
Ciclistas e pedestres no mesmo espaço, ..

Deputados analisam
crise no setor têxtil
o deputado Udo Wagner

.

(PPR) émembro de uma comis
são da Assembléia Legislativa
que vai acompanhara crise no

.

setor têxtil de Santa Catarinà.
Página 4

.Schroeder libera
comês do lITU
Proprietários de imóveis. em I

Schroeder já podem retirar,_na {
prefeitura, os carnês do IPTU.

. Pagamentos até 8 de setembro '---t..:L:>___

têm desconto de 15% .

.

' ;Páginá 4�MPREssol

Venda ddogomarca Tribunal mantém Apae mobilizada
vai ser investigada sentenç�' contra para' construir

p'or uma co",issão. e�·prefeito KOllell, a· sua nova sede
"

Página 3
'

'f»ágina 4
"

Página 6

AVANÇO '
'.

.Itd: quer informatizar as
. , ,

eleições' municipais em. 96
" o juiz eleitoral Car

�' los Alberto Rocha. de
Jaraguádo Sul, disse nesta
semanà que manterá con

tatos com o Tribunal Re
g�onal Eleitoral .' em

FlorianÓpolis, para que

Jarazuä do Sul sejainclu
Ida �otre os municipios
que terão o sistema de vo

tação' inforrnatizado em

96. Segundo Rocha, é pre
ciso até exigir do TRE

estacondiçãodiante.da.im- .

Arborização disciplinada
I

sera
. A secretaria municipal de

. Agricultura e ,Meio Ambiente
de Jaraguä.do Sul está fazendo

.

.,

UI� levantamento sobre a

casos em que árvores plantadas
sem nenpinri planejamento (em
função de seu crescimento) to:
mam conta das calçadas e, ain-

arborização existente na cida- da, prejudicam diretamente a

de, especialmente em ruas da rêdeenergéiícaquefícaentre as

área central. Segundo o secre-' copas.
tário Ingo Robl, há inúmeros

..

.

Pâgína
ã

portância da .comarca de

Jaraguäno contexto esta- .

__........ '!'!""!

�:�:��:����r�;��:�E_
Çatarina e aprovado pelo
STE. Página 5

R, Bar�odo Rio Branco, 20- Sala 07 - CentroConierciaiMa_rquardt
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EDITORIAL,

Olhos abertos
,A Constituição de uma Comissão' vereadores, vai investigar (ou.pelo me

Especial d� Inquérito, instalada ontem, nos," acredita-se) somas pagas pela
formalmente, pelaCâmara de Vereadores . prefei tura a título de auxílio funeral

de Jaraguä do Sulnão caracteriza, como para famílias carentes, consideradas

pode parece\à primeira vista, uma von- como absurdas visto o custodosserviços
tade irreversível' do Poder Le,gislativo em se tratan do de pessoas sem recursos,
em, de .fato , investigar, todas as Menos mal, o I Legislativo, seja

-

por,

irregularidades - que se comentam em

relação ao governo do prefeito'Durva�
Vasel desde as altas rodas da sociedade
aos botequins fie esquina. Fosse assim,
não ap�nas a CEI que vai investigar a

venda da logomarca da,Schiitzenfest para
a Fundação Cultural teria sido aprovada

ranços políticos, seja pelo cumprimento
do verdadeiro papel de investigação.
sobre a aplicação do dinheiro públic<2'
pelo menos -ensaia uma 'reação contia
uma adrninistração cujo discurso tem sê
caracterizado pela transparência mas

que" .por deduções lógicas diante de

na segunda-feira mas, também, outras ,fatos evidentes, nem sempre pratica o

que o próprio presidente Valdir Bordin. que, prega. Do lado. de fora, o

disse serem viáveis pela documentação contribuinte espera que .nada acabe 'em
já apurada. Umas' delas, por exemplo, pizza.Afinal, é a ele queo.Legíslativo e

. comentada abertamente por vários o 'Executivo devem 'satisfações,.
,

Meia verdade
* Ce'soMachado

I Häumachoradeírageralentre
, prefeitos porcausa, segundoeles,

, ,da queda de receitas já orçadas
.

em fun-

çäo da' (}ueixo.f,
,

política
de con

tenção
de 'con- ,

,I
"

reclamam. Porém, generalizar o vitável inchaço, da máquina
quadro e promovê-lo como administrativa que acaba

consequência geraldeuma regea comprometendo' irremediavel-
'

,

determinada pela União, não é menteo orçamento com salários,
retratar a, verdade. Em muitos pagando mão-de-obra sem Re":

municípios e estados, o 'nllUma qualificação' e, ainda,
comprometímento do orçamento prejúdicando .a imagem do'
já vem de há muito tempo e as servidor de fato apto para o

razões são, diversas. As serviço. Ná segundo Caso, por
principais: contratações de ígnorâncíapröpría dos que estão
funeionãríossemnenbumcrítérío em funções as quais, tecnica
(há uma exceção ria lei. que ' mente, desconhecem, NãQ fosse
permite isso)' apenas para isso, casosqiiesearrastamdeum
'satisfazercoligações políticas ou governoparaooutro, com certeza
falta de preparo, dos prefeitos, asobrasdedíreítodosquepagam
governadores e dos membros de impostos teriam sequência
primeiro escalão.

..

"

.

, normal na maioria dos casos.
Noprimeiro casoocorreo íne-

os vezss
nóosóo
verdadeirossu m o

aplicada pelo; governo federal
como medida para evitar a

desestabilização doPlano Real'.
'

Q� fato, mesmo os estados, que
repassam o ICMS, 'uma 'das
principais fontes de recursos dos
municípios, estes os legítimos
arrecadadores deste imposto, *Jornalista '
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Remíníscêncías
, Guerraepaz: 50 anos (9)

�ssos moídos,' para retomar ()
trabalho num lugar desconhecidO
- enquanto seus oficiais reconlJe,
cem, na escuridão, uma via de
acesso para os tanks passarem Da
madrugada seguinte.

Jäexperímentou retirarminas,
-durante o assalto, em estradas de
ninguém, Debaixo de bonfbas,na
escúridãó danoite avançou como
detetor o cravando, no chão gela
do; obastão deprova, áprgciIrada
mina que, a um gesto mais
imprudente, pode o reduzir a pe
daços. Seus sentidos se aguçame
suas mãos vibram, procurando,
apalpandonamímicaextranhaé
quem tem a morte na ponta dôS
dedos. Com. seu capotão branco'
de camuflagem, entra a noüe,
como' quem carrega um tesouro,
muitas e muitas minas para
enterrá-las sob a neve, adoís pss
sos do ínimígo, sem que este o

perceba nem pressinta.
mens já tem boa experiência dos Depois,de longa e penosa ca- ,

serviços mais duros e perigosos minhada em silêncio; plantou li
que esta guerra nas montanhas extranha carga com suas mãos

exige do soldado brasileiro. Foi enregeladas pelo frio ,- quando os

para um pequeno jornal da dedos precisam atarracharmeca

Engenharia que 9 capitão Raul ,nisiDos delicados, adicionar o

escreveuoartígoquevouresumír:
'

'booby-traps'' sensíveis -. Abriu
O 'pracinha da engenharía - diz o 'unia viseira, cavando a alveÍlaria
capitão Raul - já experimentou o de alguma casa de camponeses,
queé transformar, com urgência, enquanto outra parede ruia sobo
umasimples trílhaesburacada em ímpacto direto, para o observador
uma estrada para caminhões e' avançado da artilharia poder
tanks, sem interromper o tráfego regulär com segurança os tiros

que a todo momento paralisa seu que ajudarão a acabar com 'eles'
braço DO ar. E o olhar que dirige 'eles' que já mataram
ao ínotorista nesse'momento companheiros 'nossos, que ainda
parece dizer: "Passa logo,' por ontem faziam o mesmo trabalbo.
favor". E o pracinha da Bngenharía
O pracinha já experímentou concluiu o capitãoCruz Lima

abrir a toda apressaUma variante sabe quemuitos outros trabalhos
.numa estrada engarrafada, para eperigos o esperam; sabe que está
fazerescoarumacolunadecarros lutando contra outra Engenharia,

/ que pode atrair o bombardeio ini� maís velha e aperfeiçoada, conm
migo: E muitas 'vezes, depois dr 'um inímigo sábio na sua técnícae
terminado.o serviço, viu-o danifi - .Teroz ná sua resistência. Eis o que
cadopelotempooupelasgranadas anotou, um oficial da FEB,
- e teve que refazê-lo, afundando- , descrevendo com detalhes
seoutraveznalama.etrabalhando ímpressíonantes o valor de�teS\
sob o fogodonazísta. Bxperímen- pracinhas anonimos dos nosSOS

tou, depois de uma rude jornada pelomenos, que sairam do Brasil
.

de trabalho, ser�cordado a noite, para uma das provas mais duras
, ,embarcar num caminhão,.com os para sobreviver.

o expedicionário Jorge /

Ersching anotou, no verso desta

foto que ele e seus companheiros,
eÍn plena devastação territorial"
se encontravam em Monte

Bé!vedere assistindo uma missa
.em pleno campo de batalha, no
domingo de ramos. Por instantes

, largaram.as mortíferas armas de
guerra e juntaram as mãos,
rendendo graças aDeusporainda
estarem vivos. O altar erguido
para a ocasião não poderia ser

mais simples. Nas mãos dos

pracinhas os ramos que sobraram
das árvores estorricadas.Bmocio-
nante a cenal "

,

Aindà voltamos 'à crônica de
Rubem, Braga, do' "'Diárib
Carioca", que ele deu o título - O "

Pracinha da Engenharia:
� "O capitão Raul Cruz Lima '

, comandàUma das companhias de
engenharia' que mais tem
trabalhado ria F.E.B._ Seus ho-
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Retranca. .

(C.M.)

Comoé quefica?
Se à Associação Assistencial ao Lavrador do Vale do [tapocu
(Salvita) quiser "molar" a Schützenfest em outubro, basta

impetrar mandado de segurança caso a prefeitura recorra da

sentença do Tribunal deJustiça do Estado que devolveu à

entidade todo o patrimônio do Parque Municipal de Eventos:
Aliás, 'doado pela própria prefeitura, quando ainda era o

Parque Agropecuário, que posteriormente desapropriou,
edificou e vem usando sem terpago absolutamente nada. A
considerar as trapalhadas comuns dos poderes públicos, não

há o que estranhar agora.
.

Em campanha r Emcampanha 2

Eni Voltolini (PPR) e Luiz Aliás, a candidatura de Luiz

Henrique da Silveira (PMDB), Henrique tem um só ohietivo,
estavam no mesmo. palanque, que é o. Palácio. Santa Catarina.
sábado, 26, assistindo. o. desfile ..O 'dêputado. peemedebista quer

.

comemorativo aos 46 anos de ter em Joínvílle urna vitória de

emancipação. polítíca a de tamanhaexpressão que lfie dê,
" Guaramirim. Ambos são. candi- sem contestações, amplas possi-

.

.

dato.s a prefeito em Joinville, . bilidades de "peitar" o. gover
emboraVoltolíni, fiel dabalan- nador Paulo. Afonso Vieira"
ça no segundo turno. em 92 na defensor da candidatura do.
Manchester não. abra o. jogo por prefeito. de Criciúma, Eduardo.
enquanto, Pinho. Moreira, como seu

sucessor:'

Reconhecimento
o presidente do. Conselho de

Administração. da Weg, Bgon
JOão daSilva, recebeu em São.'
Paulo. medalha da revista

, ,

Melho.res e Maiores, como a

melhor empresana categoria de
máquinas 'do. ano. ele 1994.' É a

.

quarta vez que aWeg épremiada
pela sua liderança no setor.
Como reflexo. da política de in
ves,timentos eadminísuäçãopar
ticipativa, diz o. diretor presi-

.

dente executivo, Délcio da Sil-
.

va

Mais um

Enquanto. o. Congresso Nacio
nal não. define as reformas

eleito.raisqueincluem, comouma
das propostas, a extinção. .. de
Partidúspolíticos inexpressivos,

'

Jaraguá do. Sul acaba de ganhar
mais um: trata-se do. Partido.
Social Cristão. (PSC) cuja
,inscrição já foi devidamente ho
mologada pela justiça eleitoral

Mudando

A seção. eleítoral n° 220 locali
zada na Bscola IsoladaMunici
pal Aurélia Walter, no bairro.
Alto. Jaràguazinho-Garibaldi;
vai ser reestruturada. Por isso,
eleitores nela inscritos devem

co.ql�arecer entre os dias 11 a15
de setembro, entre 14 e 17.ho.ras,
naprópriaescolaondereceberão
orientações sobrea transferência
de seus títulos.

.

PTB fora

A fusão. do. PPR com o. PP ePTB

vai se resumiraos dois prímeiros
partidos. Lideranças petebistas
preferem continuar com a sigla
já que o. novo partido. não teria
este nome. Aliás, em Santa
Catarina o. PTB não. ganharia
absolutamente nada como
partido. Alguns políticos, pes
soalménte.sim. Sóoconvitepara .

a fusão. já deu lucro,mesmo com
a negativa.

KfVB
COMUNICAÇÃO LTDA

Uma 'Agência de Publicidade com a criatividade
e tecnologia que seu Produto merece I'

,

�

'SCHÜTZENFEST

Câmara instalacomissãoparaI
•

•

_.

apurar à,venda da Iogomarcã

DEFESA
_

Vaseldizque nãohouve imoralidade'

Jaraguá do Sul- A venda da

logomarca "Sohützenfest" àFun
dação.Cultural de Jasaguã do. Sul
pela empresa Maria Chica Con
fecções Ltda.,porR$30mil aca
bou ge-
rando a

forma- , Treze
ção de vereadoresuma.Co-
mäss ão

-Especíal
de �n-

assinaram

opedido

LegislativoaprovaramaCEIque, . pecial de Inquérito, existem=.
agora, vai investigar a lisura do. . ros indícios de irregularidades
negöcio.A empresaeradetento.ra porque pelo valor da transação a

da logomarca desde 1992 e em .' vendasöpoderia ter;ocorrido ['or
, maio. deste ano. encaminhou ao licitação pública, Neste caso,
Instituto Nacional de Produtos obrigatoriamente com autoriza
Industriais (Inpi), mais três ção do. Legislatívo. Bordin adi

processos pedindo registro. para antou qúe outras CEIs deverão
direitos de comercialização. ex- serconstítuidas posteriormente a
clusiva da logomarca em vários esta, para apurar outras irregu
produtos: ferramentas, instru- laridades. de acordo com doeu
mentos portáteis, ferragens, rnentos já em poder da câmara,
armas brancas, doces, bebidas, Uma delas, sabe-se, investigarä
xaropes e sucos concentrados, o.

