
Vaselataca deputados que criticam seu gover���'''ij:.'
"G ê...., I ;l, f"ostaria de inaugurar a denúncias contra sua admif.lis-C:) ��

nova cadeia de Jaraguá do Sul tração. Vasel acusou osd�pue f�'com os dois atrás da grade". disse tados emais o advogad�eiiihre� 'gi '*
ontem pela manhã o prefeito SáriOdoramOimObiliá1WLMSlr!ÇI;..._;r�'t.
Durval Vasel a respeito de de- Fogaçadedeveremjuntos, impor-
clarações feitas na sexta-feira tância aproximada de R$ 36 mil

última, 22, pelos deputados Ivo entre IPTU, ISS eT�;My!hO:;
Konell (PMDB) e Geraldo Wer- riasó no exercício de ���.:l�n,da jff').
ninghaus (PFL), durante entre- na segunda-feira VasJi.!uilsuIDÜlti' ..-:;,.r;

vista na rádio Brasil Novo. umanotadtdesagravoondepede
quando o assunto em pauta foi direito de r,sposta. Páginas 3 e 4

PMpoderá termais
recursos em Jaraguá

Clubes apostam na

Copa Santa Catarina
Prevista para começar no dia

lOde outubro, a Copa Santa
Catarina vai depender exclu
sivamente da torcida para evitar .

falência dos clubes.

Projeto que cria um fundomu

nicipal destinado a arrecadar
recursos para a Polícia Militar
deve ser encaminhado em breve
à Câmara de Vereadores.
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JOGO DURO

Peterson A. lzidoro/CP

Dezenas de pessoas procuram financiamento

HABITAÇÃO

Casa própria provoca.corrida à Caixa
o Sonho da casa própria tem levado
milhões de brasileiros às agências da
Caixa Econômica Federal de todo o país.
Em Jaraguá do Sul o quadro não é
diferente. Diariamente, dezenas de
pessoas procuram a agência da CEF para
se cadastrarem na linha de crédito, cujo
prazo se encerra na sexta- feira, 29.
Porém, além de não existirem recursos

suficientes para atendimento a todos,

existem critérios adotados pela Caixa

para que o interessado possa ser

contemplado. Entre eles, o' de maior

tempo de adesão do Fundo dc Garantia

por Tempo de Serviço e de caderneta de

poupança na própria instituição
financeira. Quem puder atender a estes
dois requisitos, pelo menos terá

prioridade.
Página 4

Püblica do Estado
Seror cfe Sánto C0tcrina

Raspadin arreCälllr--'�-''''-'.�''-·'''"�-'�-'.�--------1-1

R$ 76milhões de ICMS
Com a emissão de 10 milhões

de raspadinhas, a segunda fase da
campanha do ICMS, iniciada em

junho, terá seu primeiro sorteio

em lOde outubro. Página 12
Malw88. Gostosa como um abraço .

HIPISMO

Jaraguaense pode ser campeão
o jaraguaense Eduardo Vi

cente é favorito para a conquista
do titulo de campeão catarinense
de hipismo temporada de 1995.
Nas etapas realizadas em Massa
randuba, Indaial'e ltajaí, Vicente

obteve bons resultados, o que o

credenciapara a competição deste
final de semana na Fazenda Me

negotti. Dependendo de sua per
formance, poderá conquistar, o
titulo antecipadamente. Página 11

Divulgação/CP

\ ,.

'Título pode vir para Iaraguâ do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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gravadas sob o fogo do combate.
.

Êsses despachos falados tomaram.
seelos importantes entre os comba
tentes e suas famílias, algumas ve

zes no outro extremo do mundo.
Um dêsses correspondentes esteve
com a Fôrça Expedicionária
Brasileira, durante quase t6daasua
estadia na Itália.

�ste livrinho contémalgunsdes
pachos enviados e as gravações feio
tas durante a campanha. Foram se

lecionados de modo a fornecer;
dentro dos limites de espaço dispo
nível, um quadro tão vivido quanto
possível daação de todos os dias do
Exército e FôrçaAérea do Brasil e,
além disso, tem em vista servir de

lembrança permanente aos que
serviram nas fôrças armadas
brasileiras, naqueles dias emocio
nantes. É motivo de orgulho e de

prazer para a BBC que, PO!
intermédiodeseuscorrespondenteJ,
tenhapodido prestar algum serviço
àFEB e, assim, reforçar os laços de
amizadequesempreexistinunelilre
aGrã-Bretanha e o Brasil.

Consignamos aqui os nossos

agradecimentos aos

correspondentes de guerra
brasileiros, servindo junto à FEB,
por nos terem permitido publicar
seusdespachos,eao sr.CarlosScliar,
jovem pintor brasileiro que se,,?u
naFEB,ecujas ilustrações aparecem
neste volume" .

Vale a pena citar os nomes da

queles profissionais que enviavam
diretamente do front as crônicas

para a Estação de Londres, diaria
mente: Sylvio da Fonseca, Egydio
Squeff, JoelSilveira,RubemBraga;
Veterano (Raul Brandão), Fi'ancis
Hallawell, Cabo Naldo Caparica.
N. PithaneSilva, CaboJoséBorba,
lOtenenteEmilioVaroli,CaboJosé
Bernardes e Cabo José Scliar.

Fritz von Jaraguá - 09/95.

Jaraguá doSul, 27 de setembro de 1995

EDITORIAL

Guerra sem fronteiras
Há um ano das eleições municipais de

96, já é possível definir o teor dos discursos
que nortearão a campanha para a sucessão

municipaL Em outras palavras, na sexta-feira
passada os deputados Ivo Konell (PMDB),
ÇJeraldo Werninghaus (PFL); o secretário
estadual de Desenvolvimento Urbano e

Meio Ambiente, Adernar Duwe e o

advogado e empresário AItevir Fogaça,
"desancaram o pau", como se diz no popu
lar, no prefeito e alguns secretários. Ontem,

o prefeito reagiu revelando que os dois

parlamentares e o advogado são ina

dimplentes com impostos municipais e que
os três já estão enquadrados em dívida ativa.

Alinguagem do prefeito foi no mesmo nível,
dizendo até que gostaria de inaugurar a nova
cadeia (contra a qual Konell é contra) com
os dois deputados dentro dela. É de se

perguntar, de novo: será que Jaraguá do

Sul, terceiramaior força econômica de Santa
Catarina, merece isso?

Violino & Cravo

Como eu sempre reclamo
que não acontece nada na ci

dade, vim prestigiar a

apresentação. Com estas

palavras (ou mais ou menos

estas) um senhor entrou na

Igreja Evangélica Luterana -

Centroparaassistiraoconcerto
de violino e cravo, realizado na
noite de 29 de agosto.

Aquele anônimo ouvinte só

ganhou: desde o virtuosismo
dos músicos Rodolfo Richter

(violino): e Marcos Höller

(cravo), äté o ineditísmoe bele
zadoprograma,MúsicaBarro
ca dos SéculosXVII eXVIII ..

Rodolfo Richter, Master of
Music pela Roosevelt

University; reside nos Estados
Unidos onde integra a Chicago
Civic .Orchestra / Chicago
Symphony Orchestra, foi

spalla da Midland Symphony
Orchestra e daMichigan State
University Orchestra, tocando
sobaregêncíadeläerreßoulez,
SirGeorge Solti, ZubinMetha
e Daniel Baremboim, entre

outros. Desde 1984 exerce in

tensa atividade como solista e

... Inacio Carreira

camerista no Brasil e exterior.

Após atuar em diversos grupos
de câmara, em colaborado em

recitais com os cravistas
MarcosHöller, JohnatanHall e
David Sehrader e com os

gambistas John van Rozendall
e Mary Springfels, divulgando
oobradecompositoresbarrocos
como Marini, Marais e Biber.

MarcosHöller participou de
Master Classes com os

professores Edmundo Horta,
Jacques OGG (Holanda),
KennethGilbert (Inglaterra) e
Christoph Rousset (França),
graduando-se em Cravo na

Unicamp, sob a orientação de

Helena Jank. Especializa-se na

arte do cravo com Edmundo
Horta e desenvolve trabalho de
mestrado.
A Interpretação de

Recitativos de G.P. Tellemann
sobre uma \ Perspectiva
Histórica na Unicamp. Foi
solistadaOrquestra deCâmara
da Unicamp e da Orquestra de

Câmara Carlos Gomes. Re

cítalista, também é professor
titularnaUdesc (Florianópolis,

SC). Integra o conjunto demü
sicabarrocaAcademiaAntiqua
de São Paulo, o duo Höller
Wolfe aOrquestra de Câmara
Oficina de Cordas, sob a

regência de José Gramani.
O prog,rama apresentou

obras de Biaggio Marini,
Arcangelo Corelli, Marin

Marais, François Couperin,
Heinrich Ignaz Franz von

BibereJohanSebastianBach.

Após aúltima peça, o retorno à

bocadecenaeobistradicional.

Depois, com simpatia, pro-fis
sionalismoedidática; os instru

mentos foram apresen-tados ao
público, interessando sobrema
neira aos jovens musicais jara
guaenses presentes, que cerca>
ram o cravo com curiosidade e.
o cravista. com pef!�untas.

Parabéns ao duo Richter
Höller e à Casa da Música do

Colégio Evangélico Jaraguä
pela brilhante iniciativa. Que o
projetoConcertos em Iaraguâ
doSulcontinue, tirando de casa
outros senhores "resmungões".

... Jornalista
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Reminiscências

Guerra ePaz: SOanos (12)
Outra foto do ex-combatenteJorge

Ersching, onde deixou assinalado:
"Pietra Colore - abril de 1945". A

mesma devastação ...
Junto da fotoumpapeldatilografado

com uma anotação 'Fomare Município
Tarquinia, 13-8- 1944'.

No papel a letra de famosa canção
daépoca:

Deus Salve a América

Quando nuvens negras,
Como negro véu,
Surgem sôbre as serras,

Empanando o céu
Ouve-se uma prece
Dessa gente audás
Que não teme as guerras
Mas deseja a paz
Deus Salve a América

Terra de amor,
Verdes mares, florestas,
Lindos campos abertos em flôr

Berço amigo
Da bonança
Da esperança
O altar.
Deus Salve a América) Bis
Meu céu, meu lar. )
SirWilliam J.Haley, diretorGeral

da BBC fazia o prefácio do livro
Scatolettas da ltalia e dizia:

"Na segundaGrandeGuerra, e pela
primeira vez na História, um país lati
no-americano enviou suas fôrças
armadas para lutar em solo europeu.
Daí, o grande interêsse pelas atividades
da Fôrça Expedicionária Brasileira e

suas consideráveis realizações, na Itá
lia, os quaismereceram aadmiração de
todos aqueles queestavam lutandopela
causa da liberdade e da justiça.

Os correspondentes da BBC, com
carros de gravação especialmente
construídos para os fins a que se desti
nav.arn, acompanharam as fôrças alia
das em tôda parte, aduzindo aos comu

nicadosoficiaissuasvividas reportagens
de testemunhas de vista, muitas vezes

Daas RodaS
Industrial
ALTA TECNOLOGIA

-

EM MAT�RIAS-PElJMAS
PARA ALIMENTOS

•

Fone (0473) 71 2277
Jaraguá doSul.:!!?.------
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RETRANCA D·,I.·· • ,1 'd d,. .'. (C.M.) C reJetJo acusa· ueputa .. os e

inadimplentes com ·0· IPTUFogoaberto
o prefeito Durval Vasel abriu a entrevista coletiva de

ontem girando a metralhadora na direção dos deputa
dos Ivo Konell, Geraldo Werntnghaus e do advogado e

, empresário Altevir Fogaça. Segundo Vasel, os três são

inadimplentes, em relação a impostos municipais, especi
almente o IPTU. Juntas, as dividas dos três de acordo
com dados fornecidos pela secretaria municipal' de

Finanças, somam aproximadamente R$ 36 mil e isso só

em relação ao exercicio de 94. A reação de Vasel se dá,
'

em função de declarações dos três durante entrevista,
seaa-feira passada" na rádio Brasil Novo.

