
Estiagem prolongada
pr�ocupa o Samae

Se nos próximos trinta dias,
.

apesar das chuvas das últimas

horas,aestiagempersistiroSamae
vai adotar racionamento em

Jaraguá do Sul.

A poda de ârvores
já está autorizada

A secretaria municipal de

Agricultura e Meio Ambiente
recebeu autorizaçãodo Ibamapara
continuar com a poda de árvores

, na região urbana.�MPREsso'l Página 5 Página 6

j '-_i-', -t- V {\!
.

r 1 ..

governadoramanhã
Bstâconfirmado para amanhã,

às Iö.horas, visitado governador
Paulo Afon'so a Schroeder onde
assina convênios na reserva de
Bracinbo.

Página 10
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Malwoo Gos t o sn como um abraço
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MUDANDO

. Ruasprontas em trinta dias

APERTANDO

:.Vasel deve reduzir ajornada de trabal�otft
,

,
. ,

� I " I
.

.

.

.

Eprovávelqueatéama- já desativada.Ont�asli? Inhã o prefeito Durval Vasel disse estar dispos��:ad&ãr->
. , '" h á' d

. �"'''H;ä''._rõenvie a Camara de Verea- or no e seis noras e

dores projeto de lei que ofi-
. trabalho na prefeitura par

cializa as mudanças admi- que, segundo elf, não há

nistrativasnaprefeituraeque perspectivas de _m .cresci- ,
;

jácomeçaram comaextinção mento da receita até:"o final
da secretaria de Bem Estar do ano. Issocomemedidade
Social e'da secretaria Geral, economia.

esta última há algum tempo Páginas 3 e 4

Eloiza recebeu homenagens, ontem, no gabinete do prefeito

SUCESSO

Atleta de Jaraguá é destaquemundial
Mais de cinco meses depois de

ausentar-sedeJaraguädoSul edoBrasil,
a atleta Eloiza Schlickmann. da Funda
ção Municipal de Esportes voltou à ci
dade no início da semana com seu nome

estampado na imprensa mundial. Foi
çonsideradacomo omelhor saque no IV
ÖunpeonatoMundialdaJu�entude,mo
dalidade de voleibol, disputado na

Tailâi1.dia. Natural do município de São

Ludgero, onde aos seis anos de idade já
praticava o voleibol, Eloiza, agora com
17' anos, tem um sonho: disputar uma
olimpíada como atleta da' seleção '

brasileira e ganhar o título de campeã.
Ela já está pré-convocada para o Sul
Americano de 96, podendo ir aomundi
al juvenil em 1997. Página 10

. Em trinta días deverá estar falto. A partir de então, todo o
liberado para o' tráfego'o novo tráfego de caminhões pesados
anél viário central de Jaraguá serádesviadodocentrourbano

doSul, com todas as ruas que o paraevitarocongestionamento
integraÓJ.pav.imentadascomas- de hoje, Página 10

Ruas terão 10metros de largura
.
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EDITORIAL
, ,

.Afinal, queméo ladrão?
. N esse tiroteioentre oextintoPPR(agoraPPB)

e oPTB deDurval Vasel, a oposição -Ieía-sePMDB .

e PFL sorri, por enquanto. Enquanto rolam duas
comissões de inquérito para apurar irregularidades
denunciadas contra a administração municipal, o
outro lado, decerta formajáengajadonacandidatura
de Ivo Konell para prefeito, trata de tirar proveito
político, semprequepossívelaumentandq o falatório
e, aomesmo tempo.acobertando decisões do Tribu-'
nal de Contas e do próprio Tribunal de Justiça sobre

Reminiscência

Guerra e Paz: 50 anos (11}1
contas do ex-prefeito. e hoje deputado Konell.

Como se vê, claramente.o conteúdo das conten
das políticas em Jaraguá do Sul continua o mesmo

de outras épocas. O argumento maior ainda não
mudou: o que foi eraladrão e o que está também.
Cóm o beneplácito do poder Judiciáno, em muitos
casos históricamente lerdo em suas decisões. Como

consequência,morre uma geração eoutrasevai sem
'

se saber, de fato, quem foi ou é ladrão. E o eleitor;
como fica? Ora, o eleitor vota.

Praça Paul Barris
,

* tnacie Carreira ,je".

Vamos visitar Jaraguá do Sul?
Quase na entrada da cidade,

via rua Joinville - após o trajeto
incompreensível, onde somos

obrigados a um tour - "atalho"
direita-esquerda-direita para só
entãoretomarmosareta original
, a avenidaMarechal Deodoro da
Fonseca abriga em uma de suas

laterais o prédio da prefeitura
municipal e a recém-remodelada
praça Angelo, Piazera, local de
encontro e reunião dojaraguaense
nas noites quentes da cidade.

Napraça, admire os caminhos
bem cuidados, o lago artificial, o
espaço cultural, o palco, a quadra

.

de esportes de areia.
.

Gostou? .

. Agora, siga pela sua jáoonhe
cidaMàrechal Deodoroaté acon
fluência da mesma com a rua

Barão do Rio Branco.
Está vendo aquele trevinho

acanhado, ondeo trânsito flui por
um lado só? Sim, aquilo também
é ,uma praça, conforme Decreto
W ZO, de 8.8.1966.

Praça tem, entre outras defini
ções, adequeéum "lugarpúblico
cercado de edifícios; largo".

Quando pensamos em praça
vem-nos à lembrança um local

amplo, sombreado, comcaminhos

para o caminhar e bancos para o

descanso (lembra da outra?).
Normalmente amesmacomporta
também um monumento, quase
sempre ligado ao nome-homena
gem dado ao espaço.

Seráqueestasegunda "praça",
agora colocada em questão,

, correspondeaosquesitos quecon
segue-se enumerar?

Passando pelo local vemos,
normalmente, pedestres transí
tando pelo leito carroçävel, uma
vez que a "praça" não tem calça
mento em seu f>erímetro, sendo o
limite entre o asfalto da avenida e
o gramado da mesma uma cerca

de arame, deixando o pedestie à
mercê dos carros. Só em seu sen

-

tJdo longitudinal - da base ,para o
vértice dapirâmide que a forma
a: "praça" apresenta um caminho.

Isto se olharmos pata a díréita.
À esquerda, paradoxalmente,

a ligação da lateral da "praça"
comaBarão foi interrompidapela
colocação de três vasos em seu

leito, sendo consequente é
naturalmente transformadaemes

tacionamento.:
Será que não existem outras

alternatívas pará o perigoso.
triângulo?

'Se você está dirigindo e quer
entrar à esquerda, corre o riscode
"trombar'! com os veículos que

trafegam em sentido contrário e

que teimam em entrar na curva

também à esquerda, invadindo o

seu espaço.
Marcas de solo, na pista, seria

um meio de evitar o risco.
• Outra maneira seria a con-

.versão feita pela esquerda da

"praça", . fícändo o caminho em

frente somente para aqueles que
fossem seguir pela avenida,
sentido Centrô-Barra, Com isto
seriaampliado o largo, ganhando
em segurança tanto o pedestre
quanto o trânsito.

Por .segurança, também,
deveria sero lugarpúblicomelhor
iluminado, inclusive destacando
o bonito monumento rotariano,
que lembraPaulBarris, fundador
daquele clube de serviço inter
nacional.

Nossa aspiração é que,
inspirados no Rotary Clube. te
nhamos uma praça que real
mente preste serviços à popul�
ção.

E que, para tanto, participe da
proteção e lazerdopedestrenuma
comunidade onde, a partir da

inauguração da "praça da

prefeitura", os poucos espaços
públicos começaram a ser

valorizados.

:" Jornalista
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Ainda em Monte Belvedere, uina
foto da coleção de Jorge Erschíng,
',�óstra numacampamento a barraca de
companheiros combatentes, com fotos

famílíares de crianças jovens e adultos,
.

assimcomoMsesdeartistas famosas da

época. Mas existe, também, uma
ínscrição, em que se lê: Lar Incrível -

Itália 23-03-1945'.
O cabo Naldo Caparica escrevia

'Com os Fuzileiros de Primeira Unha

queerapublicadono 'OCruzeirodo Sul':
"Bstamosnumdospontosmais avan

çados de todo o front do V Exército.
Ali para trásdaquelasmontanhas as

ruínas de Bolonha esperam a chegada
dasforçasaliàdas.Estacunhafoimetida
nas linhasalemãesporestemesmopelo
tão, faz uns Ires meses, e o inimigo
custou a se convencer de que o nosso

domínio da posição seria mantida a

qualquer preço:
Váriosataques têmsido tentados e a

artilhaI;ia inimiga não d4 descanso
O terreno e a noite protegem as

íncursõesaudacíosasatémuitoperto, de
onde nos metralham com a famosa
Lurdinha. Batem os lados da casa com

.

metralhadoras pesadas, .

ou caçam os

. nossos homens dedia com fusil de lune
ta.

Lá no Brasíl agentefazía umá ídéía
muito paisana da guerra. Na realidade
não existe - anão ser quando se trata de
uma ação - nada daqueles tiroteios cone
tínuos e cínematogräficos. Dão-se tiros
de inquietação quase toda a noite e os

o

morteiros respondem sistematicamente
aos disparos das armas automáticas.

A excitação em que se vive na

primeira linha é devida à constante

expectativa de alguma cousa possa
acontecer. É uma guerra de ardil, uma
guerra de surprezas.

Deve-se Uiilllter bem oculta a posi
ção. Não seatira,pois localiza a arma e
losmorteiros entram em ação.E quando

aartilharia também semanífesta, nãllh4:'
quem se sustente. Porisso fica-....:.
silêncio. Os tiros são guardados para ô,�
momento, preciso. Fica-se à espera do{:'
inimigo - ele que venha e então terá (')
surpreza.

'

Mesmo quando se nota a aprolÜri �
maçãodesuaspatrulhaséprecisoesMrar�:�
que os homens cheguem bem perto.<:
Nada de espantar a caça. Pode-se eml!'"
o alvo, e aí ninguém mais encontra os'

'

visitantes, porque alemão também tem}
amor à vida.

'

O primeiro contato que eu tive com.j
meuscompanheíros foi muito räpido.de J

maneira que sö.hoje pude conhecê-los .

melhor, à medida que iam contando as

lústórias deste front.

Naidentificação do grupo topo com
Isolino Bernardino que é de Perdiz.em
S. Catarina, onde lavrava aterra, É um.

dos poucos novos do pelotão e esta é ii.
sua estréia. Quase todo o pessoal é do
Sul. S. Paulo e Paraná; principalmente.

Conhece um grupo que conta como
se viram. envolvidos no front, cinco

companheiros, num golpede mão do

inimigo .

Dentro de casa não havia mais do

que cinço Springfields e 'granadas de, ..::
mão.Foi comessespoucos recursosque
eles se defenderam contra cerca de,
quarenta S.S., armados de matralha-

dosas, morteiros ebazookas. Abateram
dois sub-oflcíaís a .poucos metros de
distância.No fimdeumahoraasituação
estava dominada, pondo em fuga
lU)ressadaquarentaguerreirosdeHitler,·
.da famosa tropa SS, que não tiveram .

tempo para carregar os corpos dos seus
chefes. O inimigo hoje está atirando
muito. Quando vai acabar tudo isto? ..
indaga-se o cabo e ele responde - Os,
russos já estão chegandoem Berlim. 'Tá

pralogo'.
.

Fritz von Jaraguá � 09/95e
:
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A comunidade cresce

e se transforma pelo
trabalho. De cada um

ede todos.

, ALTA 1ECNOLOGI4
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PAlIA ALIMENTOS

Fone (0473) 71 2277
Jsragoo do su- SC
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Retranca
(C.M.)

Pela culatra
Quando viu que a barca da coligação PTBIPPR cami

nhava, inexorável, para o naufrágio, o prefeitoDurval
Vasel tentou dar uma última remada em direção à terra

firme. Foi à Câmara de Vereadorespedir sugestões sobre
uma reforma no secretariado, exigência do Legislativo.
Quando ouviu as propostas não teve outra alternativa que
não 4- de romper com o PPR: unificação das secretarias de

Administração e Finanças; das secretarias da Indústria,
Comércio e Turismo � Cultura, Esporte e Lazer, com a

. exoneração dos dois atuais secretários; Planejamento e

Habitação, além das mudanças que ele próprio jáfez
extinguindo a de Bem Estar Soçial e secretaria Geral. Saiu

p. da vida:Agora, é guerra sem trincheiras. Festa no
.

PMDBenoPFL

No anonimato
.

Nesta bríga entre o PTB de

Durval Vasel e o PPR de Victor
Bauer, o PL, que também fazia

parte daAliança Nova Jaraguä,
montada em 1992 para eleger o
atual prefeito, foi olimpicamente
ígnerado.Tratado, aliás, de acordo
com sua expressão política no

município. Quer dizer, se pender.
para um lado ou para outro não
fará amínima diferença.

