
_Comissã'o analisa·
crise têxtil p.ara·

�. . , .

c· "apolllr empresaTlos_,� • � r
.

:,,'
; O deputado Udo Wagner

li ':�PB) preside na Assembléia
: i�gislativa UIm comissão que
;;tern por finalidade acompanhar
� Crise que atingiu as indústrias,
;J�xtéis de Santa Catarina,
�Princip�lmente pela importação'
'ne produtos do continente
�iático que entram no país com
litarifas bastante reduzidas.
��gundo Wagner, d intenção da
\coniissão é a de reunir o rraíor
nl1rrero possível de informações
)� com elas, apoiar os empre
'�ios do ramo em suas reívín

!�'<iicaçõés ao governo federaí, O
';·assunto será cÚscutido dias 18 e

. t19, emßlurrenau, coma minis
•

Ira DorotéaWemech.
. Página4

Molescentesganham
. espaço para opinar. ./

Nesta edição;' duas píginas
elaboradas por alunes da 8- série
do Colégio Divina Providência.
É o espaço aberto pelo CP aos

adolescentes.

Páginas·6 e 7

Biblioteca Público cio estado

'Setor de Sent-j r�·.

Motoristas bêbados
namira do Exército

Motoristas que costumam

beber enquanto dirigem vão ter, a

partir de novembro, fiscalização
ate'mesmo de homens do

Exército, além daPolíciaFederal.
Pâgina9

Só vitória interessa
aos dmes. catarinenses

.

Classificados para as quanas- ,

de-final doBrasileiro daSérie "C",
Juventus, Joinville e Cbapecoen
se só continuam na competição
com vitórias hoje.

Malwec Gostosa como um abraço

100-0171 CAIXA POSTAL
-RTBLIOT.PUBLICA DO EST. DE SC

RUA TENENTE SILVEIRA, 343.

SCHÜTZENFEST

Relatório da comissãomostra irregularid
. Relat6rio apres�ntado

pela Comissão Especial de
Inquérito constituída pela
Câmara ele Vereadores para
apurar denúncias relaciona
das com a comercialização da
logomarca da Schützenfest
concluiu pela constatação de

irregularidades. O documento,
agora, vai para o Ministério
Público e para o Tribunal de

Contas do Estado. Entre as

irregularidades apontadas
pela comissão estão a não

autorização da Câmara e o

desconhecimento do Con�
. selhe Curador da Fundação
Cultural sobre a transação.
Uma outra comissão de

inquérito para averiguar
viagens fanta�mas e paga
mentos ilegais de auxílios
funerais .. prossegue nas

investigações .

·Página3

�Qjeto lÚJ Executivo Voleibo'l Jeminino
. .

»:
.

.
lItI •. /fi ,

.

. •
.

vpoe a antectpaçao, reune as equlpes'
,

\ .

o"� re.ceita municipal campeãs emJaraguá,

Projeto de lei enviado pelo
, �efeitoDwva) Vasel à Câmara de
.:'Vereadores propõe a antecipação
-d{lreceitamwlicipal em soma su

.

:ti,or a R$' 1 milhão. Segundo
ta: para -atender necessida-

, Páejn34

A partir d'e amanhã até
sábado, 14, acontece noginásio

.

de esportes Arthur Müller, o

torneio Sulbrasileiro feminino
. de voleibol juvenil. Sogipa
(RS), São José (PR) e Jaraguä/
Darpe vão à quadca como

campeões.
Página 11 .

CORRESPONDENDO

Schützenfest prossegue animada na última. semana
Segundo anâlise da comissão número maior de turistas que já estão

. organizadora, a VIr Schützenfest tem em festas em cidades prõximas. Até dia
correspondido às expectativas, tanto em 15.. domingo, serão mais de duzentas
publico como.no consumo de chope. A horas de música, com bandas da
festa, até agora, não registrou nenhuma região e outras duas da Alemanha. O

?corrência g rave, mantendo sua. último desfile também acontece no
.

tradição dereunirfamüias em torno da domingo pela. manhã na rua Walter
música e dd g"a.rin>nomia: Ofertado de Marqüardt.
amanhã deve trazer à cidade um

'1

, ,
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EDITORIAL ,"'

Limite 'dapaciincia, Reminiscênci
N

'

.: ,,'
' .

'.

'

Guerra ePau 50 anos (14..
�•..�·•.':'

ão é novidade e aqui foi dito recente- verbo quando se refere aos dois padamentares, 'J:
mente: quando o prefeito não édo mesmo partido Sobra o deputado'Udo Wag-ner que paga
do governo, só consegue ser ouvido se fizer

.

pelo "crime'vde pertencer ao PPB. Para piorar
parte de algumacoligação que tenhabeneficiado aindamaís, nein Konell nemGeraldo acenaram,
este último. No caso Ide' J�á do Sul, além atéagora, mes-mo qae-amígos dePaulo Afonso
da queda vertígiosa da receita do ICMS, como com obras ou récurscs, Enquan,.to discutem'e
.de resto em todo o Brasil há ainda contra a

-. gastam o tempo 'com discursos .levantando
.

-

' , .' '-,..,' ',�

prefeitura a ação dos deputados Ivo Konell
.

'pendengas pessoais com o prefeito na

(pMDB). e Geraldo Werninghaus (PFL) que Assembléia Legíslativa, o tempo passa e não

fazem o que podem para cooptar projetos do acontece nada na terceira maior cidade

executivo municipal, ambos interessadcs, por gera�,\�a d.e impostos do Estado: � os

razões pessoais, em "enterrar" politicamente o contríbdíntes, como ficam? Ora, os contríbuíntes
prefeito. Que. por sua vez. não economiza o quê esperem.

I"�

PINIÃO

, Paraondecaminham os !1lunicípios?
À imprensa divulgou, por

ocasião da visita do Presidente
daRepúblicaFernando Henrique

.

Cardoso ao' nosso Estado, para
, inauguração departeda Bk-a'rü,
no dia 02110/95, que umaComis
sãoEspecial fonnada por Deputa
dos Estaduais e Prefeitos para
avalisara crise financeiradosmu
aicípios catarinenses entregou
lhe um dossiê sobre a .mesrna
questão.

Ö documento mostra os

problemas financeiras de 260
prefeituras catarinenses. Os
prefeitos pediram ao Presidente
mais verbas da União para obras

�

e serviços, em especial nas áreas'
da saúde, educação, transportes.!
segurança', distribuição mais

equilibrada de recursos e'

descentralização do poder, ,

Vários .sãos os fatores que
levaram os munípios à precária
situação financeira em que se

encontram, tais como a redução .

no retomo do ICMS e da quota
de participação da União, a

impossibilidade de reduzir a'

m�quina administrativa face a

estabilidade dos servidores

I.

EXP.EolENIE

CORREIO.OO ,POVO
CGC 84.436.591/0001-34

. * José B. de Campos

públicos, dentre outros.
Assistimos de camarote na

:últimadécadanoBrasil,etambém
em Santa Catarina, a criação de
milhares de municípios sef
senhuma condição de sobreviver
por suas próprias' forças, obser
vando apenas ocritériopolítico e

pessoal de alguns pseudo políti
cos. Agora estas mesmas! pes-

. soas descobriram que caíram na

armadilha que para si criaram,�
seja, criaram municípios falidos,
sem indústrias, comércio e rede
de serviços, sem condições de

gerar receita- pröpria para sua

sobrevivência.
A criação destes municípios

resultou em inúmeras conse-
.

quências, tais como a incapa
citaçäo de gerar receita própria,
por serem municípios pequenos,
o aumento do número de parti
cipantes nad�buição da..eceita
gerada nó Estado e 'na União, o
enfraquecimento dosmunicípios
mais. fory:es, justatl1ente pôr estes
terem que arcar c�m' o ônus de
sustentar os mais fracos e; o
aumento do númerode servidores

.

públicos, prefeitos, vereadores,

PRODUÇÃO

assessores e demais cargos de

confiança.
.

Face a situação em que se

encontram a grande maioria dos

municípios só vemos uma saída
honrosa pára os mesmos - Rea

grupamento dos Municípios
Pequenos para formar um muni

cípio forte - com condições de
sobrevivência própria, a exemplo
do que ocorre na Alemanha e

outros países desenvolvidos.
Poderão dizer, que isso é utopia,
mas seria "0 caminho, se todos

aqueles que lutaram pela eman

cipação agora lutarem pela
reunificação dos emancipados
enfraquecidos.