Confirnuulo
o ministro da Aeronáutica,

Mauro Granda, vai estar em

loinville no próximo dia 30 âe

outubro, a convite do deputado
Luiz Henrique da Silveira.
Granda vai inspecionar o aero
porto local que deverá ganhar
uma nova estação de passagei
[PS e equipamentos deproteção
pará pousos de aeronaves.

.tilt ,l'_,

Schützenfest ,.

,

J6. estão definidos pela co

missão organizadora da 7a

Schüt'4enfest os preços para a

festa entre os dias 6 e 15 de
outubro. Os ingressos custarão
R$2,50, chopeaR$2,00 (500ml)
e refrigerantes a R$ 1,00. Isso,
segundo a comissão, para que'
lIinguém se sinta' explorado e

para que um maior número de
pessoas possam ter diversão.

Aniversário
A rádio Brasil, Novo, de

Jaraguá do Sul, completa seis
anos deasividades no próximo
dia 6 de dezembro, quando vai
homenagear vinte persona
lidades com atuação destac(llÍa
lia cidade e em Santa Catarina
com o Troféu RBN 95. Pessoas
que ajudaram na consolidação
da emisspra também serão ho

menageadas.

,
Consultando

Sete urnas serão instaladas
em igrejas, supermercados e na

prefeitura para recolher suges
tões e criticas a administração
municipal. As respostas serão

dadaspeloprefeitoDurval Vasel
no programa "Pergunte ao pre
feito", que vai ao ar nas terças
e quintas feiras pelas rádios
Stúdio FM (7:25) e Jaraguá
(7:40).

AituÚJnão
Até agora, nem, o prefeito

Durval Vasel ou qualquer um de
seus secretários foram chama
dos para depor nas comissões

de inquérito constituidas pela
Câmara de Vereadores para
averiguar denúncias de irregu
laridades. Por enquanto, o tra-

, balho das duas CEIsnãopassou
da juntada de documentos.

Reforma
Nem todos os servidores da

extinta secretaria do Bem Estar
Socialforam relocadospara as

secretarias de Educação e Ha

bitação, Hápelomenos um caso

em que uma servidora foi
transferidapara a secretaria de
Agricultura eMeioAmbiente. O .

projeto de reforma admi
nistrativa ainda depende da,

aprovação da Câmara.

KfVB
COMUNICAÇÃO LTDA.

Uma Ag8ncia de Publicidade com a criatividade
e tecnologia que seu Produto merece!

Av, Mal. üeodoro da Fonseca. 141 - Sala 0.4 - Fone I Fax (0.473) 72-10.66
,89251-70.1 - Jaraguá do Sul- SC

,Jaraguá do ser- "Gostaria
de inaugurar' a nova cadeia de

Jaraguá do Sul com' os dois atrás
das grades". A frase é do prefeito
Durval Vasel e, foi dita ontem,
durante
entrevis- �I '

ta coleti- fi'.SO

va, quan- sobem
do se re-'

feria aos 'tltkOt
deputa- /I

dos Ivo meugov.1ID
Ko nell

(pMDB) e Geraldo Werninghaus
(PFL), que o criticaram duramente
na última sexta-feira, 22, durante
entrevista na rádioBrasil Novo. Os
dois parlamentares, juntamente
com o advogado Altevir Fogaça e

o secretário estadual de Desenvol
vimento Urbano eMeio Ambiente,
Adernar Duwe, não pouparam ata

ques àadnúnistração deVasel que,
agora, reagiu acUSando, inclusive
os três como inadimplentes em dí
vida ativa de impostos municipais.

Segundo dados revelados por
Vasel, fornecidos pela secretaria

municipal de Finanças, os deputa
dos e o advogado já estão enqua
drados na dívida ativa em relação
aoexercício de 1994,principalmen
te em relação ao IPTU. De acordo
com os números apresentados pelo
prefeito, Ivo Konell deve, R$
4.196,58 de IPTU; Geraldo
Werninghaus, R$ 2.540,13 de con

tribuição demelhoria (que o parla
mentar contestou na justiça) e

Fogaça, que também é empresário
do ramo imobilíãrio, R$ 29.846,14
deIPTIJ e outros R$ 239,90 de ISS .

"Estes, deputados sempre criti
caram outros parlamentares, COIm
Udo Wagner, a quem acisava, de
só trazer alguns cheques para
Jaraguá do Sul. E eu pergunto: o
que eles fizeram até agora que não

seja falar mal de meu governo?".
Lembrando que o deputado Ivo
Konell teve suas contas de 91 e 92,
os últimos anos da gestão do'

peemedebista como prefeito, rejei-
,

tadas pelo Tribunal de Contas do

Estado,Vasel ainda le�rou o epi
sôdio da prisão de Konell "que
,pagou fiança com dinheiro da pre-
feitura" .

Segundo o prefeito, além de
Konell não pagar o IPfU ainda
induz os contribuintes à

inadimplência. "Ontem (2" feira)

.'

VIU.I: lfIItn"o vê.los lUl ctu1eia

ele passou e dia fazendo diseur- apenas a verdade deles", disse o

sos contra minha pessoa na As- ,prefeito citando repetidas vezes

sembléia Legislativa", reclamou .uma frase db estadista Wiston
Vasel, acrescentando que .a partir, Churçhil: "semente aqueles que
de agora passará a responder no não sonegamimpostos têm Q direi
mesmo tom das acusações. "É pre- to adquirido de falar mal dos ou

eiso que não deixemos prevalecer tros".

, a 15 ele Outubro ;;;r
EMMATE"RIIIS·PRIMAS
PARÁ ALIMENTOS
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Jaraguá� Sul, 27 de setembro de1_
-

COR,RENDO

Maciel'e doisministros vão lnscriçõesparacasaproprialeva
'.

bre
centenas à· Caixa· Econômica

novem .TO JaràgWÍ do Sul - o sonho da deverão ser conh�cidos a pll'tir
! casa própria já levou centenas de do dia 15 de outubro e o

pessoas à Caixa Econômica de atendimento deverá estende...se
� Jaraguá do Sul onde até o próximo pelos próximos dois anos em

dia 29 (sexta-feira) ainda serão média. Ã linha de crédito aberta
feitos os cadastros para pela Caixa Econômica Federal
habilitação à linha de crédito da prevê recursos para a

CEF. Porém, já se sabe que não construção de casas, refol'llUlS e

haverá recursos suficientes para ampliações e conclusão de
atender todos os pedides, e que, construções j á iniciadas e'

por isso, os contemplados terão inacabadas. Em Jaraguá do Sul,
que preencher, obrigatoriamente, . cerca de 60 pessoas procuraram
alguns critérios já estabelecidos. inteirar-se, todos os dias, sobre

Segundo o gerente geral 'da este plano da casa própria,
Caixa em Jaraguá do Sul, Romeu devendo o totâl de-inscritos

.

Fritzke, a prioridade será dada superar a mil pessoas até o dia
àqueles de comprovarem maior 29. No município não há uma

tempo de opção pelo Fundo de estatística oficial sobre o cléficit
Garantia por Tempo de Serviço habitacional, porém em Santa
(FGTS) e o valer de poupanças Catarina o governo do estado
que possuirem na própria CEF. admite que a carência seja supe-

, Os primeiros contemplados ríor ª 100 mil unidades.

recursos humanos da empresa,
LeeairBum, deUm total de400

funcionários, 60% partieipara
da Semana, e'consideraram'.
palestras bastanteproveitosas: A
média de acidentes que 0C0i1eiIl

é de um ou, no máximo dois
acidentes pormês, mas nenhum
deles são graves, geralmente si>
pequenos cortes, informou
.Bum..

, Esta foi aprimeira Semena de

Prevenção de Acidentes no

semana. Trabalho e deve se repetir nos
PEDI DO .

C
,/III

b l
Segundo o gereute de próximos anos,

�:!:.it�r:di:������ p�:a�;�s;":: ·/""__'!!I!I!I!I!II!I!I!I!I!Il$!!I!I!I!I!II�l----:-:-!!-D-DE-EC-IM-'E-N-TO-'"
Durval Vasel e seus secretários tarde, segundo' a direção da emis- J' /III

da "" hi;tr, " Os famliiar:es enlutados de
indignaram-se com o que ouviram sora, o pedido de direito de res- eu,rao . Je . ,,",en FE�/X WOLF
durante o "Programa Sérgio posta ainda não havia sido entre- "r. Profundamente consternadospelo seuPeron",levado ao ar na sexta-feira gue. Porém, segundo Carlos Jaraguá do Sul- A Comissão falecimento ocorrido no dia 21/9/95 àS
última, 22, pela rádio Brasil Nevo, Alberto Realli, sócio-proprietário Central Organizadora da 7' 14:25I1s com a Idade de 74 enos, agra"
com urna entrevista ao vivo resnia- da rádio Brasil Novo, a solicitação Schützenfest, pro8l'll!il)ada para o decema todos, amigos eparentesqui,do os .deputados Ivo Konelí e Ge- deverá ser analisada juridi- período de 6 a 15 de outubro, já de umaformaoucJeoutra, sesolidariza-raldo Werninghaus, o secretário camente,

definiu alguns preços que serão mm através de'palavras de confodO,estadual de Desenvolvimente tIt- Isso- porqu.e, segundo disse, ' ..

bano e Meio Ambiente, Adernar na nota de desagravo o prefeito
cobrados do público visitante. Os manifestações de carinho, e aos CIP'
,

tarã R$ 2 50 h • enviram flores e comas.Duwe e o advogadaAltevir Fogaça, elta CiJue ele e seus secretárias pre- ingressos cus o • c ope
militante do PMDB. A entrevista tendem o direitO deresposta. ReaUi R$ 2,QO (500ml) e refrigerantes R$ �gradecein demodoespeciala clreçãO,
girou sobre deRúncias.de ir.regula- entende que apenas es que foram 1,00 (300 ml). O setor da pr:ofe$soresealunoSdo;Colé{jioEst."

ai Professora Valdete Inês Plaz61Sridades sobre a adsninistração �- citados nomínalmente podem Te- alimentação, além dos pratos . .
.

.

Z.indars., pela.assistência prestada sosnicipal. querer este direito, a. príneípie, típicos,serãeemnúmerode36que
N _"- c' 25 c '.� n.._ t 'tad ç. famil/ares do enlutado.a segJ.lflWl.-rerra, , o llll\elel.... vw'an e o prograata, el' ; os l0- servirão desde o churrasce até .

diadivulgou � n@ta de desagrave, Fam o secretário de CultUf;l, Esp@r- 'Convidam a todosparamissa de 7"
'

. eSJiletinhos, ineluindo outras .

,_.(. A' 2'''1 .... "Ià 1el30hsnsafinnando ter Feq,uerido à, emiss0ra te e ta.zér, Bél,lduino Ra.ul,i,no, e.<!S nopfl:lxlmo !.ila, >71,S9AIC9i s ;7:' .

i'g1:larias come batata recheadll, .'. ri. Sá Seb t'l-o direito de.. resposta. Jil0Fque, se-- secl1etatias de Agricultl:lra e Meio Igreja. Iwal, 'Z o as iao.

gundo ele, as �iFmações Deitas AmGiente e doBem �tar Soeial, sl1'\!ldel, mini1'izza, empadões e .

AfamO/II BnlutatJI
durante o programa não COlTe$- est:a já extinta por ato do pr-efeito, ��'s suíços, \

a Blumenau em
.

Bllmenau - o vice-pré
sidente MarcoMaciel e osmi-
nistros Odacir Klein,' dos
Transportes eRaimundoBrito,
das Minas e Energia, são pre
senças já confirmadas em

Blumenau entre os dias 11 e

17 de
novem- ,1••lIlJIIlllllollobro, on- :tI-'

de parti- .m d/stUSS6D
cipam
da 52- pt/bl/tO tDm
Semana' .'&' ,J
Oficial .lIg.lIn.IIDS
da En-

genharia.Arquitetura e Agro
nomia orgànizada pelo Conse
lhoRegional de Engenheiros e
Arquitetos de Santa Catarinae .

