GOverno e os Municípios, com nestasemanape.osecretáriomu- para o município e assegura
RuthCardóso,i)residentedoCon- nicipai de AgricultÚta e. Meio principalmenteapermanênclade
selho Deliberativo do Programa

.

Aptbiente, IngoRobl. "Atéo fmáI sete técnicos e U'ês veículos a .

Comunidade Salic;lária. No Fetor-' doanpquevemamunicipalização ,. serviço da,prefeitura municipal.
no, dia4, de setembro, os prefei- da Agncultura �sÍá assegurada", "Se não contássemos com uma
tos daAmvali vão à BrasUia para arguíÍlentaRobl,queapontacomo equipe técnic� não teríamos reiro

.

acompanhar a tramitàção de"di- consequência do oonvênio a jm- um U'âbalho de-tantO alcance 118

versos projetos que solicitam re- plantação dé inmneros pFojetos áreàdaAgrlculturaeMeioADlbi·
'cursos da esfera fedeJ;al para a na área da Agricultura e Meio enteemJaragu�doSul",f1DaJi�
n:_tiçrorregião do Itapocu. Ambiente, como o Programa de o secretário.

_

..

.i t"

correm� atrás" de

.

Jaraguá do Sul - Os prefeitos netadamente com os projetos'de
de Barra Velha, Corupä, reformatríbutáriaepolítíca.e que
Guaramirim, Jaraguá do Sul, a participação dos prefeitos no
Massaranduba, Schroeder e são Congresso oportunízarä a um

JOão do Itapériú, pertencentes a amplodebateem torno'dos temas..
Assaciação dos Municipios do No dia l° (sexta-feira), o teióa
Vale do ltaJ>OCUe(Amvali), i�ão à da manhã será a Reforma Eleito
Maceióparticipar do 1° Congres- ral com a exposição do deputado
soBrasileirode-IntegraçãoMuni-' federal João Almeida:' .relator da.
cipal, entre os dias 31 de agosto e comissão para a Reforma Eleit6-
2 d�setembro.

.

rál e Partidária; A Saúde e o�·
Segundo a �vogada Mari; Municípios com o ministro da

TerezaAmorimNora, secretáÁa-
.
área. Adib Jatene. À tarde; Refor

executivadaassociação, liAínvali' ma do Estado com o ministro da
está patFQcin�do e�ta viagem . Administrayâo� BresserPereira; e

. par_a que os prefeitospossam par- A Reforma Tributária com 'José
..

: ticipar ativamente dos. debates' Serrá, ministro do Planejamento
propastas para o Congresso. Ela e Orçaqtento.. c

, destacou que o pais vive um mo- No dia 2, sábado, pelamanhã:
mentó de- transformações,

'

A Legislação; A Mulher e a Ad-
,;
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REAÇÃO

Auditor da· pre/eiturll .diz Campan�a dos lojistas �ar<
·

tl· tl
sortear trescarrosnesteano

In/un a as JaralUádósul-AcamPanha' EI: se refere à exig�cia de

promocional de vendas lançada certidões negativas de debito de
'no SAo passado com o, slogan cada lója participante que foram

J
' ,

,. ,

'

"Compre, c<;>m Sorte" será, exigidaspelaReceità,noanopas-,

ai'aguádoSul-A�ses:- ra, disse que "isso 'é um-fato reec:litadaesteanopelaCâmarade' sado. "Agora á loja que quiser
soria de imprensa da prefeitúra corriqueiro navida politica". E Dirigentes Lajistas. A "Compre participar da campanha não pre-
de Jaraguá do Sul contestou lembrou "do partido do deputa- com.Sorte 2" Virá realmentemai- cisará juntar toda aquela papela-
ontemas acusações feitas pelo ' do;o PMDB -, alguns vereado- or e melhor, segundo enfatiza o daqueprejudicoumuitoacampa-
deputade Ivo Konell (PMOB), '; res .lá insatisfeitos vieram para