Paralelamente a esta alter
nativa; há que se brigar incansa
velmente até conseguir maior
autonomia administrativa e

tributária para os municípios. A
solução' do país está/nós muni

cípios, mas nosmunícípíos erga
nízados e que, tenham condições
de .,se administrar e crescer pelo
trabalho de seusmunícipes e não

i

pelo retomo de receitas ?rigmais
demunicípiosmais fortes.
*Advogado

El!gênioVictorSChmöckel
DiretorGêi'al

Av. Marec;hal Oeodoro. da Fonseca,:! 12? •

111 .ndAr • ura 1 • Ja,. u, do Sul • SC·
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Nas coleções de fotos do heróico distínguir qualquer sinal do�.
ex-comcatente Jorge Ersching / naquela encosta' unifor-meIrente;
encontramos esta pose síngular: a branca.'Bntre as nossas posiçõef�"
hóra de cortar o cabelo ein pleno as do nazista ficou Abetaia urii
campo de bàta.lha e sem muit,a' cidade na terra de ninguém, II.

f

.cerimOnia sem cadeira i uma cidade fantasrra, Só n� escuridi�1i
sírrples toalha, o barbelro exercia a patrulhas se arrisçavampor ali JJJt�
sua ha�Hidade para botar emdia a quando Os homens se abeiravam�(
persobalidade do pracinha, morro as balas zuniam e o�
brasileiro. No verso Jorge anotou..

. morteiros rebentavam. Parect�.
'Ê s6 cabelo voando .. .' írrpossivel desalojar' o initIii:gi)·

Urra das façanhas traís írrpor- daquelas tocas de cimento erocbâ'
tantes da estada da Força 'Bxpe-: onde se metera lá em címa. Q'
dicionãria Brasileira em terras "Castellol". Nos hospitais(4�

..

italianas', foi sem dúvida, a torrada sangue, nas-conversas aopé doíog.
-do Monte "CasteIIo" j dentro des Postos de Comandô"

O correspondente RubemBraga nos caminhões, ou emvolta de Ú�t
·

dava a sua' versão de guerra: :'A garrafa de -cognac os so:ldadóÍ':,
notícia de que os brasrleirös contavamhistõria: - No Morrod,(
tomaram o Morro do "Castello", à' "Castello' ... E quasi se1I4'1'e er.
margem da estrada 64, que vai de histórias amargas em que O no "

Pistola até Bolonha através dos desse morro'aperecia comumtonä
Apenínos, é, certamente, uma despeitado-e sinistro. E os soldados��
noticíasinha sem irrportãncia no tinham razão. Vi. os infantes'<

volume fonnidável dos falos deurra Salgando a encosta. Vi arrebentarem'
guerra rmndial. Já COImÇ�, porém, lá emcina as granadas de nossos�i
a ter algum sentido quamdo a canhões, ouvi o estrondo dos'�
colocamos no quadro hem mais -rnorteíros e o réco-réco de nosSa
modesto da frente italianá; e chega metr.alhadoras,' vi' O .

a ser a notícia mais irrportante do arrebentamento das granadas,
dia para um comunicado do 5° inimigas, 'Vi os tanks que
Exército.Mas para os brasileiros é' avançaram e se detinham vi os:'
ainda mais. Para os 'brasileiros a feridos que passavam. nàsj'
tomada três meses e meio oprimu ambulâncias e ouvi as conversU'"
miítos m11hares de homens. 'Ê a nervosas <1,0 telefone contando aos

recompensa de sacrifícios duros e pedaços a histõria de mais u�::,
dejornadas erweis em que o sangue derrota. Não Dão era possível" ó?
brasileiro correu sobre a lama esobre "Castello". Mas os aIrericanos;;
a neve desse morro rraldlto> arremeterem centra o Belveder'�e::'

Os dois últimos e maiores
.

apoiados por um fogo terrível d�:
ataques ao "Castello" foram feitos artilharia e aviação, chegaram �%.
a 29 de novembro e- a 12 de parte Sul dc{ La Torraccia. Erjl,:
dezembro, Da primeira vez nossas outra vez, o turno dos brasileiros. "

· tropas 'foram detidas no flanco E destavez o "Castello" caui.

esquerdo pelo fogo que vinha do Muitos homens que tiflhamsid()
,

Belvedere e no flanco direito feridos no ültímo ataque voltaram'

conseguiram avançar, em lances a lutar.
.

'.

díãcílímos até 90 metros do alto do Do alto da montanha n0SS0S ho-'.,

monte. No segundo ataque o . rnens estão vendo agora outros;
progresso maior fol feito no flanco. hori-zontesque terão de'conquitat'
esquerdo, masoataqueàsprfrneiras com ou-tras lutas. Mas são,:

·

horas da ßIlnhã estava fracassado, - hOIrens que res-piram melhor;,:
pelas.2 datarde. Depois dissoveio hÔ�1Js que 'têm uma alßll !lova.
'o inverno - o Monte cobl-iu-se para qualquer-Iuta quervier";
fotalmmtedeneve, eeraimpossfvel Fritz.",onJIITagtuJ -10/95 �

... ··t·

• )'1
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'Retranca
,

(C.M)

" No rumo certo
lndependense de ranços poltticos, o, relatório

apresetüado pela CEI que investigou irregUlaridades
na compra, pela Fundação' Cultural, da logomarca da

SchUtzenfest, t o inicio concreto de um processo de
'" resgate da imagem do poder Legislativo jaraguaense,
,

até recememense emprestando'apoio irrestrito ao'
,

"'. governo do prefeito' Durval Vasel, com exceção da '

..�,oposiçl'1o. Se alguns agiram apenas buscando revanche
> contra tksejos pessoais 1140 atendidos, t o de menos. O

", que importa é a verdade, que ficou clara. Resumindo, .
; foi uma ação ensre amigQs e a comissãa mostrou isso, O

.

Legislativo 'cumpriu seu papel.
. Esclarecendo Conciliando

\

1, ') Para que não' haja mal- Deputado Sérgio Silva

�,cntelld�dos (jahouve), repito: eu (PMI)B). presidente da Cemís

;;nãQ disse que o relatório da são de Finanças da Assembléia
"comissão que investigou. Legislativa, trabalha!de bom

iiJ;reguláridades na venda da beiro-pará serenar os âniinos no
logomarca da Schützenfest bloco suprapartidário da região

:' 80abarlaem pizza. o que eud1sse norte/nordeste. Silva quer a

"-: é que havia gente apostando assinatura.de todos nas emendas

..
nisso. A questão está no "ler poc encaminhadas ao orçamento do

:, cima' sem a preocupação de se Estado semações isoladas, para
!ipterpretaruma informação. evitar que á criança tenha várias

Cautela
'

paternidades.
, RepetecoO prefeitoDurval Vasel não Sábado, 21, nova campanha.

comentar ontem o relatório
.

, de 'vacinação antipólio em
CEl que concluiu por Jaraguá do Sul. O atendimento

'

<y..egularidades na comercia-
- será feito nos postos,de saúde

Jização da logomarca : da,
i;Scbützenfest Apenas disse que

-

da-redemunicipal e nos demais
"

locais da campanha anterior,
�•.o advogado do secretário
',J,' B,' alduinoRa.•1:-0 (de B1úm,'enau) para ímunízar crianças da faixa

,
UlUJ �

.

etária de zero a cinco anos-.A
',ál�ga em sua defes� -que a','

'

, vacinação acontece a partir das
:"trll�sação não, precisa ter' /8 horas e se estenderá até\� 17
i'autorização da Câmara.'QUe diz horas.:; c'Xtamente o contrário.'

-

Recorde
Em 'apenas dóis dias, 120

-

pessoas procuraram o Conselho

Municipal do Trabalho. e

Emprego, da secretaria munici
pal da Habitação. Que está
oferecendo .vãrios cursos'

profissionalizantes para desem
pregados. Os-mais procurados,
até agora, .são das' ár,eas de
costureira indústrial, eletricista
industrial e auxiliar de produção,
lnscrições grátis até 6a feira, 13. .

Agilizando
Sistema de comunicação

t. externa da prefeitura de Jaraguá
i;d:o Sul Já está em, pleno
\;;fuílcionalUento. São 19 rádios de

t:��? alcance que. permitem à

:;i�,lhzaç�ão dos serviços. e,
�:COI!sequentemente,' economia de
,i�bustível e tempo. A rede
�f&i mont,adä, inicialmente, nas
, 'secretarias de Obras e Saúde. A
;pOO)(jma será a da Educação.
'--'.--:,;

KfVB
COMUNICAÇAO lTDA.