'

A previsão é de que, três mil

profissionais, de todo o país,
participem do evento que tem
como tema central a "Re

engenharia doEstado Brasilei
ro e oDesenvolvimento Naci
onal".
O presidente do Crea, Wil

son Lang, disse que este deba
te é \UD compromisso já assu

mido por Marco Maciel, que
deverá estar em Blumenau no

dia 13 de novembro. Até agora
tal assunto mereceu apenas
discussões internas no gover-

Lt.w, pr....,," tio o

no e agora, pela primeira vez, Materiais,Equipamentos, Tee
será debatido publicamente. nologias e Serviços para a

Odacir Kleíadeverä fazer ex- Coostrução e Arquitetura e o

planações sobre o sistema re- 10 Congresso Intemacional de
doviãrio dt\'integração com os Informätica Aplicada a En

paísesdoMercosul,nodia1'4. genharia e l- Feira de

Segundo se sabe, e ministério . Informática para aArquitetura
dQS Tran�rtes já tem proje- ' é'Engenharia. Estes eventos,
tes pera recuperar a malha que têm caráter comercial, se
viária nacional que leva aos rão realizados nospavi lhÕes da
países vizinhos.

.

Proeb, enqúanto que aspales-
No mesmo períedo aconte- tras realizam-se no Teatro

ce emBlumeneu a JvMestrade Carlos Gomes.

SEGURANÇA

Semana deprevenção na lanotti
Jaraguá do Sul - A Zanotti

Indústria e Comércio de
Elästíces Ltda. promoveu de 11
a 15 deste mês, a Semana

'Intuna de Prevenção de
Acidentes no Trabalho.' Foram
feitas palestras sobre Proteção
Auricular, Aids, Segurança no

Trânsito. A palestra sobre
.

primeiros socorres foi
ministrada, pelo Corpo de
Bombeiros Voluntários. de
Jaraguá do Sul, que encerrou a

,e
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FALt:NCIA

Deputada quer rever pol(tica.
, ' ,

econômica do governo federal
,

- '

F lonan�oIis - ;'Ninguém
vende, ninguém compra, ninguém
ganha. Portanto, ninguém
arrecada". Com essa frase, a líder
da Bancada do Pr na Assembléia
Legislativa, deputada IdeliSalvatti,
resumiu a situação da falên-cia vi
vida hoje
p e I a s

prefeitu
ras cata-

'

rinenses

50 prefeitos, que representaram 12

microrregiões do Estado e fizeram
um diagnóstico da situação. Entre
as decisões, está 'a elaboração de
um documento que será entregue

,

ao ministro da Justiça, Nelson
Jobim.

'

O documento é uma espécie de
pauta de reivindicações rui qual
está a solicitação do repasse
emergente da cota-extra do FPM

(Fundo de Participação' dos
, Municípios), para o custeio de

despesas correntes e a liberação
de convênios estaduais a fundo

perdido para atendimento na área
social. Também foi decisão da

cur-sos-destinados aos municípios
e, como proposta, querem que o

FPM seja formado por todos os

impostos - atualmente, o FPM é

formado apenas pelo IPI (Imposto
sobre Produtos Iildustrializados)
e IR (Imposto sobre, a Renda).
Outra questão importante que será
levantada junto ao governo fe
deral é a necessidade de recursos

para atender aos 'encargos da

municipalização 'dos serviços de

saúde, educação e agricultura. A
deputada Ideli Salvatti acredita
que essa organizaçãó dos

prefeitos, através da cornissão da
Assembléia tem sido extremamente

'/BI.IIDS

pl.II./om'
em con-

�cia,
principal-

"«UrsDS

mOID/.S
mente,
da política econômica imple
mentada pelo governo federal. Na
última quinta-feira, Ideli coorde
nou a reunião da Comissão Espe-

, cial da Assembléia sobre a crise
dos municípios, da qual ela é

{l'esidel!te. Participaram cerca de
"

I
",' . l.

comissão não aceitas a prorroga- positiva. Ela pretende manter

ção do Fundo Social de Emergên- contatos com prefeitos do RS e PR
cia, pois ele absorve 25% do Fun- /para que o movimento para re

do dos Municípios. Além disso, solver a crise dos municípios se

os prefeitos presentes ao encontro estendà para outros estados do

querem aumentar o volume de re-
,

país.

VIDA ROTÁRIA

Visitas entre clubes,rotários
Jaraguá do Sul - Na rotärios, a saber: da (E) para a

reunião de serviço de l1 do (D), os rotarianos Alcides
corrente mês, o plenário contou Estanislau Dalsenter, doRotary
com o presidente, rotariano Joinville; JulitoFriedemann. do
Douglas Faria Correa Anjo e a 'Rotary Massaranduba e

secretaria \ ocasional do Rubens Hafemann, do Rotary
rotariano José Amaral Pereira Corupá. A foto foi feita pelo
Filho. A movimentada sessão companheiro doR'C, Florianö
contou' com vários clubes polis-Leste. (E.V.S.)

�...

"

Jc����
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.lantar para.·', Debutantes
Mais de 130 pessoas foram recepcionadas na residênci
última sexta-feira. Debutantes, juntamente com os pais,
próximo sábado (30), no Clube Atlético Baependi, 21

jaraguaense. As mesas já estão à li"

ronesse_do Baile de Debutantes, Cecilia Menegotti, na
,

aram o maior evento social que acontece neste ano. "!O
.moças estarão fazendo sua apresentação à sociedade

secretaria do clube até sexta-feira.
.

Luiz e Eliane Nicolodelli

Antônw e Debbie Bona Valdir e YedaMarilúMuniz úUt Celso eMárcia Muniz

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

José e Vivialf fereira FilhoGilberto e Norma Sueli Lombardi

Ademar e CecQiaMenegotti, patronesse do baile

)
t

t

Ni�aldo e Rose Lehmkuhl

�I
"VESTINDO VOCÊ
DE CORPO INTEIRO \

GETÚLIO VARGAS, 55

FONE: �72;0460
. MODA MASC. E FEM.
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., JOVEM

meuberço.. e com um olhar cari
. nhoso. dizer-me: te amo.

Jaraguá do Sul. 27 de janeiro de 1995

..'

., .

.

Adolescente esse,espaço'e nosso•••
.

.

.

Mãe adolescente;
Um drama brasileiro

* Grazie/a'Masson

Por que será que, mesmo as ria dos casos não está preparã-. está esperando um filho, não é
adolescentes conhecendo méto- da,psicologicamente para terum um sentimento de culpa que se

dos de preven�o à urna graví-. filho, é pegade surpresa, assim deve guardar; ser mãe pode ser

dez, muitas -delas não usam ne- como a cada ano no Brasil, três visto de outros ângulos, mesmo
.

nhum?Talvezporque elas, assim milhõs de adolescentes entre 11 sendona adolescência! Pode ser
como quase todas jovens, pen- e 19 anos, que despreparadas, vista como satisfação, amor e

sam que isso é umdrama que só se vêem obrigadas a trocar urna responsabilidade, pois é isso
acontecenas "telinhas" eque "co- adolescência que mal começa- urna das eoísas que um filho

migo não". E outras, nem refie- ram a curtir, pela barra pesada traz...

tem sobre métodos de ser mãe, trocar seus finais de Fique ligada para que não

anticoncpcionais porq�eestão ao semana radicalizando com a aconteça isso com você, amiga!
lad� de quem se ama, envolvida galera, por finais de semana, Mas se por um acaso pintãr
de tanto carinho.e calor... dia-após-dia, cuidando de seu' urna gravidez.Indesejada, não

Há na vida muitos mistérios bebê. E em certos casos, fica aborte; não co:meta um assassi
de diffcil compreensão. Aliás, sem o apoio de ninguém, sem nato, não mate seu filho! Pois
tudo navídatemos seuspór quês parentes, sem amigos, "sem você, eu tenho certeza que não
e suas devidas respostas. pais" ... Puro preconceito da so- está preparada para.lidar coma

É muito difícil para a inteli- ciedade. E a menina-mulher, morte de umser humano, ainda
gência do serhumano compreen- pasrna e indagadóra, formula rnais urna adolescente mal pre
der todas coisas que o cercam. em sua mente urna pergunta, parada para a vida; como vai

Uma delas é ser mãe.Até por- uma' perguntá-sem resposta. estar preparada para a morte?

que, como pode ocorrer o fatode Ela busca um culpado, que ge- Pense em você, em seu futuro e

'o corpo da adolescente estar bio- ralmente resulta nela mesma, concíentíze-se, grávida ou não.
logicamente pronto para formar no namorado, ou nos pais... E você, não en�e na onda de
dentro de si outra vida e a cabeça O que comos olhos cegos de . que só acontece com os outros.

imatura, repleta de dúvidas??? tantas incertezas, não vê que Previna-se!
Ser mãe na adolescência não existe culpado: gravidez é Procure um médico e orien-

é grave... .sempre feita a dois. te-se,
Amãe adolescente, na rnaio- E além do mais, quando se ---,ir"'1""'5=-a-n-o-s---R--epo-

...

",,...e-r-M-j
....

rj-m-
r----�-�----�--------,

J �RÜ� 'DE TEATRO ADULTODUW' J

j QMEsENTAQ IIN-'JMM j
J ODI�RTIDO. J

. J ESPETACULO. . 'J
J J
J J
J J
J J
J J
J J
J �

j j Entrevista...
·

J J Qual seria sua ação se soubesse que
J J está grávida?
J J Contaria para minha mãe.

.r:

J
.

,

Como se sentiria?

PREÇO NOR"AIP.��...�.��> COM BÔNUS� J Comuma re.sPonSabilidade muito g.ran-'.� ;� J de, pois não seria só minha vida que
AP�ESENTAÇÓES: SEXTAS, SÁB}DOS E DOMINGOS J estaria em jogo.

.

.

J J DE SETEMBRO A 1 DE OUTUBRO /95 J Deíxaría de frequentar os lugaresque
J 20:30 HS NA SCAR 1:r 72-2477 J �:��;OiS as pessoas jaraguaenses são
J INGRESSOS NUMERADOS J muitopreconceitucisas!

.

L·.. .J J d. 15- -

�
- -.- - - - -

T
� - - -� - - ... ' ,_ ... - ---'- o,., ana - "anos

Mensagem...

Não ligue para
as observações
más ao seu res

peito. Vivademo
.do que ninguém
acredite nelas!

PAPO SÉRIO

Poema ...
Mamãe quero nascer

Hoje eu tive sorte

sorte de conseguir chegar.
chegar ao ponto
que as outras não conseguiram
alcançar.

Não conseguia passar
tentei. me esforçei
e achei um buraquinho para eu

entrar.

Uma luz, um buraco:
um lugar opaco...
Agora então entendo!

Epa ... U que éstá acontecendo?
Uma luz. estou com medo. será
que nomundo agora VOll chegar?

Cheguei!
Mas de uma forma inesperada!
Me enganei, me iludi
Hoje bem sei...
E o que era felicidade no cora

ção:
Se transfotmau em saudade e

decepção!
E estando no lugar puro que es
tau, sinto 7J{ágoas. pois vejo que
o mundo não é como aquele
De minha trtãe serei um sonho

repleto.
Repleto de dores.mas após amo
res...

Repleto dededicaçäo: epormim,
quando nascer•.
Repleto dl! celebração.

Mamãe me sentiu.
e sabe que eu existo.

Papai sorriu. mãmae chorou ...
Mas será de alegria ou de dor?

Mas como quero enxergar
Ter da vida a alegria
As belas paisagens admirar ii

E ser feliz todo dia.: .

Só faltam quatro meses,

para eu no "mundo" resplande
cer

ja se formaram meus braçaos as
minhas peminhas também

Pequenino ser-humano pensou!
pois hoje, com muita coragem,
Minha mãeme
Assassinou!!!

I( . Recado jovem
GraD

Leo e Nai

Espero' que vocês curtam o máximo
esse namoro!

- .

Vocês tem tudo para dar certo!
Revolta

Rafael
O que sinto por você não precisa de

propaganda, mas é tão especial que
,

merece um anúncio!
Ela.