. pagamento, por parte ela

entre outras .coísas. Segundo o
.
prefeitura, dos funerais de dois

vereador Valdir Bordin, presi- 'parentesdoprefeitoOurvalVasel
dente da câmara, aComissão Es- nummontaute total deR$ iemn.

alguns vereadores ficam não é o caso daprefeitura de .

apavoradose.achamque oExe- Jaraguá e de todas as.demaís
cutívo tem que elegê-los, acu- .' que sofrem, no momento,
sou o prefeito, numa clara

.

vertigínosa queda de receita
referência' ao vereador Luiz provocada pelapolíticadecon
Zonta (PPR) que recen�mente tenção de consumo do governo.
declarou-se independente, ale- federal, Esta situação, segundo.
gando estar sendo preterido. em Vasel, a persistir, poderá
relação. a obras solicitadas à provocar em breve uma políti-·
prefeitura,

.

cadeenxugamentonosquadros
"Alguns vereadores são da' prefeitura, incluindo uma

insaciavéis", declarou Vasel compactação de secretarias"
para quem as obras só podem emboranãotenhaadíantadoem
ser feitas com disponibilidade que áreas. "Estamos analisan
de recursos, o. que, segundo ele, do. o assunto", resumiu VaseI.

ACUSAÇÕES

.. Discussões envolvem deputado doPMDB
Aoargumentarsuaposição'/ provocaram reação imediata deia:, sitn.".

favorável à formação daCEI, de Adalberto Frankoviack Frankoviack tatnbém de-

o. vereador Pedro Garcia '(PTB.), um.dos signatários do fendeaposseda Iogomarcada
(pMDB) partiu em defesa do pedido de formação da Co- Schützenfestpelas sociedades
ex-prefeito e hoje deputado missão Especial de Inquérito de atiradores de Jaraguá do

Ivo Konell, segundo ele injus- constituída o�tem. Segundo Sul. A festa, argumentou o

tamente acusado até hoje de Frankoviack na época"os co- vereador, só existiráenquanto
ter' cometido várias irregula- mandados de Konell somente estas sociedades estiverem em

.

lidades, porém nunca conde- o Obedeciam e não tiveram atividades. "Aliás, o próprio
nado."Se foss� verdade, ele

.

coragem para isso. Hoje, não nome,' traduzido, já diz c1ara

cstwianacadeia" ;argumentou apenas a oposição pede aCEI mentequese tratadeumaresta
'Garcia, actestentando que.' mas a situação também", dis- 'de atiradores", lembrou o

duranre o governo de Konell se. E concluiu: "não posso vereador petebista. Lio Tironi
nuncahouveumacomissãoda' provar muitas daS irregula- (PTB) ausente e Jo�é Carlos
câmara para investlgar qual- ridades da época de Konell, Neves �PPR} �e c�egou ,

4ucr Í1Tegul�dade. ; mas ainda �oje, se fôssemos atrasado�sessaonaoassmaram
All colocações de Garcia apurar, Konell iria para a ca-" o requenmento.

qúérito
daCâmara deVereadores, insta
lada ontem. Treze dos

-

quinze
vereadores que integram 0.,

ParaoprefeitoDurvalVasel,
ainstalação daCEI tem origem
em questões políticas. "Não te
nho nada a esconder; não vejo
nenhuma imoralidade russo e

encaro. .como natural a adesão
da bancada da situação; até

porque, 'seus integrantes' tam
bém entendem que não houve

nenhurnairregularídade'', disse
, Vasel ontem. .Sobre osriscos de
se estar rompendO a aliança
existente entre o PTB e o PPR,
Vasel foi enfático:"eu não temo
nada. Sempre que há eleições

�\
,

I

Av, Mal. Deodoro da Fonseca, 141 - Sala Q4 • Fone / Fax (0473) 72·1-066
8925,1-7:01 . Jaraguá'do Sul· SC
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Tribunlllâe Contas ratifica 'Com.i�siio de dep�tad�s �à'
-,

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

'-',

,,", ': tr ' '-l'[" avalzar o quadro da cnsl
senienç.. a contra Ivo Kone FlorianÓpolis/Jaraguá qUepre_Vê,grãnd�núme�o.�,

'. '.
.

'" . ,'.
" do Sul - O deputado Udo demissões a parnr de setçm;

Wagner (PPR) juntamente l bro, ,

com outros' seis parla- As importações�discrimi.
meneares - WilsonWan-Dall nadas, com tarifas reduzi,das,
(PPR) Vanderlei Rosso. prilllcipalmente�aCh!:IUtepa;

.
(PMDB)� Gilmàr Knaesel, íses asiãticos tem provocadQ
(PPR)"Eni Voltolini (PPR), grandes p{ejuízo� à indústria
Adelor.VÚ�irà (PFL) ê'Ciro têxtil nacional, sujeita a altas
Reza (PFL), integra a.Co- taxasdejurosepesadastariía
missão Especial Externa da para a exportação. Segundo
Assembléia Legislativa que Udo Wagner, esta CPE- vàí
tem por fmalidade analisar a acompanhar todas 'as eon

crise instalada no setor tê;;cul .versações do setor com o

de Santa Catarina. Repre- governo federal, além, de

sentaute de Jaraguá do Sul e oferecer' sugestões concreta
região, ondeexistemmais de para tirar as empresas desta
mil 'empresas do ramo, situação, já .que são res

Wagner 'mostra-se preo- ponsáveispori,8%doProduto
cupado com o quadro atual Interno Bruto (PIB)�

,

MAN:rIDO,

"F lorian6polis/-laraguá
do Sul - Durante sessão

realizada erp. 26'c:1eju1l).o passa
do, \0 Tribunal de Contas do

" .Estàdo de Santa.Catarinadecí-
diuman-

.

ter con- TClmondo
,

denação .

.

contra o _x-prBIBito
ex-pre-, dBvolvBr.
feito e '

'
"

nojy dé- RS, ROmil'
putàdo
estáduaí, Ivo.Konell (PMDB). \

Segundo o TeE, Konen terä
que devolver. aos cofres pübli
cos 'municipais aímportâncía
de R$ 20.43'3,20 (valores de

, ,

hoje). O 'acördão foi .assínado
pelo presidente do Tribunal
Salomão JUbas Júmpr e pelo'
relator do processo Carlos

Augusto Caminha,
'

Segundo consta.a condena
çãoímpostaaoex-prefeítodeve
se a in:eg1il,larÚiades 'constata
das' na prestação d� contas

coisas.
I

A notícia de que' o TeE ha
via. ratificado sentença já
exarada anteriormente, foi
transinitidaontémpetopröprío
prefeito Durval Vasel, com

quem 9 deputado mantém ani
mosidade extrema desde. que
seu caadidato à sua própria

,

sucessão, Adernar Duwe, hoje
secretärío estadual do Desen

, volvimento Urbano e Meio'
Ambi�nte foi de�otado pelo 'IPTU ,

relativas ao ano de 1992,'últi-· próprio' vasei.. Ontem,' o C'" t' Ih .... t'"
I

d S -h'
'.

d'mo da gestão de Konell na prétettcnãoescondíaumacerta ' on n Uln es e" c ro�, erprefeitura de 1araguä do,Sul.' satisfaçãoem daraínformação,
, Entre as irregularidades apon- chegando 'mesmo a dizer que ' • �

d ti".
I, ,'- A'

tadas 'pelo Tribunal de Contas' ,"t�lvez isso melhore noss,a I }ap'"O em' re ra,'rse,US,-carnes..

äépoca, Konell autorizou des- 'receita, permitindo atender '

pesas cors divulgação, ausên- vereadores que andam ínsatís- Schroeder -.Coniribu-
'

da de processos licítatórios, feitos com a prefeitura", intes do 'Impo�to :Predial 'e .

Territorial Urbano jãpodern
retirar, seus camês junto ã

prefeitura de Schroeder para
pagamento em agências do

" Besc. Segundo- o, prefeito
Hilmar Rubens Hertel. 'ós
contribuintespodem efetivar

•
' It.".,

.' o pagamento em cota umca

até o dia 8 de setembro, com
'15%dedescontb,ouemduàs

. p�celas, sem desconto, bom
vencimentos em 8 de setem
-bro e 10de outubro.Hertelé
um dosprefeitosdaregiãoda
Amvali ,qJ.le vai a Maceió

participar do 7° CongreSso,
BrasileirO de Integração
Municipal, promovido pela
Âsso0iaçãoBrasileiradeMu-

/-
_. \

nicípíos. '

,Refo�as

vícíos em processos de ücíta-
,

ção, ausêneía.de documentos
comprobatórios de várias des

pesas, comprovantes írregula
res e despesas estranhas àCOID
petênciamunícípal, entreoutras "

IvoKonel1

ELEiÇÕES

Juiz quer informatizar votação em 96
, ,

. Jaragu.á do Sul - o juiz
eleitoralCarlosAlbertodakocha,
disse nestasemanaquevaímanter

, contatos com o,Tríbunaíkegional
Eleitoral para que as próximas
eleições .em Jaraguá do, Sul; 'in
cluindo o, município de Corupä
'sejam .iuíormatizãdas. Segundo,
Rocha, isso, será uma exigência à

"

- �erendullinhadaaü TRE ".dian,te
lila impHctâncta da Çümarca t1ü

, cOliLext�l estadual", A infürma- .

tização, quedeverá estar implan-,

lada em çerca de 150municípiü's
nas �Ieíções luunicip<iis de 96,
além de agilizar sigliifkativamen-

'

..

Le,ß processo, \Íe' vo\ação e

aplmlçào, evitará quaJ.quer tipo
de ffaudesatàwés de um sistema Juiz'('arlos,Alberlo da Rotha
'(jesenv�)lvido pela Uni�ersidade, .

Fedéral de SantaCatarina e qU,e deverá ter' pe'lo menüs 67 mil

já está 'sclldo adotado" Co,lÍ1
,

'eleitores no JilrÓl'(lmo ano" contra

aULorizaçãt� do Supmno' Tri- os aqulis 55,wio e outros. 7.975 '

hunal Eleitoral em t�utios esta- existentes emCorupá. Sobreisso,
'o juiz ülflos Alberto da Rocha,
1�lnhrou ao� eleitores ainda não

'1·"'-

dos,
A (,.·omar�a de j,lfaguá do StJl

Arquivo/CP

do. O encontro entre pre
feitos de tedo o país começa

,

. 'dia 31 _e, vai/até (} dia 2 de
setembro.Hertel considerao

,
' I

encontro como importante
paraque osprefeitos possánl
inteirareni-'se' ein detalhes
sabre as propostasqueestãc
senda formuladas para as .

reformas.tantoasdo governo
federal como às' dos par-
lamentares.

'

'

Obras

.

A prefeitura de Schroe

derjãrealizouaíicitação para
a eonstrução cte uma ponte
no 'bairr9 Schroeqer I e de '

,

,

outras ,dez galerias' n0 .

Bràcinho, rua Parana. Rap
cho ,Bom e Duas Mamas.
Estas obras serão constrUÍ�

-

da,s em parcerià com' o

govemodoestadoquearcará
com 70% dos custos, cabeP�

.

'do, os 30% restantes à
.

"prefeit�ra que utilizará
recursos já destinados aos

municípios atingidos ,pelas
'enchentes de fevereiro, pas
sado. ;

'No enContro, cujo tema é
p.oMurücípio e aNação", os

cadastrados mis zünas eleitorais prefeitos discuti�ão, com es.
da C0mafCa, para ql!le {) façain p'eciaJistas, as' reformCUi do;

.

co,m a maiür brev.idade:; incIuin:,
'estado, TributáriaeEleitoraldo transf�rências,. O título

eleitoraJ'édücumyQtü obrigatÓrio, quejá tramitampelaCâmara'
,para pessoas maiores de 18 anos, dos D,eputados e pelO Senà�

"

.1
,'"
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'.O,?,TACUlOS , ,", '

','
" "DUVIDA" .

Arvores serão removidaspora ��násio de esportes d� Ca�
.

'

"1'· ,

" ',' ')\ .' d'· .

'

..,.. amda depende deautonzaçaofaczltat trãnsito .. e pessoas, J.rag�ádoSul-Nestasénm: eonstruídopelo.modemo sistema
na a empresa Engepasa respon- depré-moldagem.osfuncíonärios

nivulaaçãólC� sävel pelo. projeto de construção daempresacünstrutoraaoreditam,
do. Caie no bairro. do. Jaraguá que em 60 dias a obra estará à

Esquerdo, terá a confirmaçãó do dispostçâc para utilização.
início. das obras de implantação. O que ocorreu, segundo.' a '

do. ginásío de esportes coberto, Engepasa, équecomornínistérío '

última etapa do projeto. A daßducaçãotendodecídido sustar ;

informação foi dada por a execução de novos .Caics no

funcionários. da Engepasa ao. país, houve. um remanejamento. '

'prefeito.DurvalVaselqueexncürn-, de verbas. Mas, com a vinda de

panhia do. secretário. de Obras, técnicos de uma outra empresa

engenheiro. Afonso PiazeraNeto, contratada pelo governo. federal
visitou as obras. para a fiscalização. das obras do.