.

Uma Agencia de Publicidade com a criatividade
e tecnolog'ia que eeu Produto merece I

Av� Mil. O'odorada FonHCII, 1.' - Sal. 04 � Fone I Fax (0473; 72�'066
, �251-?O' - Jeragut do S"I- sc

I
'
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SCHÜTZENFEST,

R,elatório .

mostra. que venda
.

;;
"

, ,

de logomarca foi irregular
J araguá do Sul - o

"

"

"

re1atório finaldaComissão Es
,peçialde Inquérito constituída
pela Câmara de Vereadores
para averiguar irregularida-

, des na

Agoraé
como

Ministério
Público

"

comer

cializa

ção da
.

IQ g 0-

marca

d a

Schützenfest, vai ser encami
nhadaaoMinistério Público e
será agora analisado pelos
promotores César Grubba e
Aristeu XenofontesLenzi. O
relatório concluiu que a

transação foi feita demaneira
irregular. A Iogomarca foi
adquirida da empresa Maria
'chica Confecções cujapro
prietäria é irmã do secretário
de Cultura, Esporte e

Turismo, Balduino Raulino,
pela Fundação Cu lturaI do

município, pelo valer de R$
30mil.

Porém, segundo apurou a

comissão de inquérito, várias
irregularidades foram
cometidas, 'entre elas: sem

(PTB) o documento agora
será'enviado ao Ministério

Público onde, por iniciativado
promotor César Grubba, já
existe instalado um .inquérito
desde, que o assunto veio a

público, para que o órgão
tome as providências legais.
Também oTribunaIdeContas
do Estado receberá cópia do
relatório, além do próprio
Conselho Curador da

FundaçãoCulfuiäI.
.

, Uma outra comissão de

inquérito, estapresididapelo '

vereador Augusto Muller

(PFL) trabalha para apurar
denúncias sobre

írregularidades na conces-são
'de auxílios para funerais e

"

.viagéps fantasmas para
cidades de ou tros estados

pagas à empresa Cristal
Turismo com dinheiro da

prefeitura. Esta comissão já
tem em mãos inúmeros
documentos que provam as

irregularidades, inclusive da
Assembléia de Deus 'e do

G11Í'poDamas de Caridade,
entida-des arroladas como

beneficiárias destas' viagens
mas que negam, em

documentos anexados às '.

" provasjá levantadas pejaCEL
terem usufruído do transporte'
'fmanciádo peja prefeitere,

.'

Flôriani relatou documento.:

au torização da Câmara de
Vereadores, sem dispensa
licitação, obrigatória pelo
valor estipulado,' sem

conhecimento do Conselho
Curador da Fundação Cul
tural e sem nenhuma'
discussão sobre . a

conveniência daaquisição da ,

Iogomarca pelo poder
público.O relatório foi lido na .

'

sessão de segunda-feira, 9,·.
pelo vereadorPaulo Floriani

'

, , I

(PPB), relatördaC_EI.
_ Segundo o presidente da

comissão;. vereador

Adalberto Frankoviack,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"�oPr(?feittJ reclamà'col1ira obra C�missao�aAssembléia jf
.: /-' '. -,

.

: -. ..
'.

. ...

fado problemas dos empresário:·ile responsabilidade doEs _ �:=�:�;:. ..m;:;�-:e::d:,::=::�q��
, Dorotéia Werneck vai estar em trabalhadores, sofrendo uma\,'

JS'
.' ,'"

v, .

.'

'Blilinenau nos próximos dias 18 e concorrência desleal que est4t. ,
.

.

',�o João do lt;aperiu - Por (PFL) .proeurou o prefeito. de tinua porque a empres� tem para 19 participando. de uma audiência causando ,grãll.des prej uízo��i;:
cansa de um trecho d_e apenas' JáraguãdoSul; DurvalVasel, rece.Pet:l.!S$ 2milliões.<]'fuúmeras pública do. setor têxtilque hoje disse o.'deputado.. Segundtt'.
cinc�quilõmetros.da SC-477, mo- buscando uma, tomada de audiências; além deincontäveis "enfrenta umpéríodo de séria crise. 'W�ner, depois do enco.ntro'de';
redores do.municípiodeSão.João., pQSiÇão domaior muaícípoíodo ofícios etrl nada re�ltark,'ajé por causa tia importação de Blumenau a comissão pretende.:';,
,do' lta-', 'Vale do Itapocu também di- agora informou p,l�ônego., pro.d\.,to.s1 principalmente da ' realizar uni debate naAs.$eirlbléi� ,i"
periu ,São Tt«ho .

retamente interessado na obra. '.acresceJ}taildo que".a sitUaçãQ China, com tarifàs reduzidas. O . Legislativa reunindo. todas asé\i'
ó Mc i - Segundo Dalmônego, a lhe parece !UIljog0.4e.empurra- deputado' estadual' Udo Wagney 'lider�assÍ9,�Càisepatroo.�do);,'g�<I?S' a, 'iobdftJ

' situação' é crítica. "Não sei que empurra. '

. (PFL), indieadóparapresidir uma . setor"aexemplo.doquejáfo.ifeito�
trafegar

.

se quem mente mais é o Este trecho. da SC477 é Uma Comissão Especial Externa da com. as; áreas � da, sâlJde(;�; pela BR.,,; '11'.61.0 , governo do.)Estado. 9u a Engep das prio.ridadeß4a Associação de Assmbléi�, Legislative que vai" moveleíros, calçadistas e micro.e:
'J 0 1', Ablt. 101 asa, qi:Je ',palalisóu a obra", Municípios do. Vale d«?' Itapocu acompanhar as negociações com médias empresas. Além de',:'qu�pdQ J�" disse.

'

pois toda a 'região. tem interesse
o governo 'federal, disse que ä Wagner integram a comíssãodos '.�,.

, precisam A ordem de serviço. foi, direto. ll'a rodovia. 'O'á,ssunto já
. intenção. é a de 'reunir o. ffia!OI'

.

deputados Vanderléi Rosso, .l.

vir aMassaran.duba, aumentendo ,entregue, no dia 21 de oumbro fo.i-pauta de n�un�õês daAmvali e número possível.de infoímações, : WilsonWan-Dall, Eni Voltolini, .�a di�t�nçia' de 28 p�rll� 60 �.. de ano. passado, Dalmônego é

decôâhecimêntopíeno do vice-. apoiandoairu,"cativádasindústrias ,,.,CifoRnsa,GilibarKi1aeseleAdelor "

quilÕhíetros. Nll' �mana '�d'a' disSe ter sido. informado pela go.Yem�do.r, José Hülsetembém-: ',-, ,
' "

,

, � '., '.\, .

-' têxteis ca:tárinénses. � 'Vieira. ,

"

,Jeitö. José Acäsio Dábp:õnego. Engepasa de que a.obraeão eon- secreeärio estadual de Obras. "

' .

,

Edu�ação, r(giJlà geftl desen,volvimento Ã;;;�ipqção :ôa reC�ítäpaiaJaragua do Sul � ()_ßeput{ldo -

"

,

'

'

.' ,

Geraldo Werninghaus CPFL), '

,,'

id''-'"
..

d' W· ,.�'
.

que r.ecent�menty p�,ieiPo.u' do. "sunnr neceS$ uu,es a sa ' e :i.
, VI Congresso de Parlamentos ' '1',., .

'

'.
" ':;

,

Latinó Americano, na Cidade' " ,
.

.'
<

, , ,'"

chilena de lqui,qu�, disse.,que Ja.mguâ dó Sul ,-Parâgarantir, integrailtés. càso. o. pro.jeto. seja ,i
... .

pelo menos �Qlsfa,t0S que pode t:ecursos necessários a pro.gramas aprovado., o. LegislativO-estará'
,

'

.
'

na área, d,e saúd,e, o.prefeito Dtirv.a1 excl'uide do co.nselho., deixando ;'.o.bsetval' o impressio.naram:
: ín4ice ptaticamynte zero .de Vasel acabo.u po.r o.ptar pelá ,â' 'vaga, par� o. .sindicato. dos ','

analfab,etQs' e 'es po.deres. antecipaçáo.'dar,ÚitaeJáeriviou· pro.fessores da rede estadualde.f
delegades 4s câmaras de

. à,Câmara de Verado.l'es projeto. de
'

eliSmo. de"Ja:raguá �o. Sul. '

Lei neste sentido.. 'Diz o. prefeito . Qmesmo pro.jetQ pro.põe que.,�N�reàd()t',es ,cuja atuação.
que os recursos solicitado.s, da, .0. mapdato. dos'membros d�'." assémellia�e 'às' assembléias
o.rdem de,R$I,1'41 milhão., serão.·' conselho sela 'ampliado paFa{,,.;estadlÍ�,ii 'brasileiras. .