Saindo

CarionePavanello, oCacá, pe
diu demissão do cargo de diretor

d� Indústria e Comércio, da
secretaria de mesmo nome.Moti
vo: o rompimento político entre o
PTB 'e o extinto PPR, agoraPPB, o
que faz, segundo ele, com que os

peperristasnãosejammaisdecon� ,

liw�ça do prefeito Vasel segundo
declarações do próprio chefe do
Executivo.

.

Disposição
PDT de Jaraguá do Sul anun

cia disposição de concorrer com
candidato próprio às eleições mu
nicipais de 96. Informação é do
presidente do partido, Paulo
rernes, recentemente reconduzido
ao cargo, acrescentando que, para
aCâmara de Vereadores, a inteu
çäo é lançar 15 nomes. O'partido
.tem fichas de 450 miados e quer
6(10 até o final do ano.

Acertado

o advogado Iríneu Bianchi já
está contratado para assessorar

juridicamente o deputado Ivo
Konell na campanhaparaprefeito
no ano que vem. Bianchi também
é assessor jurídico da Câmara de
Vereadores (pelo menos até
dezembro próximo) e, igualmen- ,

te, defende os interesses da

prefeitura de Jaraguä do Sul.

ModronoPPB
o PPB, partido resultante da

recente fusão do. PPR e do PP,
começa a articular-se em Jaraguá
do Sul. O deputado UdoWagner,.
se aceitar presidir a comissão

provisória, poderá atrair para a

nova sigla nomes de expressão,
como o do empresário Rainer
Modro que, segundo o

parlamentar.jãmostrou-se dispos
to a ajudar na composição do

Partído Progressista Brasileiro.

Agindo
Quietos como mineiros,

pefelistas deMassaranduba tratam
de reorganizar o partido para aS

. eleições municipais de 96, com 'a
coordenação de Davio Leu, que já
foi prefeito do município por duas
vezes e cujo nome ainda figura
entre os preferidos dos eleitores de
todos os partidos. O ex-prefeito
diz que não quer, preferíndo
apontar outros nomes.

KfVB
COI\IJUNICAÇÃO LTDA.

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

Av, Mal. Deodoro da Fonseca, 141 - Sala 04 - Fone I Fax (0473) 72·1066 .
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COMPACTAÇÃO

Câmara espera pelo projeto
de Vasel extinguindopastas
J araguádoSul-Éprovável

que até amanhã o prefeito Durval
Vasel encaminhe à Câmara de
Vereadores.o projeto de leí que
oficializaacompactação desecre
tarias
munici

pais, o

que na

prática
j� acon

teceu

com a

LflgislQtivD
dflvflr6

• •

flxlglr IIDVOS

mudollfOS
exone-

ração da secretária do Bem Estar
Social, Maria Luiza Vasel e a

extinção da secretaria Geral,
desativada desde. que o titular da

pastae ex-presídente do PTB,ad
vogado JoséBenedito deCampos
deixou o cargo.
·0 projeto, que está em análise

na secretaria municipal de

Administração, prevê a extinção
de cargos de confiança e o

remanejamento de funcionários
concursados para as secretarias
da Educação (creches; Casa do
Adolescente e Associação dos

Altistas) e da Habitação (ação
social, orientação comunitária,
clubes de idosos, associações de
bairros, atendimentosamigrantes

.

e emergenciais). À pasta da Ha
bitação poderá ser acrescida a

denominação "Ação Comuni
tária" para justificar os setores

repassados àquela secretarias. .

Sem comentários
Ontem, o secretário de

. Administração, Sigmar Beno

Lucht, disse preterir não fazer
comentários antecipados à

apreciação da· Câmara de

Vereadoresjáqueo respaldo legal
àsmodificações feitaspeloprefeito
Durval Vasel depende agora ex
clusivamente do Legislativo onde
o prefeito, desde a semana passa-

.
da. tem apenas o apoio de cinco

vereadoresdo PTB. Na sexta-fei
ra passada, em nome do PTB, o

prefeito Durval Vasel.anuncíou o
rompimento daaliançacom o PPR

estabelecida nas'elêiçôesmunici
pais dc n.

Ê certo, porém. que o projeto
será aprovado. até porque tam

hém é rcsultante de pressões feitas
pelo Legislative. não só de

vereadores do PPRml\s. também.

Arauiva/CP

Vasel: oficializando mudanças

do PMDB e PFL para que Vasel
fizesse alterações em seu

secretariado. Tais pressões
culminaram na formação de duas

.

comissões de inquérito para
averiguar possíveis irregula
ridadesnaadministraçãodeVasel
- vendaparaaprefeituradalogo-

marca Schützenfest, auxílios
funerais superfaturados e uma vi
agem pára Aparecida.do Norte
feita com ônibus da empresa
Cristal Turismo, paga pela
prefeitura e conduzindo pessoas
que não estavam à serviço do

município.

Delas ,Rodas
lmIIPtrIIII
AL TA TEO.NOLOGJA
EM MA TÉRJAS-PRIMAS

-

PAAA ALIMENTOS

, a 15 ele Oulullro
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Vasel anuncia jornada de PFLdeMassarand�baorganiza
·

h
. .. estrutura paJa eleIÇões - de 96

seIs . oraspara economIzar Jo�;baB��=:'
presidente nacional do PFL, diz

NqliNolCP que agora, superadas as diver

gências com.o PSDB, as preo
cupações do partido, além das
reformas constitucionaisdeordem
econômica em andamento no

Congresso, envolvem o cresci

mente da legenda. Bornhausen
diz que ameta em SantaCatarina
é eleger pelo menos 80 prefeitos
no ano que vem, 20 amais que o
número de prefeituras que o

partido comanda hoje no Estado.
Em Massaranduba os movi

mentos doPFLnãO sãodiferentes.

Seguidas reuniões continuam sen

do feitos com a coordenação do
ex-prefeíto (porduas vezes)Dávio
Leu, cujo nome, entre a popula
ção, ainda desfruta de forte con

sistência eleitoral. Leu, porém,
disse ao CP que não é desejo
pessoal seu entrar novamente na
disputapelaprefeitura como can

_

didatodopartido eque söfaräisso
. caso sejaäbsolutamente indispen
sável.

O ex-prefeito, que também é

SAíDA

.J araguä do Sul - Como
não há perspectíva de uma

melhora considerável na

receita da prefeitura para este

ano, é provável que o

prefeito
Durval
Vas el

adote,
logo,um

POSD/tI, dD
PPR, lito
Q Irsllis
doSoúds

turno

Ú ni c o
de tra

b aI h o

em jornada de seis horas. Mes
mo que o secretário munici

pal de Finanças, Sigmar Beno
Lucth, tenha dito recentemente
que tal medidanão representará
uma economia significativa, o
prefeito entendeque, com isso,
sé deixará de gastar somas

representativas como luz, água,
telefone, transporte e combus- .

tíveis, entre outras coisas.
O assunto, segundoopróprio

prefeito, está em estudos

internamente, podendo a jor
nada de trabalho, a princípio,
estender-sé 'entre o meio-dia e

18 horas. 'Vasel também não
tem em mãos, segundo disse

ontem, números sobre aecono

rniaque representaráaextinção
da secretaria do Bem Estar
Social e secretaria Geral. Ape
nas informouquecargosdecon
fiança exercidos por pessoas
ligadas ao extinto PPR (hOje
PPB) serão extintos por causa
do rompimento da coligação
com oPTB.

O útÚCO a permanecer no

cargo, segundo Vasel, é o

secretário de Saúde, lrineu

Pasold.quenaopíniãodelevem
prestandobonsserviços à frente
daquela pasta. Paralelamente,
está em andamento uma

sindicânci a internadeterminada

peloprefeito nos departamentos
ligados à extinta secretaria do

Bem Estar Social, cuja titular
era sua esposa, Maria Luiza
Vase), Ö auditor geral, Flávio
Miorelli, foi indicado COIllO

presidente desta comissão que

Pasold: trabaiho tido como bom

tem como membros Norberto
Knaesel,' �o Instituto de

Seguridade dos Servidores

Municipais e Adejaime Raitz,
adjunto da secretaria de Finan
ças.

Sobre as pressões que vem

sofrendo dabancadadoPPR na

Câmara de Vereadores, Vasel
diz que não teme retaliações a

respeitodeprojetos doExecuti
vo. "Todos, sempre, contém
interessesdacoletividade", dis
se o prefeito, acrescentando,
em tom de ame_aça: "se isso
acontecer vou jogá-los contra a
comunidade". Teoricamente, o
prefeito, depois de romper com
os vereadores do extinto PPR,
tem apenas cinco votos

favoráveis naCâmara: Evandro
Liscano, Lio Tíroní, Marilze
Dornbusch, Rudolfo Gesser e
AdalbertoFrankoviack,esteúl
timo presidente da Comissão

.

Especial de Inquérito que in

vestiga denúncias sobre

irregularidades na comercia

lização da logomarca Schüt

zenfest, adquirida pela prefei
tura da empresa Maria Chica

Confecções, cuja proprietária é

irmã do secretário Balduino

Raulino.

Vasel, porém, é quase que
categórico ao responder sobre
isso: "não quer dizer que terei

minorianaCâmara", profetiza
o prefeito em tom de mistério,
deixando transparecer que al

guns vereadoresdoextintoPPR
já estariam arrependidos de

fomentarem a criação de CEls

(duas) que apuram denúncias

contra sua administração.

Miorellipreside sindicância

REAT,IVANDO

DávioLeu
-

coordenadorpolítico do deputado
estadualGeraldoWernínghausna
região, diz que o PFL de Mas
saranduba tem outros nomes dis-

poníveis com boapenetração jun- �.

to ao eleitorado em função de um
trabalhocomunitárioque realizam
há muitos anos.

PPBfaz reuniões Balduinodizque
para oficializar a Schützenfest
partido na cidade

.

é superavitária
Jaraguá do Sul- o secretário

de Cultura, Esporte e Lazer,
BalduinoRaulino, disseontem que
a Schützenfest, em sua edição do
ario passado, foi superavitária, ao
contrário do que foi ventilado re

centemente pela imprensa local.
Munido de urn relatório que con

tém as receitas obtidas durante os

dias dafesta, Balduino contesta os
que afirmam que o evento não é
lucrativo (declarações recentes,
neste sentido, foram feitas pelo
secretáriómunicipal de Finanças,
Sigmar Lucht).

Osnúmeros do relatório, entre
gue ao prefeito Durval Vasel,
mostram que a 6" Schützenfest
teve urna receita bruta de R$
424.334,85 contra uma despesa
de R$ 388.131,21. "Tivemos um

superávit de R$ 36.203,64", ob
serva o secretário, acrescentando
que a Oktoberfest, em Blumenau,
com cerca de 1 milhão de visitan
tes, teve 1ucro de pouco mais deRS
26 mil.

JaraguádoSul-O empresário
RainerModro é um dos nomes já
mapeados pelo Partido Progres
sistaBrasileiro, o PPB, resultante
da fusão entre o PPR e o PP, e que
tem como presidente nacional o
senadorEsperidiãoAmin. Medro
poderá ser o vice-presidente da
comissão provisória do partido
em Jaraguá do Sul, segundo
informouodeputado estadualUdo
Wagner, caso este aceite presidir
a nova sigla nesta fase de

formação.
Wagner,quepretendemanter

se à margem do conflito entre

lideranças do PTB e do extinto

PPR, partido pelo qual foi eleito,
desde segunda-feira, 18, articula
conversäções paramontar o novo
partido nomunicípio com !l0mes
que expressem, politicamente, a
forçauecessäríaparacompetir em
igualdade de condições nas elei

ções municipais de 96.
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r; DINHEIRO

Prodem· libera recursos par« MENORES, •.•

.
.

.

. Conselho tutelar registra
.
a geração de novos empregos alto índice de ocorrências

,
. '.

SECA

Samaeadverteparaestiagem

.Jaragoádo Sul -Em apenas
i ,três meses de atividade o Prodem

(programa de Desenvolvimento
: Municipal) já a provou 33 projetos,
gerandO um movimento financeiro
de apro-

::':;� R«UrsDS d.
LlOO e Dli 80%
mnapro-
posta' de do valor
geração ,J. •

de 24'4 liDS prD/filOS'
.;, iIoVosem

pregos.Alinhadecréditoédoßanco
doBrasil e o acompanhamento téc
nico do Sebrae. Os juros são de 4%
'ao anomais 'IR e o prazo de paga
mento varia de acordo com cada

projeto.