As instalações físicas do Caic,édeaguardar-seque o com- �

, 'Centro. de Apüiü Integrar' à plexo.' no bairro. do. Jaraguä
Criança estão. tüdas concluídas, Esquerdo, localizado aos fundos

comos operários detendo-se nes-
.,

do. estádio. do.Malvice, tenhaeon
tes ,últhnü& ,dias na, parte do. firmada a obra do. ginásio. de es

ajardinamento. e cercas de prote- porres. Os funcionários daEnge
'çãü. o local qll_e abrigará o. giná- pasa afirrnaram que-a s91uÇãü do.

sio esportivo do. Caie já está 'ginásio. esportivo. é amesmapara
.

, determinado e' com a estrutura as cidades deXanxerê, Três Bar
(sapatas)implantadas. Como será ras, Jaraguá e São. Bento do. Sul.

Jaraguá do Sul � A secretaria

daAgricultura e Meio. Ambiente •

deJaraguädo Sul está: realizando
um levantamento eom objetivo
de identificar árvores qU,e pre-
cisamser

.s u b s -

tituidas Riscos aB
nas ruas ocidBntBs
da cida-

de. Além nos rUQS
da falta arborizadosde pa-
dr o n

í

>.

zação, com até cinco. espécies'
plantadas numamesma rua, em

muitos locais as árvores
representam riscos de acidentes, ,

devido. a passagem-de linhas

energizadas pelo. ínterior de suas
.

copas. "Este é apenas mais um

dos problemas que surgem pela
faltadeplanejamentocü� que foi

,

construída a cidade", argumentá'
'osecretériodaAgriculturaeMeio
Ambiente, Ingo Paulo Robl, Ele
diz que esse crescimento. urbano.

. desordenado, feito. no passado,
deixou pouco espaço para calça
das e quem�itas vezes as árvores
�ão "uma barreira" para a passa
genr.de pessoas, Segundo. o.

secretário, a proposta é substítuír
gradativamente árvores plantá
das em lugaresindevidos ou que'
não apresentem condições de po
das adequadas.

EM MACEiÓ

PrefeitoS discutem propostas
dereformas com»:ministros

"
.

exige a presença dos prefeitos
em eventos como este. x

A comitiva .do Vale do'

Itapocu será Iíderada 'pelo
prefeito de BarraVelha,Mario
Celsoßíttencourt (pMDB),que
tambémépresidentedaAmvali,
Depois do . cong-r'esso em

Maceió, que termina no d.ia 2

(sexta-feira) osprefeitos seguem
, paraßrasília, ondeconversarão
com arepresentaçãopolíticade
Sante.Caiarínaparaveríficarem
de perto 'o andamento de
diversos projetos quetramítam
nas esferas,' federais e de
interesse dos municípios e da

regiã'O.
A 'primeiFa palestrá, sexia.:

feira, será do ministro da Saú-
'de, Adib Jatene, que será,
precedidoporexplora.ç.ões sobre
a refmma eleitoral. Jànete em

sua manifestação, deverá

dirigit,se particularmente aos

servi�o� de, saúde dos municÍ

p�os. A tarde os ministros
Bresser Pereira (Adminis-

i tração) e José SeIta (Planeja
,

mento) falam sobre as reformas
administrativa e tributária. '<.

Jaraguã do 8u1- Todos os
'prefeitos que integram áAsso
ciação de Municípios do Väle
.do Itapocu viajam hoje para

comparações com cidades plane- Maceió, capital do, estado de

jadas, onde as calçadas, tem até 8, Alagoas, ondepartícípam dor

metros de largura". ':Congresso Brasileiro, de
Integração Municipal: Lá vão
debatertemasrelacionadoscom
as reformas que estão em anda
mento naCâmara dos Deputa
dos eno Senado, especialmente
aquelas' ligadas à política
tributária e às mudanças

Serviços Públicos. Cerca de 20 pessoas da' eleit?li�s, �ém das reformas

Vasel confirmou que adata empresa vencedora 'da con- ,
adrninistrativas.

"

...
' .'

"
' '" :" 'b'll

'

A secretária executiva da
lluCIalmente prevlsta para a COITenCIUpu ca trabaIhumna'·'

A' 1', M'
.

,',

'T '

d
b Al d '1

., mva 1,' afIa ereza e

inaugur�ção - dezembro d�ste
�

.�) m. ,guns, os pl ares Ja ,Amorim Nora, adianta que,di-
ano-s(,)freuumatrasodevldo nnplalltadostIveramurnapro- ante' da difícil situação
,a alguns períodos de chuvas ftmdidade de até 10metros no financeira das prefeituras, a

fortes que impedjram a im- leito do rio. Amvali (que' é mantida pelas
plantaçãó dos pilares que ' O secÍ'etárib de Obras e prefeituras). decidiü bancar os

susten:tarão a futura ponte. A Serviços PÓhlicos, Afonso, cust?S, da VIagem par� que. os
, ,

t'
'

t 't I d l"� Piaz"eru', Net()" dI'sse' q'ue a prefeItos, possam ter llle
ponte' em um o a' c II

t'
- .

d t Ih d
'.

'

,

. "", ,;. $ onnaçoes malS e a a as

pIiar.cs,' dos quaIS 5 Ja estao prefeitura aplicou .R) _'85' ll�l sobre as propostas de reformas
prot1(os, um total de ISO em,duasdesapropnaçocspara queestãósendoQ1.scutidaspe
metros de vão por 14 melros pennitir a construção d'h pon- , los parlamentares em Brasília.
de largura, comUIll custo g}()': te, maior otwa de sua pasta em ,Parada, as transformações que
hai de R$ 1 nliJhão c X7 mil. and:mlcnto. o Brasil atravessa nomomento,

Cabos elétricos em meio às copas

Falando. sobre ascondições lo
cais, Robl disse que "Jaraguänão
pode servir de referêncía ,para

PREVISÃO

Novaponti deve éstarpro.nta em janeiro
JaraguádoSul-Ernjaneiro

de 9(:iJaraguá doSul ganhará
mais umamodemapoilte que.
facilitará o aoesso da região
das ruas Rio Branco, Marina
Frutuoso e Angelo Schiochet
(Beira Rio ClubcdeCampo),
c(:)mopopuJosó baitrc;daVila

,

Nova. 6 anúncio foi:Jcito 'pelo
prefeito Durvai Vascl (PTB) à
ill1prensa após visitar o atual

estágio de ohms da ponte em

companhia do elll?enhciro
Afonso Piazera Ne�). titula),'
da secreUlri'a de Obras e

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,

MELHORANDO
,

, j
IMPRENSA'

Arsepum reforma e amplia Regional sim, com muito Qrgulho (1
:, .

'.'
.

'AA-ssociaçãoNacional�eJor- Saraiva.aocumprírreligiosamen.i,

.Ó:

'

d'
,

"

'ltí"Z A'
" I

d
.

naisAN1;ed,95,abrenacapada 'te.súa atribuíçãc de cada sébads,
·sua' ',S"e,', . ,e' '"na

"

,'I,' a" ',,'m,",
' 'zz,a''e,. ediçãodejulho.emqueaentidade' como vem fazendo desde, que.

maior dos jornais brasileiros tinha 13 "anôs; entregar O
enfoca o assunto dos jornais que -Taquaryensenas portas de seus

'

se editam'fora das capitais e de 600 assinantes, numaTaquari com ,

'

.,' ,

tr á'
'

d Cacoilda.Rodrígues, zrandes cidades. pouco mais de 20 mil habitantes,'as"umll', encon ar ' uma se e '"
o'

b
.

da t' d As' reformas na sede da
"o. interior, do Brasil abriga�' implantada por açorianos no sé-

em organIza e com, ,o a a ' '

uma imprensa nem sempre co- cnlo passado, às margens do rio
, infra-estrutura. recreativa foram realizadas total- nhecida forade suas fronteiras de quelhe dá o nome.

,

'

-Areínauguraçãodasedeacon- mente com recursos pró-prios, circulação", diz o Jornal ANJ e' ,o pai de Plínio,'Albertino Sa
teceu no último final de semana num investimento de aproxi- reconhece que há, Brasil afora, raiva, fundou o jornal em 1887 ti
com torneio de futebol suíço e madamente R$ 35 mil. Além do jornais de periodicidade e forma- desde então passaram pelaspági- ,

inauguração da novo eampode cämpodefutebelaArsepumtam- to variáveis, alguns centenários,
.

nas de Ó Taquaryense notícias
futebol, que recebeu completa bém dispõe agora de' um play-, levando informação para as to- sobreaesosavaturaesuaabolição,
il!.fra-estrutura,' inclusive com ground para a .criançada.

'

munidades e adequando-se às as constantes revoluçõesque sa

vestiários e chuveiros. O campo A Arsepunrtem, aproxí- novas técnicas de redação, publi- cudiram o Iii09randeaté as três
foi batizado de "Leocádio Oscar madamente, 1.7'0'0 associados e cidade, impressão e distríbuição. primeiras décadas'deste século, a
Rodrigues ", em homenagem ao abre de terças a domingos' com Patte dessa imprensa equipara-se" escolha de urii filho.loeal para a

ex-funcionário conhecído popu- serviços de bar e cozinha. Às aos grändes diários do país". ',presidência do Brasil no regíme
l�ente, como "Fio"; Ele foi quartas-teíras a quadra: de volei-

Essa chamada de capa fez com militár (Atfthur da Cesta e Silva)
que Nikão Duarte, de Brasília, 'e çs sucessivos planos que agita- ,jogador profissional de futebol e b()lestáàdisposição dacat;egoria,' acrescentando um subtítulo ao tí:..,

"

ram a economia'nacional nos úl- "

acordo .com o atual presidente, ocupava a posição de goleiro na das 20h às 22h.
'

tule queencímaeste comentário, .timos anos. Tudo composto em
Mario Antônio Pereira, por en-. equipe da Arsepum até ano' pas- '_

A construção de uma sala de afirmasse que "Jornalismo feito tipos, móveis ,e impresso numa

quantoapenas umapessoa se lan- sado, quandomorreu.aos59 anos jogos e implementações na sede ,no interior do Brasil místura ex- máquina -adquirida em 1910 ao

çou candidato..' Trata-se do -, de idade. A placa foi descerrada são as sugestões deMarco Antô-. .périêpdàs heróicas com muito tradícíonaldíáríof'orto-alegrense.
funcionárioMário Ceply, que, se pela, esposa, do homenageado, .nio para a próxima diretoria, profissienalismo,o r�Ulu{do é o

, Correio do Povo "

'. conttto próximo eoma comuni-. Saraivaadotaa linguagemim-
dade". pessoal, distante da opinião e da

Econta parajustificar o�orgu-' interpretação, ao passo que Sájá
lho' o quequalquer um de nós ouseuapoiarum candídato oposí
gostaria de dizer aos seus leitores cionista nas eleiçõesparaa suces-

, e favorecedores, o que é fazer são estadual, no ano passado, evi
.jornal'e alcançar longavida, para denêiando essa posição em

depois ser chamado de velho por editorial. "Cuidade, TRE:" 'e De-. '

alguns para legitimar à: sua pró- putado nanico" são duas notícias
pria ignôrância, sem se dar con� veiculadas na mesma edição, es-

. queexistemjornaisquejánasceni 'critas num tem de claro posici-
velhos e muitos veteranos remo- onamento". (EVS).

.

çam a: medida·qu.e ävanyéltri' nos no interior doBrasil, cújatiragem
anos.

'

é calculada em 4,8 milhões de
NikãoDuarte escreve: "Mara- exemplares a Cada edição, soma

gojípe.naßahiae'FaquaríçnoRíe dos aos diários, tri-semanários,
Grande do Sul, têm ã:I!�0 em co- , bi-semanários, semanários, quin
mum: naprimeira vive Fernando zenaís e 'mensais. Só os diários
dos Santos, ,95 anos, o mais anti- interioranos brasileiros' são. res
gojornalista ematividade noBra- pensáveis. por' urna -circulaçãe
sil, à frente de sua "Tribuna do

.

aproximada a 2milhões de exem-
Povo", uma folha li serviço de plares por edição-

'

"
"

.nossaterra". Na outra, Circula "O ' "Imprensa do interior é dose

Taquaryense", semanárioprodu- para leão", resume Santos Sá, da I

zido ainda em linotipia, dirigido" Tribuna do Povo, semanário q:ue. ,"

impresso e distribuídopor Plínio, tem 15'anosdeexistência,estáem
Saraiv,a, de 92 ànos. e

'

sua quinta fase r é defiriido por :
:Sítnl>olosdeumaimprensaatu- seu diretor e fup�ador como "pe-

'

ante mas muitas vezes ignorada riódico polítiço, noticioso e cultlJ-"
fora dos limites de sua região, ös, ral".·
dois nonagenários representani os' ,"O quefaçoéuma homenagem

mais rapidamente pössível. 9uase três mil jornais existentes ameüpai", diZ,porsuàvez,PIÍ!lÍo
ÀApae, além do apoio da'

prefeitura, -recebe ajl}da da

'secretaria estadual de Educa�,

çãó e de, empresários que
particil_t)am" do projeto, "Adote
umExçepcional",oquepeflÍlite

'

a l�lanutenção do atendimento

prestado a 150 excepcionais.

,

J�raguádoSul .; A atual'
diretoria da Arse'puin (Associa
çãoRecreativadös S'êrviooresPu- '

blicos Municipais) reestruturou
, toda a sua sede antes da entrega
do man-

'dato, o.

que deve,

acontecer,

obrigato
riamente,
em se

te.mbr o

des te

ano. De

.

lIeeu;ßos,
,.' .-.,

proprlos
liDS

tJbros

Crianç�s têm ãgora um play-ground

AGINDO

Apae lJJobilizaparatersua nova sede
jaragu�doSul-Em terreno milmetros qu�draÇlos onde tarn

doado pela prefeitura.localiza- 'Mm será'constIiJ.:ido um giná�
do 110 loteaIl1ento Dah;nar (rua, ·s}odeesportes. A presidenteda
JOinvillc)próxin1óàdivisacoll1 o Apae, Rósane Jahnke Vailatti,
Guaraplirim, a Associação.d9' disse que as atuais instalações
Pais c .Amigos dös Exé.cpcio- da entidade, na rua' José,
-Hais mohiliz��s.e para ,a Emmendoerfer,já est,ão à vell

construção de iua nova sede, (1a para que;com os recursos, a, '

,

SeguIJd,�)l)'projet.o, aáreaé (ie 4 tonstrução possaser iniciada o,
/

PR()M()ÇA()
_

PARCEIRA()
CLIENTEX CORREIO DO povO,
VENpER +. VENDER
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classificados de
"

,

"

EXCURSÃO
, GRAMADO"
CANELA, ETC� ..