. utilizados cOmo. reforço doFundo. q\látró ano.s e que, tàmbém, yão :,

�Ô comba� ao. analfaootisn{Q Municipal de Saúde e aplicado.s hajacoincidênci�'n� tétmino da tneÇhile�pralicado. d"esd�cedo.",
.

'.
no.s seto.res fa,tmat'êutico.§ e 'mandato. .d,a to.talidade do� lcoment�u; 0,' Pllr'la�e�af,,' "laboratóriale Saneamentd gerál. .

co.nselheiro.s.. Isso porque na':
, ac�escê:titando que o. 'íildic;e, Em outro.projetó, que também ·,próxima,no.meação.,o.smadatos,';:1

.. ;i"'qUaSe zere, ho.je, devf-se a Útna, j
, já está mi:�ara, Vaselrt pro.põe para-a metade. do.sconselheirds, ;,

.:dgi,dä (6Wica de· órdem�;�:e àlterações ,na lei que institui o.
.
será de ,apenas' dois ano.i:':'-

!\ disciplipa. "Ao co.�trátio. do qlJe' Conselho.Municipal deÉducaçáo; ", Também caberá ao. co.nselho �,
.'�, possa pâreçer, e,.$ta estraté:gia At> mudaaças estãQ' relac\i()ßadas , definir- quais'as entidades C?jos��,,;. :produz um .alto ,níveL '�e cpm'ac�mposição.do.,,�pnselho,é .. repres.yntantes ficarão. apenas :.,

\" educ�ção de :po;�'" de lá., ao. tempo. de mandá,to 'de seus do.ls,anOs:'·'
I'

"

diferenfe,s'�e nós que somos

e�lha1Ubadös po.r Mt�re�a
.

e'
nM:'1e.vamó�'qu�e �aua a sério'í, ,}

a'ÍfmrQu. o,' pârlamentar ; que,
•. ,":iJ" -, .

-

_
_ _,

., �- 'ii �

'esté:ve ilQ e'Ve�to. co.mo itun dos"

rep,!'esêntante$, da As§�mbl6ia ' Ge,raldo: câmar�munk,ipaissáo cemö assembléias '

Legislativä;" :'.'" '�,: dös �erêadores, kr:, 'leis, qu'ç não. '", O evento'reuniu 2erca de 600
"

Sobre'a àfullÇ-ão da'S>câmar�' �precisalÍl �ser -adaptadas à congressistas, do.s q,uai,s 150,
'"" te, ,ve'l'çadofe.$ c'hi:t,enas" J�gislação fed�ral, sãó geradas' bra:silej.ro.�, que durante,quatro

Wert'lillgbau.5 disse que -Os nos: muniéipios", observou" .dias discutirani s�lvçÕes para
piU'lruúet,tos"municipais chileno�> ö, :VI Gongress@ ";4'e aóelérar. a inte.gração./€íSica,ßestes
têm' pocleres, equivrtlielHes à'lI' <Parl�nteQtqs' Latino "Ar,nericano países (ligações" már.ítimas,
as,�elllbl!ilas;esta�hiais do. BtaSil.. ,reun,iu no ÇIÍ',il� países €o.mo" ferro.viaria<;, terrestres' � aéreas),
';Lä,

.

muit4's, " das, (u,nç9e.s . ''C'lrug",ai: ,Par�guai e Argentin�, �ê;l�loria da qualidade de vida·,"
::',delegad,'as-' à'n,ós; dep1u�ad,o.s' aléíl1-de Colombia, Venezuêlà e educação. e intercâmbio.,

,;' est�du�ls" são, de:' comp�ênçü\ Cuba..
'

turístico,
'

� �i!

,f,. '

I "

"

"

POlrTlc�GEAAL
"

,

1\ de outubro de

".,

Placas óriehtdmo ttânsitó�
Jar�guá do Sul- A.prefeitura trânsjto.�A insta:t�ção, d,liS ,pt

.

d� Ja,taguá <lo. Sul 'pro.videncia taIDbém co.ntará com 'oapolo a"

licitação para a compra de J50 iniciativ� prív,ada ��>nvida�
, placasind'icativ,as, no eStilo. semi� ,co.m<:') parceria. As empresM
pórtico.. "A,s placas serãe' podem usar as placas co.mo�
'in.�taladas em ��tos.�tratégico.,s

,

ptiblidt4ßas, através de anúnCIOS," ;}J
da cidade. aindá não. definimos. a exefnplo do. ,que já está aoonte-'

"

ServirãO'Para o.rientar pedestres'e cendo.,co.m o.sabrigos dos õnibQS.
metÇ>riStàsquanto.,alocali�çãode . A empresa' ve'nce,do.ra, da
''bairro.s, tuas, entrada e saída da liei,tação. tem 180 .,dias ,para a

,

:cidade.A cólooaç&ö das placas' co.nqetizaç'ão. do trabalbo,- II

f� parte de pro.jétos diiSecretaria contar da data da abertura dáS:'

municipál de Planejamento de cartas, m�cada para ,6 dia 13. de
humanizar a cidade e dinamiw Q , outuoc,o..

�

:.

,,'" ','

:
'

�I ,:';'. Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. I'MUNIZAÇÁO

,Desempregados: ejovens. Nova ,campanha p�ra vaci�
... .

..

.... '. .a.; . .. as CTlanças contra paralIsialpodem �erpro} ISSlonalS J...pdoSul- Asecretaria poraquenãodeixemdek"';'"
.

.

' .

municipal de Saúde tem como filhos aos pontos de vacinação,
meta imunizar 8.572 crianças de De acordo com a chefe do setor
zero a 5 anos contra a poliomelite, de imunização, a cobertura vacinal
na segunda campanha nacional na primeira campanha do ano foi
de vacinação centra a paralisia de 100%, Indíce que deve baixar

infantil, que acontece no dia 21 de nesta segunda etapa. "Muitos
outubro. Segundo a chefe do setor. pais. pensam que não há

de imunização da prefeitura, necessidade de .vacinar
Marinês Vilela Ostteto, há 10 anos novamente, o que é um engano",

, que não se., tem registro de argumenta.
_/

\ nenhum caso em Jaraguá do Sul. '. J.:. secretaria municipal de
"Estamos '. vigilantes à Saúde dispõe de 10 mil doses da

r possibilidade de ocorrências da ,v�ina e instalará 6.5 postos de
doença", salienta Marinês, que vacinação, ne horário das 8h às

solicita a colaboração dos pais l7h..
.

"
.

'.
'J aragpá do -Sul - Na

;: pr6xima segunda-feira, 16"
começam pelo-menos três dos

,

sete c'urSo.s de qualificação
, profissional que o. Conselho

'�Municipal de Trabalho. e,

,Emprego. está, oferecendo
:. gratuitamente a trabalhadores
; -desempregados e jovens com
.' mais de 14 anos. Segundo o.·

; secretário. municipal de
. Habitação, Ademir Izidoro, em
apenas dois dias Í20 pessoas se :

,
. inscreveram. As inscrições

. podem ser feitas até sexta-feira
: ao meio-dia na secretaria de

" ha�itaçâo. ou no Sine (Sistema
�': Nacioaal deEmprego.). .

.'

Os cursos mais procurados
':,: Bio cultura indústrial, eletricista
,.

edial e'auxiliar dé produção,

Os cursos serão.ministrados por
professores do. Sesi. O objetivo.
dö programa, 'segundo. O·

secretário Ademir Isidoro, �
treinar omaior número. possível
de pessoas que se encontram à

margem do.mercado de trabalho.

por falta de qualificação
profissional. O, programa é
financiado pelo Fundo. de

Amparo ao. Trabalho, do

governo federal.

CORREIODOPOVO - 5

MataAüãnttco em discussão
Joinville - oministro doMeio

Ambiente, Gustavo Krause, já
garantiu a realização de uma
audiência pública para discutix a

nova legislação florestal,
especialmente em relação a'Mata

Atlântica.' Segundo o deputado
Eni Voltolini, wp dos defensores

. das mudanças, que estão sendo
propostas, se aprovada a nova lei
s6 deverá vigorar a partir do ano

'que vem.