Jaragoá do Sul-A prolonga
daestiagem demais dedoismeses,
também pode afetar o abasteci-'

mento-deágua tratadaem Jaraguá
do Sul. O' alerta � do diretor do

Serviço AutônomoMunicipal de '

Água e Esgotos, NelsonKlitzke,
embora garante que, por enquan
to, não há nenhuma intenção de

,

sepromove:.:um racionamento na

distribuição. Segundo ele, isso só
ocorrerá se nos próximos trinta
dias não chover o suficiente nas

regiões de nascentes dos rios res
POnsáveis pelo abastecimento da
cidade - Corupá e Schroeder.
Diz odíretor que em algumas

regiões da cidade, como nosbaír-
, ros Ilha daFigueira e Águas Cla-
, ras, a situação já é -de preocupa

,'�, ®>. Nestas áreas o Samae provi-
� ••

'

denciaacomplementaçãodoCOß-
J. sumo diário através de um siste
r llla 'independente localizado no

'(morro, da Boa Vista. Segundo
�:\Nelson Klitzke, os pedidos de
; •.
novas ligações tem aumentado

,,: COnsideravelmente, chegando a

. � média de 20 por dia porque
, mllItospoços residenciais jáestão

'Secando.
Este trabalho adicional, revela

o Prodem tem seu ponto de par
tidanaformaçãodefundosdedesen
volvimento, no âmbito de cadamu
nicípio interessado, com opropósito
de estimular..a geração de empregos
e rendamedianteo fortalecimentode
micro e pequenas empresas, Para a

efetivação do Prodem foi necessário
a formação de um conselho, 'consti
tuídopor representantes do governo
municipal, sindicatos patronais e de
trabalhadores.Desde queo progra-\

ma foi instituído, o conselho já se:

reuniu três vezes para análise de

projetos apresentados. ,

O Fundo de Desenvolvimento

Municipal visa a geração de empre- ,

goseaumentodarendadostrabalha
doreseprodUtores,dequalquerramo
de atividade, além de oportunizar

I '

�: economia necess4rio'

o diretor do Samae, tem prejudi
cado, inclusive, o andamento de
outras obras. O conselho que ele
dá é o de se economizar.água em
qualquer situação, utilizando-se
apenas o necessário ern<l,palquer.

EAAL CORREIODOPOvo-5 '

Jaragoá do Sul- O Conselho Paracriançascomcasos sérios
Tutelar da Criança e do Adoles- de agressões físicas ou abandona

centedeJaraguádo Stil constatou das, existem as chamadas "famí-·

recorde de atendimento no mês lias substitutas", que são famílias .

de agosto, quando foram que se. cadastram no Conselho e

treinamento e capacitação aos em,

presários e' aprimoramento de suas'
aptidões. 'Os recursos são preveni
entesdeumpercentualanual.convê
nios, doações de entidades.públicas
ou privadas. registrados 110 casos contta uma

Os prazos para pagamento são média mensal de 70 ocorrências.
fixados em função do tempo de exe- As denúncias são feitas por pa
cuçãoedacapacidadedepagamento
do empreendimento e dos rentescu'membrosdacomunida-

beneficiários, com prazos que vari- de e' revelam situações de negli
am dedois a cinco anos. Os'Drianci-

.
gência e abandono dos pais para

amentos concedidos não poderão com os filhos.
ultrapassara 80%dovalordoproje-
to. Somente Serão aprovados ospro- Estes problemas,. segundo a

jetos que visem a ampliação daem- presidente do, Conselho, Elizeth de casa para ficar com a família

presaemaiorofertadeempregos. O Garcia, acontecem devido à substituta quando há uma negli
programa não contempla pequenos desestruturação familiar, carên- gência muito grande", enfatiza a

. e micro empresários que pleiteiam
ampliar o capital de giro.

cias afetivas, alcoolismo e situa- presidente do Conselho.

ção econõmica, "Anossa região, O Conselho da Criança e do

apesar de rica, tem 'pouca infor- Adolescente conta com alguns

assinam um termo de guarda,
dispondo-se a ficar com a criança
durante um período, nunca Supe
rior a um ano. Em alguns casos,
a familia acaba por' adotar esta

criança, mas para os casos de

adoção o assurito é encaminhado

ao Fórum. "A criança só é tirada

mação social e cultural", conchu,
Quando a denúncia é feita; o pri
meiro passo dado pelo Conselho

é no sentido de orientar as pesso

as, através do diálogo. Quando há
reincidência, o Caso é encami

nhado ao juiz. Outros casos que

acontece� são os de crianças que
não são registradas; geralmente
vindas de outras regiões, quase
sempre do oeste catari-nense e

interiordoParaná, e crianças que
estão foca da escola.

programas, como o Programa da
Saúde Mental e de Apoio às Fa

mílias. No caso de pais alcöôla- '

tras, estes são encaminhados a

casas de recuperação, No entan

to, diz Elizeth, "precisamos de

mais programas para melhorar

mos nossa estrutura de atendi

mento". Hoje o Conselho conta

com três voluntários de órgãos
governamentais e outros três

membros da comunidade, tendo

apoio' da prefeitura.

Nota deAgradecimento
Os famHiaresenlutados de

LucianoZSpella
aindà consternadospelo seu falecimento no
último dia 13/09/95às 20:00hs, com a idade
de 35anos, vempormeio desta agradecera
todos amigos e parentes que de uma forma
ou de outra se'solidatizarafn pelas palavras
de .conforto, manlfestaç6es de carinho, aos
queenviaram f10rtiS e coroas.
Convidam a todos,paramissa de 711dia, sexta
feira (22/09) às 19:30hs - Igreja Matriz 'São
Sebastião - Centro.

situação, evitando-se o desperdí
cio nestes dias de verão antecipa
do que ocorre praticamente em

todo o pais com temperaturas se
melhantes às registradas nos me
s� de dezembro.

A ramflla enlutada
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GERALCORREIODOPOVo-6 'JaraguádoSul,20desetembro

IRREGULAR

lustiçafechafábricadefarinha RR;;i�;�1 sim, co
de ossos em Três Rios do Norte muito orgulho (.

presidente que coordenaoS
mentolER".

'

O Fluminense
"Em 1878, quando foi

,

do o jornalO Fluminense oi;

dizer de Luiz Antônio Mo
RiodeJaneiro (ANJno93,p.c '

com sede em Niterói - ,

.

separadadokíode.Jeneíropx
minutos de barca ou"
quilômetros de uma ponte
eSilvaquase seQl(>re engarraf
-oBrasilaindaeraumamo

Voltando ao assunto do gosto
pela leitura dos jovens em idade

escolar, vale apenalembrarqueo
mêsdesetembroproporcionapelo
terceiro ano consecutivo o que se
convenéionouchamarde "Direito
da criança" é o tema do LER
95", que promove concursos de

.redação em todo o Brasil,
ol!jetivando estimularohábito da
leitura entre os estudantes.

DizojornalistaCarlosMüller/
Brasília, "neste ano, porém, o
C6mitêdecidiuaprofundaraques
tão e abordar aspectos críticos do

, ensinonoBrasil e da importância
de que os jovens adquiram o

hábito da leitura.
normalmente, a fábrica precisa, Apesar das apocalípticas es-
além de retirarjunto a secretaria a

licença de instalação e operação, peculações sobre o próximo (e
"o quenãopossuía", a construção sempre adiado) desaparecimento
de um pavilhão isolado que não '

da "Galáxia de Gutemberg", em
prejudique omeio ambíente. virtude do advento, da "Era da

,

, lnformação",dadosintemacionais
indicam que embora a mídia'

impressa tradícional venha osci
landodentrodeuma tendênciade

J araguá do Sul- O juíz da
�a Vara Civil.de Jaraguá do Sul,
César Grubba, oficializou ontem
de manhã" o fechamento da
FábpcadeOssos Theila-cker, em
T rês '

Rios do MolehtlirDNorte.
-

Segundo
opromo
tor,omal

.l1li'
;

/lO rtlgloD
i/leDmDdtlvo

cheirona
re g ião, morodDr.
foi o

principalmotivo que levou a Jus
tiçalacraro estabelecimento. "Um
abaixo-assinado foi enviadopara
o Fórum, além de três avisos por
escritodasecretariadeAgricultura fábricaerausadapáraafabrícação
e Meio Ambiente para a fábrica

-

de adubo e a complementação de
regulamentar todos os papéis", ração para bovinos.
garante Grubba, acrescentando De acordo com o secretário da

,

que os proprietários já estavam Agricultura do município, Ingo
saben,do da irregularídade. A

,

Paulo Robl, para funcionar

"Rio", mas na Corte, como'
referiam à cidade. Do outro 1

'

da Baía da Guanabara,
Fluminense completa 117 an

, Desde entãomuita coisam

a capital do Estado, o Brasil e:,
própria Imprensa. Vizinho

- "

�

grandes jornais como O GI
' .

Jornal do Brasil e O Dia,"

, .

RoblQ.}irma.que fdbrka flcaráfechsda aU'd regulamentação

RESOLVIDO

lhama autorizapôoo de árvores no centro
levar aos seus leitores todos'

'

assuntos que interessam ao Esta�
do do Rio, sem descuidar ,:

queda, nuncaseproduziuedifun- qualidade que a concorrência
diu tantos textos, em particular obrigaater. "Éstamosprocurando',
através das chamadas novas sermais dinâmícos emodernos'[
tecnologías, Não é àpenas o des- - define o editor-executivo Tossa�
.tínó das empresas jomalístícas FIlhó.

'

que estáassociado äformação do ' A reforma de O F1wnin�
hábito de leitura e da capacidade incluiuacomprasdenovasunida-,
deprocessamentoe compreensão des de" off-set para melhorar a,
dos conteúdos escritos por parte impressão a cores que o jornal*,
do cidadão do futuro. A própria apresentahápelomenostrêsanci/
dePlOcraciaeodestinodosindiví-, Quando estiver concluída If,
duos num mundo ,integrado e refonnulação,ocademoprincip81;\
competítívodependemdoespídto . passará a ter 12 páginas, com �c.
cótico ebem infonnadoque só se possibilidade de abordar ,noVost
fonna através da leitura, enfatiza assuntos e até ganhar stiplemen�,
Pedro Pinciroli Junior, o vice- tos". (E.V.s.)

I, Jaraguá do Sul '- Acabou a
.

'

discussãoentre asecretaríamuní- ,

cipal de Agricultura eMeio Am
biente e o Ibama sobre a poda de
árvores que fazem parte da

urbanização da cidade. Fiscais

daquele órgão federal haviam

embargadoo trabalho sobaalega
ção de que o corte estava sendo
feito de .maneira írregular, sem

obediência a .critéríos técnicos
estabelecidos em normas do
Ibama. O secretário Ingo Robl
admite que algumaspodas foram
feitas "demaneira drástica",mas
justifica dizendo que não havia
outramaneirapara impedir sérios
prejuízos àrededeenergiaelétrica.

Embora autuada a prefeitura
não foi multada e, com base em

documento" do engenheiro
agrônomo Marcelo de Souza
Machado Crestano, da secrétaría

. estadual de Agricultura de São
Paulo,obteveautorizaçãopatadar
.connriuídade aos serviços,
reiniciados ontem. A autorização
foi concedidapelo superíntendente
do Ibama emSantaCatarina, José

, Chaves, em ofício endereçado ao
secretário Ingo RobI. Co"'.M"'" sitio embargllllo.

, ESTADO DE SANTA CATARINA ,:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL .

;"

UTILIDADE PÚBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE' JARAGUÁ DO SUL, sollena",
'compár�clmento do .sr. JEAN CAR!,;O FRE.lBERGER e da Sra., 'i;
MARILENE DOS SANTOS, no prazo de 72 ('Setenta 'e duas) horas,";;
para efetuar sua admissão Junto à Divisão de RecursQs Hum�no$.

'

Na impossibilidade do comparecimento da. mesma, entrar em

contato com o telefone 37:1-0988 ramal 232.
ALAIR LESCOWICH

Diretor da Divisão de Recursos Humanos
r
i
I,
I

I
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Claseificados de

Vende-se umaloja de Auto
Peças em pleno funciona
mento. Aceita carro, tele
fone, terreno no negócio.
Tratar 371-9787 cl
Reginaldo ou Luis.

CONSOLES SOB MEDIDA PARA
AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES

INSTALAÇÃO DE SOM

Rodovia BR-280 - km 55
Guaramir1m - SC

Fone: '(047) 373-0194

!.;';, .....
"

.Aulas em micro 486.
Cálculos em planilhas
eletrônicas (Quatro-Pró) ,

desenvolvimen to de

formulários·; Tratar 371-
5764 cl Jussara. 'Aulas particulares de Äul� emmicro 48� - Desen

inglês, sextas-feitas das' "vol�en� de Planilhas EIe-
_

9'OOh à 12'OOh -sáb' do
trômcas (cálculos). Trabalhos

. s s . ,s a s datílogrãficos. Fone 71-5764'
das 13:30hs às 16:3Qhs. cl srta. Jussara.
Tratar371-0775c/ViViane ...;;..;..__'__---
(na hora do almoço). Vende-se bicicleta Ranger

vermelha 2 meses de uso.