.

presidente daCDL, Ildo Domin-· � passadio BaStará apenas for-

ern.pronunciamento na Assem- as fileiras do PTB; por entende- gos Vargas. A campanha sorteará matizar umâparticipação através
bléiaLe-

'

rem que emnosscpartido está a 3 Carros zero quilômetro' para os , de uma: declaração encaminhada

giSIativa" MIO,.III melhor plataforma de trabalho consumidores que fizerem suas àCDL", anuncia Vargas. A notí-
• denun- , para a comunidade", compras nas lojas credenciadas. cia foi, confinilada na segunda
dando MgD DS Konen também afirmou que .f. campanha do ano passado sor- quinzena de agosto pelo publici-
irregula- tJ.nlÍntIDS' aprefeiturahaviaadquindoum teou 15 televisores e um carro. tário Paulo Tavernat, da Top
ridades veículo Versalles que teria de- Acampanha deste anoseguírá Mídia,quees�trabalhartdoacam-
naadmi- dtlKon'll saparecido.Miorelli explicaque os moldesdo ano passa�o� �e panha "Compre com. Sorte 2".

,

nistra- em fevereiro de94 a prefeitura estendendo d� no�embro ajanei-: Tavernat esteve re�do com a

ção do prefeito Durval Vasel licitou aaquisição deum veícu- ro, com \U11 so�elO de carro ao cons�tora da Receita Federal,

(pTB). A nota tem, como con- -Io, tendo a empresa Dimas, final de cada mes de �p�. Evelin Ve�, �ue confirmou a

d diada FI"'· li Este ano os consunudores nao desburocratização da campanha.teúdo básico, declarações
.

o Fl4vioMioreUi . �� em �I?�oMPO s, ven- terão que' responder a nenhuma IIAgora sim teremos uma par-
auditor- ,g'eral Flávio Miorelfi, cido aconcorrencia, nas, como '

'

,
.

I
..

ã
.'

d 'I" da- ',. deu ,.'
." '

do pergunta promociona nos cu- neipaç o maciça os ojrstas
paraquem todas as acusações, .Miorelli explicou que 'nunca nao aten �u. as ,e�g�ncI� o

pons. Porém, o eonsumidor con- cidade nes� campanha econse-
do parlamentar peemedebista 'existiu a assínaturajde -mem- processo lícitatório o veículo templado ne sorteio sólevará o ,guiremos fixar defínitivamente
'sio uifundadas. Segundç ele, bros do setor de.Compras e da seq�er"c�egol,l a c�nstar ,�o ,carro para casa se estiver devida- Jaraguá do Sul como o principal
nomês de julho de 94, a prefei- Contabilidade em folhas em patnmönío da prefeitura, A mente em dia com suas contas no pólocomercial de toda a região",
tarade Jaraguádó Sul adquiriu .branco para posterior preen- auditoriaestádepossedadocu- comércio.ouseja.nãopoderáestar diz lido Domingos Vargas.
2,000 quilos de carne moída chim:ento. Paratanto.assimque mentaçãoa quem interessar". registradonegativamentenoSPC.

.

Entusiasmadocomonovopro
para amerenda escolar das cri- pairam dúvidas, 'disse, são rea- Hoje, o outro veículo,'adquiri- O projeto básico da campanha jeto da 'campanha "Compre com

anças assistidas nas creches e lizadas sindicâncias e auditori- dopeloprocessonormalde lici- deste ano foiaprovado pela dire- Sorte", Ildo Domingos Vargas
escolas. Como róiU1tf8compra· as internas e os três colabora- tações, serve ao Executivo. .toría da CDL em reunião interna informaquetambémjáestãobas-