E.,dere9Q:
.

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 11-49
Sala 01 - Jaraguá do Sul - SC

.

I

".I -.
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CORREIO Do'POVO - 7

.

"
�

>r.'
•

POEMA
�. "

, .'

·Espe,cificandoa
'I••

,?- "

O'tâxico me
,

.

Lembra-te o que tú eras?
E olha o que tú és ..
Úma tragada não fazmaí,
Uma segunda, uma tereeíra/ohl
Que orífícío, uma bala cravade, profundamente.

, Rosto deformado', aquele rosto
' ':,'

feito à imagem e semelhança de Deus,
'

Semeblante caído, olhos avermelhados,
coração despedaçado pelas drogas.
Observemos () mundo!

., <

=,
_/'

COCaina .
'

"

. ,c,

Síntb muito-meu pai, açho que ii. !lleSI'�l; c(�n meu brio, dizendo nao estanaícsl.T,cvendo o que es�' ,Di;aaeles queem cadaportade/.':', "

"

••• essedíálogoé o último que tcäha : que eu nâo cru lnuucm, toú, ;'. '. �

esoola.emcadacursínho.ém oada
".

I
"

N�() prcdso:tlil.cr mais ,1Hd,.a.
.. P�i,osetWornãopodeacreditat. .' ,_ ;

,

,

•
.

com o seu 1()f. '�, i 'mas a vidà de um toxicômano é
.

,,faculdade, .I(m qualquer lugar, �á
N B

'
"

. ,,'
'b'

I .

1'" " .

.

l'
.

Sinto mu. ito.·luesIno..
'

'não é'? Ingressei no mundo do
d'ln d sempre um. h'emem bem. vesti'do,'o ,rasil, cerca de urn mí- cere irars. cateeo amínas que estímu um ' •...... ,

', '.
\ ';:" ,

'

terrível a 0elÍtese sente uacera o ."" .�.

- '. Sabe:e,�tácll)tempo,dosenhor' tóxico. No começo fonun as ' é' " be.mf,âI.a.ote.,·que".irámos"'ar:theslhãode pessoas.a.maíoría.ho- ,Ascatecólamlnasatúamem todas, .as f-un1;ôes a ,e,)a, pordeßtrQ,'éhorrive,letodojö-.,".

'.. '.. . saber averdadê'que nuÃta suspel-' tonturas, depois« devaneie e )1 . Ö seu f!ltuFO assassino, odestruídor
mens entre quinze e 30 anos.jä äreas.relacíonaeas a si:t�açpes subordínadas, tou. 'S"!!u. iracscuridâo. Na';()

...

I:azhln�ld." '{em .deve saber dissp, p,',ara pão . '.
..

,,�'- .
" de-suas vidas e.le:vará�loucuraeexperímentaram.aomenosuma dealerta.sono.apêtíte.íngestãö Por essemotívo, a pessoa Vou�erbreve:e'ctaro.,' sem que Cl ió.xicó 'estivcsse entrar nessa: ,

.,.., ä

morte.comoieul
v,ez a cocaína..

.

delíquídos,memöríaetenôme- drogada relata estar nas nu- O 'tÓ.XI·;O() me matou , meu p�i. preseate.'
v., -; Já�ãop(!ssoctartiêspas'sossem '.

.
' '- . "

.

.

. .

.

. mi cansarjosmédicos dizem que Por- favor, faça ,isso meu. par!
Os traficantes tem acesso nos emocionaiS, . .ínclusíve 0 vens; sente :eufoda, coragem e

.

Travei conhecimento com meu ' DepOIS VCIO a laItade ar, niedo., -, '." ;.
.

,'" .' "

' APti� que seja,·tarde demais tarn-
'

,

é E' bé
. ,.

á '1' C'
.' .' .

.. .'

I"
-

d
. ...

.
, vou'lcar""""rlo,masquandosaem, 'v

maís fáçil a cocam�, e .' por humor. lasagerntram mna raClOClfmo gl. ·omosmtornas assassinó aos i5 ou 16 à.nos de' aucmaçao. epOls eUIOFta nova- > ,. "'t'.... ..' ..

' ..

,péni'parà'eles-:'"'.··
".

'ü;soqueresolv1fazerurndesta- J á�ea 'ceht;rál do ,çérebro que 'poderíamoscitardi�átaçãodas 'idade. ,E;'I1Qri'Ível., não;meu pai'? mente.'
' , ,

rd�p:��t::Jha:l�c:t::�';ei .', �er!ioe-me Q)€1i F>�. Já sofri

que a e�ta. reg91a1'unções tleo,utras partes pupilas, aumento dos reflexQs" ,Sabe como lÍós eàn:héçemos isso? Sabe pah à gente quando cumc- ., demais: Perdoe-me ',por fazê-lo'
,� , . ,

' 'Atràvés d.e 'um cidadã'.o ele�ante- ça, 'acha tudú rid-ícylQ e 'muito que,pão tenho ame.ßor chance de so''frer' tambem' po' r' ml'nh\'�
, A"cocaína é um poderoso

.

do co.rpo;' como ':retina, . boca seca, ligeira elevaçã'Q dos -

viver; é muito tafde, ,tàtd� pará '" a"

'estdmulantedôsistern.a;nervöso' rnu,sculatl,lra, coração e pul- batimentos cardíacos, da tpentevestido, bemelegantemes- engraçado: Atéa J;)euseM achava
milll. Para, o senhor, tenho um IÖlilcw:�.

.
.

mo e' t;,em
. falante 'que nos 'ridícülo. �H(�ie; que Deus. está. ".'

Ad' m'
.

centr,ãl,:maisprecisa.. mentteclas,' mões� '. Qll,ando, porérn., 6 temp_eratura, frequêndª,·""
'

.•. , .

" ... ' último p�id.o cle.fáz�t. ,.,' "\: ".
eys� eu pat

-

. '.
ó'

. _.
'

.. ,: " apreSelltOu;aO nosso futuro.assas- , present�' n!!súi miÍrba yída;, neste '.; 6�s.: Depoisße ��creyer está·
.

catecolaminas, uma fonte de' ,cérebrO capta s�tuações, de. resp.Irat na e pressao artenar. ".
LÓ

' < hospital ...e.u re"onheçö que,Deus c Diga a'todos osjovéns:oi'que o .,

"
.

.
�

'l'ob
. Md' SIDO: ° .. Xl�O. .' _

.

O'

- senhor có�hece e"mostre li êÍes carta ele morreu.'Caso yerfdieoneurotransrnissores. pengoestress, :I·eramm::uor; às po e,oeorrefoutraSp()�- .� ,Eu tentei, mas tentei mesmo,� osermalSlmportant�nomuHdo. ',/,/, ',' -'. '"... HospitaIV\nteetrêsde'Maio-
Neurotra,nsrnissores são "proporção de cateco!;aminàs. ,,' sibilidades, 'como' derrame

-

,

recusar, mas o �idadão rp.e�e,1i Eu sei que sem a ,ajU�,dCle; eu
esta c�:11 .' § t,\. "SI'

-

, substânciàs químicas ,que' os Quando alguém, indepen'- cerebral, Í'o01piment� da aort� - 1 "

'

����������fu���aro� ����a���" �

,':��.�'�,a"nç�:mu.ak�I:�, s�-���-�-h----���---����-���
mente, cujo os quais sé comu- fha, o sangúe a leva para o .. convulsõe�:" com� � paradas

'

, '
_ , '

.'

nicam através destes, e assim, cérebro, o que resu�ta na ree.SePm',irI�adtaóroivaesr'do(u)'.sSee.o.i,�' afamosa '\ côm.:'. Lilic.a Rihilic,a,', : 'e' :Tigor 'T..JTiore. ',.'.

.',.
"

,

.

posSibHitan�'o as 'atividades'
, liberação., dos estoques' de. - r

t
/"t,

"�;

Cbm os iançamentos da êÓI�ÇãO . divertida,;lin�a, i�plda de' h�V��,; E piu-ain,:ementaJ' �n� iIi.:M!\<;;_'" ,

'En,.tr.e'v, ,·S',t·.,a'
....,' Primaverã'�vérão 95196'a Lilica p.ropostas,de-estarPpwe.·et!.·que.tas.'v.isl!l�,.fem.', .,.l

.. inha. d.e.a.ces..s6t:iOS.
'

-

�ensagem.. � Ripilica 'e :rigor T., Tigre a cr;ian- ß.Qrdadas eril modelinho's excluslvap ao�pequenos; ,bonés, .' �;
"

çada- vai arrasar! Urna explo�ão de,
'

supei��sados,.p�ssàndo'��aidéia ':�apéús &���aHanost bolsinhas',
'

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

alegria: os modelos'quefá"morarn, dec0pfoFtoedelicadha,. <" ',ppeh.�ttes;,c�iras,mei�s,Sbquetes.,,· ,:."