Saída 1111 0195
retorno 15/10/95

, ônibus leito
turismo: 3 pernoites

,

'hotel 3 estrelas.
R$ 200,00 por pes
soa. Contiito fone
97-8281 ou 75-1056

Vende-se Barco de pesca com.
Salmo 3.8' ,

I di. " Ler 3 dias 3 vezes ao Ia o
10m de comprimento - novo -

' .

. o .

d
.

d t P rk
. Salmo 38. Publicar no 4 dia,

to o equipa o - mo OF, er es

.45 à Diesel. Tratar (0473)42-' jE.P.P.
1178 cl Cláudio.

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

Vende-se fone celular
Motorola PT 950, e aceita ve-

* Chaves 01minuto
* Inst. Fechadura Segurança
R. Reinoldo Rau, 21 - Próx. Estr. de'Ferro

F.:�(0473) 72-2467 e\71-7357 - End. Res. Rua José

Emmendöei1er, 862 - Jarag",ó do Sul - SC

Vendo consultório dentârio -

completo raio x no centro de

Jaraguâ do Sul, instalado em 3

salas à R. Mal. Deedoro, 261

Wandar) defronte à Pref.

Munic, e também alugo ou

vendo/ as salas citadas, Qual
quer inf, pelos fones (0473)
72-0007 ou 71-1424 no hor.
.coml.

ículo de maior valor. Tratar
7�-UI9.

Vende-se máquina de escre

ver portári.lRemington. semi- Iiiiiiiiiiiii�iiii;i;i;j;j;ii;i;i;i;j;j;jjj;j;j;j;j;j;jij;j;j;j;j;j;ji�-
non. Tratar 72-3363 L..__-----------..,..--
cl Adriano. - RS 100.00.

CERTIFICADO
Vende-se retalhos de meia
malha (fip 24/30), estampa
lisa/corrida com vários tama

nhos. Tratar fone 97-8661.

Vende-se Master System -Il,
em bom estado, acompanha
10 fitas. Valor R$ 80;00.Tra
tarfone: 71-4810 e 72-279ÇJ.

Rua Reinold« Rau, 86 72 0909Centro- Jaraguá do Sul- SC fONE: •

. FÁBRICA DE UNIFORMES
DESTAQUE DO ANO

IMPORTAÇAO'Sc
.

"

EXPORTAÇÃÓ .

'·VSê{J
TÁ'.DIFíCIL?

I

,

CRISE, INADIMPLÊNCIA DE CLIENTES, L1MlT�DECRÉDITo. .. '

A SAíDA PARA A CRISE PODE ESTAR NA EXPORTAÇÃO-DE SEU'
PRODUTO(PAGAMENTO GARANTiDO COM CARTA DE CRÉDITO)
OUNA IMPORTAÇÃODEMATÉRIA-PRlMA A PREÇOS MAIS COM

PETLTlVÖS E COM MELHORES TAXAS EPRAZOS DE FINANCIA-
, / ' ,

MENTO QUE O MERCADO INTERNO. .

,

CONSULTE-NOS! POSS'uíMOS VASTO BANCO DE DADOS COM

OPORTUNIDADES COMERCIAIS DE TODOS OS MERCADOS DO
MUNDO (MERCOSUL, NAFTA, u.e., ASEAN, ETC) f ESTRUTURA
TÉCNICAECOMERCIALCoMpLETA P/ASSES$ORARSUA EXPOR

TAÇÃO/IMPORTAç.4o EM TODASAS ETAPASDO PROCESSO.

, Rua Domirigos R. da Nova, 355
Jaraguá do Sul - SC,

.71·'6l1

RUA JORGE LACERDA, 433
FONE/FAX

CENTRO - JARAGUÁ DO SUL - SC 71 ..238,7
1$1.050,00

HP Laser SP '1$ 1.690,00 ,

HP Laser SMP 1$ 2.140,00
1 dfive 1.44. SideVesa Local Bus. SVGA 1 1$ 317M
MB V,L BUS. HD 540 MB. SVGA Color 0.28. mouse 400 dpi Epson LX 300 ' ,v..

486 DI 2.66/4MB • R$1.537,00 �� ��g : ::;:
'. ,

. PIRTIUM 90/8 MB • R$ 2.380;00 FX 1170 1$ 680,�
DOS 6.22/Windows 3.11· R$185,00 ,

HIT MULTIMEDIA
.

e ( Word/ExceI/P.Point)· R$ 429,00 Discovery CD 16 R$ 470,00
Media Magic/VisiQn' R$ 345,00

• ESTOQUElIMITAD'O
• T'ODOS 'Os IMP'OSTOS ANCLUS'OS

��
Pedras: São Tomé, ardosia,

..J..l..JU miracema, madeira rajada,
AS· LTDA. r

: 'pretabrilhosa, bolacha, pati
-;:- -

';-;-
pave, pedras muro e revesti
mento em geral

Rua Silveira Junior s/n!2
Fone 73-0027

,

próximo do ginásio de Esportes
Guaramirim - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ClRSSIFICADOS DE OfERT', SCORREIODOPovo-2 Jaraguá do Sul, 30 de agosto de 1

ti
. (0473)' 71-0803'

jfijjl!·:·:::::i:;�;:·:·:;::I::ii.:IIII:I'.II!II'::ii.i·:;:It�: ..
CELULAR PT 550 Motorola
1 + 19 vezes de R$ 23,00
CELULAR PT 950 Mototola
1 + 19 vezes de R$ 36,00
(entreqa-proqramatía)

'lj�.II.II.II!II.II'III:I:lllr:·:;::::.:;::::�:::::::::::::·:::::::::::��::.:�II:

.,

liF��ill�ffrn1
C::�IL.JIC:lr
IM,PO.RT & EXPORT

ACAS.A,!
·DOCELULAR

,
, .

Exclusiva linha de Antenas pl
celularportátil e ruralmóvel

Frequência: de 824 - 894
MHZ Ganho: 13 dbi a 16 dbl

TESTE DE
POTÊNCIADE

SINAL
Elnßlßador de
bateria para

telefone
celular

-
Aparelho de Telefone padrão

Telebrás (MF/Decádico)

APENAS R$ 24,00
Tel. CeI. p/ todos os gostos e necessidades, TODA UNHAMOTORpLA- GE - ERICSSOIlJ
e FUJITSU - Dupla garantiél de 1 ano

.'
,

.

Äcessórlçs - Capas, Baterias, PJug'in veicular, àntenas, condicionadores, transf, ellminadér
debat. - Assistência Técnica Motorola - Diversos planos de consórcio (entrega pr-ogramada)
de celular efax, A Teltron não

é

só celular, temostambém: FAXEQUITEL, CENTRAIS PABX,
TELEFONES CONV., TELEFONES S/FIO, ES rABILIZADORESDEVOLTAGEM, FILTROS
DE LINHA e outros. Consertos de aparelhos conv. e instalações telefônicas.

, TELTRON*.CELULAR
, .

Credenclada'pela.TELESC autorizada pela Equltel by Motorola, PHILIPS; NUTRON e INTELBRAS

RUA CEL PROÇÓPIO GOMES, 28.0 - Forie/Fax (0473) 71-0803 .

Tel. M6vft/3 Watt� potência KS 200
.

(interior) veicular PT
550

FUJITSU

Classificados ele ,: .

c> _

.

.'
,

.,
I '

•

I·

Vende-se casa de alvenaria
.

-em .Joinvílle, 4 quartos, 1

suíte; terraço, salade festas,
garagem, para 2 carros, sala
de estar, sala àe televisão.
ValorR$'30.000,OO. Conta
to fone: 71-9822.

Vende-se terreno na praia de

Armação com 300m2 à 600m

dapraia-pertodoBetoCarrero
.

World. Valor R$ 3.S00,OO -

.

Tratarc/Valdécio no 71-3133
'(hor. coml.)' DlVlSÃODECONCRETO

(TUBÓSEAAlEFAIOS[E'CONCRHO)
_.... Rua Joinville, 1016 - Fone 72-1101'"__•
DlVlsÃODEPLÁSncos(1UBOSDE�VC.ELE1ROJUtfiAS
ESGOTO-ruBOSDEPOUE1I..ENQ!MANGuEllAPRETA�

Rua BernardoDornbusch, 858 - Fone 72-3025
'

Rua CeI. Procópio Gomes, 89
______ Fone71=0066 •

Aproveite - Vendo ou troco
sala coml. no Shopping
Jaraguä. Tratar 72-0691.

Vende-se
uma casa cl

.230m2'pot
R$ 25.000,00 .

.

no LOt. Jardim
Francisco ..
Tratarfone
72-3797

KITBOX. EVOLUTION
A EVOLUÇÃO EM BOX COM VIDRO

TEMPERADO OU ACAíCILO
.

. IHSIGN EURO'EU • UIlHO NÃO ACUMUlA ÁGUANm SUJÉIRA

PERSIANAS VERTICAIS· NACIONAL- APENAS R$ 27,60m2 .

. PERSIANÂS VERTICAIS -IMPORTADA - APENAS R$ 90,00m2

�� J�; SANTOS
-_.
__/.

.

. .
,' .

. Comércío deMateriais de Construção e Transportes

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



, Jaraguá do Sul, 30 de agosto de 1995
\

CL�SS'FICADOS DE IMóvEIS CORREIODO POVO - 3

'" "..

EREAL!
Investir em imóveis continua sendo o melhor negócio

Assoe. Imobiliárias Jar4gua do Sul

Imobiliária
Menegottí

CASA FINANCIADA'
VENDE�SE CASA EM ALVENARIÀ, NOVA,'CONTENDO

02 QUARTOS, SALA, COZINHA, BWC EÁREA DE SERVIÇO,
PORAPENAS R$ 72,000,00 DE ENTRADA

E'O SÀLDO EMATÉ 50 MESES

TERRENO CENTRAL
ÁREA 7, 702,50";'2 LOCALlZÀDO NA RUA GUILHERME LESSMANN

...

'SITIO
ÓTIMO SiTIO COMÁREA DE 724, 700,00m2, LOCALIZADO EM

RIBEIRÃO GRANDE DO NÖRTE, BONITA ÁREA CONTENDO ÁGUA
CRISTALINA, ÁRVORES FRUTIFERAS EAINDA UMA CASA EM

.MÁDEIRA COM 720M2,
'VENDE-SE OU TROCA-SE POR OUTRO IMÓVEL DEMENORVALOR,

,
'

ESTAS SÃO APENAS ALGUMAS DAS OfERTAS VOCÊ ENCONTRA NA
,

IMOBILIÁRIA MENEGOTII

AU_ MAL DEODORO DA FONSECA. 855
ED_ MENEGOlll - 10 ANDAR - SALA 1 07/108

FONE: (0473) 71-0031 - JARAGUÁ DO SUL - SC

\
1

.

,

APfOSPRONTOS
- AP,lo d 1�71ll�- R. Bernardo Dornbusch Ed. Mariana cl 3 qtos e demais,dependências - R$ 50.000,00.
-Apto cl 123m' - 3 qtos e demais dep. garagem portão e portaria eletr. novo - R$49.90'o,OO - Troca-se por casa";' regi�ocentraJ,
- Aptõ c/66m' 1 qtoe demais dep. - garagem portão e portariae1etr. novo - R$ 32.000,00
AP.TOS EM ('ONSTRUÇÃO

'

Edif: Antürio • R. Eleonora S. Prad! _

- Apto cl 124m' - 2 qtos e demais dep., garagem cl portão eletrônico e portariae1etrônica - R$ 42:000,00 - entref.. chaves nov/95.
Edif Aster - R. Marina Frutuoso '

- Apto. cl 124m' - 2" andar, cl2 qios e demais dep. garagem. portão e portaria eletrônica - R$ 49.000,00 - entrega eliaves fev/96
Edit. Petunia - R. José Emmendörfer -.

- Apto cf. 111m' -,20 andar - 2 qtos e demais dep. - garagem - portão e portaria ei.trônica - R$ 19.000,00 - saldo parcelado em CUB, entrega
' "

chaves jaóJ97
"

� Apto cl 17m' - 1,0 andar 1 qto e delnais dep., garagem pormo e pataiia eletrônica • R$ .16.000,00 - Saldo parcelado em C'UB : Chaves jan/97
Edif. Marangoni - 25 de julho ,

- Aptos cl 112m' - 2 qtos e demais öep. cl garagem - portão e portaria eletrônica - R$ 19.100,00 entrada - saído em CUB - entrega chaves em
julho/97
CASAS "-

- Casa (mansão) - Oba da Figueira cl 650m' ärea construída, tem piscina, quadro esporte.Iareíra, dep. empregados, canII- R$ 265.000,00
- Casaalv, � f\hadaFigueir. - cl 18Om'áreaconstr.-1 suíte, í qtos.escrítõrío, sala. copa, cozínha.tav., cl!ut.,garngempl2carros - R$45,OOO,OO
mais R$ 275,00 pime. de !ln. CEP.
- Casa de a1V. - Vüa LeDZi - 96m' área constr. - Terreno 42Om' - R$ 35.000,00
- Casa MassarnOOuba - 230m' áréa constr. - 750m' erreoo - no centro R$ 100.000,00

'

,
- Casa alv, - R. José Nàdoch (SIlo Luiz Gonzaga), 3 qtos. e demais dep. cl 120m' área construída.Troea-se apto. nc centro.