Preço R$ 100,00. Tratar
372-1085 cl Ricardo.

Troco telefone coml.' em
Brusque por telefone em

Jaraguá do Sul. Tratar cl
Peíxer 371-1919.

ADMITE-SE

Manicure - Pre.cisa:se
urgente com prätíca e

referência. Fone973-5;;86

Para trabalhar na Empresa Tomaselli S.A. em
Schroeder-Se - "Técnico de Segurança no
trabalho". Os interessados deverão enviar

, curriculum pàra cx.e 74 - Jaraguá do Sul- SC
Cep.89.251.970.

* cneve« 01 minuto "
. ,

* Inst: Fechadura Segurança

R. Relnoldo Rau, '21 - próx. Estr. de Ferro
'·F.: (041) 372-2467 e 371-7357 - End. Res. Rua José

Emmendõerfer, 862 - Jaraguá' do Sul - sc

Pedras: ,São Tomé, ardosia,
miracema, madeira. rajada,
',preta brilh6sa, bolacha, pati
pave,pedrasmuro e revesti
mento em geral

Flua Silveira Junior sine
Fone 373-0027

próximo do ginásio de Esportes
Guaramirim • SC

\

Rua Roberto Ziemann, '�175 - Bairro r7ernlf�wicz

Jaraguá do Sul - SC

MODA
FEMININA

E MASCULINA

Av. MaL Deodoro da

'Fonseca, n"23
Jaraguá do Sut-SC

Fone: 72-3690

,RELOJOARIA ZOZ 'LTDA.
Iõias � Relógios e Presentes

Além de Consertos de Jóias e Relógios
.

• , .

I .'
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. CORREIODOPOvo-2 C LASSIFICADOS DE OFERTAS
.

Jaraguâ do Sul, 20desetembro de 199§'

�r8io's Cabeleireiro
Penteado e maquilQgem para noivas - Cortes -

Maquilagens _. Químicas - Manicure.

PREÇOS eSPECIAIS PARA CONFIRMAÇÃO E 1- COMUNHÃO

• �'--'-.l_J HORÁRIO '--'-.l'--'-.l'--'-.l.;
J ' TERÇA A SEXTA DAS J
J 8:00 às 1'2:00/13:30 às 20:00hs j
J AOS SÁBADOS DAS J
J
8:00 às 12:00/13:00 às 17:.00hs

.J
R. Athanásio Rosa, 363 . Guaramirim - SC

o AROMA E O SABOR DOS BONS TEMPOS VOl�ARAM

PANFICADORAECONFEITMIA
""

PA08V1NHO'
Abertodiariamentedas 06:00às 21 :OOhs,

inclusivedomingos e feriados
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 915 I Centro

.

Rua Venâncio da SUva'Pc:irto, 225 Vila Lenzl
(Próximo Wea I)

Fone: 372-1243

Almoço em quilo'
Melhores lanches

.

Av. Mal. 'Deodoro, 666
ào Jado do Divina

Melhor café da manhã,
Almoço em quilo

Av. Mal. Floriano Peixoto, 59..
em frente a Marrakech 371-2489

• _. CRC·SC

Serviços 1501.

Contábeis
UMA EMPII:SA INFORMATIZADA
p,..tação de Serviço. Técnico. - Profi..ionai. capacitado. _

.

Orientação Filcal, Recureo. humano. - Abertura de firmu;
/

contabilidade em geral

�lW�©�

��m� OO�fbfg��
Rua José Menegotti, 323 - Sala 1 I

Bairro: Nova Brasília - Jaraguá do Sul - SC
FONE. (047) 371-8787
FAX: (047) 372-0318

DIVISÃO DE CONCRETO
Rua Joinville, 10.16
DIVISÃO DE PLÁSTICOS
Rua Bernardo Dornbusch, 85
MATERIAtS DE CONSTRUÇÃO '

Rua CeI. Procópio Gomes, 89

eemer
� PANIFICADORAECONFEITARIA

� TECNOPAN
PÃES - DOCES EM GERAL - FRIOS -

LANCHONETE - GÊNEROS ALIMENTíCIOS

RUA BERNARDO ,D.HUSCH; 2208
VIU LALAU - JIRlGUÁ ,DO SUL - SC

AGORA VOCÊ TEM LUGAR CERTO

PARA SABOREAR AS MAIS

TRADICIONAIS PIZZAS
,

.

NO MELHOR RODíZIO DE

JARAGUÁ DO SUL

TODAS AS r,lOITE, das 19:00 ÀS
.1 23:00hs - MENOS às 2<ls-feiras

ANUNCIE,

OSEU

MENU.

371-191.9

• Buffrt com 10 tipos be' comlba·

'�U�11t� a 1\$ 4."0
• Comlba� kilo à 1\$' 6.00
• 06 tipos b� salàba
.• Sobrem�sas
• Aos boml1150S. cl1u.....asco
• Aceita-s� �11com�11bas b� �am�s

; assabas aos boml1150s
• Aceitamos ,.�s�as pa,.a f�stas

, m15�al
RUA 28 DE AGOSTO, 1603 - CENTRO
GUARAMIRIM - FONE (047) 373-0101

'--'-.l '--'-.l, .....J '--'-.l
.

'--'-.l .....,.J '--'-.l '--'-.l '--'-.l .....,.J ---l '--'-.l ---l ---l __j. '--'-.l '--'-.l ---l ---l
.

.:-J
,

_,,.,. Válids dI) Na a,;eleltaeão öste el"M; - �
dis 11 III,. 8 2 ,"izies i. iireifl à 1 Jamö Vilk. rJ
311/11,."S . ..'

Rua Epi'tácio Pessoa, 263 - Centro
J 1II.II.. l.·.RIIS... ·ÂlUlIIfI·�ISII.·SC 973-8991 J .Ja'raguá do,Sul _, Rio d9 Sul
• '--'-.l '--'-.l __J ---l __j ---l' '--'-.l' __J ---.! '--'-.l

. .....,.J '--'-.l '--'-.l ,---' .:-J�. ---l _j .,......J .....J, --l '--'-.l '--'-.l ---l ---1 ---l'. �iiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�

DISQUE PIZZA 371-7154
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·Cla�ific'ados de
.�

,Iínic,a Sao Ca.nil.o
. Dr'� Marcos Fernando F. Subtil·

.
.

iiiii\_._fli�1i:�::'
,

::::::::':�::::JIIIII_:i\_III;iiilll.l:irii:;
Medlolna do Trabalho· Fratura•• Urglnola.
Doeliva. de Colun., Le.� dei ..porte· Clr,urgla. do Joelho

. EXam..: adml.. lonal•• deml•• lonal. e perl6dlcc*
Hor6rloa atendimento: 8:30 ii. 11:30 e 14:00 ii. 18:30h•.

DR. DOUGLAS FARIA CORREA ANJO
.-

.,; 'Angi()logia - Cirurgia"Yascular
-Ctrurgto rlástica de varizes
Tratamento de microvarizes

; CENTRO DE ATENDIMENTO INFANTIL
. 'Clínica Pediátrica São Franciscode Assis

.:Dr. MoacirZanghelini
CRM�997

rDr. Luiz M. Gonçalves
CRM 1633'

'. JoséAbflio Machado Filho
CRM 3381

t». AirtonL. Weber Silva
, CRM 3158

'i ),Jua Dr. WaldemiroMazureehen, 67
'; :i4llraguá'do $úl- SC

Com certeza o ritmo acelerado dos anos 90 seria ainda rnals :

estressante se as academias não existissem. Isso porque, além de
oferecer todas as vantagens dós exercídos, elas ainda são o lugar
onde se vai encontrarpessoas para passar bons momentos e relaxar
Daí 'a razão da:

.

� �Oficina .� �
( < do eorpo / )
r �

RUÀ ATHANÄSIO DA ROSA, 249
FONE (041) 973-8518 E 373-0580
Esperamos você para:

, Centro de Estética com tratamento completos e eficazes
. Faciais· Corporais � Depilações - Salão de �eleza (unissex)
,- Academia: Giná�tica tocallzada, condicionamento físico,
alongamentos, gluteos, avaliação física, musculação e dança de
salão.

'

Todo isso e muito mais para este rnêsde setembro'
'

.

-

Continue acreditando e nós faremos o possível para corresponder

Ora. Ursula Koroll
.

Psicóloga Clínica
, CRP 12/00751

Dr. oatNévio Alessi
. Dentista
Convênio • Odontb-J�IJaguá

'CR02964,

..Ora. Marlene I. da Silva .

Nutricionista
CRN-22287

.

Dra. JeaneteMiriai'n Piske
Psicóloga Clínica - Ludoterapeuta

, CRP-12/00937

Ora. _Márcia N. Gasparini .

CI (nica Médica
.

C{1M6294

Dra� Margareth F. da Silva

Fonoaudióloga
CFF4456

Condicionamento Físico'
,�!Vàtação � Hidrogi"ástica.·

Ginástica Localizada

,Rua'. Prof.Antonío E. Ayroso, 763
VUa Ienzl -Joroquô dê Sul'- sc

)
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Classificados' ,de
,

, - 1.�

Vende-se. Voyage cinza
Vende-se ou troca-se por Vende-se Fusca 1600 ano '

.
Vende-se Escort XR3/84 Vende-se uma Mercedes

. metálico/83 em ótimo esta-
carrodemaiorvalorPassat! 76, ótimo estado. Valor R$ do. Preço R$ 4.000,00 ou

.

cor preta vidro elétrico, teto B enz modelo c 220
.

75 em ótimo estado. Valor 3.000,00. Tratar 371·2979 aceita carro de menor va-
solar. R$ 4.300,00. Tratar Elegance, cor prata, zero

.

R$ 2.500,QO.lnteressados cl Edson. lor. Contatos 973-8942. 372-25(j3 (urgente). km. Valor R$ 53.000,00 e

, tratarnaR, AngeloRubini, r�:;-�:;:;'�=;;::==:""��=��::::-�_""":�":-�-_
309�)U fone 372-22,65 com .

,r-----.......-..-----..........-.,....,.. ,-----0.:

César. ,,1I'.. IG�L1.61 ,I KÖMS! 1-, ISAVEIROI �.". ." ...�.'.'

'

..�".- Vende-se ou troca-se por ,

.

carro de maior valor Na Menegotti veícúlos você poderó 'adquirir a sua
CIrevette/85emótimoesta- cota do cons6rcio nacional volkswagen dos veículos
dO_,'aros de liga leve, som, kombi, saveiro e go11.6 •

todo equipado por R$
4.500,00. TratainoR.An-' LIGUE AGORA,gelo Rubini, 309 ou fone

372�2265 cl Cezar. OU VENHA VI$ITAR,,"NOS I

assumir 12 prestações',
consórcio.Tratar(047}J:
6742.

"

PROMOÇÃO
LAVAÇÁO DO 'SEU•

.

CARRO POR�APE"ASPPara nós, seguro não é só garantia de riscos',
Seguro é Prestação deServiços

SEGUROS GARCIA
Rua Expedicionário Gumetci(JeIo da Silva, n990,
.19andar, sala 2 - Fone/Fax: 71-1788

Jaraguá do Sul- SC
. .

AUTO NOVO'
VEíCULOS'R.

P.ugeot 40S GL ;bord& , ; 85
DlploIllllta4.1,s bord& (I'IIrklllde) 82

ªt�:i:������������:��:��:��}�i�!��������:·:·:·:��·:��::�}�:���:�;�������������������������E
,Ool bege mel : : 90

�::c;:.::;:::::::::::::::::::::::..::::::::�::,�;.;;;;t.:.:::::::::::::::::::::::::::::::.:.:..:.:::::::::::::�.
Voy.'geCL ga'Olln , pr.1e 88
XR:-3

, ..uul mel m 88
Monza SLJE ;v.rmelho" 88
DelReyOUI ' ; v.rd.met••• : 88

.

Chevett. SE ;; v.rd. mel 87
Eeqolt� 87
Monza SLE bl'llßco " : 87
P t. " , br.nco.: ·

, , 80
Fu_ bl'llnco 85
F-1000Sup.r gr8lft!l " 84

·:��;;:::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::��=nc:�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
�::::�·::.:�::::.�::::::::::::::::::::::::::::��:;;í::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::
Ch.vett.SL : .. · : : , .82

, �=�::::;::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::=�:::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::�
FI8L .. , .b,..neo 81
GoI : bl'llnco 81
CD 10 BQI.�lr br.nCl , 76

" !

,J' NOSSO DOM

:::�:�'·h·�ARA. O TRANSPORTE
·'1' J É VITAl PARA.