, significativa junto ao Comér- . dores dos citados setores pres-' Miorelli esclareceàcomuni- realizada na última semana e os jante adiantadas, as 'negociações
ciQ de Carnes dafa:míliaKlein, , taram declarações dia 12/9/94,' dade que existe DO atual gover- prímeiroscontatosparavíabilízar .c�m as lojas das grandes redes

estabelecida há anos no muni- à disposição de todos. no uma Comissão de Recebi- a ','Compre com Sorte 2" já trou-, presentes na cidade e também I

cípio, esta entregou o produto Outroassuntoíevantadöpelo 'mento de Materiais composta �eramresultados altamenteposi- com. as ,�hamadas grandes lojas '. '

'lem partes, sê utilizando como deputado foi quanto li. impres- ' por 14 pessoas, de acordo.com tiv?,s. ,,...,

locais -. Tenho ce�eza,absoluta
meiodetransportçdewnveícu- são de"15.000 exemplares de. aLei8.666quedisciplinouto- . D:vezson..�pm:ttcl�ada q�dessa�pr.terau:reslo Saveiro de seu irmão propri- 'um jornal, elaborado à:' época' das as licitaçõês e concorrênci- camp ndquv�m não quiser ,�- Pb·' o no meio da0jlsta, teanhano poretári da Al P od' dI' "d· .

da "E
. ,. di

.

1"
memora o argas, ao anunciar ase o sucesso camp an-

o
.

ana r utos e pe a assessona e Imprensa as. sta COmlssao SCIp ma .. ta't d t'"
,.

t·'· 'd' d taLim �f Ir
"

.. al�dad "O' .. lnada' od
'.

b lh d' fi' que nos con QS e au onzaçap .enor e a enverga ura es se-
peza. lO�e ,I pergunta ao m�cIp I ,e. JO�. t '� e�e .tra �, �, tu. o e�to, da campànha, os entraves buro- gunda edição", fmáliza <:>J)resi-

depu�o se há algum pecado "mais trouxe a comurudade do mUlto as claras diz MlOrelh. '
.

oráticos foram eliininados. dente da CDL.
'

neste tipO de pi'o,�dimento�, a queUIlla: prestação'de contas da.' Ou.tro tema:' abordado pelo
ponto de merecei' pronuncia- , aplicação do pinheiro público deputado em seu recente pro
mento na Assembléia. "EXis- em obras emelborias dos servi- nunci,amento foi

...quanto a'
tem coisas mais importantes 90S do governo VasellGuen- comercialização 'da logomarca
para utp deputado se preocu- ther", explica Miore1li. Em ne- Schüt:Zenfes�: Miol"elli escIare-'
parn, Miorefli, destacóu que a nhummomento,destaea,sepro-' ceu que a marca comercial

compradegêneros alimentícios 'curou faz�r prqmoção pessoal Schützenfest fo� adquirida pela
obedece licitações, feitas após op política do prefeito ou qual- Fundação Cultural, dentro da

'análisedosintegrantesdoCon- queroutroservidorpúblicocom lei, e diz hão entender toda a

selho Municipal da ,Alimenta- a publicação. "Afinal, nosso celeunia que se criou,em tomo
ção Escolar q�e contam' com governo têm o que mostrar ao do fato. Finalizando, o auditor
�$essorarnento da Fae, O 'au- povo, de obras a serViços", ob- ' damunicipalidade afirmpu que
�r confirmou que o custo servmi.

, 'ogovemQVaselfGuenther'joga
hOJ,e, do quilo da crunemoída, é Quantoao'comentáriodo de- limpo", as portas estão sempre
de k$ 3,30 e na época foi pago putado, que é ex-prefeito de ,abertas e que � preocupaçãQRS �,57 o quilo. ,'_

Jaraguá do Sul, da saída do 'maioré com ti cumprimento de
,

,

O deputado abordou, ainda, vereadorV�dirBordin dos qua- um programa de governo que
<l\leexistem concorrências frau- dros do PTB, partido do prefeí- leve a Illelho� qualidade de vida
dadas na,prefeitura,de J�raguá. to Vasel,o auditor da prefeí":J-

'

,à população,
'

,

COM SORTE l!