-

- Casa novã- cl 122m' área constr, cl 3 qtose demais dep. perto doJuventus - R$ 65.000,00 (parcela-se)
- Casa alv. cll oóm' perto daWeil O, cl 3 qtos e demais oep. R$ 37.000,00
; Casa mista cl 135m' - 4 qtos e demais dep. - R. Edward Krisch - B. Água Verde - tU as.oco.oo '

, Casa alV. 16Om··áre. eonse. Terreno 42Om' - R. Henrique BortoHne tU 50.000,00.
TERRENOS
- Terreno ,*,L Corupä - Chico de Paula - R$6.900,OO (parcela)
- Terreno Lot. Sto. Ailtonio - Três Rios do Norte - R$ 3.750,00
- Terreno Piçarras - Lot. POOIa doJaques, 30pm da praia - R$ 6.500,00
- Terreno llbada Figueira - R. Travessão cl 349m' - R$ 10.000,00" '\
- Terreno -laraguá-Esquerdo - R. Waldomiro Scbüilidt cl 700m' - R$ 21.000,00
- Terreno - R. Alfredo Max Funt< - cl930m' -:R$20.oo0,00
"Tefreno - R. Ana MUller cl projeto, fundamento e lO piso pronto pl consuução de 4 aptos cl 1 'Um' cada - R$ 25.000,00
- Terreno Schroeder - R. CrisUóa Ba... 'cl projeto pl construção e fundamento prontó pl constração casa cl 148m' - Terreno 430m' - R$
10.000,00 parcela.

'

- Terreno no Centro - R. J� Emmend!5erfer (esqnína)« R$ 26.000,00 (parc.)
GALPÃO N!J CEN1RO cl 45Om' ärea construlda - R$ 80.000,00 (parcela)
LOJAEM C'lJRIi'$A cl <148m' área de loja. terreno cl700m" R$ 180.000,00
,"OCAÇÃO
- Alugam-se Loja/sala - R. GuiJhenne Hering - Ed.�ca cl 35m' - R$ 350,00
- Aluga-se Loja- Jaraguâ-Esquerdo- R. JoIIo). Alioso cl 32m'- R$ 250,00
- Aluga-se 'loja cl 448m' em Cudtiba B. BoqueJrio,- R$,2.900,oo

'

I

FIGUEIRA- VILA NOVA - LotesVILARAU'-
Casaem Casa em Loteamento financiados em 10 meses Casa em 'Casa em ..

alvenaria cl -alvenarla cl' do Juca- ', Próx, a Rádio alvenaria, cl
casa em alvenaria clI

,110,m2 Lotes cl alvenaria cl
3 quartos, 337,OOm2• Brasil Novo 3 quartos ,272,OOm2 ;3 quartos.

- RUA BERNA,RDO

Casa em RIO- Casa RIO DA LUZ - Sítio
- Casa em

DORNBUSCH -

Terrenode Ter�no cl 5421Tl",
Alvenaria cl cl 45.00o.,OOm2 ..

esquina cl alvenaria cl casa em alvenaria.

170,OOm2 Próx. aCeval piscina, cl PRÉÇO: 50% en-

579,OOm2 tràda saldo em até

,
235,46m� 10meses

CENTRO- Casa em
VILA NOVA-
Apto, c/2 em_alvenaria cl

Casaem alvenaria c/250m2 - 343,OOm2,
- Terren0 cl

Terreno cl quartos, fundos da 90.QOO,OOm2
mista

aJvenaíia cl 1.710,OOm2 , 'frente .APAE' demais' JARAGuA

135,OOm2 dependências FABRIL

CENTRO-
VILA NOV�';- CasaTeresno com - Terreno cl

1 ,395m2 - Rua 29 em alvenaria cl 9.000,OOm2 Casa ern
, de Outubro -

Terreno cl edificado cl alvenaria cl
pr6x. a Javel 181,OOm2, ,90.000m2 325,OOm2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.CORREIODOPOvo-4 C�ASSIFICADOS DE IMÓVEIS Jaraguá do Sul: 30 de agosto de

SE VOCÊ aU'ER!
Terrena com

. '490m2, pronto.
para construir.'
Rua Erich Abel

(Vila Lenzt). Preço:
. R$ 7.000, ao· (troca

por carro).

O·'
.

I !NmRIMÓVEIS
" '.' CREC� 0914-J

Casa de. alvenaria
com 60m2, terfeno
com 420m2, rua
José Narloch

(Jar�guá-EsquerçJo)
. Preço: Só

.

.

R$ 20.000;00
(a combinar) .�,

AQUIT'EM.. .

8J� RuaA?!:��!�lra 197
lMOVEI$ 'CRECI1741-J

COMpRA.· VENDE lOTEIA· ADMltilSTRA • INCORPORA

CASAS
• Sobrado e! 310m2 (Rua 35 �·prox. Ápae.- Piscina/Sauna/Gar. 3 vagaS/Semi-Mobil.) - R$ 190.000,00 'ParCelado/Aceita i_móvel'
• Sobrado e! 300m2 (Rua Conrado Riegel- Prõx Ferro Velho Marechal) - RS 120.000,00 'Aceita imóvel menor yalor /carro'
, Casa alv. e! 200m" (Rua Vitorino Stringa� - Préx, Weg I - com písGina) - R$ 70.000,00 - 'Troca por apartamento'
• Casa alv. e! 96m2 (Rua Equador - 59 - Centro J Préx, Hotelltajara) - RS 60.000,00 'Aceita casa até Á$ 30.000,00'
• Casa alv. e! 140m" (Rua Horácio Pradi, 161 - Próx. Condominio Azaléias) - R$ 30.000;00 'Aceita carrolimóvel-Valor'
• Casa aIv. éJ 110m" (Rua Cristina Bauer, .91- Schroeder - Pröx, Salão Borchardt) , R$ '25.000,00 'Ácllita éarro/Parcelar' .

• Casa alv. e! 100m2 (Rua Júlio Tissi - Esquina ComerciaI' - Näreu Áamos) - R$ 33.000,00 'Aceita ParcelarlTerreno em Jguá'
• Casa alv. e! 190m" - Terreno e! 6.562m" (Rua Princesa Isabel - 547 - Schroeiiier) - R$ 80.000,00 'Negociáveis'
• Casa alv. e!17�mt (Schroeder - Av. Mal. Castelo Branco - Pröx, Trevp) - R$ 30,000,00 'Aceitacarro/parcelar'.

.
..

.
.

APARTAMENTOS '

.

.
' Res. Amizade (2 qtos + garagem - bloco 2 - 3· andar).- R$ 18.000,00+ 265,00 p/mês CEF - 'Aceitâ carroâté R$ 9.000,00'
• Ed. Argus (cobertura Duplex em alUssirno padrão - Todamobiliada + bibliotei:albarzinhallareira, etc) - R$ 160.000,00
• Ed. Carvalho e! 184m2 (1 suite + 3 qtos - Móveis embuti�os) - 'R$ 70.000,00 + Financ. 'Troca pl apto Bai. Camboriú'
• Prédio em construção na rua da CE!F - Aptos e! 2 e 3 qtos + 1 ou 2 garagens. Entrada + Financ. direto. Entrega junho/96

TERRENOS .

• Terreno e! 601m2 (Condominio Azaléias - Jaraguá-Esquerdo) � R$ 3Ó.ooO:OO ou 'Aceita carro/Parcelar'
• Terreno e! 3.230 m" e! casa antigà�Rua Jorge Czenirewicz'- ao lado da Marchitex).- R$ 130.000,00 'ParceladO"
• Terreno .e!�731 m" e!'casâantiga (Rua Pedro Francken - Próx. antiga rodoviária) - R$ as.ooo.oo 'parcelado'
"Tllrreno e! 1 :790'm"lIha da Figueira - Prox: Ponte Nova daWeg 11- R$ 35.ooÓ;00 ou 'parcelado' :'
Terreno e! 480m2 (Rtla Luiz. Satler - Prox. Mêrcàdo Breithaupt da Barra) - R$13.000,OO ou 'Parcelado em 1.5X'·
• Terreno e! 392m2 (Jardim Centenário - Ao ladp daWeg II) - RS 12.000,00 'Parcelado'
• Terreno e! 416m2 (Loteamento Liodoro Rodrigues - Vila Rau - Pröx, FERJ) - R$ 7.000,00 ou R$ g.OOO + 1'0 x 5oo,oo'pl poupança
• Terreno e! 5!l5m2 (Rua José Picom - Estrada Nova - Próx, ao Mercádo Brasão) - R$ 11.000,00 'Aceiia Carra/Parcelar'
• Terreno e! 695m2 (Rua dos Imigrantes - AC$sSO aa Faculdade 'FERJ') - R$ 15.000,00 'Aceita Parcelar/Carro'
• Terreno e! 467m2 (Rua Joinville - Ao lado do-Aestaurante Tradição Familiar - DG Weg II) - R$ 70.000,00 'NegoCiáveis'
• Ter�no e! 12.725m" (Schroeder -1.500m da Av: Castelo Branco)' R$ 20.000,00 ou "Parcelado"

.

• Terrenos e! 750 ·e·1.0oom" em ßchroeder (Rua Valentinmz - Pröx, Colégio Miguel CoLito) - R$ 6.0QO,00 ou 'Entrada + Parcelàs'
• Terrenos Residencial Henrique Behling (prox. Salão Amizade) - A partir de R$ 10.000,00 ou 'Parcelado' ..
• Terrenos Loteamentó Piazera I (Ilha da Figueira) - A partir de R$ 6.000,00 ou.emrada R$ 2.000,00 + saldo parcelado
• Terrenos pröx, FORUM (Rua 172 - Arthur Gumz 'Lado DirElito;) --A$ 35-.000,00 ou �Parcelado'· .

GALPOElCHÂCARAS
Galpão e! '800m2 + CasaAI ..e! 233ní2 + Terten� !llano e! 26,5549m" (Sadta l-�zia-Centro) R$ 140.000,00 �Negociávej�'
Chácara e! 180..000m2 (Estrada _Garibaldi - 15km do centro - Nacentes + Casa antiga..: R$ 80.000;00 'Negociáveis'
Chácara e! 110.00dm" (Estrada GaribaJdi - Ribeirão dos Húngaros - 12km do centro - R$ 20.000,00 'Aceita casa' .

Chácara e! 125.oo0m" (Ribéirão Grande - Próx. Nereu - Casa alv. Ranchos/Água pröpría) - R$120.000,OO 'Parcelado'
. .' I .

Chácara e! 1.849.3oom2 (Reflorestado _com 400.000 palmitos- Próx. 8· Salto da Callilsc - Schroeder) - R� 150.000,00
.

Não perca esta oportunidade - Residencial 'Harri Marquardt' Prox. Malhas Maiwee (2oomts após) I

• Estilo enx,aimeVGermãnico Prazo � entrega Preços fixados até 13 de agosto de 1995 (em reais)
• 2 apártamentos por andar

· • 2 quartos + 1 suite ... garagem
,*'Porteiro el.etrOnlca/Play�[Ound

I ',9 Blocos de apartamentos,
• Uma çhurrasqueira pl bloco
• Área total-.112m2

•

. Aceita-se na enirada: Cafra/mota/teleiõne/parcelar

Blocos Tempo'
. AVISTA

PLANO 12

.

PLANO 100

R$ 25.000,00

R$ 12.QOO,00 + 12 x_ 1.333,00 (Fixo)
R$ 8.000,00 + 100 x 300,001,2 e 3 10 meses

4, 5 e 6 13 meses

7,8e9 ta meses
,

SCIIOCBE'
.llf)NI�

_ «)L.l7:1).
", ,.)

.

(') ,.) ,. :-'.• ��- , ,��,)
Rua Athánásio Rosa, 1�45· Guaramirim· Santa Catarfna.
I

Fábrica de Calhas
Industriais

e Residenciais

"

,

NILEMOR MÓVEIS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APARTAM�E�-N�T�O:--""""�
Av. Mal. Deodoro - 22 andar -

Um quarto e demais
,�pendências

APARTAMEN10
Rua Jõão ,Picolli - 111 andar - Surte +
dois quartos. + de!). empregada

.

APARTAMENTO
Rua Eleonora Pradi -1" andar -

Dois quartos e demals
. dependências

.

': .

�.-

,

CASA DE ALVENARIA
Rua MaX Eugênio Ziemanh, 223
Suite +. dbis quartos + dep.
empregada

.
-

CASA DE ALVENARIA
R. Luiz Satler nll 63 - Barra
suite -+ dois quartos

\

y,END,E

-,

I'

J���ii
'tE
,a

CASA DE,ALVENARIA
Rua Adéliä-Fischer, 248 - Trê
quartos

.

CASA ALVENAR.� '.

Rua Maria U. Mascarenhas -

Figueira - Três quartos,

,CASAALVENARIA
'RUa Henrique Marquardt, �57

,

Suite + dois quartos + dep.
empregada .

.

"CASA 'A.LVENAR.IA
Rua 470,prõx. WEG 11- Dois
quartos ,e demals
deoendências

CASAALVENARIA
Rua Irm. Leão Magno, 248 - Lot.
Chàmpagi'lat· Suite '!" �Gis qua.r:tos +
�ep. ·Empregada + PISCIna + .ótlma
:área:

CASA ALVE,NARIA
,.

Bua SC-301 -.Agua Verde
Três quartos -+- <:tep.
empregada

'.!

-

CASAALVENARIA -

.

ri
Rlla José Menegotti"esquina cl Rua �
José Maria Gomes, 277·- Três
quartos e demais dependências -

ENlRADA + FINANCIAMENTQ

CASAALVENAR.I\
Rua Guilherme Koehler, 285
� VieiraS'., Três quartos e _

demalsdependências,

-

CAsAALVENÀRIA
RIJa Prof. Marina,Frutuoso, 476·
Beira Rio - Suite + dois quartos +
dep. elTiprégad� ,

TEBRENO
Leíeamento PaPP -

Barrao' área'de 485,OOIil2

-TERFIENO -'
,

Rua Eleonora Satler Pradi CI
área'de 396,OOm2

TERRENO
.
Rua Jorge'Czßmiéwicz,

.

1071 c/área de 1.246m2

TER.RENO
.

Loteamento I7lávio - V. Lenzt
0/ área de 420m2

, .

·TERRENO
Rua Padre Pedro Francken
,cl �ea de 746',OOr:n2

. I;

"ß��4rit·

.)��t1i;iJ

<.:,1
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Classificados de·
-,

Vende-se Kadett 89 SLE -

gasolina - 1.8 cinzametáli
co cl som - alarme emanu

al, impecável, aceito troca

ou ótimopreço à vista. Tra
tar 71-1953.