.

SEU NEGÓCIO -,

: '$'
ÁGIL E"SEGURO

,
.

VelSaltsGL.2.0 94: ;; c�aoh.nbo-�lIIo�r R$15.500,00
Sariana GLS , 89 Azt!- CQITIllllo R$ 9.000,00
0I""y'500 ! , 87 : ; .. Blanco : , : .•.R$ 5,500,00

•

.. Ulo CS." " ; 87 :.; VermllhO :.;.� R$.6\000'OO

�;:��..::..::..::..:::::..::..::..::..:.::..::..:: �.::o�..:·.� ��.·.�· :·..:·: 'X.:: :::�..;·.·.:: ::�:: .':
Pasal- GLS 8a ,AzII , i.:.; , R$ 3.000,00 ;�

I' .pa�a tLS _ k .8a, Bral(:O _ �; R$ aooo,oo,.
.

Jbsca 1500 " _ " 72. Doul8do_:.� : .' R$· 2.500.00
MOTOS ."
XtX 250 , ; :88 Vetmé..;, : R$ 3.300,00 ,"
Xl. 1�.;.•. , : 84 V8nnelía ::;.•. : � R$ 1.800,00' .�'
CicblOOlor MOllll'k ; .. 88. Vennella " .. , .•..•.� ,.: R$ 500.00 ':

Clcbinoi0rMooalk. : s9 Plata. ;;;: ;.. , .. ; R$600.oo.' '.

Ci®lOOIorMonak... ; $� Ptelilke�Jla.:..� , :.R$65O,00· '1
.:••

" VIOI.,KSVAGEN 6.90 IMPErA'CEL· �,C/BAÚ 1;. :C'
ACB.TA-sÊCARRO DEMÉN,O,R vÀL�'

,

'tl 1 �

'i' .�. 0,0

Rua Joinville nQ 3573 - Fone (047) 371-9822
JARAGUÁ DO SUL - SC

AUTOMÓVEIS OK TODAS AS, MARCAS 'E
MODELOS À PRONTA ENTREGA! APROVEITE!

. ÓTIMOS DESCONTOS, NAS CD,M,PAS -EM DlN.HEIRO!

p
ItMenegoft! ,!a,nsa pra v�ce.A a melhor'promoçãode peça's originals do ano :11 PROMOPE�.II .. -

LI·GUE AGORA OU,VENHA VISIT�R·NOS I

,
.

c
>

. I DISQUE PB�AS 371,.12811
. \
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,

'.:;

Já incluso
frete e pintura

. 'metálica

,
J. incluso

"'rete e pintura
lIIefálica

In.....$ 3.720,00
+ 24 de" •• 513,00

Já, incl.�o
� frete e pint�ra

/.etálica

Já i�cluso
'rete e p�ntura

metálica'

Jaincluso
'rete e pintura

metálica
.�

C.t. 1111•• 'R$ 5••7.... ..

ca320 + 24 :... RS .23,...
.......,'4.6a.,00

"

+ 24 d. RS 'Meaa

.r

C4$�ipm�t@
.

.

Já lacluso '

1.... , e pl...t.ra
mel.,.cá ','

.t. In,r.. iS 4.5.0�.Ó "
_ ,

H 022 + .2 ... RS .7.,00',

-

Já inclu.o
�, .... "

&ete e pintura,� �,
,

..e.allca

c.t� ·E•••. IIS' ·�••2.,..
a_I + :. ..
'. ,
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INVESTIR EM IMOVEIS ·CONTINUA
, .. ,

SßNDO OMELHOR NEGOCIO!
,-

Assoe, Imobiliárias'Jaraguä do Sul

Classificados' de
,

Vende-se terreno com Vende�se .casa de alvenaria
600m2 (área nobre da Bar- ,em Joínville, ,4 quartos, 1

ra) ou trocá-se por carro, s�te, terraço, sala de fes�,
ValorR$ 16 500 00 (nego- garagem, para 2 carros; sala

ciável). Tra� 973-8942. de estar, sala de televisão.
ValoeR$ 30r000,00.Conta-
to fone: n -9822.

Vende-se terreno com

600m2 (área nobre da
Barra) ou troca-se por,
carro. Valor R$ 16.500,00
(negociável). Tratar 973-
8942.

EREAL.

Compra-se apto. com 3
quartos e garagem em

Jaraguä. Valor até R$
\ .

.
.

37.000,00. Tratar (047)
372-0525 cl Beto.

Vende-se casa- mista em

Joinville Rua Américo
Vespücio, 95 - Bairro

.Copacabana, com 3 quar
tos, 1 banheiro, garagem
pára 2 carros, copa, cozinha
e lavandeira. Valor R$
18.000. Aceita-se carro no

negócio ou casaemJaraguá.
.Tratar 71-9822.

liií:lí'li:l!�].�I:I:I·[IIIII;ii::::::::.:::::·':;::;;;:·:·;:·:·:::II,:lj,llii.:.t;:;:;:;:::;:;:::�:;:;:::1111111·:::;;;:;:�;::l:::)l:.:,......

Engenheiro Benjamim Gastão Magalhães Ir,
o

.

- PROJETOS E PLANTAS RESIDENCIAIS E OOMERCIAIS
- GALPÕES E CONSTRUÇÕES EM GI:RAL
- AVALIAÇÕES E ORÇAMENTOS

.

<

!

- LEGAUZAÇÃO DE QBRAS I

- ACESSORIA TÉCNICA EM OBRAS

Rua João Jànuári� Ayroso, àao - fundos - Jaraguá:-Esquerdo
Fone: (�47) 913-&442 - Jaragué do ,Sul -. SC

rVende-se terreno'no Lot.
Champagnat de 600m2•

, ValorR$ 32.000,00. Tratar
(047) 372�0525.

Vende-se apto. no Edif.
Carvalho. Valor, R$
75.000,00, à vista. Tratar

(047) 371-6742.

'0'
.

,.
"

.

,
'

'. . ..'
.

RIMÓVEIS
.

INTE
.• CRECI091�J

8J� Rua'i!��o-?��� 197
IMOVEI!� /

'CRECI 1741':J
COMPRA .. VENDE • LOTEII '!' IDMINI5TH • INCORPORA

,

ESTA'E
,

_ A

PA,RAVOCE

CASAS,
* Sobrado c! 31O� {Rua 36 - Próx. Apae - Piscina/Sauna/Gar. 3 vagas/Semi-Mobil.) - R$ 190.000,00 'Aceita imóvel/parcelar"
.* Sobrado c! 300m" (Rua Conrado Riegel- Próx. Ferra Velho Marechal) - R$ 120.000,bo 'Aceita imóvel menor valor /carro'
* Casa alv. c/200m" (Rua Vitorino Stringari - Próx. W� I- com. piscina) - R$ 70.000;00 - 'Troea por apartamento'
• Casa aIv. c!96m" (Rua Equador - 59 - Centro - Pröx Hótelltajara) - R$ 60.000,00 'Aceita casaaté R$.30.000,OO'

/ -'. �

* Casa alv. c/140m" (Rua Horácio Prac,li" 161 - Préi<. Condomrnlo AZaléias) - R$aO.OOo,OO 'Aceita Carro/imóvel- Valor" ..
* Casa alv. c/110m" (Rua'Cristir�Jjauer, 91- Schroeder- Próx. Salão Barchardt) - R$ 25.0,00,00 'Aceita carro/Párcelar"
• Casa alv. c/190m2 - Terreno .c! 6.562m" (Rua Princesa leabef - 547., Schroeder),- R$ 80.000,00 'Aceita Pà.rce�r"
* Casa.alv. c/1701Ti2 (Schroeder- Av. Mal. Castelo Branco - Prõx, Trsvoj- R$ 30.000,00 'Aceita carro/parcelar'. ,_.

.

.

-

.'
.,' \ '. APARTAM-ENTOS

'

.

.

. * ReS. Amizade (2 qlos ... garagem - bloco 2 �'3° andar) - R$ 18.0ÓO,OO ,+ 265,00 p/mês CEF -"(\ceitá carro até, R$ 9.000,00' ,

* ·Ed. Schióchet Ci 156m" (1 suite + 2 qtos - cozinhamontada) - R$ 50.000,00 + FinahC. CEF "Prestação R$ 391,20 + 8 aros'

, *.Ed, Argua (cobertura Duplexern alirssimo padrão - Toda mobiliada +,bibliotetia/barzinhOlJareira. Eltc) - R$ 160.000\00
* Ed. Carvalho c/184m2 (1 surte + 3 qtos - Móveis embutidos) - R$ 70.000,.00 + Financ-, 'TroCEI p/ apto B.aI. Camboriú'
* Prédio em éonstrução na rua da CEF- Aptos c/2 e 3 qtos + 1 ou 2 garagens. Entrada + Flnanc, dirEIto. -Entrega junho/96

'TERRE.NOS
* Terreno c! 601 m" (Condomlnio Azaléias - Jaraguá-Esquerdo) , R$ 32.000,00 ou 'Aceita carrotrelefone/Parcelar"
* Terreno c! 737 mi:. (Rua Pedro .Francken - Prõx antiga rodoviária) - Somellte aceita permuta c! prédio
, Terreno c/ f.790 m" .IIha da Figueira - próx. Ponte Nova daW� Il - R$ 35.000,00 ou 'parcelado'
Terreno c/480m2 (Rua Luiz Salier - Prox. Mercado Breithaupt da I3aJ:ra) - R$ 13.000,00 ou 'Parcelado em 15x'
• Terreno c! 392m2 (Jardim Centenário - Ao lado daWeg II) - R$ 1,2.000,00 ou 'Parcelado' ,

• Terren'o c! 566m" (Rua José PicoUi - Estradá'Nova; - Próx. ao Mercado Brasão} - R$11.00.o;OO 'Aceita Carro/Parcelar"
'

• Terreno.c! 695m" (Rua dos Imigraliltes -- Acesso da I'aeuldade "FERJ') - R$ 15.0QO • .oO "Aceita Pai'celaJ:lCälro:
* Terrené c! 467m2 (Rua Joinvill�,-Aa lado do Restaurante TradiçãoFamiliär - DG W� II) - R$ ro.ooo.oo "Negeciáyeis"
� Terreno,c! 12.725m" (Schroe�r -1.500m da Av, Castelo Branco) - R$ 20.000,(lO ou ·Parcelado"
* Terrenoslct 750a 1.00.om" em schrQlIder (Rua Valentin à)z- Próx. Colégio MiQuel Couto) - R$ 6.0.00.00 ou 'Parcelado' I
• Terrenos ResidenciafHenrique.Behlitig (próx. Salãe Amizade) - A partirde R$ 10.000,00 ou 'Parcelado'
• Terrenos Loteamento Piazera I (Ilha da Figueira) - A partir de R$ 6.dOO,OÓ ou entrada R$ 2.000,00 + saldo parcelado'

,

"Terrenospróx, FORUM (Rua 172 - Arthur Gumz 'Lado Direito')- R$ 35.000,00 ou 'paréelado em até 10 x' '

GALPÓElCHÁCARAS

Galpão c! 800m" -t;.Casa AI. c! 23:3tn2 + Terreno plano c126:549� (Santa Luzía-Oentso) R$ 1-40.000,00 'Nagociáveis'
Chácara c! 180.090m2 (Eslrjida Garibaldi - 15km do centro - Nacentes + Oasa antiga_ R$ so.ooo.oo 'Negociávei$�
Chácara c! 11"0.000",2 (Estrada Garibaldi - Ribeirão dos Húngaros -12km.do centre - R$ 20.00'0,00 "Aceitá casa" ....

Ohácara c! 1::!5.000m" (Ribeirão'Grande - Pröx Nere� - Casa alv. Ranchos/Água própria) - R$12.o.000,OO "Parcelado',
Chácara c11.849.300m2 (Reflorestado, com 400;doa palmitos - Próx•. 8· Salto'tla Celesc - Schroeder) - �$ 150.0'00,.00

,
'

'.,,'
>

'.

.

,

Casa de alvenaria (02
pisos); com 19,8m2, mais
meia-água nos fundos
de 50m2, terreno com

375m2 (15x25)�, . .

Rua 137,
Vila Lalau

Preço: R$ 40.000,0.0
Obs.: Aceita ...se casae

carro como parte do
pagamento

NÃOCHEG'UE
DEPOIS!

Não perca esta oportunidade -� Residencial."�arri M�;.quardt· Pröx, Malhas �alwee J200mts após)
• Est�o enxai�eVGermãnice Prazo de entrega, Preços fixados.até 13 de'agosto de 1995 (em reais)
• 2 apartamentos por andar

À VISTA

PLANO 12

PU�NO 100

R$ 25'.000,00
R$ 12,000,00 + '12 x 1.3:33.00 (Fixo)
R$ 8.000,0.0 +'100 x 300,00

• 2 quartos + 1 suíte + garagem. Blocos Tempo
'! Po rtelro eletrônico/P lay-g rou nd '

'9 Blocos de apartamehtos 1,2 e 3 10 meses
, Umachurrasqueirap/ bloco .