Jaraguá do Sul - O prefeito
Durval Vasel encaminhou esta se-,

'mana projeto de le� para aprovação
daCâmarade Vereadorespropondo
que ,o Pronto Atendimento Médico
Arnb�latorial Murucipal (em fase
final de construção) chama-se "Far
macêutico Aroldo Schulz".

A itltenção'é prestar urna home
nagem a urn cidadão que dedicou
boa .parte de sUa vida em beneficio,
da saúde pública e do bem 'estar da
coletividade jaraguaense.

AroldoSénulz, foi incansável co
laborador no desenvolvimento de
ações que priVilegiaram 'o sartea� ,

mento básico do municipio, tendo
orgaJ)lÍZ8do e implantadoa p1'Ímeira·
estação de tratamento de água em

Jaraguã do, Sul, sendo o primeiro
diretor geral dó . Saniae (Sistema
Autônomo,Municipal ÁgUas e Es
gotos), além de prestar relevantes
serviços de saúde no atendimento
farmacêutico-clinico à comunidade
de Jaraguá e região. '

.

.1

lIftI

queucusaçoes sao
-llftl

,I
I'

j'
I

li

I,
I

LEMBRANÇA

Pronto atendimento devera
ter nome de farmacêutico

� I

j i
,

,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.,

CORREIODOPOvo.l0, SOCIAL' jaraguá do Sul, 23 de !8Q�td· de 1995'�
-

- ,:.oi t'o
"

•

. ,'.
I.

"Teatranâo"

faZ,eSpetáculo
, Depois de "O Casaco Encan
tado"e "ORapto dasCebolinhas",
o grupo Teatrtl1Ído estará se

apresentando nos próximos dias
'

26 e 27, no teatro da SCAR, a
peça "Essa Fadinha!". A peça
conta a história de uma/ada. com
suas idéias e opiniões que, colo
cadas em ,;pl'áficas, apronta a

,

.. 41,'
� )j

maior confusão. 'Na apresenta
ção deste bônus voç� pagarã
apenasR$ 2,00.

'

BATIZADO
Aconteceu no última domingo (20), no
Clubê Atlético Baependi, o batismo de�

Rebêcca Glimz da Costa, filha de Eliana
Gumz e Custódio da Costa, que desé-

,

jam-Ihe muitas felicidades!

"\.
MOl*,MASC. E FEM.

Genl. & Inf,ormacões
I'

.'

... BelG trabalhG desenvGlvidG
pela diretora de Centro de

.

DesenvGlvimentG HumanG de

Jaraguá dG Sul,Márcia BGna .

Negri,e suaequipe, qué àfrén
te da Apae, lançaram dGmin-

.
'gG passadG,' (21), o JGrnal
"Apae emNoticias". O lança
mentG faz parte das comemo
raç6es

:
da Semana Nacional '

da Pessoa PGrtadGra de Defi
ciência, que cGmeçGu dia 21 e

vai até .o dia' 28 deste mês.
Parabéns pela iniciativa.

,

****.u••• ·

)
.Acontece 'hoje, (23), o último
dia do curso '�rte Culinária
Chinesa" ministradopelo pro
fessor Francis Shih Riang, au
tor do livro "Culinária Chine
sa". O curso está sendo realiza
do no Senac de Jaraguá do Sul.

••••••••••

... CGnfirmadG a vinda dG g�-
'

, pG EngenheirGs'dG Hawaii na
NGtre Dame, dia 16 de setem
bro. Bela pedida para -tGda
regiã.o!

,Katiane Silveira crismou-se domingo passado. Parabéns!
•

w

,
.1

.
"

,

o
••••••••••• CULTURA

Oficina deArie em JS
• Também no dia 16, acontece
em São Bento do Sul, mais uma
etapa do Campeonato Catari
nense deAutomobilismo. ,

"

.