Vende-se Voyage Plus/86 ál-
-

cool. Tratar no 79-1356. (hor:
coml.).Preço a.combinar.

Vende-seGolCL 1.8 à gasoli
na - baixa quilometragem com

opcionais do GL. Valor. R$

9.000,00. Tratar (0473) 79-

1119.

Vende-se consórcio deGol
1000 - 12 parcelas.pagas.
Contato fone: 97-8955.

Vende-se um Fusca/ 77' cor
azul em ótimo estado. R$
2.500,00. Tratar 97-8214 .

Vende-se GoIl93 - 1000 -

.Contato fone: 71-9822.
\ .

Para nós, seguro não é só garantiade riscos
�eguro é Prestação deServiços

SEGUROS .GARCIA·

R.
TempraSérleOuro completo azulmet 94
Gell OOO , bege ; ; 93
Monza S!.E 4p. c:ompleto prata ; 93
Dlplomata4.1-S bordo (rarldade) 92
111-20Braslnca. Andaluz(completa) ,

, 91
PrêmioCSIL ,.; azul 91

, ��5����i�:.::::::.:::::::::::::::::::��:::::�:::::::::·::::::::.:·:·:·:::.:.:.:�:::::::::::::::::::::::::i
�!����L·;;;;�·ii�;::::::::::::::::::::.s:;;!���..���:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Monza SLJE vermelho : 88

�::::!..�.�.��::::::::::::::::::::::::::::::::�:r:��::::::::::::::::::::::::::.:'.:'.::'::.::::::::::::::::::::::
Prêmio CS , : , verdemet : 88
Uno CS bege 88
EscortGL 87
Passat i ••• : bege met 87
Monza SLE· branco : 87
Chevy !>ranca : 86
F-i 000Super .graflle 84
Goll.6 : ·,' branco ;.84
Fusca : i 84
Voyage branco 83

. Del Rey graflte.' ; 82
Passat : branco ..

· ;;.81
Fusca bege õ 81
Flal branco 81'

��:�:.����:::::::::::::::::::::::::::::::::�bi!�·��::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::j!
MoloToday : vermelha 91

Rua Joinville n� 3573 - Fone (0473) 71-9822
JARAGUÁ DO SUL .. SC

,.
.

...

..

fSJOfJ.\DOS \1'ti�\J.\a
CONSOLES SOB MEDIDA PARA

. AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES
INSTALAÇÃO DE SOM

, .

Rodovia BR-280 - Kin 55
Guaramirim - SC

Fone: (0473) 73-0194

. Rua Irineu Villela Veiga,106.'.

.
Centro - Guaralniriin , ,.

- -

"P®Ll.SP P KOMBI I ·1�VFJRoI
Na Menegotti. veículos você poderá adquirir a sua

cota do consórcip nacional volkswagen dos v�ículos
.

kombi I saveiro.e gol 1.6,.
.

LIGUE AGORA,
OU YEN.HA VlSITAR-N.OS I

R. Rodolfo Hüfenüssler, 64 . sala 3 FONE:

Centro· Jaraguá do Sul· sc 72·2266

RuaExpedicionárioGumercindodaSilvanº90,
1.ºaridar,sala2�Fone/Fax: 71-1788
J�ra uádoSul-SC

Filial: Rua lrineu Vilela Veiga,·103
,

-Fone (0473) 73-0138
Guaramirim - sc

Matr,iz:' AVI-Getúlio Vargas, 754.; F()ne/Fax (0473) '72·2577'· Jaraguá do Sul· se

Filial: BR-280 Km 55 nº ,333
Fone (0473) 73-0143 '

Guaramirim - SC

6·
.

AUTO NOVO'
V'EI'e'ULOS.

Sanlana GLs 89 ,Azui • cllfl'!llelo , R$ 9.200,00
001 Roy GL..." : 88 d\zw Mol.. R$ 6.000.00

.. Chovy•• : , !..87.. :., .8ranco : ' R$ 5.500,00
Uoo CS 87 Vonno8lO .(Rodas L.l.) : .Â$ 6.000,00

'Ch�vo"o Sl. , 86 VorrnoIho , : R$ 4.900,00
001 Roy Guia 86 :.DooIlldo : R$ 6.000,00
Passal 83 .8ranco (roolor novo) : R$ 3.600,00
Fiai 147 82 .8ogo (éAiTD oslado) R$ 2.500,00
fusca , 75 .8og.! . R$ 2.500,00

R.lfquia Gordini : 68 , Bordô Ii O<áv.I).c R$ 3.000,00
MOTOS

XLX 250 88 Vinnello.: : R$ 3.pOO,00
ROZ 13S 85....� Pr.Ia :: R$ 1.500,00
RDZ 13S , c

:,
ss .pr.Ia : , .R$ 1:300M

XL 125 , 84...., : ..Vonnefllo .. .,
, ., R$ 1.800,00

ATE�ÇÃO!
PARA ESTAS OFERTAS! PREÇOS MUITO

ABAIXO DO MERCADO!
R. JOINVILLE. 2050 - FONE/FAX (0473) 71-1574 - 97-9753

m .... _

.....
�

�_�
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• JACIIIUCK, lOB· fUNDOS IRADESCa � AI LAD. DI BESC • JARAáIA DI SUL· SC
\ . .

\

,\

em

Local onde você é-bem recebido
Lanches é Comida em Kg. ,

.

Ao gosto do seupaladar
Iv. Mal. fl'rlano ,.lloto, rf. 5� . d,' front. I M�rraktlh • fon.: 72:2489

"

Aberto diariamente das 06:00 às 21 :OOhs,
inclusive domingos e feriados

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 915 I Centro
Rua Venâncio da Silva Porto, 225 Vila Lellzi

(Próximo Weg I) ,

Fone: 72-1243

o AROMA E o SABOR DONS BONS TEMPOS VOLTARAM,

All '
' ,o ,'I

..e
.

. �mFtAfXlRAE�FmAR�
, ,'�, PA08V1NHO

,
,

, -

VA
RODíZIO DE PIZZA NAS 4�S FEIRAS

Forno à Lenha'
Variado Cardápio'
Piztas, Massa.,
Frutos do Mar,
Servi90 A,La Carte

C'Om�"to
'

Rua Barão do RíoBranco, 195 - Centro

Jaraguá do Sul - SC - Fone: 7�-2681

'RESTAURANTE E PiZZARiA

',Rua Epitácio Pessoa, 263 � Centro
J,araguá do Sul e Rio do Sul

DISQUE PIZZA 71-7154

·CHmmAaeAmAMUll!n
ACEITAMOS: RESERVAS PÄRA FESTAS DE:'.

. ....... I.

0_' Batizados - Casamentos -'1l'Comunhão
o MELHOR RODíZIO E A MELHOR COMIDA EM KILO É NA
CHURRASCARIA MÜLLER, VALE A PENA CONFERIR!!!

.
,

. .

.

, "

Rua: ,Barão do Rio Branco, 77 - e:entro - Ja,raguá do' Sul - se
,

,

, 'I,

..
.

r'
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Cla&,-,ificados de '

" �

Dr. Denis M. B. de Araújo
CRM 3505

-
·

. �::..��;t:,::��,;,!';!,azureChen, 67

DR. DOUGLAS FARIA CORREA ANJOtljj1, �:,,"'.,
.... A'g�;:::;3:s':c�: :::�r·
DIADO 'Tratamento de microvarizes

_11.._
'CLJNfCA LAVORO
Dr. Márcio Ramos! de Oliveira. CRM 4583

Exames Clínicos
'

Medicina do. Trabalho
, Avaliação Ambiental

Mapeamento de Risco,

FONE: (0473)

72-2393.
residencia"1

Consultório: Rua João Butschardt, 84 -

Galeria Paulo Donini - Sala 6 - Guaramirim

(j')NSIJl.'I'{)llI()S

I'

Dra. Ursula Koroll

Psicóloga Clínica
GRP 12/00751,

Dr.'Ddi Névio Alessi
Dentista

Convênio - Odonto-Jaraquá
CR02964I'

Dra. Marlene I. da Sifva
Nutricionista
CRN-22287

Dra. Jeanete Miriam Piske
Psicóloga Clfnica - tuooterapeuta

,

CAP-12/00937

Dra. Márcia N. Gasparini
Clínica Médica
CRM6294

Dra. Margáreth F. da Silva

Fonoaudióloga
CFF 4456

,
.

ACUPUNTURA
!" Dr. Sérgio Albuquerque61'\.

� , ,

CRM 6465 '

-

•

Tratamento de Obesidade, Enxàqueca, Dores Musculares, COIUM,
Sinusite, Estética Facial e'Clínica Geral.

.

"
'

R. Paulo ßutschardt, 84 - Galeria Paulo Donini '

Sala 05 - Fone (0473173-0393 - Guaramirim - sc

,Iínica São Ca'.nilo,
Dr. Marcos Fernando F. Subtil

::::::j.lellm;1:fffil.gI11RII.::f:j.gill::fl:�íll_j:j:ji:i:
Medlclna(do Trabalho: Fraturas - Urginclas .

Doenças de Coluna, Lesões'do esporte � Cirurgias do joelho
Exames: admissionais, demissionais e per,lódico.
Horários aten�lmento: 8:30 às 11 :30 e 14:00 às 18:30hs.

, O _._._
..O�

CENTRO DE" A-rENDIMENTO I'NFANJIL
ClínicaPediátrico São Francisco 'de Assis

6
Dr. Moacir Zanghelini

CRM2997
JoséAbflio Machado Filho

CRM 3381 �

I

Dr. Airton L� Weber Sifva
CRM'3158 ",'

Dr. Luiz M. Gonçalves
CRM 1633

,

.'

Fones:

71-0280 e

72-0940

Condicionamento Físico .' ..

,

Natação -,Hidroginástica
,

,
, Ginástica Localizada

Rua Prof. Antonio E. Ayroso, 763
.

Vila Ienzí .. Joroquö do' Sul - SC

,
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ERRL CORRÉIOI)OPOyo-7,

AÇÃO, ,.'"

HOMENAGEM
, ,

Trabalhadoresruráisganham Prim,ei�a freira de Ja�ag�a
d•

,'"

d
-. ·

d
.. completa ·91 anos na 6 letra .

.. lreltos·· epols e cInco anos .

;nnãThOmáz&cançárána. .

Divu.._,

,
,

próxima sexta-feira a graça de l/II.
'completar o seu 910 duo de

'vida, certamente cercada .das

religiosas, dó vigário edo páro
co da Comunidade "Rainha da

Paz'cdeTijucas.Aindaestáem
estado de encantamento como,

que conseguiu aquiem Jaraguá,
para 'seus necessitados e po

bres, quandovisitou seus fami

'hares.
mo" .

Comba- ,comefou , 'Instada a falar de sua vida, �

se nesta em marrt! reluta em atender o pedido que

�:�ao�-,' de 1990 compreendemos, acostumadaa
umavida austera, simples e hu- Irmã Thomâzia

do Ar- mildedeumareligiosahabitua-

tigo 201- parágrafö 5° - da da a muito trabalho enquanto Joinville, Florianópolis e Bom

Constituição Federal promul- ainda restam forçäspara servir Retiro. Optou pela atividade de

gada em outubro de 1988,' a' a Deus e ao próximo, enfermagem e, em 1940, fez o

advogada Tânia Inesita Maul Ela mesmarecomenda: "Não curso de Enfermagem na cida-

ingressou com ações coletivas
-

precisa muito, não, "seo" Eu- de de Joinville, recebendo gene- .

em favorde aproximadamente
' gênio, porquepode parecer que rosos conhecimentos e práticas •

800trabalhadoresnÍprisnosdois , eu queira nie mostrar, ..
" Claro dosmais afamadosmédicos que

,

münicfpios,emmârçode 1990. que isso conflitacom a nossa' se dedicavam à medicina na

Osvaloresdaprímeíraaçãoco- Trezentos rurais já receberam, rotina de revelar fatos, reco- Cidadedos.Príncipes.ondeper-
letivajá estão sendo pagos, be-

/ nhecer valores emostrar exem- -maneceu algumtempono exer-

neficiando 300 colonos. O pa-, 'lhadores recebiam apenas um
.

o Superior'Tribunal Federal -plos para- as gerações vindou- cício de tão nobilitanteativida-

gamento das demais deve sair benefício a titulo de amparo à determinoúqueosvaloreseram ras.
'

de.

nos próximos meses. "

velhice - a própria aposen- devidos. Com o objetivo. de Mas vamos contentar a' Teve exercício no Hospital
As ações para cobrança das: tadoríaruralerade apenasmeio integràlizar os salários dos ambasaspartes.Irmã'Ihomázia Militar do Exército, em Floria

diferenças decorrentes do não:' salário.' trabalhadores rurais, 'a àdvo- '

nasceu em Jaraguá do Sul, em nópolis, Hospital de BomReti

pagamento de umsalärio míní- A partir de abril" de. 91" o gadaprocurouoscolonose,após ' O 1-09-1904" uma sexta-feira, ro, novamente no HospitalMi

mo integral aos trabalhadores INSS começou a ,pagar nor- cinco anos e,meio, 300 traba- 'filha d� Marcos Emílio litar, Hospital da Polícià Mili
rurais foram ajuizadas através malmente, de acordo com a IhadoresdeCompãcomeçáram Verbinnen e de Maria Luiza de tare.Hospital deCaridade, sem
dos sindicatos dos Traba- Constituição - até.mesmo em aresgatarosbenefíciosintegrais. Morais Verbinnen, pai de ori- pre como enfermeira, durante

lhadores "Rurais de Jaraguä.do função do grande volume de "Ageate acrednaqueo restante gern belga, perio da costa fran- quarenta anos, cuidando

Sul e Corupá, dos quais Tânia .ações reclamatórias. Mas o do pessoal recebadentro de 60, cesa, conformecostumava con- diuturnamente dos enfermos e

Mauléassessorajurídica.Entre governo somenterecónheceu a 90 dias", estima a advogada tar e mãe brasileira natural da desvalidos para a.recuperação
osanosde 88a91, estes traba- dívidanofinaldeíô.depoisque Tânia Inesita.Manl. Freguezia de São Pedro 'de da saúde abalada. Ao acaso

Alcântara da Barra Velha.foi ,lembramosqu�.Cristofoiopri

regi�tr�da no �egi.stro Civi� do, meiromédicopom�dico di.vino.
escnvao ,VenanclO da SIlva E suas palavras de candade

Porto, do distrito de Paz, se- repercutiam intensamenteere-
'

gundo da comarca de Joinville,
.

percutirão pelos séculos vin
com o nome de Alice Emilia douros, quando disse: "- O que
.Verbinnen. Seus avós paternos fizerdes' pelo mais pequenino, '

.chamavam-se Henricus Ver-, pelo mais pobre, pelo mais mi
binnen e LeonidaVander-burg. serável, amim o fazeis,i.
Irmã Thomázia.fez seus es- Úmã Thomázia, ainda aos

tudos no Colégio São José, em, 91 anos continua na Comwni
São Bento do Sul e, s�ntindo a

'

dade "Rainha daPaz", de Tiju
sua;vocação religiosa 'seguiu" cas. Ela persevera nos seus vo-

em 25-IO'-1925 para tos.