,no�cQração s:los,báixinhos <:te 2alO, , Jápâra os fêtin�as\ilu� göst(l!ffi de iestoj<t escolf'�moctlilâs}ßJ'P cor�s'
.,

,

anos, 'são tdeaiql(Ú'a brincar e se • radicalizar. o Tigor T:_Tigre' tr� v.ibrantes para alegrar-muito pIaiS' �

'divertir, sendo uma: ótiIll{Í �pção' mode4'ls"em tecido plano, o qÍle �gatinhas:!9S.ferinhàs. , \

parapresentearnoDiada�qrüinç3$. proporcigna ,Ifiaibt: conforto aQ mo- ,':A. ;:?leç� Primave:a-Ver�o. ���

IN-', dr > � 'Para as 'Illeninas ficarem Hndas vimento. Sãó conjuntos, b�r�upas, ?6LillcaRiP�,icaeTlgotT. !lgre :,'ao, .. se
..

,og1:1e'''PQf �, ço�o sefeias;_LiÜCil Ripilica' traz ,camj'setas, e combinaçõ,es de é o presente,l(leal para o Dia das '

":
'.

, vesW;1inh,os, camisetã.s, coletes;, ", listrados e xadrezes que vão 4eixar, Criançase�»vendanasmeitipres .

_

,

conjuntinhos e �cacões. numa qs meninos de'ntro,da moda.
.

lojas' do�ôo País.
,

',.
,

, -

,

,/

í..

,MHhares ele drogados com suasmentes completamente afetadas.
O quê estes jovens poderão fazer para Deus e a Sociedade?
A droga'mata; morte prematura.
A droga devasta como uma guerra.
Ànda por aí, destruindo, assaSsinando.
Passatempo maldito!
Rtwolta,
Revolta contra tudo e contra todos.

,

Animal doente, trêmuJo que mata, rouba; vomita '

Desespero e angústia, vivem perambulando
'

pelas tQ�s donrtindó em lugares escabrosos' e \Ímidos,
númaârtsia; terrível, num vazio inexplicável,
,solidão se.Íll nome.

.

..

_----

-

Amigos,...Qua�tos anos 'V{)eêti�ha'quandoe�periment{)u,
'drogas?
",' N"ãom� lembr6 m,u.ito bem, s6sei que era adqles-

.

�ente.
" . '. '. ",

..

•

''',- o', !.

'. Em' qu�' cl,dade era?
"

'f· -: Ita,jaf-sr"
'

.' ":Bstiwa trabalhando lá.
�. .' �

,i

" �, ,COlDe cQllsegui'Írl as d:t:0gas? ':'
'

�
.

Atrav�s de rneusàmigos. Eu vivÍa(;om três,ªmigo�,
'cujo des<de a in.fãncia eram qrogado$. Já haviam me

� i.' '

/, of�recfqb o:utlras �;�es; f.)ia� eu'�nu�ç� havia. aceito.
,

'.0 qüevocê,Sentiu qua�do;es�ava drogado? .

...,;;" "Uma selils�ç'ãO trariqüiltzirlte: Me sentia"de be�
..

'cGm a.\,i�: A'-�,ro�ame aliyiou o stress, a'deprê � m� "

.'
" ,..' '.�. _.

/, JI·
�

,

causava extàse.

;Quantótemp�,usou drogas?,
• f '.

> .•

,f '�;:-
•

Durante dois meses: .

�,"
" ,:_.

P{)r qual motivo. parou? '. :r "

, Consegui meconcientizar;que�la}áhaviacomeça- ,",
do a estragar, minh,á vida!

'

•

Não quis re�elar o'nome.
i'
,"i

•Seu pe,$am�entó: .,..

"'N 3.; 'humanid'ade 'liá ..�fl1&ito, "preconceito',
, pripbpaJ_:mßnte ,pelo's 'usuáfros de drogas e é esse,

'

. préconceito q1,le dá "ênfase" aoconsumodé dJogas.":
,/ '.,'" . , .'

.

V�mos e,ÍlcaTar a

, realidade:'
'

.. não ser'
, .'

, c�pazdes1Jportarsua
pr6p�ia '._

"", .

'.\

.

,

.. dor. Nenhum 'lugar'
",,' ,.

Jará você
-:'.1.

"

se sentir realmente
.

,
"-

U1]l bomem.,
,,." .

Eú estive em todos e
s6 . me' éncontrei ein

tnim�esmo, !�;

>o:.

,t

'Tortur{ldoS pelo ódio, obcecados.pelo medo
petri.f:ttados peío terror fogem; ..".
muitos estão cansados de fugir setti esperança, na fossa.
Será possível que ajuy�ritúde sente falta de amor?
Sim, falta-lhes amor, mas comoencontrã-lo?
Dentro da fossa?

.

'

Dêgeneiação tç>tal: A pontode perder toda vergonha
descem ao mais profundo da degeneração.

.

" Droga! Oh! Tú que'despedaças milhares de corações
de pais que choram pela situação miserável de seus fi�ös.
'Quero dizer-te que sou uma jovem, e quando penso em tí: .

ínquíeta-me o futuro 90S meus entes queridos .

Pàra'tj'não existem valores morais emuitomenos espirituaís;
.quando não brotas por um cigarro ou unia injeção
apàteçem diversas fomias: excitações, alucinações, .dores

.

trerríveis, nada mais que ,uma viagem. ao inferno.
Para tí, traficante, nãö· sei quem és e ignoro onde vives,

, Dlais cedo ou mais tarde, irás colher o que tú &emeaste.
O que tens angariado será fel para tua vida.'

. "

Ajustiça têtiena consegues iludir,'nt,as à divina não escaparás,
Foge dos qllelevam para o caminho <,la perdição ..
O cristo 'crucificado vive e q:uer ajudar-te.
Peça-lhe auxílio.\ '

PapQ série
, ,

om�ndo:dQ vfdeo-game
Çomo vai' adolescent�. jovem.

cri.ança. paL.mãe.. , esta é uma edição .

em que fugirei Ç1aexçlusividade dos

, m,eus textos para ádelescentes '. e jo
vens. Isso .ocorre 1'01' dois motivos, o
primeiro que 'esta edição do jornal
,:CORRÉIO Dopova é em especial
as criançás, em segundo ql:!e estarei a,
fálar do famoso video-game um

-.instrumento por críanças�adolescen-
· t�s mas qUe em muitos casos jun.tó '

, desde'a criança até o vóvô..
.

; , A cada peSS9a se perguntarmos o

· q!l�;..signific,a video-ganw !Ia v!Ú ter

opniãp difel'ente. p'ara algumas é um

"mal :"í)(�js lndus a éj\illnça a violência
·

para outros um insturmento indispen- '

'sável. Na verdade se cónsiderarmos
q�e G vide�grurle não éxisti-sse �om '.

.

\ certeza mu'daria dras,tkamente a vida'
de "árias pessoas. Désqe acriançaque.·

,.;passa l�"àras lã na: frel�te Çlá tela ,pata
.

yer n tempo passarml!is,rapid�e-nte
,
até a mãe que sai Pilra. tl:abaI:har em
úmà cidade,"grande" \!- sabe que,seu
fillw- (filha) éstó dentro de, casa

seguro" .

Mfls é r.:t0sso deyer lem1;>rar que
tudo em exagero faz mal, não temos
nada: contra. mas s�bemqs que. a

, criança que passa o dia inteiro nli
frente dele e só faz "exercício" com
os dedos será ptejildicada no futut:o.
O video-game é um criador, de,

polêmicasjusta:mente pois os nossos
pais na infância riúnéa brincaram
oom uni <: Roje a criança nasce

brinçando c6m ele.
'

'Existecri-ançaS que s'abem usaro.

video-g�me. U'sam como ,um

in�trumento p�ra a diversão na�
"!loras v,agas" •. mas ha tarnbém aque
les que não comem. nãoest�dam llã0
fltzem c;iuase nada além de jogar.'Aí
entra a função dos pais ao oontrGlar
o filhoparaque-ele nãoseprejudique'
no {aturo.