Escreva para Jornal CP - Recado Jo

vem. Avenida Mal. Deodoro da Fon·

'seca, 122,- CEP 89251.700 ex Pos-
,

tal 19 Jaraguá do Sul - SC

Hoje começa umpouco deminha
existência
Não sou um ser completo;
Mais sei que ainda...
Tenho mãozinhas de aço
que seformaramtão rápido como
as coisas do além

.

�
.

Dos meus dedos já se despontam
unhas
Comoo âeminhamãe, bateomeu
coração,
e hoje já posso perceber,
que aqui dentro é uma confusão.
Mas uma éoisa mão me alegra,
porirresponsabilidade.posso ser
uma criança deficiente,
pois minha mãe bebe e fuma,
e não percebe que está sendo.
inconsciente.

Agora;
Já me movimento.
Efico atento...

Pois quem sabe...
Eu nasça. antes do tempo...

Poderiaficarfelizmaiscedo, ven
do
meus pais se inclinarem sobre

Duda
A tarefa mais difícil do meu amor,. é
ter que aprender a esqucer alguém
que apr�ndi a gostar!

Tintia
Leo e Andira
Parabéns neste dia especial!!! Felici
dadeslll (15/09)

.

Mafra
Bom Bom (Luís)
Vê se deixa de ser chato, viu!

Grazi
Léo

Você é um super amigo! Parabéns

pelo seu níver!
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BENEFiciO

Fundopara políciapoderá ser criado em Jaraguá
J�� doSul- o coman

dante da 3a Companhia de Polícia

de Jaraguá do Sul, Rogério
'Kumlehn, deverá encaminhar,
ainda esta semana, para Câmara

de Vereadores, o projeto que prevê
a a'iação do Fummpom (FUndo
Munici

pal para
Melhoria
da Polí
cia Mi

litar), no
lIIl!lÍCÍpÍo. IS/tl .mtllltl
Segundo
" comandante, o Fundo benefi
ciará diretamente a polícia militar
de Jaraguá. "Com os recursos

arrecadados, poderemos adquirir
mais veículos e "equipamentos",
salienta Kumlebn, acrescentando
que o prazo de entrega do projeto

, vai até sexta-feira (29).
Santa Catarina dispõe do

,

Fummpom desde'dezembro de
1988, quando foi criado, com o

objetivo de formar uni caixa ex

tra para verbas à polícia. Em
��3",o _gove��\ �ta�ll1l1 �pu _

a

pessibilidade para os rwnicípios
interessados em mmicipalizar o
fundo. "Ainda sabemos que além
de Jaraguá do Sul, Joinville e

Blumenau também estão no

processo de encaminhamento

para o Legislative", garante o

comandante.
Este caixa' é formado com

mas os maiores centros, onderecursos arrecadados de
,

ocorre o maior número deestabelecimentos industriais,'
ocorrências e são diretamente os

Kum/.IIIJ qlM/
.1J(DmÚJIID/ '

P/Dj./D DIIIdD

comerciais, bancos, casas de
câmbio e relojoarias. Mais de 110
UFIR's são cobrados trimes
tralmente. "Q ruim é que existe
una inadimplência de 80% só em

Jaraguá do Sul", afirma Kum
lehn. De janeiro até julho deste

ano, RS 20.364,35' foram depo-

Falos: P8I8I'lIDIIA,1ztbo'CP

Frota .1ItIl tia polícia CMta com 12 "ÜltIu'as e ,eis motos

sitados nos cofres do governo,
"que não está dando o apoio
necessário para nosso município",
comenta o coman-dante,
acrescentando que municípios
'pequenos estão recebendo todo o

'benefício. "O governo tem que
atender na medida do possível,

maiores arrecadadores, estão

sendo 'esquecidos". Desde a

criação, o Fummpom já liberou
três viaturas para Jaraguá do Sul,
provenientes da TSO (Taxa de

Segurança Ostensiva Contra

Delitos). O conselho diretor do

'ATRAÇÕES
• Apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos do Colégio Evangélico
Jaraguá;
· Exposição de "hatdware"(máquinas e equipamentos);
· Exposição de "software"(programas);
· Mostra de novosrecursos tecnológicos dirigidos ao ensino;
- Palestra: "INFORMATICA NA ESCOLA E NA FAM(LlA ". com José Manuel Moran,

,

Doutor em Tecnologias Educacionais" da Escola do Futuro da Universidade de São
Paulo,

29/09 - Sexta-feira
10:00· Abertura da INFOTEC 95
19:30· Palestra "A INFORMATICA NA ESCOLA E NA FAMíLIA",
Local: Igreja Luterana
21 :00 . Encerramento

30/09 - Sábado
08:00 • Abetture
12:00 - Encerramento

m
Central de I,nl.rmátlca

Av Mal Deodoro da Fonseca, 429 - Edifício Florença - Sala 4

Fone (047) 372-1777 - Fax/Modem (047) 372-1777
89251-701 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

PROGRAMA:

Fundo Municipal será composto
por um membro da prefeitura
(prefeito), como presidente, vice,
comandante da polícia e membros

da Câmara de Vereadores,
secretário de Finanças, '

Associação Comercial e Indus
trial e Câmara de Dirigentes
Lojistas.

Dados

Hoje a, polícia'militar de

Jaraguã dlO Sul dispõe de 12
viaturas e seis motos, além de

,
mais de 150 armas, incluindo
revólveres calibre 38, metra
lhadoras 9 milímetros, espin
gardas calibre 12 e winchester
carabina, calibre 30. "Para
atender 'as ocorrências rotineiras,
é suficiente, mas por exemplo,
caso ocorra um assalto a banco,
estamos desarmados", disse

Kurnlehn, acrescentando 'lue'
recursos do fundo também serão
usados para a compra de armas e

fardamento.
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Público será fundamental'Cruzeiro depende de si
.

.

h l -" para chegar as finais
para, omo ogaçao ua vaga BéIo _nte - Com 16 menosv e dividindo a líderança

pontos em 7 jogos (três pontos a com. o Fluminemse, ambos com

� menos do que o líder Palmeiras; 17 pontos, o Internacional tam
com dois jogos amais), o Cru- bém depende de si mesmo para
zeiro precisa vencer as partidas conquistar o título desta fase.
noMineirão, emBeloHorizonte Goiás e Vasco, que até a rodada
e, pelomenos, empatarwna, fora do final de semanaainda tinham
de casa, para chegar aos 28 pon- chances de chegar em primeiro,
tos possíveis e garantir oprimei- estão fora da disputa.
ro lugar no grupo A, conseguin- ngre
do a classificação para o OCriciúma,depoisdavitória
quadrangular final do campeo- sobre oVasco, domingo passackf
nato. Amanhã, noOlímpico, em porwnazero, temchancesm�'
PortoAlegre, oCruzeiroenfren- máti€aS deconquistaroprimeiFo
ta o timemistodojä desclassifi- lugar no grupo B, desta fase. O
cado Grêmio. A vitória sobre o Tigre joga boje. à noite contra o
Paraná por dois um, deixou os Goiás, no SerraDourada, preci
jogadoresanimadospára aparti- sando vencerpara sonhar com a

da de amanhã O centroavante vaga. ()Criciúma soma 12 pon
PaulinhoMcllaren, umdos líde- tos na tabela de classificação,
res da equipe, está otimista e cinco amenos do que oslíderes

acredita que Uma das quatro va- Inter e Fluminense. O treinador

gas do quadrangular vai para a da equipe, GonzagaMilioli térá
"Toca da Raposa". todos os jogadores a dispoSÍção

'Já o mtCi-, "que'também ''está ,nojogocontraoGoiás,incluSlVe
muitopertoda vaganogrupoB, Bebeto, antor do gol contra o

enfrenta o penúltimo colocado Vasco, que depois do jogosentiu
PresiJente acreJita que seg,,1UIa vaga vem para sc neste grupo, oAtléticoMineiro, fortes dores no torno�lo.
direto com o presidente do Supre- ressalta Margutte. A Federação no Mineirão. Com um jogo a

mo Tribunal de Justiça Catárinense de Futebol realizará

Desportiva. Os oito clubes que se

inscreveram na Copa Santa
Catarina participarão por este

rmtivo: conquistar' esta vaga",

COPA SANTA CATARINA

J araguá dÖ Sul - A CBF

(Confederação Brasileira de Fu

teból) decidiu que o público da

Copa Santa Catarina, prevista
para começar no dia 1 ° de outu

bro, defi-
Dirá se a MOIIUII.

omo vJ6v.1
entidade
i r á
homolo-

o tompell/io
ptlftlSC

gar a se

gunda
vaga pa
ra a C0-

pa do Brasil ao Estado. "Além
dos torcedores jaraguaenses, to
dos de Santa Catarina tem, que
apoiar a corrpetição. Só assim,
teremos mais um time represen
tando 'o estado em uma, competi
ção nacional", destaca Angelo
Margutte, presidente Ciö Gêmio
Esportivo Juventus, que já confír
mou a equipe no torneio: "Hoje,
dou mais importância pára esta

competição, do que para o'pröprio
campeonato catarinense", ; afirma
o presidente, acrescentando que
nenhum clube ganhará a segunda
- caso homologada - para à Copa
doBrasil, no "tapetão" ...Um.exem
pIo é o Nilo Traesel, que quer.
fazer isto. Não adianta ele falar

. Abandono
O segundo piloto da Ford!

Corse, Roberto Pupo Moreno,
anunciou sua saída da equipe, É
quasecertosua transferênciapara
aFórmula-Indyem 1996. Pedro
Paulo Diniz, piloto número wn
da equipe poderá correr sozinho
na próxima temporada,

novo sorteio dos jogos da Copa
Santa Catarina, depois da desis
tência de Chapecoense e

Araranguá, esta semana.

Estoril - O piloto francês Jean

Alesi, da Ferrari, poderá ser puni
do pela equipe no próximo Gran
de Prêmio. A infonnação é do
diretor esportivo da escuderia,
Jean Todt, que foi alvo de críticas
do piloto depois da prova. "Ele é
o mal dispensável aqui na equipe"
comenta Alesi, referindo-se que
durante a prova, Todt insistiu por
mais de oito voltas para ele deixar
seu corrpanheiro, Berger passar.
"Era visível que Berger estava

com o carro em melhores condi-

ções, e poderia alcançar Hill",
defende-se Todt, afumando que
Alesi receberá algum tipo de pu
nição.

"BRASILEIRÃo"

EQUIPE JOGOS PONTOS

1 ° Palmeiras 9 19

2° Botafogo 9 17

3° Cruzeiro 7 16

4° Bragantino 9 15

�5° Paraná 8 12.
.

6° Paysandu 8 9

7° Corinthians 9 8

8° Flámengo 8 8

9° Vitória 8 8

10° Juventude 9 8

11 ° Gúàrani 8 8

12° Grêmio 8 6

EQUipe JOGOS PONTOS

1 ° Inter 8 17

2° Fluminense 9 17

3° Goiás 8 13
'

4° Santos 9 13

5° Criciúma 8 12

6° São Paulo 8 12

7° Portuguesa 8 12
.

8° Vasco 9 11

9° Bahia 9 12

10° Sport 9 9

11 ° Atlético-MG 8 7 II

12° União S. J. 9 4

Scj,;;'�her· demons�a . mawr Alesi poderá
,

'd d d H'll
ser punido

superlorI a e o que I .'
.

.

Estoril -OGrandePrêmiode va, também temchancesdecon- pela FerrarI
Portugal, no domingo passado, quistar o mundial. Éle aparece
confirmou mais uma vez, que o em terceiro lugar na classifica
piloto alemão Michael Schu- ção geral. Schumacher precisa
macher, mesmo com. um carro de apenas duas vitórias, enquan
inferioràDamonHill, ésuperior to Hill e Couthard, dependem
ao piloto inglês, que correu em dos maus resultados do alemão
Estorial com a Williams V12, paraficarcom otítulo destatem
com 17 cavalos amais de potên- porada,
cia, não conseguiu alcançar
Schumacher, que chegou em se

gundo lugar, enquanto Hill não
passou da terceira colocação.
Com este resultado, o piloto da
Benetton aumentou a vantagem
para 15 pontos sobre Hill. Seu

companheiro de equipe, David
Couthard que conqui.�ou a pro-

.