.

: .0.,<'

A Oficina de Arte de Jaraguá do Sul inaugura hoje".
(23), a partir das 16 horas em sua sede própria; na
. rua João Januário Ayroso, 268. Comeste novo !t,

,espaço', Jaraguá ganhará um centro onde o artista

poderá expor seu trabalho cultural .

.........*.
• Para quem quer irmais IGn
ge no dia16 de setembro, CGD
fira a 12- etllpa dGmundial de'
moteveleeldade, nG RiG de
Janeiro. Imperdível!

.
--'

.

VESTINDQ VOC� �:�,
DE CORPO INTEIRO

GETÚLlOVARGAS, ��

FONf: 72 ...0460
o amigoRamon Solon Schra'uth completou segunda-fei�a (21) 1IfJIÍS
um aniversário. Felicidades!

\ "

,.'
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..SOCIAl!�AAL
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CORREIODO POVO .11

·SOCiéd,·ade emDestaque TCRANosPmoRT,EuCOn.LE:T,�v�a;le qu··e"r..,
.

' " ' PSTERSON IZIDORO
"

"

" U j U j ,
'

'

.

"
.

.

. .

.

,'. ., - .

,

.'

FotDI:Ólwl'
'

"

'

jj;�Ad� Fotógrafo .mais ônibusnas ruas
de 'Jaraguá do s«
,J araguá do Sul-A Assoei- bus quefaz esta linha, transpo�

Uma homenagem justa dos funcionários
do Foto Loss (ao lado) paraWaldemar

, Behling, fotógrafo 'há 40 anos em.Jaraguá ,

do Sul e proprietário da loja.
'

Parabéns a todos os fotógrafos, que,
comemoraram seu dia, no sábado passado I

A.""'06 do Corfll:'AneMaior, de Jtll'tl/tUá do S�l, no encontrp 'lcl8tl�" e Trione

Show de 'teclado
reuniu centenas

de apreciadores

, (

Mais de 400 pessoas
estiveram naArweg dià 11
deste mês, pua prestigiar o
show de teclado' "E Viva'

-

Itália", regido pelo maestro

Luis Paulo Trione, de São
Paulo. Além de contar com
'a participação do coral

"Italiano", de Blumenau, o
evento -também recebeu os

alunes da Escola de Música
Arte Maior, de Jaraguá do
Sul; presidido pela amiga
Icléia França Dellagiustina.

... �,.,

Rua P�6plo 'Gomes de Oliveira, 380
FONE/FAX: 72-0743 '

'Jaragu' do Sul - sc

ação demoradores �o bairro João
Pessoa, em Jaraguádo Sul, entre
gou ontemA diretoria da empresa
de ôni-
bus Ca- t},/blls fIZ/ID
=�:

'

ItI,III/tllltI"
ra do.
t r an s

porte co

letivo
da região -, um abaixo-assinado
com mais de 200 assinaturas, so

, 'licitando a inclusão de, pelo me

nos, um ôníbusna linha João Pes
soa/Centro, às 6h45min, de se

gunda-feíraà sábado.
'Re'vindicaç6es

No documento, as reivindica
ções são, principalmente, o exces
so de passageiros. "O único ôni..

tJ /ltllISptNt�
"

IID btl///(}

li
"

em média, 110 passageiros por
dia", afirmaomoradorAparecido
Donizete Gonçalves, afirmande
que, geralmente, o.horárío não é
cumprido devido a superlotação.

'

"Quando vem com 80 passagei
ros, oque é normal, o motorista
'f8z em 20 minutos, mas quando
está lotado, o trajeto é feito em 45
minutos", garante.

OutrofatorquelevouaAssoci
ação em solicitarmaís umÔnibus
neste horário, é, segundo Gonçal
ves" a falta de comodidade dos
passageiros. "Quase sempre tem,
crianças, deficientes fisicose ges
tantes dividindo o espaço comos
demais, passageiros", ,', reclama o

.morador, acrescentando que, uni
outro ônibus às 7 horas também
sanaria O problema.