Florianópolis, .entrando para à A ela enviamos os parabéns
congregação (las Irmãs-da Di- pelo seu aniversário, com os

vina Providência; em 29-07- votos de longos anos na sua

.19�6. Depois" atuou na nobilitante missão de' fazer o
.

�
legendária Laguna, RioNegro, ",bem. Parabéns !

Jaraguádo Sul, 30 de agosto de 1995

CoruPálJUaguáaos-uI
• "Nenhum benefício que subs
tituaosaláriodecontribuição9?
o" rendimento do traball10 do

segurado terá valor mensal

infirior
.

ao salá-
rlomíni- Movimento

DIREITOS

Conselho instrúimulheragricultora
Jaraguá do Sul - Informar a' Encontro Regional de Mulheres rural. "Nosso conselho é novo.

,

mulher agríeultora sobre seus da Área Rural, no dia 14 de
.
Por enquanto, estamos na fase

direitos é a principal meta do ' setembro, em Joinville. Aproxi- de levantamento des problemas

,ConselhQMunicipafdeMulberes madamente 50 mulheres agrí-
,

,e discutindo as prioridades";
da Área Rural, formado cultoras do município devem argumentalrma.professora apo
recentemente emJaraguá do Sul participar do' encontro, promo- sentada mas filha e, esposa de

,

c9m o apoio e estímulo da vido pela. Epagri. Segundo a agricultor, "Sempre trabalhei na
secretaria municipal' de Agri- coordenadoradogrupodacomu- agricultura.ao ladodemeurnari
cultura eMeio Ainbiente.O con- nidade de Nereu Ramos, Irma do e também quando era solteira.
selhö é composto por nove Trentiní, 51 anos, a falta d�, Mulherde, agricultornãoé dona

agricultoras, que representam as esclarecimento é o principal en- de casa, é agricultora também,

comuni�des interioranas. Elas trave para a profissionalização e
'

com todos os direitos que a lei

estão se,preparando' para o valorização, da mulher 'da área possa garantir", ensina Irma.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO POVO - 8 Jaraguä do Sul, 30 de agosto de 1

TEAlRO SCAR

ZYP-9; no tempo do rádio
é 'o cartaz de sexta-feira

, o tempo se encarrega de ,

demonstrar que o gosto pela Fe

presentação'teatrâl não se ex

tingue; antes, p,élocontrárj.o, ele
I

se trans-
forma

para dar
mais lu-

110 do ESPORTE DO BOLÃO

'ÁS de. Ouro' internationtll:
,ódio

zes na

ribalta,
contan-

'do epi-

mOS/Iodo

/lOpo/tO
. festeja com. aniversariantessó d io s

de uma época quando em nosso
--,

,

.
'

'di
. A'

d' Eugênio Schmöckel e Gi/marMoreftimelO o ra o era smomrno e -, , '

bom gosto, aliado do cultural tendo como pano de fundo de Antonio Moretti feitas nas edi
popular. sua .nova peça teatral o que a ções daépoea do então semaná-

O esforço pelo ideal artístico' coqueluche do final da década ,rio "Correio do Povo".
, não tem sido pequeno contra a de quarenta, com o advento do A apresentação deve agra-
• indiferença, a desconfiança de

. Rádio nesta cidade: e onde, para dar ao público que vai compare
outros e a quase hostilidade de

'

dar maior realce às transmis- 'cer às várias encenaçê)es, por-I
'

•

sões radiofônicas, uma lacri- que dáoportunidadeparaentrar
mejante novela-era interpretada em contato com uma época em
por um grupo de amadores que,

,

que, à falta de tudo, costumava
mesmo com as deficiências da se tirar leite de pedra,' para não

'

época conseguiu agradar os ra- deixar morrer essa difícil e ad
diouvintes. mirável manifestação da inteli-.
A foto destadivulgação,mos- gêneiaedaculturahumana, atra

trao autordanovapeça que será vés de expressões trágicas ou

encenada nesta, ôa-feira, na ridículas da vida. Nos idos tem
Sociedade Cultura Artística de pos gregos e romanos e mesmo
JaraguádoSul, dia lOde setem- os orientais serviram-se da ri

bro.comonossodiretor.trocan- baltapara oferecer ao povo os

do idéias para darmaior auten- símbolos da época. Vale a pena
ticidade às intervenções dos ato- conferir nesta sexta-feira, lOde
res, das pesquisas de GiImar setembro de 1995. (EVS).

,

tores de alta potência .

,

Por 'seu turno;' o segundo
apontado por uma flexa, sentado
entreWalter Carlos 'Bubi' Hertel
eWigoldl.eitzke, defrontede Inge
Rohl, secretário municipal' da
'AgriculturaeMeioAmbiente, está
o senhor lrineu Revolta Jor.,
especialista em alta técnica ele
trônica que também se encontra
entre nös, a serviço da empresa
sediada na capital do estado de
São Paulo, pará montar uma má

quina computadorizada, de ori

gem espanhola, que substitui to
dos os serviços manuais na mon
tagem dé lentes pára óculos.
A foto que acompanha esta

notabem demonstra a camarada
gern reinant� na ocasião. Aos vi- '

r ,
,

sitantes os votos de uma excelen-
te permanência entre'nós.' (EVS)

Brasil/Alemanha - Em aíe-
,

'

I

gre
.

noitada de bolão no Clube
AtléticoBaependi, o 'Ás deOuro'
aconteceu éom umjantar de ani

versariantes, a que comparece
ram convidados que confraterni
zaram com o grupo cerno se esti
vessem em sua terra natal. Em

primeiro plano (vide flexa), .ao
lado deNelson Maske, todo riso
nho aparece Herr Manfred
Kuben (43), nascido em

Eislingen, Stuttgardt, sul da Ale:
manha, engenheiro formado em

Göppingen e presta serviços à

importante empresa de prensas
Schaler, <tue se encontra entre"

nós, afim de montar Úma dessas

prensasnaempresadoGrupoWeg
.'

• . t, '

.

e se consntuiem um equipamento
que vairepresentaruma evolução
tecnológica na fabricação demo-

. terceiros, buscando desvanecer
esse desejo de tornar realidade
um sonho de arte, que deu a

glória de criadores como Cor-
reiaVasques, ator e autor, João

, I,

Caetano "eLeopoldo Fróes.
Não fazmuito tempo o atual

empresário e secretáriomunici
pal da Indústria e Comércio,
Gilmar Antonio Moretti escre-
veu a peça de grande,sucesso
"Salão Buhr", reavivando' uma

, época áurea da então vila de
Jaraguá e eis que, agora, retrata
uma outra época, mais recente,

DlSPONíVEL

Engenheiro diz que associaçáo.
Obras devem começamomês dejaneiro pode colaborar.compareceres
CALÇADÃO \

Járaguá do Sul:' Einjaneiro
de 96 o calçadão da rua Mare
chal Deodoro deverá COmeçar a

, ser implantado,provocando alte
rações'no sistema viário central

que começarão a serem
. feitas

em novembro. Neste caso o

Max Wilheim com mão única Colégio São Luís e trecho da' Jaraguá do Sul. _ "Com o

(sentido centro) e Bernardo Gumercindo Silva, entre a Legislative ficá a responsabili
Dornbuschmão únicano sentido Deodoro e aHenriquePiazera. O, dadedeaprovarprojetos sobre os
saída da cidade. ' secretário municipal de Planeja- quais, não raro, os vereadores
'As ruas Reinoldo Rau (até a . ménto.Otavianof'amplona.acre-. nãotêmconhecímentostécnicos"..

Domingos daNova) eMarechal dita que, depois de iniciadas, ,as A afirmação é do engenheiro
Deodoro (entre ri" calçada-o 'e a' b d I d- d - Rubens Missfeldt, presidente da

v o ras o ca ça ao everao ser

Associação, de Engenheiros eDomingos dá Nova) terão senti- concluídas num prazo máximo
Arquitetos de Jaraguá dó Sul,'do inverso aodehoje. O calçadão ,de quatro meses, atraindo novos feita durante sessão da Câmara

se estenderá entre a Marechal
'

investimentos para aárea central de Vereadores na segunda-feira,
Deodorofesquina com Procójiio. da cidade. No total serão gastos 28. Ö engenheiro, que foi ao

Gomes e Getúlio Vargas) até 'O aproximadamente 500mil re,ais.. Legislative expor as atividades

da Associação,disse queo órgão
se propõe a �udar�sso semp�
que se tratarHe serviços comunr
tários, como.novos traçados de

ruas, por exemplo, dando pare
ceres técnicos-para se evitar er
ros éoni�tidos com frequência.
_Sobre a ocupação de M�

acimada cota permitida pelaLe
gislação, Missfeldt disse que a

.

associação nunca foi consultada
mas que se dispõe a colaborar se

isso ocorrer.

.'
.

cronograma sofreu atrasos em

função de desapropriações para
.

alargamento deruas. Basicamen
• te, as alterações no sistema viá-'

.

rio serão estas ruas: Joinville e

I.
i
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Sociedade em Dest�que
, SOCIAIS

O "niver" da YvonneAlice
A colega doCORREIOPOPOVO - Yvonne Alice-Schmöckel Gonçal
ves � completará nopróxímo dia 31'de agostomais um àno devida, em
meio do pessoal do "mais antigo" e em companhia de seus familiares,

,

Ao ensejo' de tão grata efeméride, partem daqui votos de muitas
felicidades e longos anos de vida. Parabéns, Yvonne! (E.Y.S.).

ESPAÇO CULTUR�L

,Exposição de artistasjoinvilénses ,

Acontece dia 15 desetem
bro, a partir das 20h30min,

na Casa de Artes Latinoame- '

ricana, uma exposição coleti-
, va de doze artistas joinvi

lenses.no espaço cultural da
,.. .". :\-

.' praça Angelo Piazera, IA
\exposição visa integrar a

classe dös artistas das cidades
de Joinville e Jaraguá do Sul.

POSSE

Pradiassume presidênciado CPL .

(
,

-

Assumiu oficialmente a

presidência do CPL

(Centro de Profissionais
Liberais}, sexta-feira
passada, o advogado
Humberto Pradi, que

ficará àfrente da

entidade até agosto de

!996. O� quase .100
.

convidados que'
.

,

-

compareceram na
"

solenidade, foram
recepcionados na AABB. ,

Confira algunsflagrantes
do jantar, ,dofotógrafo

Renaldo Junkes. 'MédicosAmaro Xunmes (E), MarcosSubtil, RicardoPUffeHumberto Pradi

A recém-criada Casa de Artes
tem como objetivo apoiar a

cultura através da escola, com
cursos de arte ria galeria
apresentando obras de

artistas de Santa Catarinà, el -'c ,

. comercializá-las,' �pr.esidenteRobertoB1!eithlUlptéomDorvalM{lI'cattoJr.,
.

O espaço é aberto para -'
.

exposições culturais alter- _
,

nativas. Visite!

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 380,
FONE/FAX: 72-0743,

" Jaraguá do Sul - SC,

I!e�ta JoséA;fsis Net� IlCIJmpanhado. da bela 'une

'.

. <: :
.

::;
-

:>:;-�:": :::: ->:::-:::::::; :<�::: : ;.: :
.

',;.

,iiJàsds,

. '�E:r
,;

., '13anches:,
.�,.

. ... :.:�/--'.

EngenheiroOtaviano Pa;mplona,eom.CristianeHufenüssler
",
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CristianeMiU'a Lehmkuhl Patronesse;CecQiaMen_eiotti

Maisgatasparaodebut
Nesta edição apresentamos mais três belas gatas que irão
debutar dia 30 de setembro no Baependi, e também a.

patronesse do baile, Cecília Menegotti. As reservas de
mesas já podem ser feitas na secretaria do clube, e os

convites já estão sendo vendidos, Aproveite!

Gente & Informaçõe�!

SOCIAL
.

.)

Jara

* A bem sucedida empresária Janete
Marcattopromove no mês de setembro,
dois cursos dedança.gaúcha: Oprimeiro
começa dia 4, a partir das 20 horas, no
salão defestas do Clube Acarai, e será
ministradopeloprofessorCésarAdriano.
O chamamé, amilonga; o xote, o bugio,
a valsa, a ran-ch�irae ii";archinhaserão
ensinadospara osprincipiantes. Jápara
aqueles que sabem os passas da dança
gauchesca, dia 5, começa o curso com

aulasdemilongaorientál, chamamé tra
dicional, estilizado e f,gurado, a valsa

completa eoxote tradicionale estilizado.
• ***********

* Sergio Kherlakian, atéentão respon- .'
sávelpelos bons shows qu� aNotre Dame
estava trazendo, viajou ontem para São
Paulo. Ele comandará uma das equipes
da Fôrmula-B, ,�eg!lndo o próprio
Kherlakian, sua salda da equipe da Notre·
Dame deu-se por motivos particulares.
Quem perdeu com isto foi a juventude
jaraguaense, que tinhaàfrente de eventos .

culturais uma bela figura.
********",**

*EmLaurentino. noAlto Valedolta- .

jaí, acontece de 7alO de setembro, mais
umà edição da Festa do Queijo.