H.QJ.E Vitória OxO Palmeiras

GRUPOB Inter .1xO fluminense

Goiás x Criciúma
São .Paulo lxO Sport

flamengo 2x3 Botafogo
AMA�I::IÃ Paysandu 3x3 Corinthians

GRUPOA Bragantino 2xO Grêmio
Guarani Ox1 Juventude

Flamengo x Vit6ria Paraná 1x2 Cruzeiro
Grêmio x Cruzeiro Criciúma lxO Vasoo

GRUPOB Portuguesa 5x2 Bahia

Atlético-MG x Inter Santos 3x2 União S. J.

Goiás OxO Atléiico-MG ,
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COPA MUKY

luveniuspodeperderpor um Finais começam amanhã
- · � �

l ;�. � à noite no Arthur Müller
a zero queJa esta c assl.J IcauO. J...guá do Sul _ Trê, prirreiro lugar, A Alternatíva, de

modalidades irão definir os Schroeder enfrenta a equipe do

AQMo/CP campeões deste ano da CopaMuky Homago, na categoria juvenil,
deFutebol de Salão, promovida pela valendo o título da competição. A
empresaBretzke e Liga Jaraguaense pessoa que trouxer qualquer rótulo
de Futsal. As equipes do Beira Rio dos produtos Bretzke, nestes dois
e Colégio Evangélico abrem a dias, estará concorrendo à brindes.
rodada final, a partir das 19 horas, Até agora, em 128 jogos, foram
nacategoriaFraldinha. Às20horas, marcàdos 1;039 gols, com uma

jogam São Luís e Urbano, na final rrédia de 8.1 gol por partida. Os
da categoria pré-mirirn e no mirim, artilheiros são, Cafezinho (Beira
Urbano eColégio Evangélico fazem Rio) na categoria Fraldinha, e-
a final. Gabriel, no Mirim (Colégio

Sexta-feira, tambémàs 19horas, Evangélico), ambos com 21 gols.
Sigma e Malwee disputam o título Os goleiros menos vazados são,
na categoria infantil e às 20 horas, Luis, do Fraldinha, (Beira Rio) e

Homago e Sigma jogam na Vinicius, Pré-Mirirn (São Luís) com
categoria infanto, na briga pelo 5 gols sofridos.

por um a

zero que já estará classificado

para a terceira fase da competição.
O Ypiranga precisa derrotar o .

���--�-------

Juventus, por, no mínimo dois AUTO ESCOlA LESSllANN LTDA.
AJa Reinaldo R... 520 - Ue 02

gols de diferença para se p;��:.::=:,:,�i�1
classificar. O empate também
beneficia a equipe de Jaraguá do

SuJ� .

-

O técnico Joubert Pereira, que
poderá contar com o lateral

Luizinho, suspenso depois de
receber' cartão vermelho centra o

Santo André, deverá repetir a

mesma equipe que garantiu a

vaga para a _ segunda fase.

Segundo Joubert, o esquema

J aragwi do Sul - � vi�ria
sobre o Ypiranga, em ErechUD, na
partida de ida, por dois a um, do

Call1leonato Brasileiro da série

C, deixou o time do Juventus em

vantagem na decisão da vaga, que
acontece no próximo domingo,
no João
Marcat
to. O V!16,ltJ .m

I'fltllim"Mole

que Tra
vesso"

poderá
perder

d.IZDII 11m.
tDIIHtJIII.

HIPISMO

JoubertPereira oplilrápor um esque1lUl ofensivo
tático não irá mudar. "Vamos

jogar da mesma forma que
estamos atuando. Não vamos

jqgar pelo resultado, e sim pela
vitória", garante o treinador.

Além do Juventus, outro time
catarinense que estreiou com

vitória nesta fase, foi o Joinville;
4 a 1 sobre o União Bandeirante

(PR), no Emestão. O Figueirense
decepcionou sua torcida e

praticamente não tem mais
chances de classificação. Perdeu
em Florianópolis, para o Brasil,
de Pelotas, por três a um. Batel e

Chapecoense empataram em

zero, e o time de Santa Catarina
decide a vaga em Chapec6.

Jaraguaense éfavorito para o título
Jaraguá do Sul - O cavaleiro

jaraguaense Eduardo Vicente é o

favorito para conquistar o título
de 1995 do campeonato catari
.nense de hipismo equestre.
Eduardo conseguiu bons
resultados nas três primeiras
etapas, realizadas em

Mas�aranduba, Indaial e Itajaí,
esperando para a 4" etapa, que
será realizada no próximo final
de semana, na fazenda Menegotti,
no km 63 da BR-I0l, confirmar
sua boa fase e garantir anteci
padamente o título de competição.
Nesta categoria, com duas
modalidades (não-graduados' e
graduados), os cavaleiros.tem
que fazer percursos. de U;e 24
km em uma velocidade média 'de
12 kmlh.
Em paralelo '.a 'esta modali

dade, também acontece a

Provos de hipismo equestre lerd represe1lÚl1lle de Joraguá

primeira e única etapa do

campeonato Estadual de

Hipismo Rural. A etapa servirá
como seletiva polira o

campeonato Sul-brasileiro, que

acontecerá em Ponta Grossa, no
próximo mês. De Santa Catari
na, cavaleiros de Jaraguá do

Sul, Blurnenau, Lages e Itajaí
estarão representando o estado.

--JET SKY

participaram desta etapa,
conseguiram bons resultados.
Vinícius Wodzinsky ficou em

terceiro lugar na categoria Free
Style e na Especial, não

conseguiu classificação, depois
de terproblemas em seu JetStky.
Luiz Povoas, conquistou o

terceiro lugar naRunabout
A próximà etapa do Estadual

de Jet Sky acontece nos dias 7 e

8 de outubro, na Prainha em

Blumenau, coincidindo com a

abertura daOktoberfest.

Lenzi vence na categoria
Especial em Barra Velha

BICICROSS
.

Schroeder sediará etapa
.

do campeonatoEstadual
que esta etapa ratifique sua

liderança na primeira modalida
de. Paola lidera com 33 pontos
na cross country na down hill,

-

está em terceiro lugar, com 14

pontos. No ranking geral, ciclista
lidera o estadual Com 47 pontos.
A Federação Catarinense de
Bicicross incluiu no regulamento
de 1995, que o campeão geral do
ranking será conhecido depois da
somat6ria das duas modalidades:
Cross country e down hill,

Barra Velha - O piloto de

Jaraguá do Sul, Alessander
Lenzi, venceu a 3a etapa do

Campeonato Catarinense de Jet

Sky, na categoria Especial,
realizada na Lagoa, em Barra

Velha, no final da semana

passada Além desta categoria,
_

Lenzichegou em terceironaFree
Style e, está otimista nesta

temporada. Ele é o atual

campeão estadual na categoria
FreeStyle.

Outros dois jaraguaenses que

Schroeder - A 4" etapa do

Campeonato Catarinense de

Bicicross, que reunirá os feras da
modalidade de todo estado,
acontecerá em Schroeder no

próximo domingo (h. As provas
de cross country e Down Hill,
poderá definir os campeões desta

temporada. A jaraguaense Paola
Glaci Hackbarth, que há 10 dias

conquistou a segunda colocação
no cross country e a terceira no

down hili, em Pomerode, espera
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Jara

CRIANÇAS

Governo do Estado lança 2a Unicefpreparavendadecarlõ
,

RiodeJaneiro/JaraguádoSul Para cwnprir sua missão,

. fiase" da c'ampanha do·. ICr J IS ��r== ;e�!i�;!�Ú���a: �:::!t�t:l�:::S���!:it:�:
.

1f1 J
de todo o país, o catálogo de car- governos bem como do setor Pft

:

.

. tões e presentes para o ano de 9S vado, sejam eIll'resas, insti
.

do Unicef - Fundo das Nações ções ou pessoas como nós.
Unidas para a Infância, Os fundos renda obtida com a venda
obtidos através das vendas des- produtos Unicef no Brasil aju
tes produtos junto a empresas e ao rão. a custear projetos comini
público em geral, colaboram para a rios brasileiros e beneficia
manutenção e desenvolvimento crianças e mães carentes de t
dos programas apoiados pelo o país.
Unicef, voltados para o combate à Os empresários CIue enviare
fome.morte.abusos e falta de aces- os cartões ou presentes

.

so à educação que afetam as crian- Unicef aos seus clientes e a

.

ças de muitos países. gos estarão, além de geran
OUnicef foi criado em 11 de recursos para promover

dezembro de 1946 pela Assem- melhoria das condições de v'
bléia Geral das Nações Unidas e das crianças, enriquecendo
tem ajudado govemos e comuni- imagem de sua empresa'
dades a salvar e melhorar as vi- associá-la a produtos reco

das de centenas de milhões de cidos mundialmente pelo s

crianças que poderiam ter seu conteúdo humanitário.
desenvolvimento e futuro afeta- Os pedidos que forem féito
dos por alguns dos sintomas até 31 de outubro terão o fr
mais perversos da pobreza: má-

, gratuito. Pedidos colocados
nutrição, diarréia, discriminação correio após o dia..24 de nov

de sexo e degradação do meio bro não terão entrega garan�'
amaiente. O Unicef está traba- até o Natal, já que são neces

lhando em mais de 138 países, rios 10' dias úteis para
incluindo o Brasil, onde a coope- processamento e despacho d

ração com os governos se realiza pedido e, tradicionalmente II

através do apoio a serviços pla- período natalino, existem coll

nejados e mantido pela própria 'gestiollamentos nos correios
comunidade nas áreas de sáude, serviços, de entrega. Após 24
educação, nutrição, fornecimen- novembro os interessados de
to de água limpa, saneamento e vem ligar para o número 08(X).:;
treinamento para ajudar as pes- 8407 (discagem gratuita) para lO>!
soas a desenvolverem suas ha- calizer o ponto de venda mais
bilidades. próximo.

VIVAMELHOR

F lorhmópoUs O

governo do Bstado já prepara a

segunda fase da campanha do
ICMS "Viva Melhor, Exija Nota
Fiscal" que inicia no mês de

outubro
e vai até
dezem
bro. A

Izlglrnolo
.gol'Onllo
dtlmols

Impostos

novidade
será a

inclusão
detodos
os prê-
mios nas raspadinhas, inclusive
os autom6veis. Com a '

campanha, a secretaria da
Fazenda pretende manter o

incremento da arrecadação do
ICMS em S% ao mês chegando
a dezembro com uma receita

líquida entre R$ ISO e 160
milhões.

O sorteio final da primeira
fase 'da campanha acontece

neste dia 3 de outubro, às 15
horas, no audit6rio da TV

Barriga Verde, contando com a

presença do govemador Paulo
Afonso Vieira.

'

Segundo o diretor um

exercício de Planejamento e

Coordenação da secretaria da

Fazenda, Paulo Bli, serão
emitidas '10 milhões de

raspadinhas. Para cada R$ Sorteio

100,00 em notas fiscais O sorteio final da primeira fase
emitidas a partir de lOde da campanha é aguardado com

setembro, o consumidor ganha muita expectativa. São 7 milhões
uma raspadinha e concorre aos 480 mil raspadinhas que
prêmios instântaneos. "A concorrem a 4 autom6veis, 3
novidade desta fase da vídeos, 3 televisões e 10

campanha será a inclusão de bicicletas. O sorteio está marcado
todos os prêmios nas para dia 3 de outubre, a partir
raspadinhas, inclusive os IOdas 15 horas no audit6rio da Rede

autom6veis, não havendo mas Barriga Verde, no bairro Panta
sorteios. A cada 10 cartelas, nal, em Florian6polis, e será
uma estará premiada", informa aberto a imprensa e todos os

BIi. interessados. Os dois sorteios an-

Além dos autom6veis, a teriores foram dias 10 e 29 de

relação de prêmios inclui 200 julho. O interesse foi tão grande
televisores C<5r, 200 video- que o governo foi obrigado a

cassetes, SOO bicicletas, 2.000 aumentar em 25% a tiragem ini
mochilas escolares, 2.ÖOO bolas cial de S milhões de raspadinhas.
de vôlei e de futebol. "Conseguimos criar no consu-

Os kits escolares foram midor o hábito de pedir notas
,

desmembrados e agora serão fiscais para campanhas futuras",
distribuídos 10e mil lápis, avalia o diretor da secretaria

'.1
caixas de lápis de cera, réguas, Além de contribuir para o

canetas, cadernos e 500 mil incremento da, arrecadação, a

copos plásticos. Bstes itens campanha do ICMS também
contêm a mensagem "Onde tem ajuda entidades beneficentes e

ICMS tem qualidade de vida ". ' APPs que colaboram na troca das
"É uma forma de manter a notas fiscais.

campanha mais presente na Paulo Bli calcula que,
mem6ria do consumidor, pois aproximadamente, 2 mil
são bens duráveis que as entidades foram beneficiadas na

pessoas levam para casa. A fase que está encerrando agora.
mensagem é assinalada No total, serão repassados R$
diariamente", diz Bli 1,9 mil a essas entidades.