• Área total- 112m>
4,5 e 6 13 meses

/
.--' 7,.8e9 16meses Ac�lta-se na ent�da:' carró!motoltelefonelpàrcelar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�Ilm'
APARTAMENTO
Rua Eleonora Pradi - 1Q andar
Dois quartos e demais
dependências

.

CASA ALVENARIA
Loteamento Juventus -

Jaraguá Esquerdo - Suíte +.
dois quartos

APAATA=M:EN�T�O�"""""-
Av. Mal. Deedoro - 2º andar
Um quarto e demals
dependênCias.

APARTAMENTO
RuaJoão Pioolli - 111 andar - SuIte +

dois"quartoS + dep. empregada

CASADE ALVENARIA
RuaMax Eugênio ·Ziemann, 223
Suite + dois quartos + dep.
empregada

-; ·CASA ALVENARIA
Rua Mária U. Mascarenhas
Figueira - Três quartos

-;:�c�·=.·"�,w�:
...

�.--::."""'=.
"

APARTAMENTO
Rua470, próx. WEG 11 - Dois
quàrtos e demals .

dependências

OPORTUNIDADE
VENDE PRÉDIO NOVO

.

Rua Victor Rosemberger -

loja-térrea 176,26m2.
Quatro aptos c/126m2 cada.
Terreno de 1.030m2

CASA ALVE,NARIA
Rua SC-301 - Agua Verde
'rês quenos» dep.
mpregada

TERRENO
Loteamento DI Juliana -

Barra cl área de 485,00ffi2

CASA ALVENARIA
Rua Guilherme Koehler, 285
- Vieiras - Três quartos e
demais dependências

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

TERRENO
Rua Padre Pedro Francken
clárea de 746,00ffi2

TERRENO ,

Rua Eleonöra Satler Pradi cl
área de 396,OOm2

TERRENO
Rua Jorge Czerniewicz;
1071 cl área de 1.246m2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIOOOpovo-8

,

BMPUITE:IRA DE MÃo DE OBRÀ EJP

Projetos e Construções
Faça um

-

orçamento sem compromisso dos
.

,",ssos preços! Profissionais especializados em

coberturas, cerâmicas e construção em geral. Além.
de ganharnos preços, �ocê ainda ganha o projeto.

Valdecir C. FilIa - CREA/SC 38.400-1

,

' \ .

Av. Getúlio. Vargas, 689 - Sala ,:1 - C�nt:ro

Fone (047) ,371-5033

�Imobili�aII.', Menegottí......DIII , CRECI550-J

VENDE-S� ou TROCA-SE CASA EM NEREU RAMOS
ÓTIMA CASA EM ALVENARIA COM ÁREA DE 780,OOm2LOCALlZADA NA

'RUA PADREANTÔNfO ECHELMEYER NR 67 (NEREU RAMOS), CONTENDO
03 QUARTOS E DEMAIS DEPENDEivc/AS, VENDE-SE OU TROCA-SE POR

IMQVEL EM JARAGUÁ.

IMÓVEL COMERCIAL NA RUA JOINVILLE

VENDE-S�r:;:�gN��'jD��E�/:,;;�:g�;; g��r::�<;L 80,00 DE f

BOM PREÇO,
APENAS'R$ 45.000,00

BARBADA
, ,

TERRENO COM 344,00m2 NO BAIRRO ESTRADA NOVA, ÁREA PLANA

PRONTO PARA CONSTRUIR, TERRENo CONTENDO TODA INFRA ESTRU-

'., _ TURA POR SOMENTE 5.000,00
ESTAS SÄO APENAS ALGUMAS PAS OFERTAS VOCÊ ENCONTRA NA IMOBlUÁRIA MENEGÓrif

AU. MAL DEODORO DA FONSECA. �55

ED. MENEGOTTI - 10 ANDAR - SALA 107/1 08

FONE: (047) 371-0031 - JARAGUÁ DO SUL - SC

l

Jaraguã doSul, 20 de setembro d

Tudo em mármore e granito,. soleiras, pias,.!;�
,

,

,
tampos de balcões e'mesa. �r

Túmulos, acabamentos em,geral'
BR-280 Km 60 {Antiga 'instalações da Marmoraria Prü

'

Guaramirim - SC - Fone: 373-016"

SCHIOCHE,.
,11C)NI� «)L17)

, :J7:J�():J25
Rua Athanásio Rosa, 1645· Guaramirim • Santa Catarina

Fábrica de Cal
Industrl

e Resldencl

t@J. SANTOS
Comércio deMateriais de Construção e Transportes-·

MATERIAIS ELÉTRICOS· HIDRÁULICOS I ;.

Tl,JDO PARA VOCI: CONSTRUIR DESDE A FUNDAÇÃO ATÉ OACABAMENTO

. VILARAU- FIGUEIRA- FIGUEIRA- VILA NOVA - Lotes VILA

casa-em casaem Loteamento financiados em 10 meses CaSaem BAEPENDI,- Casa em

alvenaria cl alvenaria cl do Juca-
- Próx. a Rádio alvenaria, cl ' Terreno cl alvenaria cl

,3quartos. 110,m2 Lotes cl Brasil Novo 3 quartos 490,40m2 3 quartos.
337,OOm2

CENTRO � Casa em FIGUEIR�-
RIIJA BERNARDO

Casa em '- Casa em
DORNBUSCH .

alvenaria cl 3 quartos - Terreno de Terreno cl �2rn",
Alv�h�fia cl esquinacl

alvenaria cl !lasa em alvenaria.

170;OOm2 .Rua Uruguai, 62, piscina, cl PREÇO:SO%enlnl'

579,OOm2 da .aldo em até 10

235,46m2

RIO DA LUZ
,
CENTRO- Casa em

VILANOVA-
- Sftio cl Apto. c/2

em alvenaria cl
Casa em Terreno. cl alvenaria cl 250m2 - .343,OOm2•

- Terreno cl'

;ilvenaria cl 45.000,OOm2
frente APAE '

quartos, ,

fundos ela 733,50m2•

90,OOm2
318,50m2 - próx. a demais JABAC3UA Edificado cl pré-

'

Ceväl dependênclas FABRIL db comercial

SqiROEDER VILA NOVA· Casa - Terreno clTerreno com - Terreno cl
1,395m2 - RUa 29

208.000,OOm2 - Casa em em alvenaria cl 9.000,OOm2. Oasa em
de Outubro�

alvenaria cl '

edificado cl alvenaria cl
prox: a Javel

127,OOm2 '181,'OOm2
- 3 qUé!l,rtos.

..
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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J araguá do Sul - A C:lesc'
comemora em Jaraguá do Sul'

; seus 40 an�s de atívídades em
:' SantaCatarina, comuma exposi
,çlo de
equipa-

; mentos, .

, docu-
" mento� e

,

fotos da OSmÓ/OMS
: empresa
� de s ta s tiopoís
'q,uatro .-

: décadas. A exposição; que vai até
,� dia2i, visaresgataramemóriada
, energia elétrica no ;Estado. Os49
:, anos da empresa incluem; tarn
:
béIQ; o evento "CoisaNossa", nos

,.,próximos meses, que vai mostrar
.

todaa criatividade do quadro dos
funcionários em variadas formas
\,
lIlQ teatro, arte, video, pinturae
nho, entre outrascoisas, Tam
está programado o lança-

.

to deumlívro sobreahistória'
.
Celesc, alémde torneiosespor-

tivos, tudo isso até 9 de dezembro
que é a daa. de fundação da Cen
trais Elétricas de'Santa Catarina.
A Celesc foi criada através de

decreto estadual publicado em 9
.

dedezembrode 1955,emcumpri
me.nto à lei n° 1.365, do mesmo

ano, quepossibilitavaacriaçâo de
,entidades destinadas a planejar,
construir e explorar sistemas de
produção, transmíssão e distri
buíção, de energia :elétrica pelos
governos estaduais. Bem 'antes,
porém, em 1907 o governo do
Estado começava a construção da
usina Maroim, uma hidrelétrica
localizada no município de São

�'. .

.

.

José, para suprir as necessidades
energéticas da Capital. Outras

. iniciativas particulares também
foram desenvolvidas emJoinville
e São Francisco do SUl, porém
sem viabilidade deampliação dos
sistemas.

Por isso, em 1951 foi criada a

Comissão de Energia Elétrica de

EAAL CORREIODOPOVO- 7

1996 marca o centenário da
mais antiga Instituição Cultural
de Santa Catarina: o Instituto
Histórico.

Santa Catarina, encarregada de
.

A sua contribuição à cultura

levantar fontes energéticas,' catarinense pode ser aferida Qe
'várias formas. Uma delas é a pupesquisaroconsumoeasnecessi-
blicação que tem mantido dadadesdo setor, estudaras possíbí- Revísta.apartírde 1902até 1921,lidades de interligação entre os
emnovafase 1943-1944e.de 1979sistemas e planificar o aproveita- até os nossos dias de hoje.mento dos recursos energéticos Promoveu, sempre, sessões

do Estado.
culturais, bem como o Primeiro

Hoje, a Celesc é a IIa empresa Congresso de História Catari
do pais em receita operacional nense, em 1948, com a reperbruta; destaca-se entre as empre- cussão nacional e internacional,
sas de maior liquidez, tem o me- tendo como mais imediato
nor endividamento e é a terceira resultado osurgimento daComís
mais rentável no setor elétrico são Catarinense de Folcíore e o

nacio-nal.Hoje, a Celesc cobre reJuveneseimentodeseusquadros.
96%doEstàdodeSantaCatarina" Em 1975 promoveu um símpösío
abrangendo246municípiosemais sobre Colonização e Povoamento
um noParaná. A população aten- de Santa Catarina, com ampla<lIda é de 1 milhão e 400 mil

clientes, através de suas 16 em

presas regionais. O faturamento
médio da empresa é de RS 42
milhões, sendo responsável pela
maior arrecadação de ICMS do
Estado; em torno de RS 13

.:míllhões,

COM E:NERGIA � 'INSTITUTO HISTÓRICO

c Ce/esc comemora seus 40 o IHGSC: Cem an�s
,

' '.

Por Walter F. Piazza

anos em
.

Santa Catarina

UGURANDO

,'uteranosganhamsuanova igrejaemSchroeder
Sehroeder - A Comunida- ja tem uma área construídade
Evangélica "Cristo", de 1.180 m2, com uma torre de
oeder, inaugurou nama- , 36 metros de altura e capaci
do últimodia 17 sua nova dade para 1.100 pessoas sen-
�a cujas obras foram inici- tadas.

-

emjulhode 1980. Aigre- A primeira igreja luterana
.

f
, �

igreja tem capacida4e para -1.100pessoas sentadas.,

,r "

,

,
do município foi inaugurada
nodia21 de setembro de 1947,
construídaem terreno dapro
priedadedÍlComunidade e ad
ministrada pelo pastor
Arnaldo J.Schmidt.

.

discussão das nossas origens.
Desde 1979 tem realizado cursos

epromovido encontros, comoode
Microhistória, agoranasuaquarta
edição.

Prepara, peracomemorare seu
centenário, um Congresso de
_História e Geografia, a nível
internacional.

Asua ação também se estende
à comunidade catarinense.
Diariamente atende consultas

-

efetoàdas de vários'pontos do Es
tado e de outras regiões do País.A
suaBibliotecae o seuArquivo são
objetos também de permanente
consulta.

A ação do IHGSe tem mere

cidonão sóoapoio desíntéressado
dos seus associados, como tem,
em alguns períodos governamen
taís, recebido apoio dos Gover
nantes Catarínenses. (E.V.S.)

Walter F. Piazza, preside!"te do fHGSe

aÜALlDADE

Sindarroz quermodernizar
beneficiamento no Estado

Jaraguá do Sul-.A nova dire-
.

empresa Arroz Urbano, a nova

toria do Sindicato dás Indústrias diretoria .deverá dar, continuida
deArroz de SantaCatarinajátem de, como uma das suaspriorida
dia marcado para tomar posse: des, à política da qualidade total
será em 6deoutubro, às 20 horas, neste importante segmenta eco

em ato marcado para as depen- nõmico dá região.
dências do' Clube. Atlético Isso porque, diz o empresário,
Baependi. O empresário Sinésio nem todas as indústrias têm, boje,

, Eccel, de Massaranduba, assume' a qualidade-exigida pelo consu

o comando do Sindarroz enquan- mídor, o que deve ser alcançado
. to o atual presidente, Jaime com a instalação de equipamen
Francener, de Jaraguá do Sul, tos mais modernos na área de

passa para a função de primeiro beneficiamento, entreoutros itens
tesoureiro. Segundo Francener, . também-pela qualidade do arroz

que é diretor administrative da
.

produzido em Santa Catarina,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Gente & Informações
,. .' ; .' ..'