BENEFíCIO

Agricultor' terá Plano
DiretorBuraln« região .:

,

Schroeder - AEpagri realiza
rá a.partír de-setembro, o censo

agropecuário em Schroeder,
Guaramíríni e Massaranduba. O
objetivo, segundo o .gerente de

projetos da entidade, "é coletar
dados atualizados,para elaborar
um Plano Diretor Rural nestas
cidades". '

Garantia
Com isto, o agricultor terá a

garantiadecomercialízaçãoepre
ço minimo dos produtos planta
dos, evitando, ainda, o êxodo ru-

raI. AEpagri acreditaque o Censo
- prímeíra etapa do.projeto - atin

girá aproximadamente 10% das

'propriedades rurais em cada mu
nícípíe, "Este trabalhojávemsen

do,realiZado em diversas cidades.
do Oeste de Santa Catarina com

exceli:mtes resultados", garante-o '

,prefeito de SCh�oeder;,Hílmar
,

Hertel, acrescentando que os ór

gãos encarregados na orientação
e assessoramento agrícola íncen
tivam determinadas culturas ru

rais:

.; . �'�, ,

RETIFICA DEMOTOR DE SEU AVTOMOVEL COM PAGAMENTO

EM TRÊS VEZES E COM GARANTIA DE LOMESES· COMO TAMBÉM
'I '

.

- .,

RETIFICADE MOTORES M�RCEDES·BENZ COM GARANTIA DE 6,

MESES,OU SO.OOQ Km.
'

,

Rua Pastor Ferdinando Schlunzen, 116 - Centro �

Fones (0473) 72-2254 I 71-8047
Jaraguá do 8,ul - SC

RETíFICA DE MOTORES A ÁLCOOL GASOUNA 'E, DIESEL • COMPLETO ESTOQUE DE, PEÇAS

, ,;
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Diretoria acertouontem com Cincomodalidadesjiestão
. ,t _

.

o

00·0 • classijieadaspara osJasc
o um volante e espera atacante de::!".!!:.�=� =��!:=:il;

noefeminino.tênisdemesamas- masculino .. Ontem à tarde,
culino e feminino, karatê femíni- Jaraguá disputou as semifmais
no e atletismo feminino emascu- nestas modalidades, No futsal,
lino.de Jaràguá do Sul, garanti- centra Timbó; vôlei masculino
ram vaga para os Jogos Abertos diante de Itaiépolis, feminino
de Santa Catàrina deste ano, na contraRioNegrinho;eLuizAÍves

JA.
fase regional da competição, em no 'Bolão 23.

.' .

�, , Canoinhas. As equipes de Joinville, .

.

Comestesresultados, Jaraguá Blumenau,Timbó elndaial estão
.," é bicampeãoda fase regional dos disputando o segundo lugar na.

I J:::
ainda as modali- classificação geral ���on&. >

Futsa/de Jaraguáprecisa,
vencerpara chegaràjina ..

.

,

Jaraguá d� Sul- A equipe de
futebolde salão de Jàraguádo Sul
precisa de umà vitória diante a

SER São LudgerolIncoplast, de
SãoLudgero, para integrarosqua
tros times que disputarão o qua
drangufardecisivodoßstadual. A
partida acontece no próximo dia
26, a partir das 20h30min no gi
násio Arthur_Müller, em Jaraguá.
A SER São Ludgero, atual lí-

NOVIDADES

JaragutdoSuI-OJUVentus
� anunciou ontem à tarde, a con..

trataÇão do zagueiró\AJtaj.,r., ex
GlóriaIRS, de 28 anos. O jogador
fechou

.

contrato

até o fi
nal deste

()mtll tIS/6
dtlSttll'ltldtJ

/Mitl
dl"'Dlló

ano. Os
valores
danego
c

í

aç ã.o
não foram revelados, mas o passe
deAltairaproxima-sedosRS 100
mil. ItAlém de atuar na zaga, ele

. tambémjogaCOmo volante"; afír
mao presidenteÂngeloMargutte,

, acrescentando que o clube não
têm maís interesse pelo zagueiro
Omar, ex-Cricíúma, mesmo clu-

.

be que detém o passe de Altair.