'

Falamos ,até aqui do lado ruim.
dos probelmas. que éle traz quando
usadó com exagero,

'

Mas o brinquedo como qualquer
um é importante para o crescimento
da criança; desperta a eurios'idade.
estimula (, racioéinio....

'

, JI'

;�
- ,.�<':'

(JO!z.» Lennon)
\.

'

':Escreva ,para'nós·'·
I'

\, •
•

'�.

Av. Mal. Deodoro,dá Fons�ca, 122, 10 andar - 892501-,
700 - Cx.' POS1�Ü 19 - Jaraguá do Sul - ,SC
Reporter Mil1ini.

'

* Thiago Mcncgh�rR()drigues
l',' " :;: Grazicla'Nht:js!lIi

'
,

'

Ihis�raçã() ,

* Cassio .M arl:c!

,
,

"É'"livre
•• ; Lo...�

'�pl'�ncle .

a livrar-:se

.. dâq�Üo qufo i�pede '.,
.

.�'
•

;... -I, -'�'
de ser livre .. .'''

"

.

'.

: '
.

-.._,;.- .

" ....

I ;;... :

,. "

.",

r'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaraguá.do sul, 11 de outubro de 1995

Gente &: Informações
, Vésperade feriado
promete'nas festas

Nesta sexta.feira, apaga velinhas, Le';JQ Albfmo, tk Guaramirim

NASCIMENTO
Segunda-feira, a cegonha chegou,à casa 'do
casal, Valdecir e, Glorinha Spézia Lenke. O
menino Gustavo, nasceu no último dia 9.,

., . .
.

'

.

Parabéns e felicidades!

.. -"

'MODA MASC. E FEM.

Hoje; véspera de feriado
nacional (Dia de Nossa Senhora), '

será uma das noites mais quentes
nas festas em Santa Catarina. Se
'a nossa Schützenfest, que. deverá
'levar, pelo menos, quinze mil '

pessoas ao Parque Municipal, ,

imaginem a Oktoberfest, em

Blumenau, Pelo, menos, 100 mil
foliões deverão circular nos

pavilhões da Proeb. Haja fôlego!
'

Artistamostra seus
trabalhos na:CEF

"Si) a arte em todas as suas

manifestaçõespode revelar o que
a linguagem comum não al

cança". Com este pensamento, a
artista plástica, Maria de Fátima
Mateus Ossowski, apresenta suas

'

-obras no espaço cultural da Caixa,
"

Econômica' Federal, em Guarami
rim, entre os dias 16 e 27 deste

- mês, das io�s 15 horas. Prestigie!

Círcololtaliano
realiza novo sorteio

Depois de sortear o bilhete n"
,

6.508, que não foi vendido, o

Círcolo Italiano de Jaraguã 'do
'Sul, promove neste sábado, pela
loteria federal, novo 'sorteio parà
o Escort Hebby, Fique Ligado! "

VESTINDO VOC�
DE CORPO INTEIRO
GETÚLIO VARGAS,,'�'� ,

FONE: }72 ..0460

,ENLACE

Cláudia Inês Maest;ri e Júlio
César: lua-de-mel noNordeste

Neste sábado (14), na

Capela Nossa S�,nhora' do'
Rosário, no Rio Molha, em

Jaraguá do Sul, a Juíza da

, Comarca de Joínville.Cläudia '

Inês Maestri, e o advogado,
Júlio César Vargas, ambos de

Joinville, dizem"sim". Cláudia
Maestri é filha de Evaldo e

Êlvira Maestri, e Júlio César, '

de Dalila Vargas. Depois da
cerimônia religiosa, os

convidados serão recel?
cionados no Clube Atlético
Baependi. Feli�idades!

, "Paralamas'na Skol Rock, amanhã
, ' .

PRQdRAME�sEUrna' boa pedida para amanhã .e

sext�-feira.' no Skol Rock. em Blu
menau. Paralamas do Sucesso devem

repetir o grande show q\:le fizeram em

Jaraguá, amanhã à noite, na Prainha.
Além da a1ração nacional, mais quatro
bandas animam à noite. Ambos os Z
é o destaque. Sexta-feira (13), Daniel
Lucena e Banda (ex-Tubarão), ante
cede o show do grepe baiano de axé

music, Banda Sol ,& Magia. Dois dias
de muita festa, paralelamente a

'

Oktoberfes t.

Amanha (quinta-feira)
-, Circuito Fechado(SC):

,

- Gutta Percha (SC)
- Incandescentes (SC)
- Ambos os 2 (SC)
Paralamas do Sucesso

Sata-feira (13)
- tJTI (SC) J
- Cancro Mole (SC)
- Rasquerville Kings (SC)

,

- Utöpika (SC)
- DanielLucena (SC)
Banda Sol & Magia

,'* Para 'quem gosta de

pagede, uma bela pedida no .

mês de novembro. Os jara
guaenses, que curtiram Ra

zão Brasileira, terão a opor
tunidade de ver um dos me

'lheres grupos na atualidade.
O nome, vamos divulgar nas

próximas edições. '

* A promoter, Janete

'Marcatto, comunica que
estão abertas as inscrições
para as turmas de danças de
crianças.. adoles'cêntes' e
adultos. Maiores informa
ções pelo telefone)72-1141,
com a própria Janete, ou
Silvana,

Visita à Jaraguá do Sul

No flagra, o OfICial da Marinha (capitão-tene"te), do Rio de Ja
neiro, Ricardo Oliveira D'Aquino (D), com a esposa, Marta f! os

filhos, em visita à Jaraguá do Su� na casa de,seusf'(Us.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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postopol�ialda "Sçhützen"
��

,

'. -'

',' ,\ ' ',- '

-' '. , _'" J\ .-

regzstra poucas oeotrenaas
- 'J�taBuá do Sul � Um

It.lanço parcial dº _posto' policial,
,� Parque Municipal- de Eventos,
'na Schützenfest, mostra que o

Ílúmero 'de ocorrências re-

,Jistradas
'

nos qua- M«JJo d..
-

, ,,tro pri-
rrn,eh�s o, \ qllo//tJ
;,d.i� da -

< ;,

,{:esta, ' ,.,/fI/lM ,:,�'
t�f'a,m ,,-' -. ", '

j�enQres pD/lloll. '

, gueos '.,

,�gistradQs ano passado, _

Onze
�-':;�ndiin�ntos, ,na 'n;aioria
, riaguêz, contabilizaram uma
ie dia de quase quatro ocor

:' D,c'ias por noite. "Nosso,
,

lici�ento está mais r,eforç�do
':tn'relação à 94", explica o
"

-

ente Rogério' \lonk, acres- ,

..

_
tando que, até agora, nenbum

'íc�lo foi, furtado' nas

.. ximidades do Parque Munici-
. "Estamos CORl2Cl policiais 110 '

o de f<>ra do parque e 20
)ltrO. S6

-

ano- passado, nas dois

'}meiros, dias da festa, .foram
. dos dois carros", garante o

"ente.
' - '

'�:9 caso mais;ga'\o'e'régistradõ
.0- posto, fOl uma briga
olvendo,_um�po de pessoas.

- > .•;",
'

,I
"

"Alguns sairam com 'muitos bém foi ,aw-eendida pela polícia,
ferimento"; ressalta, Vonk. Tarn- uma faca.

/ \'

CORREIO DO POVO - 09, '

Desaparecimento
Jaraguá do Sul - A polícia

'estã investigando o desa-.
'pài�cÍmen!o de Édio Rodri
gues, de 16 anos. Ele desa
pareceu no último dia '$,

,_ trajando blusa vermelha e

calça azul: Segundo a mãe do

'men,or, a bicicleta de Édio 'foi
-. encontràda 'DO pátio da>polícia '

civil. Maiores informações
pelotelefone (047) 372-0123

,

(delegacia de polícia)! ou ,

C6p'selh'o Tutelar, de Jaraguä
de" 'Sul.

'

, ,

RIGQROSO_

Pol�ia vaiUsarb4fàmetro·'
,
".,'

' ,
.

-

:.�
.