Inauguração da
Academia :Oficina
do Corpo emGM

Na sexta-feira passada, dia
.

15 de setembro, aconteceu em

Guaramirim, a inauguração da

'Academia "Oficina do Corpo",
, de propriedade das amigas Neu
.sa e Marilei.

Agora' os guaramírenses tem As proprl8tárltis, Marilà e Neusa

Luis, Marilei, Altair e (J delegado Espezim C01lvUla.dos conhecem equipamentos

uma opçãoamais para cuidarem

de sua beleza. A Academia "Ofi

cina d? Corpo" vai oferecer
tratamentos completospara rosto,

e corpo, além de academia para um coquetel aos convídados que
ginástica localizada, sauna e sa,- tiveram também a oportunidade

JaraguádoSul, 20desetembro deI:

Parabéns à MicheIe Giese que c_ompleta 14 anos, sábado

VIDA ROTÁRIA

SeminárioBi·DistritaldeRota
Penha - Realízou-sesábadopas

sado .áté a tarde de domingo, nas
instalações deBeteCarreiroWorld,
um importante Seminário da Fun

dação Rotária, trazendo diversos

Os Distritos

tiveram ocasião de ouvir palf4,
trantes dé outros distritos edeb

.

temas que podem ampliar
participação dOS programas qu
iu. ofereceaos seus associados. O:
clube anfitrião foi oRotaryQubdo;
Penha.dentro das festividadesq _

marcam os vinte e cinco anos dº:'
veterano clube da cidade praian
(E.V.�.)

Ião de beleza unissex.
, !

Na inauguração foi oferecido nova academia.

,
. ,

ße conhecer as dependências da
.
palestrantes que se

.

ocuparam e�
demonstrar as grandes oportuní

...---------------------------------- dadesqueos clubes rotäríos temde
participar e se 'beneficiar dös

programas que são oferecidos pelo
Rotary International .

. MODA MASC. E FEM.

.

VESTINDO VOCÊ
DE CORPO INTEIRO
GETÚUO VARGAS, � �
FONE: �72,,0460

Mesa composta pelos palestrantes

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ociedade emDestaque

Pàrabéns aos
jovens Mariane
Franznere
Robert Donath
Jr. que casaram

se no último dia
16, na igreja São
Luis Gonzaga,
recepélonàndo
depois, amigos
no Clube Atlético
Baependi. Felici-
_dadesl

Janete Marcatto
* Abem-lançada JaneteMarcatto
estará promovendo no próximo
dia 27 deste mês, no Sindicato do
Vestuário de Jaraguá do Sul, a

palestra de Reorganização de

Bioenergia com Mantras (Man
troterapia), que será ministrada

pela parapsicóloga Irene Zelak,
de Curitiba. Os ingressos já estão
à venda, na loja Enigma e Barros
Jóias e Presentes, por R$ 10,00.
Nãoperca!

Teatro em Jaraguá
* Projetos estão sendo elaborados
para o reinício das obras do teatro

municipal emJaraguádoSul. Pelo
que se pode perceber, a cultura
dos jaraguaenses começa a tomar
novos rumos: "pra frente".

o.pais do noivo, Roberth eNoeli Don«" Ospais da noiva, Urbano eAlminda Franzner

., I

maxmo

an
IlM&nI'i�'e�"'1U1

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

_

Fenachopp de 95
.

* Em Joinvilee, ao contrário de

1994, aFenachopp deste ano pro
mete ser uma das mais animadas
dos últimos tempos. A Comissão

Organizadoraestá otimista e espe
ra ultrapassar as vendas de chopp
consumidos no ano passado.

4°BLU JAZZ

Baependi recebeu as debutantespara coquetel

DEBUTANTES

Está chegando a hora

PETERSON IZIDORO

Hoje, as últimas três
gatinhas que estarão
debutando nopróximo
dia 30, noClube Atlé
tico Baependi. Além da

patronesse, Cecília
Menegotti, 21 meni

nas-moças mostrarão
o charme e beleza da
sociedade

jaraguaense. Os in
gressos e mesas já
estão à venda na
secretaria do clube .

·····-Aproveite!

* Desdeontem, emBlumenau, no
Teatro Carlos Gomes, acontece a

4" -edição do Blu Jazz Festival.

Hoje à noite, a partirdas'zü horas,
tem João LuizMusical. Amanhã

(21), às 2lhl5min, o vencedor do
prêmio Sharp 94/95, Duofel. Sex
ta-feira (22), às 20 horas, Célio
Baiona e Grupo animam a noite, .

que tem ainda Leny Andrade e Nadiene Sousa Pereira Juliana PappTrio. a partir das 21hl5min. '-- ____

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DESTAQUE

Eloiza é reconhecida
como umadasmelhores

. atletas
Jaraguá do Sul - Fora da

cidade e do país desde o último
mêsdeabril,EloizaSchlickmann,
17 anos, voltou a Jaraguá do Sul
nesta semanaostentando a condi
ção de
me lher

saque do

mundo
110 IV

Campe
o na t o

Mundial

IItleto que,
disputCI"
Olimpíada
e vellte,

da Ju-
ventude, disputado na França,
além de um terceiro lugar em

.

torneio internacional da Itália e

vice-campeã mundial, categoria
juvenil, na Tailândia. Sua

performance, já observada desde
os seis anos de idade em sua terra

natal, acidadecatarinense de São
Ludgero, começa a atrair diri

géntes de grandes equipes do eixo
Rio-São Paulo.

Eloizavoltounasegunda-feira,
18, foi direto parao treino e torceu
o pé esquerdo. Ontem de manhã
ela esteve no gabinete do prefeito
DurvalVaseI recebendohomena

gens e mostrando seus troféus.

PRESERVANDO

do mundo

Eloiza Schlic/cmann

Sua performance em Jaraguä do
Sul,que alevouparaaEuropa,já
lhe dá &- condição de pré
convocada para o Sul Americano
da modalidade em 96 e para o

mundial em 97. Seu sonho:

chegaraumaolímpiadaetrazero
título parao Brasil. Uma certeza:

continua, no ano que vem (pelo
menos) como atletada Fundação
MunicipaldeEsportes deEsportes
de Jaraguá do Sul.

Governador assina convênios·
em Schroeder no Bracinho

Schroeder - Confirmada a vi
sita do governador Paulo Afonso
Vieiraaomunicípio deSchroeder,
amanhã, paraaassinaturade con
vênios relacionados com os 40
anos de existência da Centrais
Elétricas de Santa Catarina. e o

programa Viva Floresta Viva. A
visita do governador está prevista
para às 16 horas, devendo um dos
convênios integrar ações que se

rão desenvolvidas pela Celesc,
prefeitura, Casan, secretariaesta
dual do Desenvolvimento e Meio
Ambiente, Ibama, Fatrna e Polí-

cia Florestal visando a preserva
ção da reserva ecológica do
Bracinho.

A reserva foi criadahá 10 anos,
porém, segundo o prefeitoHilmar
Hertel, até hoje nada se fez de .

concreto para preservã-la, o que
permite a ação contínua de caça-

, dores e ladrões de palmito. O ou

tro convênio lança o programa
Viva Floresta Viva, de educação
'ambiental, coordenado pela
Seduma e que deverá ser desen
volvidocommaior intensidade na
rede escolar.

FUTURO

.Ä�

CHICO DE
PAULO

II CAL!:ADIo

• TRÁFElIO PESADO (ACIMA DE 4.000K.'
SENTIOO OBRIGATÓRIO IMS '.00'", 11:00'"

JARAGUÁ
ESQUERon

Tráfego pesado será desviado do centro

TRÂNSITO

Novo anel viáriopronto em um mês
Jaraguá do Sul - Em trinta

dias deverão estar concluídas as

obras do anel viário central que
dará uma nova opção de tráfego.
Isso porque, apartir da implanta
ção do calçadão, no trecho do

Banco do Brasil até o Colégio
São Luís, os espaços para estaci
onamento serão consideravel
mente reduzidos. Nesta semana a

larguracomsinalização verticale
horizontal para maior segurança
de motoristas e pedestres. Os

acertos parao alargamento destas

vias públicas, coma consequene:
desapropriação de parte de al

guns imóveis, foram viabilizados
.

pela secretaria de Planejamento,
oquepermiteaimediatacobertuIa
asfáltica.

prefeitura, através da secretaria
deObras começou o alargamento
paraposterior pavimentação dàs
ruasExpedicionárioJoãoZapella,
FranciscoFischereHenríquePia
zera, e desta última até o entron
camento com a avenida Getúlio

Vargas. Segundo o secretário de

Obras,AfonsoPiazeraNeto, cada
uma destas ruas terá 1ometros de

JUízo DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL - 2a VARA

EDITAL DE LEILÃO
A DOUTORA HILDEMAR MENEGUZZI DE CARVALHO, JUÍZA DE DIREITO DA 2'
VARA DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SÜL, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA
FORMA DALEI, ETC.

FAZ SABER (EM RESUMO, ART. 687 DO CPC) o seguinte: - VENDA EM 10
LEILÃO: DIA 05/10/95 às 15:30hs, pelo valor superíor ao da avaliação, devidamente conigido .

no dia cio leilão. - VENDA EM 2° LEILÃO - DIA 20110/95 às 15:30hs, por quem.mais der ou
maior lance oferecer (valor devidamente corrigido no dia do leilão) .• - LOCAL: Edifício ck>

Fórum; sito à Rua Guilherme Wackerhagen, n° 87. PROCESSO DE EXECUÇÃO �
3695000202.0. Exeqüente: DaliaComércio deMalh�s Ltda. Executado: 997 Confecções Ltda.
eoutros. BEMASERLEILOADO: Um veículomarca Chevette ano e rnodelo 1985, corprata,
placasCBB9411 chassi nQ9BG5TCI1VFCI20472,embomestadodeconservaçãoefunciona
mento. Total da avaliação R$ 5.000,00 em 22/05/95. Nos autos não consta qualquer ônus OU

recurso pendentes. Em virtude do que foi expedido o presente edital, que será afixado no átrio
do Fórum. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte e. nove de agosto do ano

de 1995. Eu (Claudia Jenichen) escrivã judicial, o subscrevi.

Hildemar Meneguzzí de Carvalho
Juíza de Direito
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�FlOrianÓPOlis - A Federa

;ção Catarinense de Futebol deci

',diu segunda-feira à tarde que a

� Santa Catarina des,te ano

rea-

lizada a (}UOlftJ (Jubes

,entre os onze clubes que partici
,-pmnn da reunião. A fórmula de

disputa, apresentada pelo presi
dente do Grêmio Esportivo
lttventus, Angelo Marguue, de

"tegionalizar os grupos, foi oficia
'lltada. O grupo A é composto por
:Juveotus, Joinville, Chapecoense,
"

,

ílio Dias c Jnternacional. O

� JIO B tem Avai. Figueirense,
·�-guá. Tubarão c Imbituba.
'�ipDpesdoBI1I1l1enaU, Brusque,

Concórdia, CaçadorenseeAtléti
co de Ibirama, que participaram
doCampeonato Catarinense des
te ano, estão d€? fora da Copa
Santa Catarina, alegando falta de
dinheiro em caixa.

Dez clubes serão divididos em
dois grupos de cinco. Naprimeira
fase, asequipes seenfrentam den
tro do próprio grupo, em turno e

returno. Na segundafase, asequi
pes do grupo A jogam com os

times do grupoB ..Oscampeões de
cadagrupo naprimeirae segunda
fase, fazem o quadrangulär final.
O Criciúma, que participa do

Campeonato Brasileiro" disputa
uma vaga nas semifinais com o

quarto pior clube colocado entre

os campeões das 'duas fases.
O jogo de' abertura da Copa"

Santa Catarina é entre Internaci-
onàl e Juventus, noestádio muni
cipal. em Lages.

Campeão poderá
representarSC na

Copa do Brasil

;TABELA DA COPA SANTA CATARINA,(1a FA:SE)
GR�U'PO'Á

Marcilio x Inter

Folga: Chapecoense
�"RODADA (11/10)
Inter X Joinville

Juvcntus x Chapccoeuse
Folga; Marcílio
S' RODADA (15/iO)
Chapecoense x Inter
.Ioinville x Marcílio

Folgli: Juventus

Ia RODADA (l/lO)
Avaí X Imbituba

Araranguá x Figueirense
Folga: Tubarão
2" RÚDADA (4/10)

.

lmbituba x Araranguá
-

Figueirense x Tubarão

Folga;'Avaí"
3" RODADA (8/10)
Tubarão x Imbituba

�eTURNO OS JOGOS TERÃO MANDO DE CAMPO INVERTIDO',
0,22/10,25/10,29/10 e 01/11:0 CRICIÚMA ENTRA NA CO�A $'"
NAS SE�IFINAIS, DEVIDO A SUA .pARTICIPAÇÄO NO CÂM�

Araranguá x Avaí
, Folga: Figueirense
4n RODADA (11/10)
Aval x Tubarão

Imbituba x Figueirense ,

, Folga: Araranguá
5n RODADA (15/10)
Figueirense x Avai
Tubarão x Araranguá
Folga: Imbituba .