"Esperamos também a vinda de
umatacante nas próximas horas",
ressalta epresidente, sem revelar .

o nome dojogador.
.

Com esta contratação, o clube
já trouxe 12 jogadores' para a dis
puta do Campeonato Brasileiro
da série e. O Juventus estréia dia
3 de setembro contra o Santo
André, em São Paulo.

aOA ESTRÉIA

REGIONAL

�A'A
.,.-

- .

Tr.tuIô, Joubert Pereira éspera a incluslo deAltair no grupo
\

Ribeiro vence suaprimeiracorrida na Indy
NewHampshire;.Oestreante

André Ribeiro. da equipe Rey-
.

nardIHonda, venceudomingopas
sado as 200 milhas de Loudon,
nos Estados Unidos. Com esta

vitória, Ribeiro é o único estrean
te na Fórmula-Indy a vencer este

ano. O norte-americano Michael
Andretri chegou em segundo e Al
Unser Jr., também dos Bstados
Unidos ficou em terceiro Lugar.

'

Emerson Fittipaldi terminou ,a
corrida na quinta colocação,

ChristianFittipaldieGildeFernm
chegaram em sétimoe oitavo res-

pectivamente.
,p

. Depois da prova, Ribeiro C9-
memorou muito com os mecâni
cos da . Tasman e jornalistas a

vítóría - . primeiro em sua curta

carreira -, que lhe rendeu um ehe
que no valer de.RS 75 mil. O
brasileiro está em 16° lugar na
classificação geral do campeona
to. Apróxíma etapa acontece em
Vancouver, dia 3 de setembro.

, Villeneuve é campeão antecipado'
O canadense Jacques' Ville-

.

que o desclassificou na corrida
neuve. filho do lendário Gilli . emPortland, dia25 dejunho deste

.

Villeneuve, conquistou por ante- ano. quandocorria com a altura

cipação o título da Fórmula-Indy docarroabaixodopermitido. Caso
de 1995. em Loudon. O norte- ganhe no

ti tapetão", '05 pontos
americano Al Unser Jr.. concor- desta corrida. Al Ulser somaria
rente direto ao titulo. depende do - 13� centra 168 de Villeneuve. o .

julgamento da FIA (Federação que lhe daria condições de brigar
Internacional deAutomobilísmo). pelo campeonato.

.

v,

And,é,RilJei,o venceu deponta ti ponta em NewHampshire .

"
/' -

.

der do campeonato, dois pontos a ;

frente da ADJ/FME já garantiu�&
uma das. quatro vagas para �':.
quadrangular.. O técnico de

Jaraguá do Sul, �eethov� acre-
.

dita que a equipe consiga a classí
ficação. "Esperamos um bom re· ..

'

'"SUl.tado, apesar de que os jogado
res estão chegando de um regio
nal equilibrado", lembra o treina
dor...

PILOTO. PONTOS

1°) Jacques Villeneuye 168

2°)BobbyRahal 114

3°)Michael Andretti : 113

40)�Unser Ir .iu

5°) Robby Gordon : .108

6°) Scott Pruett.. , 9S

7°) Paul Tracy 94

8°) Jommy Vasser 91

9°) 'féoFabL 79

10°)MauricioGugelmim 68

! 12°)EmersonFitdpaldi 61

13°) ChristianFittipalli 55

O' 4615 )RauIBoesel.................... .

16°)AndréRibeiro' 38

20°) Gild�Ferran . .. 20

28(1) .MarcoGreco ,
3
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