Paulo Afonso e Neulo de Conto

do Sul, 27 de setembro de 1

NOTA DE,

AGRADECIMENTO
A FAMfLlA enlutada de
FRANCISCO FERNANDO RSCHER,
ainda constemada pelo seu falecimento aos 94

anos, ocorrido em 20.09.95, vem de p(lblico
agradecer aos médicos, enfermeiros e direçio"
dos hospitals Sio José 'e Maternidade Jaraguá,
pela forma profissional e amiga com qus ss

dedicaram ao mesmo nessa oportunldadB.
Agradecem em especial à Dlreçio, funcionários'
e companheiros da AssoclaçioAss/stenclal "LAR
DAS FLORES", pelo apolo que sempre lhe foi

dado, ttdereaoe pelá Sra. MARIA MENEt
,

SCUSSIATO (LIA) e suas colaboradoras dl/ran-
te os seus (lltimos 4 anos de vida.

Agradecem igualmente a seus parentes e ami-
'

gos que lhe confortaram nesse momento, sn

viando coroas, flores e mensagens, ao quartsto
de cordas, ao Pe. TARC/SIO pelas palavraS
proferidas no Lar das FLo�s e no cemitério, .8,

bem como todos aqueles que o acompanharam
até sua (llt/ma morada.

FAMíLIA RSCHER
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Vende-se loja de Auto Peça
:

· em pleno funcionamento.
Aceita carro, te1efone,
terreno no negócio. Tratar

,

371-�787 cl Reginalo .ou

· Luiz.

Vende-se um teclado
profissional Xandra PSR
200. Teclados grandes 5/8.
Instrumentos. 50 ritmos.
Valor,R$ 250,00� Tratar 372-,
1777 - ramal31 com Frank.

·

A hera é agora:
Vendé-se freezer 380 litros -'

,

tratar 311-6214.

Vende-s efilhote de .Cofap.
Tratar com Paulo D,O 371-
6214.

Classificadosde

Vende-se estoque de enxovais de

luxo, modelos exclu'sivos, renda,
'

bordados, com acabamento de 11,
casai', solteiro. e bebê.

Tratar: Av. Mal,. Deodoro da Fonseca,
',ao 11ldo Cali Cabelereiro ou

,Fone: (047).372-2921 (noite).
Preços de custo.

Facilita o pagamento

Vende-se carroceria Gra- ,Aulas em micro 486.
neleiro com arco' de C'lculos em, planilhas
Vinilana. Medindo 8,20mts

" eletrônicas (Quatro-Pró).
por R$ 1.300,00. Tratar desenvolviment, .

do
'(0476) 33-1198.dmarcelo ou formulários. Tratar. 371 CI
(047) 372-2507�

.

Jussara.

Aulas particulares de

inglês, sextas-ferias das 9:00
às 12:00 - sábados das 13:30
às 16:00. Tratar 371-0775 cl

.

. Viviane (hora do almoço)

, Ve�d�se bicicleta Rangeer
vermelha 2 mese de uso.

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

,

ATENDIMENTO A DOMICÍLIO

* Chaves 01 minuto
* Inst., Fechadura Segurança'.

R. Reinold9 Rau, 21 - pr6X; Estr. de Ferro
F.': (047) 31--2--2467 e 371-7357.,. End. Res. Rua José
Emmendõerfer,362.,. Jaraguádo�ul- SC

Ru,! I{tillllldil Rau. Só
fONE' 372.0909

('\:1111'11' ,"l1',!�U,! do Sul· sc
'

-

. Pedras: São Tomé, ardosia,
mirâcêma, madeirá rajada,

_"., � ..presta brilhosa, bolacha, pati
pave; pedras muro e revestimen-

:
to em geral .

.....:>..,,) Rua Silv�ira Junior s/ng

:.�.: .:. ":;l Fone373-0027 •.

". �t próximo do ginásio de Esportes
::::::::::::::::::::.:.:.:::::.:.;.:.:.:.:.:.:.:.;.;.;.;.:.:.:.;.:.;.:.;.:-: :.: .:.:;�:: :] Guar�,!,irim .:sc

.

\ I

. /

.

,

MODA.
FEMININA

E MASCULINA'
/

Av. Mal. Deodoro da
Fonseca; n" 23 '

Iaraguâ do Sul - SC'

Fone: 72-3690

RE,LOJOARIA ZOZ LTDA.
, }

Jóias ,- Relógios e Presentes

Além de consertos de Jóias e Relógios
Rua Roberto Ziemann, 175 - Bairro Czerniewicz

\

Jaraguá do Sul - SC
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>
,

Jaragúá do Sul, 21 desetembro de 1995

. \

. �et'ßio's Cabeleireiro
, Penteado emaquilagempara 1U)iva�:- Cortes -.

.

. Maquilagens - Químicas -Manicure

PR�E5PEC�FARAOONFflMtl(ÃOE"'OONUNHÃO
'p _.J___J ___J HORÁRIO I _;___J ___J.
J TERÇA A seXTA DAS J
J 8:00 às 12:0�1�:30 às 20:00l:ls., J
I AOS SABADOS DAS J
j .

8:00às12:00113:00às17:00hs
.. J

R,Athanasio Rosa, 363· Guararnirim- SC

o AIIIMA � O, SABQR DOS lD4S 1!MPQS VOLT'"

�.�.. _.... _.
PANFICADORAECONtITARIA

� PÃ08V1NBO
Aberto d.arlamenta,d_ 06.00 ,. 21:00".

lnelu8lv•. domingos e ferlád,. ')
Av. Mal. Deodoro. 915/ Centro

Rua Yenlnelo da Silva Pono, 225 - ,Vila -Lenzl
,

>(Pr6ximoWeg n,
Fone:' 372-1243

!���� �!��!����rr:(�U�r�r�ll' :yi!r.l�:'�Ijf Servi50S •

CR�5��
::ta::, :�:I"::� ::: .::,:.•:; .:::;:;:,;::: :::: ::..Contâbeís_1iiiW_� 'W ,'. '.'.' .... i

.. ·.. '.'

UVIA EMPIESA INFORMATIZADA·
Pretstaçio de Servi�s.Técnicos - ProfISSionais

.

capacitados - Orientàção Fiscal, RecursoS hmnanos
. Abeitun deflrmas, contabilidade em geral

Rua ..JOeé Menegotd..323 - Sala 1
lail"lO: Nova lra.má - Jal'llguá cIPSul- SC

,FONE: (047) 371-8787 - FAX: (047) 372-0318

. f

� PANI�IÓADORA E C'ONFEI.TAAIA
�. TECNOPAN

. \

PÃES -.DOCES EM GERAL - FRIOS -
"

,

LANCHONETE - GêNEROS ALiMENTicl-.

· 2208·
" 1IUWU- DO.·SC

I

ANUN,CIE .

,

." D'.SEU/ _

MENU II

··371·l919,
.' II

Almoço em quilo,
Melho(es I.anches

Av. Mal. Deodoro, 666
. ao laçlO d9 Divina

"

Melhor eafé da manhã

AlmOfo' em quilo ,....

Av. Mal. Floriano Peixoto, 59
em frentê' a Man:akech 371-2489

.

�

PARA S48Q1EAR AS MAIS

. AGORA vOCÊ TEM LUGAR CERTO

NO�ELHOR RODÍZIo DE'

TRADICIONAIS PIZZAS

JARAGUÁ DO SUL

TODAS AS NOITE, d8Ii 19:00 ÀS
. -', - '. ' - .

23:00hs - MENOS às 2As-feiras

'1fWJ�O�

�a.m as 113fg(L�I��
DIVISÃO DE CONCRE"JiO
Rua Joinville; 1016
DIVISÃO DE PLÁSTICOS
Rua Bernardo Dornbusch, 858

.

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Rua Cei •.Procópio Gomés,' 89

372-1101

372-3025

371-0066

.. BwffetCOf't1101iposbeCOf't1iba
�a'R$4.oo
•�aemw1oàn$6.oo
'. 061iposbesalaba
.� .

•ADs�.�
.·Acdta-se�be�·
�asaos� '.,

.��pAQf�
em�
RUA 23 DE AGOSTO, 1603 - CENTRO
GUARAMIRIM - FONE (047) 373-0101

-,
,

DISQUE PIZZA 371-7154
Rua Epitácio Pessoâ. 263.- Centro

.Jal"flguá do 'Sui ,e Rio do Sul
_

J .,II4_IIUCI, 11I:FU��I"CO'IIMIII'IESI'_IÍIDSUL'SC .' 973-8$91 J
.�������___J������___J___J������___J���.

'",'
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C.I.Entr. RS 5••70,"
...Q320+ 24 eI. RS .23,00 ......$"••0,'"

+ 24 a. r •

"i�
, �·;fé:··

Já Incluso
,

frete e pintura
...etállca

.lá incluso
frete e pintura

IDetállca

...

Intr. IS 3.720,"
+ 24 d.IS 513,00

.lá Incluso
frete e plntu..a'

IDetálica

.Iá·incluso
freie e pintura

ID.'álica

.lá incluso
.

:, freie e plnlur.
melállc•.

;�.·"···::-�"?""t..��.�
.I. Incluso.

frete é .pinlur.
.. .elálic.

(@mpietó'
. .lá Incluso

frete ta plnlu,.
metálica

.,. ..'1'. RS 4.500,00 ,.

H 022 + ,12 d. RS 67.,00'

.
-:

..

.lá in�luso
�rele e pintura

.

.etállc•
e.,. Inlr. RS 3.172
H020+·12 ele RS '1.,"

\.

c...
'

••11'. as 2.620,00 .

Aai + 35 d...8 00
.

I '
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CfaSsific·ados·'de
.

-

-_
,

. .', '. '

,.

'Ven4e-se Fiorino/86. ValorR$
4.00Ö,OO. Aéeita carro de
menorvalor, Tratar 371�9t87
comReginaldO.

.

.

Vende-se Fusca 1300173cor vermelha. 'Lataria e
Vende-Se Mercedes Benz modelo 'Ç 2;Z0 El�gance•... tn;)tór em ótimo estádo. Valor R$ 2.800,00. Tratar
cor 'prata, zero km. Valor R$ 53.000,00 e' assumir12 .

373-08,25 O'.'
•

prestações de consórcio. Tratar (047) 371,·6742
'- '

\

. ÇARROS
FIN�CIADOS

Corcel II 80 azul metálico

gasolina R$1200,00 de
entrada + 6 parcelas de

I R$SÖO,OO-.
Gol 81 Branco gasolina .

RS. 1�200,OO,�e entrada
:

+ 6 parcelas de RS 500,00.
Fusca 81 btanco gasolina

, &$1.200,00+6 parcelas
, deRSSOO,OQ..

. Tratar 973...9593 '

GoLF' E PASSAT.
Você adqulr. O ••u'Gof ou piI••at

" !
.

com .ntrada d. 25%

o.,trq. 2&% em 20/12/Si».�
.endo.o •.aldo parc.l�d4) .m at. ;18 m••••

a
._ FoDe047..·87UMSS·'

MenegoHi Vekulos
I
.'