Criciúma
,

Depois damá atuação contra o
União São João, domingo, o

Criciúma joga logo mais à noite,
no estádio Heriberto Hülse, em
Criciúma, diante do AtléticoMi
neiro. As duas equipes não tem

mais chances de conquistar o pri
meiro turno do Brasileiro.

'

CORREIOOO}»ovo·ll

20 Cruzeiro

30 Botafogo
40 Paraná

13

7 13

;CONFIRMADO _

"eRASILEIRÃO�1 í'
. ,

�Copa Santa Catarina será PalmeiraseFluminense
;

,l·.·· .t.: ....
. ..../' b podemgarantirvagahoje

Jrea lzaua com onze c U es SioP�ulo-OPalmeiras,com' ,

15 pontos em sete jogos, pode
praticamente assegurar umavaga
paraoquadrangularfinaldoCam- la Palmeiras
peonato Brasileiro, se derrotar o
Paysandu, hoje à noite, noParque
Antártica, em São Paulo. Com .

estavitória, o timepaulista soma
ria 1& contra 13 pontos do segun-' 50 Bragantino ,7
do colocado. o Cruzeiro, com dois 60 Paysandu
jogos a menos. O técnico Carlos 'ja Guarani
Alberto Silva tem todos os joga-

, Caso a CBP confirme uma se- dores à disposição, inclusive o
80 Flamengo 6

gunda vaga para Santa Catarina
atacante 'Rivaldo, que renovou 90 Vitória 6

na Copado Brasil, o campeão da
. contrato na semana passadà. 100 Grêmio

Copa Santa Catarina deste ano No Rio de Janeiro, o Flumi- 11 ° Corinthians 7
poderá ser o segundo clube a re- .

Bnense, que lidera o grupo. com lia Juventude 7
presentar o Estado - o Criciúma, 14 pontos em sete jogos, enfrentacampeão catarinense de 1995 já o Sport. Joel Santana não poderá
tem vaga garantida para o Copa contar com o ponta Renato, ma
do Brasil de 96. Esta, segundo o chucado. IntereGoíäs.segundo e
presidente dá -Federação Cata- terceiro deste grupo, respectiva:'
rinense, Delfim Peixoto Filho, mente, fazem o "jogo dâ morte"
seria uma das premiações para o

no Beira Rio, em Porto Alegre.
campeão da copa. "Ainda não Quem perder, além de vencer to,

definimos nada referente pre- .das aspartidas que restam, depen-
.

miações em dinheiro", garante. derá de outros resultados.

Botafogo xJuventude
Corinthians x Vitória
Palmeiras x Paysandu
Paraná x Bragantino

Vasco x Bahia'
,<

Flumineuse x Sport
União S. 1. x Portuguesa
Criciúma x Atlético-MG

Inter x Goiás

AMANHÃ

Flamengo x Grêmio

6 11

11
6

7

6

EQUIPE JOGOS PONTOS

1 ° Fluminense. 7 14

2° Inter 6 13

3° Goiás 6 11

4° Vasco 7 11

7 105° Santos

6° Portuguesa
7° Sport

. 8° Bahia 7

9° Atlético-MG 6

11 ° Crieiúma 6

12° União S. 1. 7

6

7

.9

'9

8

6

6

6

1

6

Portuguesa 0x2 Santos

Bahia lxO São Paulo
Grêmio 2x3 Botafogo

Juventude Ox2 Flamengo
Sport lxO Vasco

Palmeiras 2xO Corinthians
Guarani 3x3 Bragantino

Paraná 3x3 Vitória

.Paysandu Ix3 'Cruzeiro
Criciúma Ixl União S. J.

RETíFICA DE MOTORES A ÁLCOOL 'GASOLINA E DIESEL'
COMPLETO ESTOQUE DE PEÇAS

RETiFICA O MOTOR DE SEUAUTOM6vEE-éOlWPAGAMENTO EM TRÊS
,

VEZES E COM GARANTIA DE 10MESES· COMO TAMBÉMRETiFICA DE

MOTORESMERCEDESOBENZ COMGARANTIA DE 6 MESES OU 50.000Km.

Rua Pastor Ferdinando SChlOzen, 116 _.Centro
Fones (047) 372-2254/371-8047

Jar�guá do Sul - SC-

.... -.

" ..
'

8

7

7

5

4

4
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CORREIODO rovo-Iz 'Es�o TES Jaràguá do Súl, 20 de setembro,

SÃO MIGUEL D'OESTE

'Cincotimes catarinenses Jaraguá estréia dia:
, •

'

,',,', �" '.'
,

ihasJoguinhosAbert
continuam no Brasileiro JaraguidoSul-Adelegação'

- -,

I ' "

daFundaçãoMunicipal deEspor-
tes deJaraguá do Sul, com 100

J
" '.

.

'.
pessoas, embarca amanhã para

.

'

ara�á d� Sul· Juventus, SãoMiguel D'Oeste, quando dis-
. Joinville, Pígueírense, Avai e puta o 8° Joguinhos Abertos de

Chapecoense estão Da segunda Santa Catarina, que reunirámais
fase doCampeonatoBrasileíro da de 70 municípios em 13 modali-

série C. dades. O cerimoniàl 'de abertura
Marcilio Mtl/t/llo, aconteceno estádioPadreAurél,ió
Dias e , I

,

. Canzi, às 20h, sexta-feira (22).
Caçado- (tl/ildlfllli, Jaraguá do Sul participirá em

rense es- ..ÕO ".'tJrtJ seismodalidades - xadrez, atletis- '

tãoelímí- mo, futebol de salão, vôlei e bas-
nados. O dtl l,tlSII,I,O quete -: com dez equipes no-total,
time de Na sexta-feira, será realizado o

ltajai, que ainda sonhava com a congresso técnico do atletismo,
. segunda vaga no grupo 32, tor-

.

que definirá os horários das pro-

cendoparaoFígueírenseempatar vas, que serão disputadas dias 23
ou venóero.ßatel, viu suaschan- e 24. O xadrez feminino, com
cesdesapar��remquando oárbi- .

nove equipes inscritas e omascu-
tro confirmou 'o segundo gol da. tino, comonze, participamdo con-
equípêparánaenseque.segundoa gresso sábado (23),
prôpriaímprensalocal, o centroa-

. Confirmad_'

vante êstava em condição irre- A Comissão Central Orga-
guiar. nizadora (CCO), já definiu as

O Juventus assegurou suapas- chaves para asmodalidades cole-

sagem à 28fase, ao veneer o Santo tivas, Obasquetemasculino, com
Andrépordoisazero, em Jaraguá três municípios em cada chave;
do Sul. O lateralLuizinho, expul-

'

classifica as duas melhores equi-
SO nesta partida, não joga .e .pri- pes do grupo pará' a 28 fase. Ja-

meirojogodafaseeliIninatória. A raguá está na chave B, com São
CBP (ConfederaçãoBrasileira de José e' Críciúma, O futebol de

Futebol) írá.deãnír ösjogos esta salãotem doze cidades no total,
semana. A partir de agora, os classificando oito para continuar também tem chances, mas

jogos 'eliminatórios (melhor de _
na competição. Com Jaraguá, na bastante equilibrado", res

três Pontos em duas partidas de I •

ida e volta), serão aos domíngos, COPA MUKY

Enquanto o sorteio dos grupos D
· .J .;,. l'

II..
não sai. o-técnico Jqubert: Pereira PIUlIo SilvtJ, ilttprovistUlo.

114 %IJg(l �ontr(l o S.
antoAlldré,foi ,omelhor em CflInfJO

,,'

IS,ntuaUameUa I,·a,.,·comanda d1,!fante a semana,várí- . r
os coletivos afim de preparar a

Odes . _.(J' da' r»: S'E"l t:::r��a���:b::�n�� rae
.

ermita . U)Pa ILI,pra a começa am·an �,J;
Welsoll na lateralesquerda, deve- Jaragilá'do.SuI - Começaama- ' ação Recreativa Malwee. F··.·.

PETERSON ALEXANDRE IZIDORO
rá ser titular. Gil Catanoce, que" 'nhã, a partir' das 19 horas QO rão eSigmadísputam o.brõ,
estreiou diante da torcida, pode Os onze corajosos clubes que optaram na realização d� ginásio ArthurMüller, as dispu- categoria infanto-juvenil.
sersubstituidoporFlávio. Pereira Copa Santa Catarina estão correndo.sério risco. de, nofinal do tas em seis categorias pelameda- Finais

só define a�uipe tiM.ar no sába- ano,' quando serápago, além dos salãrios e bichosdecorrentes lha debronze na2aCopaMuky de Nos dias 28 e 29 desfê'

40:.O za9lletto Hennque, .entre- 'destes jogos, o 13 o salário;
.

não terem dtnhetro em caixapara Futebbl. de�al�o.· serão disputados nestas

gue ao departamento médico há .•
'

, . '.' Oprimeirojogoaconteceentre as,osjogosfinais,queitão
'duas se stá serect

\ cobrir a folha de pagamento. Com certeza, a.Copa repetirá o "Sã L' J da àt
.

os campeões de 1995 ..I.....
.

manas, e se recuperan-.
'

.

"

.

I

"

•

. o ws e anga
.

, na ca egona �

'do e poderá ser opção. Paulo Sil- .fracasso dos anos anteriores em rendas.
,

Dai, a culpa recai, "fraldinha". Às 20 horas, no pré- Muky. Quintá..feíra (28),
va, um dos destaques da equipe sempre, sobre a Federação Catarinense deFutebol, por não mirim, o colégio Divina Provi- goria "Fraldinha" jogam
domingo passado, volta ao meio- fazer umafôrmula de disputafácil e carregada. A aprovação da' dênda joga com o .colégio Bvan- ecolégícBvangéliceNo
campo. fórmula apresentada pelo presidente do Juventus, Ângelo gélico. A última partidada noite, rim, São Luís e Urbano

.

Margutte, dejogos em tumo e returno, nos mold�s do Cá'mpeo- àS21 horas, envolvéasequipesdo oc8mpeonatoenomitinl.,.
nato13rasileiro,pode,abrirumburaçoaindamaiorparaenterrar Sigma e. do Divina Providência, e colégio Evangélico. ª

,......-EQ-UI
...

P-E--.......-P-J-,
....

v-S-G- definitivamente e;ta copa, que aZids, já estava praticamente
.

será�cat�goriami�m. A
'

Malweeseenftentamno'

esquecida pelos torcedores. A Federação ainda luta, tentando .

Sexta
I
-feira (2,3rã), outrnli°���dter-

.'
Hamago e Sigma no

.

·1 ° Sartto André 6 4 2 .

O'
d
.'

,.
'. . .

.

.

.

ceIroS'
. ugares se o' co ecl os.

. categoria juvenil, Alte "

2° Juventus 5.4 I 1, ardmmoaos clubes -abrmdo, caso s.eJahomologa�apelaCBF, Os jogos acontecem no 'mesmo Homago disputaID otítul
,3° Imano 5 4 1. -1 ,

uma vagapara a Copa do Brasi!.- e torcedores, mas.esbarra na horário. Na' categória infantil, temporada .

.....

-.-p";":-p-o-n-to-,S-;-J:-J-'O-30-S-;-'-.-1 diretoria da Chapecoense, que tenta adquirir o direito de:ser a Alternativa,deSchroederdisputa Osjogoscomeçamàs1
V: Vitória; SG: Saldo de gols

detentora destq.segunda vaga,... com (, .Divina Providência, e o
'

no ginásio de esporteS:
infanto, Jangada contra a Associ- Müller, em JaragÚá do Sul.

MAIORIA

. . .
"�

chave A, estão ainda São�r
D'Oeste e CorreiaPirito. NO'
de .

mesa masculino; '"

jaraguaenses estão.na eM
juntamente comCriciúmae
e, no feminin», na chave D, ."

Çllapecó e São Domingos.'<
'c-

O vôleimasculino, que
.

chaveB; ao lado de'Säo,Mi
Xaxim e, o feminino, que
participa da chave :8, com.
dor e Pomerode, tem, se
presidente da' FME, Jeu
Leutprecht, condíçõesde co
tar troféu. "O futebol de
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