. ****.****** .

VESTINDO VOCÊ
DE CORPO INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, ��
fON Ee 72�0460 ·1

. \

.

.'

. . . . . �

Massaranduba conheceu sua maisbela estudante dia 19passado. Tânia Milch�rii (E),
. ficou com afaixa de 2" Princesa é ShirleyRainiakfoi eleita 1"Princesa. Denise Bruhns;
estudante de contabilidadefoi coroado. � rainha da noite eLivill Jagielio, qarota Simpa/iJI.

MODA MASC. E FEM.
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OPÇÕES
·Cincojogadoresdisputam duas Eta]J� deBlumen�u começa
..

.

.

,I J.'
. dejimr·os campeoes de 1995

vag.asparaoataqueuOJuventus C�:;;:::t�O��;'�!::':":�
--.cp

Canoagem, que será realizada em
p� A. IzidorolC,P Blumenau neste final de semana,

irá defíniros prováveis campeões .

estaduais nas modalidades Espe
cial, Turismo e 1(-1, Olímpico.

, Três atletasdoClubedeCanoagem
Kentucky, de Jaraguá do 'Sul tem
'boas chances de ficar com o titulo
desta temporada. José dá Costa,
nas categoriasEspecial eOlímpi
co, Odilon Manske e Ademir

. Reggert,. na Turismo disputam
com canoístas'de Blumenau eBe

-nedito.Novo o troféu na modali
dade .

, NacategoriaWavemasculino,
outro jaraguaense disputa a lide
rança do campeonato, Marcos

Zanghelini e 'Paulo Vieira, de
Blumenau dividem o primeiro
lugar: No feminino a superiorida-

.

Chapecoense começa bem ôBrasileiro
- . �.Chape�oense estreiou.�o�··l·R,()êtad·· ••

·

••.�····. m'nhã>if.·.··\< .ta··.•·rll'l··.·.···n�ê§1' vitória no Campeonato Brasdel-" .....
'

.

'.. ",ª �e� ..ª ....eI, ,. vos ºª H e : 9 .

I
ro, série C. O jogo foi emErechim

'

'.
'

Quinta-fein (31'18) .

(RS), contra o Ypiranga. O time
. Grupo OI :.'União Bandeirante (PR) x Caçadorense

Calarinense venceu por três à. um, Grupo JO: Chape��ens� x Cascavel (PR)
· com um gol d Adriai -J _

. Grupo 32: Marcílio Dias x Batel (PR)
v" .'. e. ,na�o, ex ,u Domingo (3/9)
�ntus. Em Florianópolis, o Join- Grupo 01: Matsubara (PR) x Caçadorense.

,Ytllefoigoleadopelo Avaípor 4 a. Grupo 27: Santo André (SP) x Juventus
'_ 2 e o Figueirense empatou com o Grupo 28: �oin�ill!! x Atlético (SP) .

Ma.c·I'II·O D' .

I Grupo 32: Figueirense x Batel (.PR»),. ����.. . .' .

J araguá do Sul - O técnico
JoubertPereira terá um problema
'. que amaioria dos técnicos <lese-

·

jariam ter - para o início doCam

peonato
Brasilei- tlt.ssode

jogado/tis
�/e(Jtup,,'1
)oubert

·

ro.exces
so de jo
gadores
para o

ataque
do Ju
ve�tus. Cincç jogadores. dispu-

. tarn duas vagas para as posições'
. .deatacanteepontaesquerda: Bar- .

bosa, Reinato, Viola, Toninho e
.

Gil Catanoci. O treinador define
es titulares nesta sexta-feira, an-

.

tesdeembarcarparaSantoAndré,
.

'quando o Juventus realiza sua
, primeirapàrtida noBrasileiro sé
rie C, centra o time dacasa.

. Contratações
A diretoria .acertou segunda

(eiracom os atacantes Toninho,
25 anos e Gil Catanoci, 26 anos.
Ambos jogaram o campeonato '

PaUlista A-2 pelo América deRi-
· beirão Preto. Viola, 23 anos, que
pertence ao Tubarão, acertousex
ta-feira suapermanência no clube '

atédezembro desteano; Liminha,
que estava nos planos da diretoria
estádefiníüvamente descartado.

SÉRIE C

CANOA:G(::M

Júlio: Jaraguá do Sul tem chances

de é das canoístas de Blumenau .

"Jaraguá temboas chances de con
quistar títulos em duas categori
as'tafírma opresidente da Fede

ração Catarinense de Canoagem,
Júlio Roberto Rodrigues.

.

FUTSAL

Iaraguápredsadeuma .

. ,.
.

.

vltorlaparagarantirvaga,
Jaraguá do Sul - O técnico . Sadia, já classificada para a fase

Manoel Dalpasquale, da équipe final. Domingo, última rodada do
de futebol de salão cià ADJ/São quadrangular, às 9 horas, a Sadia

/
.

Luís/FME, ria. categoria �nfantil, joga contra o Clube 6 de Janeiro e

,

",.' ,- acreditaemumbomdesempenho . às 10 horas, Jaraguá do' Sul en-
.

Técnico só vai definir dupla de atacantes no último coletivo da semana <to . time no quadrangular deste frenta a AASB. Caso a equipe 'da
final de semana - que acontece em ADJ empate'as-três partidas tarn
Jaraguá do Sul -, definindo uma bém garantirávaga para o hexa
das vagas pata o hexagonal final gonal decisivo.
do Estadual,.

•

,
Infanto juvenil.

A primeirapartidadaADJ será A équipe infanto juvenil viaja
sexta-feira (1°), às 20 horas, no sexta-feiraparaFlorianópolispara
ginásioArthurMüller, em Jaraguá disputar e turno da segunda' fase,
do Sul, contra o Clube 6 de Janei- contra as equipes de Balneário '

.

roo Na outra partida da noite, a Camboriú, Elase e Instituto Esta
AABBlFrei Rogério enfrenta a dual deEducação (Florianópolis).
forte equipe da Sadia. Sábado (2)" O treinador Cleiion Koch tenta
às I8h30millabrem arodadaClu- busc;U alguns pontos na capital,
be 6 de Janeiro e AABBlFrei Ro- _ para jogar o retunro, em Jaraguá
gério, enquanto nojogo principal, do Sul, de 8 .à 10 de outubro,
a ADJ/SãoLuíslFME, enfrenta a tranquilo.

. ,

.
,

, v

o JUVENTUS
JOGA,DIA3,
EM SANTO

ANDRÉ EDIÄ
7, EMJfU,
CONTRAb
ITUANO.

I

I·
I

RETíFICA DE MOTORES A ÁLCOOL GASOUNA E, DIESEL • COMPlETO ESTOQUE DE PEÇAS
. / ,

.

.

, .

.

RETIFICADEMOTOR DE SEU AUTOMOVEL COM Pt),GAMENTO .

EM TRJ�S VEZES E COM GARA,VTlA D-J.i.-IO MESF;S· COMO TAMfJÉM
I '_ ',- .

.

RETIFICA DE MOTORJ�S MERCEDJ�S-BE.VZ COM G�RA.\TJADE 6

MES/�S OU 50.f)(JO Km.
-,

Rua Pastor Ferdinando Schlunzen. 116 - Centro
. '"

Fones (0473) 72-225� / 71-80�7

Jaraguá do S�I - SC
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. PUNiÇÃO

Alemão pode ser suspensoCriciúmajogacomSpo
r -.

fi'
'

"d' .,
"

IW no estádioHeribertoHülseGPpela. e eraçao .De�oísdeempatar com óIn- disposi� do ;';'inador. Já.""'..'
.

'

ternacional, em Porto Alegre. o que estrerou na equipe. leve lIIIl
.

, •

Criciúmajoga esta noite, no está- rendimento "muito BOQ_l" segllJli
dioHeribertoHülse, em Críciúma, doMilioli, que deverá mantê4Ó
contra o Sport. o "Tigre" busca como titular da equipe.
suaprimeiravitórianoBrasileiro, Libertadores

depois da, derreta para o. O time do Grêmio já está elll
Fluminense no Rio de Janeiro. Medellín, naColômbia, onde hOje
, Ö técnico GonzagaMilioli de- à noite disputa o título da Taça
verá manter a mesma equipe que Libertadores da América com o

iniciou contra o Inter. O Nacional. A equipe.gaúeha pode
centroavanteEliel, que entrou ho perderpor atéum gol de diferenÇa
segundo tempo está entregue ao para ficar com o título: Caso o

departamento medico com uma
-
�

Nacional vença por.dois gols de
lezão no tornozelo esquerdo, e diferença, a partida vai para (Mi

tem poucas chances de ficar à . pênaltis,

porum
,

.'

\

Spa-Francorcham�s - -A de "fechar a frente" dobritânico
Fia (Federação Internacional de Darnon Hill. "Eu precisava bus

AutomobilismÖ):__d_everá punir o car amelhor trilha na pista por
alemãoMichael Sehnmacher por que estavamuitomolhada.Daí, o
um GP.

'

carrocomeçouafazerzigue-zague
A deci - Piloto (D//e em alguns pontos . Coincidente-
sãofoi to-

O /isto de mente, ele (Hill), estava atrás de
madade- mim", rebate Sehnmacher.

- pois do 6to/um GP Desculpas
Grande A Fiá não desculpou a equipe
Prêmio /Ia 'gelodei/o' Benetton,masconcedeusursisao
daBélgi- _ piloto. Os diretores da prova da

_

ca, domingo passado, quando a entidadeestarãoanalisandoocom
equipeWillians entregou um re- portamento do piloto nas próxi-

\ -Iatório à entidade, criticando o mas quatro provas, que; se desa
comportamento do piloto' da' gradar os comissários, o alemão
Benetton, que está sendo acusado terá que cumprir a pena.

PI�OTO PONTOS.

eMichael,Schumacher 66
2° Damon Hill 51
3° Jean Alesi 32
4° David Coulthard 29

5°.J0hnnl Herbert 2S
6° Gerhärd Berger 25
7° Heinz H. Frentzen 10
So Olivier Panis S,
9° Rubens-Barrichello S

\

10°Martin Brundle 7
11 ° Mark Blundell 7
12° Eddie Irvine 6

..

13 °Mika Hakkinen 5

....

Rio de Jaaetro - Com. nove
pontos ganhos em três jogos, o
Fluminense joga hoje à noite, nas /.

Laranjeiras, contra o Santos: _ O
HOJE

tricolor defenderá a liderança do
- grupo B depois da vitória sobre o

União São João por três a um. O
"Peixe" vem de Ulna derrota em

casa contra o Vasco, o que resul
tou na demissão do técnico
Joãozinho.Cilinho, treinadordos
juniores comanda 'a equipe nesta'

(iii6iRã:ii:&��
- partida.

Em São Paulo, o Paraná, líder
do grupo A, também com nove

pontos, enfrenta o Corinthians,
que ainda não ganhou no campe
onato. Otécnicc doêaraná,Wan
derlei Luxemburgo, pretendeusar
os contra-ataques, com o ex

palmeirenseMaurílio, para sur
preender a defesa do- "Timão".

"""" i
.

M .
•

Schumacher.ficou desohulõ depois 'de reçeber a noticia que estària sendopunidopor um dt!,nd� Prêmio
�

CRíTICAS

RubensBarrichello culpa aJordan
.

Pouco depois deentrarnoboxe,
.

da Jordan, no GP da Bélgica, o .
,

piloto Rubens Barrichéllo não '

polpou criticas aos companheiros
da equipe. "Eu sempre disse que
tinha quemelhorar o rádio, pois á
comunicação era muito' ruim",
explicaBarrichellö, acrescentan
do que não pôde ouvir o diretor
técnicodaequipe, GaryAnderson,
que o avisou que não precisaria
entrar no box na Isa volta para

,

amarrar ç cinto de segurança que
.se soltara. "Ele tentou me avisar

-

para aguentar mais duas voltas,
assim poderíamos abastecer, tro- lnsotisfaçilo de BarricheUo no box

-

car os pneus e amarrar o cinto",·
ressalta opiloto, Como'hão.ouviu,
teve que fazermais umpitstop na
291volta. "Seisto nãotívesseacon
tecido, garanto que chegariaentre
os quatro primeiros colocados",
afirmou Barriebelle.

Especulações,
Para a temporada do ano que

vem, Rubens Barrichello está co
tado pará defender a Ferrari, ao.

lado deMichael Schumacher; na
Willians, com Jacques Villeneuve
ou permanencer na própria
Jordan, caso a equipe aceite a

'

proposta do piloto.,

,

. ,

Fluminense defende a

liderançacontraSantos

VANTAGEM

INVENCIBILIDADE

E�UiPE JOGos PONTOS

l° Paraná 3 9,
2° Botafogo 3 7

.

3° Palmeiras 3 6
4° Cruzeiro 2 , 4
5° Flamengo _1 3
-6° Guarani :3' 3
7° Vitória 2 2
So Juventude 2 1
9° Paysandu --c

2 1
10° Grêmis 1 O
11 ° Corinthians 2 O

12° Bragantino 2 O

GRUPOA

Bragantino x Botafogo
Guarani x Flamengo
Corinthians'x Paraná
Paysandu x Juventude

.Vasco x União São João

GRUPOS ,

, Criciúma x Sport
Fluminense x Santos ,

Goiás x São Paulo
Atlético x Portuguesa

AMANHÃ

GRUPOA

Palmeiras x Cruzeiro

GRUPOB

, Inter x Bahia

.EQUIPE JOGOS

·'1° Fluminense 3

,2° Portuguesa 2
3° Vasco. 1-
4° Sport 2
"SoJnter 1
6° Atlético-MG 1
7° São Paulo 1
SÓ'Criciúnia 2
9° Goiás 2
100Bahia 2 1

11° Santos 2 1

12° União S. 'J: 1 O
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