. Para nós, seguro não é s,ó garantiade riscos
. ·

Seguro é Prestação de ,8erviços
'

"SEGUROS. GARCIA .
. r

.

.

....,. '
... '.'-'

RuaExpediçionáiioGumercindoda.Silva n!!90,
'1!!andar,. saJa2·FqneIFax: 371·1788

.

r,
7'

J' uádoSul ..SC
.

;c'
,

a·
.

;AUTONOVO
.

.

VEI'C'U'"'1;0'5 "
.

, .'
• ' �.oot

..

,.,
" I

" '.

NOSSOIII'
o,' ., .

PARAOTRANSPORTE'
. É1lfiLPARA
SBJNE6ÓCIG

,.'':
"

..$ .

"

J .•..
'.

.

."
. .;:.. ••

.

Vecàs(l2.0 ;. ,.94:� :.��•.•__R$15.'iOO.OO·
SiIàIa�.. _ ; : �.; AzU-�,rr1IIii:o , :R$�,OOO.OO
t1ay500 , 'ó ; .:»: Br.:im � _ ".R$5:500.00

. �éi�::::=:.::::=::;::::!::�:=��:�=:=:=:�::::::::�:::::=::===::
DalF.leVQia :, :.• .86.(; ::.:Dar.ó> , ..� _ .•.•: ; _.R$&OOO.OO .

'

s:��=jX�;�������i:�5
MJr�'

. ".

la:X 250, ,. .'; : : ; .. ; • .88: " .. , •.V8li11ll1a(n:MI)._ ; .. . .R$3.OOÓ.OO

�;:;�:::::::::�:::::��::::::::.::.�=�.:::::.:���:::::�:::=:.:'.:���:::
�Mrak..,:�:.: " :se ; . .PIaIa. .. : " .. _ w , 1 , ••.R$8lO.00
Cicbn:Aort.tnlk , 90 : :PretaVermaIia. _.- .R$IliO:OO

CA'rfiMv<mV��.
.

NlJEWlIJ6.NErMETRCX'A-1IfN6SRt18.lX1J,OO .

AUToMÓVEIS OK TODAS AS .ÍIAIICAS E
lODELOS À PROIIfA ENIREGA! _. "

Ó11I1OS IlESCOOOS KU COIIPAS EI DlNtEIRO'
PARA NOVOS E USADOSI

'. ÁGIL E ·SEGURO

R. JOINVILLE 2050 ·FONEIFAX�71371·157H73·9753

�"-

'., .' '

..
'

. -

.
.

.

\

Lava�ões
PRO'MOÇÃO

LAV�çÃO DO ,SEU
CARBO POR APENAS

VENHA CONFERIR!
,. -.

Atendimentod. 7 lia .18hs de 2- � s6bado
Ruà Joio Rla,nJné�.ck� ••qulna '

,

, Pró•• Qua.dro. 3 Am46rlca.

'. rDltn)fFJfl íi'(nJ
Lmf21IJ6i::::::JD IJ!J

:.-=:�::::::::::::.:::::::�::::::::::::::::::�:::::.:::::::::::�::::::::
GoI _ _ _ • .bnInco. _ _ __.91

�:;::ä:-;�;:::::::::�.:=-.:::.:::::::::::::::.::.:::::::::::::::�::=::::
XR-3••_ _ _ .azulm _ _ _._ _ .8D
lIIoIízaSLE._ : _ iIOo.._ _ _ __._ .J1T

:.�:::::J:.:i.::::: _::==..._::_ :;_.. :.: _.__ :=::
Voy _ _ _ _._.., _ bnlnoo... _ _ _ �.; _.;.._ ...83

=-:;::::::::::::::::::::::�.::�.:u.':;:::.�:::::.::: ::::::::::::::::::�_::::
�._ __._ "."".bnllicQ. _ .. _ _ _ _ ..__ • ..az
FU_:_.;_ ;....._ ..�.. _ _._.. _ ..beg." _ .. _ _ •._ •._ .._.:_.,_..._ .. _ .. _ ....-81·

::::::.:::::::=::=::::=:::::��::::::::�:==:::::�::�:::::::::::;:':::::::.::::::-�::::::::�!!
Con:eIIL , "., _ .azul_'_ _ .,_ ,_ .80
GoI._ _ _ _ _, ve , _ _ _ _ .. , _ ,_ . .83

Fu"' ' -----..,..:..--- _Ja._ .,;..;. i.. ..;__7:t
Fu "- .;.__-'_.:..__v_-'ho- .,-_..; .., --8II·
Fu ...:_......__------.;.-__-----...:----.:..-7'I.:
GoI(P.,.D4ve1__..,._---....,..---- "'- .: .: ..;:..a&

�L-----7-···-------�bN�-------------------�_�--7&
�-----_.:.._�---�-------------------.---�.
�-------�-_----...-�-----.;.-_----�----- .:..__79

oeIR.,. ..;_...__ib9_L..:_; .:......:. ...:__...82
XR3càh�veI ..; _;�� �__��-JB

Rua Joinville n° 3573 - Fone (047) 371-9822
JARAGUÁ DO SUL· SC

o M." P EQA 9
j:

,-
'

Pt. Menegotti lança pra. você a melhor prom�o c,Ie _

-
'

.

"
�,� originais tIO ane: "P�OIVI�PEÇÁS.II . ,-I�J

,

. U�UE.AGORA OU VENHA VlSITA&NOS! _' FOlIe 047.:1710499
lf

\ ,

Menegotti Vekulos
, '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Claseíficacloe de'
,;,-,

\

'Iíni·ca,-Sao'·Carnil
Dr. Marcos Fernando F. Subtil" .

1.it._j.�iig'Mifi.IMji.!l.bli.t.4M�Mi#..I��:
_dlcln. 'do Trab.lho - F tu.... - U.,..�cl..
Doenf_ de Colun., _ do _porte - Clntrgl_ do joelho.
Ex.m_: ádmlplona.., ..em_lon.",e perl6dlcOll "

\'

HOnrlo,. ndlmente: 8:30, ta. 11 :30' e 14:00 .. 18:30". '

DR. DOUGLAS FARIA

CORREAANJO

Angiologia
Cirurgia Vascular ,�

Cirurgia Plástica de varizes
-

�

. ,

Tratamento demicrovarizes

1_.1
,

CENTRO DltATENDIMENTO INFANTI,L
Clínica Pediãtnca 'São Francisco de Assis

.
"

, t». Moacir Zanghelini í'
CRM2997

José Abilio Machado Filho
,

CRM3381

Dr. Airton L.'Weber Silva
, CRM 3']58

, ,

Dr. Luiz M� Gonçalves '

CRM 1633

,

Dr, Denis M. 8.,de Araújo
,

"

,

CRM 350f .

I....
\

Rua Dr. ,Waldemiro MBZureehen, 67'
Jaraguá tA, Sul·, SC

" ..

Com certeza o ritmo ácelerado dos anos 90 seria ainda mais
estressante se as academias não .existissern. Isso porque, além de

oferecer todas as' vantagens' do� exercícios, elas ainda são o lugar
onde se vai 'encontrár pessoas para passar bons momentes a, relaxar.

'

Daí a razão da:
.

o

: '/'Oli�IJla� _

( � d(l'eOf/K) ;), 1.
( "o' �I

RUA ATHÂNÁSIO DA ROSA, 249
.

"FONE' (047) 973-$518 E 373-0580
Esperamos você 'para: "

'

'Centro de Estética'com tratamento completos � eficazes
- Faciais - Corporais - Depilações - Salão de Beleza (unissex)
- Academia:" Ginástica localizada, condicionamento 'fí�ico,

. aloRgamentos; gluteoS, avaliação física; müsculação e dança de salão.
Tudo isso e muito' rnais para este mês de setembro

.

'

.

Continue acreditando e nös.faremos o possível para corresponder

(�()NSIJI.tl'()llIC)S, \
, ,

.
Ora. Ursula' KóroH

" Psicóloga Clfnica
.

,CRP 12/00751

Dr. Odi Névio A'essi
Dentista \

,

Convênio ;. Odonto.Jaraguá "

CR02964 '

"

\

,

Ora. Marlene I; da Silva
'. \ Nl"ltricionista

.

GRN-22287·

Dra� Jeanete Miriam Piske
. Psicóloga Clínica - Ludoterapeuta

CRP-12/00937

Ora. 'Márcia.N. Gasparlni
Clínica Médica
'CRM 6294 c'

Ora. 'Margareth, F. da Silva
.

FonoaudiólGga
CFF4456"

.

,1-_lll�tlllllllo
"Condicionamento Físico

I
'

, '"
,

·,Nataçâo i_, Hidrogínásti�a "

,'Ginástica 'Localizáda

o

•

ua Prof. Antonio E. Äyr9so, 763
"'. Vila, Ienzl- Jarágu.á do Sul, � S'C' -

IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Classifioadoe de
,

. ,

Vende-se terreno com 600m"

(área nobre da Barra) O'U

froca-se por carro. Valor R$
16.500,00 (negociável).
Tratar 973-8942.

Vende-se casa de material
135m1. LoteamentoVersalis.
Tratar 371-6214 cl Paulo.

Vende-se uma casa de

alvenaria de 200m:!. c/2
, pavimentos semi acabada.
Valor R$ 60.ÖOO,ÓO.
Localizada no Loteamento

Papp na Barra. Tratar (047)
372-0957 cl Marlize Aceita
carro.

Vende-se .aptd. ne Edifício

Carvalho. Valor R$ 75.000,00
à vista, Tratar (047) 371-
6742.

I�,�
,

Vende-se uma casa de

alvenaria em Barra do Sul,
com 3 qúartos, garagem pl
:2 carros - próx. a Lagoa R$
8.500,00. Tratar (0476) 33-
1198 O'U (047) 372-2507 cl
Nestor.

É REÀ:L
INVESTIR EM ]MÓVEIS CONTINUA SENDO O

MELHOR NEGÓCIO!
Assoe. Imobiliárias Jaraguá do Sul

I'

Vende-se terreno na Praia
de Armação. Tratar (047)
371-3133, �1!�!�11!��!��!�!�11.111111!!!!!11!!1!1111111111!1!�!1!�!�!�!�!�!l!:

Engenheiro Benjamim Gastão Magalhães Ir.
- PROJETOS EPLANTASRESIDENCIAISECOIERCIAIS
-GALPÕES ECONSTRlJÇÕESEMGERAL

'

-AVAUAÇÕESEORÇAMENTOS
- LEGALIzAçÃODEOBRAS

'

- ACESSORIAT�CNICAI;MOBRAS

Rua João Januário Ayroso, 880 - fund.,. - Jaraguá-Esquerdo
Fone: (047) 97�544. - Jaraguá do Sul - SC

"

ANUNCIE NOS CLASSIFICADOSDO
...

.

-

CORREIODO POVO

371-1919

:'ESTAÉ
PARA'VOCÊ,

,

Casa de alyenaria (O�
pisos), com 198m2, mais
meia-água nos tundos de

---

50m2, terrenocom375m2
(15x25).
Rua137
VilaLalau

, Preço: R$ 40.QOO,OO-,·
Obs.: Aceita-se casas
carro como parte do pa

gamento
-

·NAOCHEGUE
./ DEPOIS!

371-7931.8J�
,

,IMOVEIS
RuaAntonioC. Ferreira 197

CREC11741-J

COMPU • VIIDI • �OTíIA • ADMIIISTU • IICOI'OU

CASAS
• SObrado cl 310m" (Rua 35 - Pr6x. Apae - PisánalSaunalGar. 3·vagas/Semi-MobA.) - R$1 00.000,00. 'Aceita inbfallparcelar'
• Sobrado cl 300m" (Rua Cortado Riegel- Próx. Ferro Valho M�e�) - R$ 120,000,00 'Aceita irnáJ:el menor valor /aJI�o'
• Casa rIv. cl 200m" (Rua VitoiinÓ Str,ngari - Próx. Weg I - Com piscina) - R$ 70:000;00 - 'Troea por ap';tamento'

' ,

• Casa aIv. cl 116m· (Rua Ecpldor - 5� - Centro - Próx. Hotelltajara) - R$ 60.000,00 'Aceita casa lIté R$ 30.000,00'
• Casa aIv. cl 140m" (Rua Hor'cio Pradi, 161 - Pr6x. CaldanlilioAzaléias) - R$ 30.000,00 'Aceita aJlroAm6Yel- VeJor'
• Casa aIv. cl 110m",(Rya Cristina Bauer, 111- Schroeder - Próx. SaliôBorchatdt) - R$ 25.000,00 'Aceita carrolParcelar'
• Casa aIv. cl 1110in" - Terreno cl 6.562m· (Rua Princesa Isabel'- 547 - Schroeder) - R$ SO.OOO,OO 'Aceita parcelar'
, Casa aIv. cl170m· (Schroeder - Av. Mal. castelo Branco - Pr6x. Trevo) - R$ 30.000,00 'Aceita carro/parcelar' .

. '
' ,

APARTAMENTOS
• Res. AmiZade (2 qtos + garagem - bloco 2 - 3° andar) -R$1S.000,OO + 265,110 phn6s CEF - 'Aceita aJlro até R$lI.OOO,OO·
, Ed. Schieichet cl 156m· (1 suite + 2 qtos - cozima mOl'l!ada) - R$ 50.000,00 + Fnane. CEF 'Prestação R$ 3111,20 + S anos'
• Ed. Argus (cobllrture Duplex"":' altlssimo pa�ão - Toda mobiliada + bibliotecalb�zitlo"areira, eie) - R$,160.000,OO
, Ed. C«valho cl 1B<f1n· (1 suite + 3 qtos - Mbfeis embutidos) - R$·70.000,OO + Ananc. "Troca p/ apto Bat CalTlboriO'
, Pré!lio em cona�uçãO na rua da CEF - Aptos cl 2 e 3 qtos + 1 ou 2 garagens. Entrada + Fmanc. direto. Entregajumol06

TERRENOS
• Terreno cl 601rn" (C�1nio Azalias - JarllgU'-Esquérdo) - R$ 32.000,00 ou 'Aceita carrolTaiefonelParceiar'
• Terreno cl 737 mZ (Rua Pedro Frart,cken - Pr6x. antiga rodeM'rial- Sanente aoeita pennular p/ prédio
, Terreno cl 1.7110 ma lila da Rg�ira - Próx. Ponte Nova daWelflí- R$ 35.00Ó,OO ou 'parcelado'
• Terreno cl 3112m" (Jardim Cent8nério - Aolado daWeg IIi - R$ 12.000,OO'ou 'Parcelado'

I
'

.• Terreno cl 6D5m" (Rua dos Imigrantes -- Acesso dll Faculdade 'FERJ") - R$ 15.000,00 'Aceita Parcelar/Carro'
• Terreno cl 467m" (Rua Joi'Wile - Ao lado do Restaurante Tr'adigio Familiar - DG Weg II) - R$ 70.000;00 'Negoállveis'
"'Terreno cl 12.725m· (Schroeder - 1.500m da Av. castelo Branco) - R$ 20.000,00 ou 'Parcelado'

'

, TerWlos cl 750 e 1.0OÓma em Schroecklr'(Rua Valentin Zaz - próx. Cdégio Migual Couto) - R$'S.OOO,OO cu .·Parcelado'
, Terrenos Residendlli HelTique Behlng (próx. Salão Amizade): A partir de R$ 10.000,00 ou 'Parcelado"

.

• Terrenos Loteanenlo �era I (Ilha da Rguelra) - A partir de R$ 6.000,00 ou entrada R$ 2.000,09 + :saldo parcelado·
,

• Terrenos próx. FORUM (Rua 172 - ArthJr GlmZ 'Lado Direito') - R$ 35.000,OOou 'Parcelado em até,10 x"
.

• Terrenos Loteanenlo, Ger....m (Santa Luzia) - A partir de R$ 70.000,00 ou Enhda R$ 2.000,00 + Saldo ParceladQ
GALPÖElCHÁCARAS

'

Galpão cl 800ma + caSa �. cl 233m" + Terreno plano cl 26.54I1m� (Santa LUzia-Cen�o) R$ 140.000
..
00 "NegodiLYeis'

Ol6cara cl 180.000m·(Estrada Garibal<l -15krn do centro �Nacent.s + Cása allliga, R$.aO.OOO,OO 'N.god ....eis·
Ol6cara cl 11 O.OOOma (Estrada Garibaldi - Rlb.irão dos HCngarOs - 1.2krn do centro - R$ 20.000,00 'Aceita casa'

Ol6cara cl 125.000m·(�.irão Gr81d. - Próx. N.rau - Casa alv. RanchOs/Água própria) - R$120.000,OO 'Parcelado'
-

0l6cal'� cl 1.S4D.300m" (R.lor.stado can 400.000 palmitos - Próx. S" Salto daCelesc - Schroeder) - R$ 15Ô.000,00

Não p.rca .sta opoiUlidade ---- Residencial 'Harri Marquardr Próx./M;haS Malw.e (200mm após)
, Estilo .nxaimal/Germinico Prazo d. entrega Preços fixados lité ,13 de ol$lbro de 19115 (em reais)
, 2 apartan.ntos por andar

-,

À VISTA

PLANO.12

, PLANO 100

, 2 CJlartos + 1 suite + garagem Blocos T.mpo
.. Porteiro .letrOrico/Play-grcund
• II Bloco� d. apartamerdos - 1.2e3 10me..s

',Uma chllrasqueira p/bloco' , 4,5e6 13mes.s'
, Ár.a total- 112m" 7, Be II 16 meses

R$ 25.000,00

R$12.000,OO.+ 12x1.333,00 (FIXO)
R$ S.OOO,Óo + 100 x30,O,OO

ACeita-se na entrada: aJlrohnotoltel.fon.lparcelar,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CASA ALVENARIA
Loteamento Juventus -

• Jaraguá Esquerdo - Sufle +
dois quartos

/'

APARTAMENTO
RuaJoão Picolli - 1� andar � Surte +

dölsquartos + dep. empregada.

APARTAM:EN�T�O�""""'-
Av. Mal. Deodoro - 22 andar -'
Um quarto e demals
dependências '

'VENDE
J7l �.

APARTAMENTO.
.

....

Rua Eleonora Pradi - 111 andar -:
Dois quartos e demals
dependências' .

"

l.

fr
---

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

•

empregada

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

•

CASA ALVE,NARIA
RuaSC-3Q1 - Agua Verde
ITrêsquartos + dep. -

mpregada
-

. q-----."
APARTAMENTO
Rua 470, pröx, WEG 11-. Dois
quartos e demais
dependências

.�,,-,
.

OPORTUNIPAllÉ ,

. VENDE PREDIO' NOVO
I.......· �'1

. RuáVictor Rosemberger -

loja-térrea 176,26m2•
.

Ouatro aptos cl 126m2 cada..
Terreno de 1.030m2

PRÉDIO
R.Preso Epitácio Pessoa,
272-Centro ..

CASA ALVENARIA -

Rua Guilherme Koehler,' 28�
., Vieiras - Três quarsos e
demais dependências

�
..

' "

TERRENO
.

Loteamento Flávio - V. Lsnzl
cl área de 420m2

.

�

TERRENO
RuaPadre Pedro Francken
clárea de 746,00m2

TERRENO
Rua Eleonora 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 
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CORREIODOPOVO - 8
" C�SSIFKADOS' De IMÓVeiS Jaraguá do Sul, 27 de setembro de 1995

; FIGUEIRA- ""VILA NOVA -Lotss
, loteamento financiados' em 1 o meses

; Casaem
doJuca- - Prõx. a Rádio alvenaria, cl 3
lotes cl
337,OOnf

Brasil Novo. quartos

., CENTRO - Casa em
casaem - Casa em alvenaria é/3 quartos-Alvenariacl • alvenaria c/2'

17000f112 qutos + 1 Rua Uruguai, 62
, ,

suite

RIO DA I,.I,JZ CENTRO- Casa em VILA NÓVA-
Casa em ,- Sitio cl

alvenaria Ci 250m2 - frente
Apto. ç/ 2

_ alvenaria cl 45.000,OOfn2� quartos,
'

90,00m2 próx. a Ceyal APAE demai�
dependências

EMPREiTEIRA DE MÃO DE,OBRA E.li»
Projetos e Consiuções

Faça um orçamento sem compromisso dos nossos preços!
Profíssíonaís especializados em coberturas, cerâmicas e

'

" construções em geral: Álém de ganhrnos preços, você ainda
, ,\, ,

"

ganha o projeto

Valdeeir C. FiII,a - CREAlSC38.400-1 �' ;

AV.GETÚLIOVARG1\S, 689·SALA 1·CENTRO �FONE: (047) 371·5033

,�,
�

,

1IIt:Fr.,'.,Y' ...
'Im' h'il·' ·

,0, raria:

Menegottí '

� '� .

,., ,VENDE-SE SALA COMERCIAL '"

IMÓ-V:EL CONSTITUTDO DE 02 Sl<\LAS COMERCIAIS, nOm:l E 50in:l E 01 CASA EM
ALVENARIA COM ÁREA DE 65m2 LOCALIZADO NO BAIRRO I�HÀ DA FIGUEIRA.

, ,

VALOR RS 65.000,00 NEGOCIÁVEL
,

-

CASA EM ALVENARIA
LOCALIZADA NA RUA PRINCESA ISAB'EL COM ÁREA DE 110m2 CONTENDO J '

QUARTOS E DEMAIS DEPENDENCIAS..

CASA ALVf.NARIA FINANCIADA
LOCALIZADA NO BAIRRO ESTRADA NOVA CONTENDO 2 QUARTOS; SALA,

COZlNH,A, ewc, LAVANDERIA E, GARAGEM. ENTR'ADAR$ 12.000,00 E SALDO
, •

_. FINANCIADO EM ATÉ 50 -MESES. '

, siTIO "
,

ÓTIMO SfTIO EM RIBEIRAO GRANDE DO NORTE coM ÁREA DE 124,746m�
ARROZEIRA, ÁR� DE PASTA'fEM, CASA COM J20m2 EM MADEIRA. VALE A

PENA CONFERIRI
'

, \ '

,
ESTAS sAo APENAS ALGUMAS DAS OFERTAS VOCr ENCONTRA NA IMOBILIÁRIA MENEGotn

.

AV. MAL DEODORO DA FONSECA. 855
ED. MEHEGOTII . l' I ANDAR . � 107/108

FONE: (047) 37H)031 . JARAGUÁ DO SUL· SC

e

,

Tudo .m mármore. granito. soleiras. pias. tampos d-. bal..
'cões ....� Túmulos, 8C8ba..ntos .m g.ral,

.

�RÇAMENTO SEM .COMPROMISSO
BR-280 Km 60 (Antiga instalações da Marmoraria Prüsse)

.

-

.

Guaramirim - SC - Fone: 73-0162

Fábrieade Calhas
'Industriais

eResldenci�sSCIIICBET
,

FONE «t473)

:J7:J-():J2S:
,

Rua Athanásio Rosa, 1645·Guaramirim', Santa Catarina

'.@o00'
00 "

( .'
,

.
'. . -

. ,

'J ..SANTOS
'Comércio de Materiais de Construção eIranspertes

MATERiAlSELÉTRICOS-HIDRÁUUCOS
TUDOPARAVOCÊ CONSTRUIRDESDE AFUNDAÇAoATÉO ACABAMENTO

RUI.
BERNARDO
DORNBUSCH •

Terreno cl '542m2
cas� em alvenaria:'
PREÇO: 50% en

trada .aldo em

casa em
alvenartacl
piscina, &1
235,46m'l,

VILAlENZI
Terrenocl
733,SQrn2.

Edificado cl pré
dio cornerc�

,VILANOVA
.

Casa,de
alvenaria cl

" �1Sm2

Terreno com -

1 .395m2 -'Rua
29 de Outubro -

pröx a Javel

Terrenocl '

3.411,SOm2

"

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