-.
,

lUIS rodovias em'novembro·
,

Ch'.,
� ,\

Florianópolis - A Polícia
Rodoviária Federal; o Ministério
dos TTallsportelÍ, juntamente ICQm

o Exército, eomeça a partir de

novembro, nas rodovias nacionais
e estaduais, um controle maís
rigoroso em relação

_

ao estado
físico do motorista. O principal
objetivo da polícia é retirar das
estradas, motoristas dirigindo,
embriagado. ,

'

Comp..
, Na semana passada, o governo
dó Estado: adquiriu maís de 1
�lhão de aparelhos ffànces,es, '

que medem a quantidade de
álcool "no s�ngue da pessoa,
(bafômetro), "Quem fot pego

.�;'IRÀESPÓNSABILlDJ\DE " ,,'

/rtotorÚtabêbado atropelamarceneiro no centro
It "

"

PIllIIIOII Ao IZIi;tIroICP
-' \ ,

,

'

, Jaragu,á do Sul-,Apolícia Alvino ... que retornava do

prendeu em flagrante, semana trabalh�. "Segundo teste
,passada, AtidoM�; 49 anos." Dl\mh�, ele (Maass), não,parou
Ele 'está' senão acusado -de quando o atropelou., Andou
dirigir,embriàgado, e atr-dpelar ainda alguns' quílôm,ettos até.,
o marcenei,rô; -Alvino Pasold, • Sef,' forçado a parar por -

/

" :q,�:e sOfr�u ferimentos géne- .policiais", afírma ci delegado.
,

ralizados portodo o corpo, ,,' 'Alvinofoi-medicado noPro;«)'
Qe acordo�om, o delegado

'

Socorro de ,b9Spital São l�é\ e ,

, OdiÍon Claudin� d,os 'Sàntos, ,libetad(>i'ém segilida.
responsável Pelo ças�; Maa,ss,' 'te� _

,

,estaria dirigindo' "cOO)pleía� AtidoM� foi en�dfadG
,mente bêbado'':, na,rua. João ,noanigo129 doCódigofenal;'

.

Janyärio Ayroso, com o Piai por" direção ,perigosa, e'

147, , pl�cas
.

JZ-208Q, de
.. respond�i-á inquéito eIillirer'!,

Jaraguá do Sul, qúando colidiu dade, depois do pagamentô a'a
,na trasein� da bicicletade fiançá,.'

.
,

<

'-... �"{:' ;.,

dirigindo com 0,8 grama de
álcool no sangue - equivalente ,à
três copos de cerveja -, pagará

. multa de: R$ t�O,OO,' .mais
abertura de inquérito po1içial por

, direção perigosa, e terá a Carteira'

Nacional de Habiiitação (CNN),
apreendida, .

. •

Abtnnllnte
" Com isto, a políciapretende
diminuir cl número de acidentes
nas rodovias 'em todo' país. De
Janeiro

-

até setembro deste ano,
mais de 90 '�l acidentes Já (oram'
registrados.'A�rllaior parle deles,
por motorista est;ú' dirigindo
embri,agado, e a imprudência no

volante.
" i' i

"

Novaqueixa ,

,

centra casa de

prostsuição,
, >,

•
� \J ,

,

,;,: ,J(lf�g'D:á. do _

Sul - �orador�
. da.'loca-ttda4-e Pedt:a Branca, na

- Ilha 'da 'Ffgtieiia, :Fegistmam maís: "

uÍna' queixa coatra a: casa de ,.'

pr,o�;tÍtuçãO, "Koty:House". ,Sé-
,

gundo :'a'moradora Irani -Râhn ,

Yol'l�, qúe mora .prôximo ao 10-

,�i� �o Óhimö qia 5, �spar�s de:"
, àtma$,fdé Io.so lór;un Quvidos por

'

pôpu1ares, \!'ingo daquela, dilreção. I

O propri,êtãriQ�.da':casa tento_u ser"

\localizado�efa rekiação, 'ifias não
foi encc;>n.fradQ.

" '

, Há; seis Íne&es, um abaixo-as- ,
-',

si
..�ado p�Úti-u;d fech�ento 4o)� ,I

Í'Fos�fjbul�, junto, àJusti9a.
","

, . ,

� ,.',

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'.
.. .

. RIVALIDADE .' ..
"

,:,:,:·:·:H:.·:·:···:··:::···:.I:·······I·::··.'·::111·::···:11:::::1·······:.·······:::::···:::·····::··:mltlf·· .

:..:: :::

:ljl!ljl�JI�:.!.,:, :.,.,;mi,..�.,�!..:::,.;Ii::.!.:..�;.,J..:::jlill...•..!.; ..; :..!:..� : �: ;; ;.!.: :.:.:.11lll!; .
.

, ,.I •.
,

, ., '

.

." •..

ClaSSICO.. s marcam a, "P'"nmeua
.

�:�i�:����;�J��:�� �lcan,�:s:a;(C:aE(T,)(�1ExO/1:S·oViuFs"�aa-.m(Np'�B:):r���"

,

'Brasif(RS) 2xOChapecoense:
-

. .' ,

xY de Piracicaba (SP) 4xO Barra (RJ)' . Galícia (BA) Old Rio Branco (ES) .

· rodallada2aJased(fBrasileiro' 'L'�_;_'�_��_�:�:_rl_�....::.;...�....
)

�_�_;_r;_t�_fO_90�(_SP_)_··�_i�_Z_�'""!�_�:�_:_\_'�:__C,'�_.t���_(:_��."..(a_(:_C)
"

I

Co.RREIo. DO. POvo. - 10 .

. "

�' ,

'Jaraguá dp Sul, 11 de outubro 'd.e 1995:".' '

=s - 'r:

SãO Pauló � �uatf;o clãs- rival: Cruzeiro. O técnico do
sicos regionais são as atrações da '

"Galo" tera à sua disposjção, os
primeira rodada da 2� fase do -atacantes Ézio, ex-Fluminense e

Campeonato Brasileiro, que Euller, que jogou no São Paulo .

. começa hoje, com três jogos. O ' Por outro lado, as cruzeirenses
.Criciúma ';.' , comemoram a conq:uista do grupo
recebe-o � (fuzelftl,e:

.

A; e a classificação para o qua-"
Pa�du, IIJ.1i/lttJ '. ,. w:anSular final' do.' Brasileiro.
em Cri -

.

, ," Os. clãssicos, nacionais também
c i uma, jlllomilltJ', movimentam.a primeirarodada.
enquanto No Morumbi, o São Pauk) joga
o.. Go:i�s "Mille/'H- �m,lrã, com o Botafo.go. EinBãö.
joga com Januãrio, o Vasco, que vemde seis

·

o' Paraná, no estádio Serra derrotas consecutivas. enfrenta o
· Dourada, em Goiânía. União ;São . Palmeiras. O treinador vasCaíno.,
jó�o. e Guarani realizam o Zanata, deverá escalar Bruno
'Primeiro clãssico regional da Carvalho óomo titular <da equipe.
rodada, em São Paulo. Completando a rodada, amljn�',

'

Amanhã, Santos e Bragantin.o Bahiae Grêmio jogam na Bahia"
jogam na Vila Belmiro, e eo,Sportreeei)eoJu{entudei'eI?.'
Portuguesa e Corinäuaas revivem' Recife.

, ..

um dos principais jogos do ,Anteçipa�mente
Campeonato PauliSta deste ano. Cruzeiroe Fluminense, que

-

.'

Ern Minas Gerais, ',no Mineirão, conquistaram o título do grupo A
o Atlético quer se recuperarda e B, respectivamente, estão
péssima càmpanha' reaIizaga na classificados para o quadrangu.. ,

primeira 'f�e; contra seu "eterno" lar fina'l de Brasileiro ..

DESVANTAGEM

..� de Pira�ícabã. Cnapecoense, Iuventus e
·

e,o melhor ume do '.
.

-

'"

Brasileiroda uC" .lECprecisam da vitóriaJ
Pirac'icaba - Urna Pas me- ,J�agúá -do Sul -,Os jogos de oito .minuros do jogo .contra c "1'lhorés campanhas do Brasileiro ida das quartas-de-final do Brasil, ,de Pet0ta��le ainda �er�eu ida "C", é a do. XV de Pira- Brasileiro da' série "C', para os 'por dOIS a zero, Joga no P!OXlßlo.

)�:cicaba, de São. Paule, 'Nojogo clubes catarlnenses _ Chape- dorningc, 'em Chapecó, com a "

de ida .. goleou o Barrai do Ria ,roense Joinville e Juve'ntu$ _, não' obrigação' de vencer por, no ';de' Janeiro, por quatro à zero. foram bons, O Ju�entus empatem mínimo, três gols de dÍefereÍl�a. �
Para ficar com a vaga, a equipe em Casa corn o Caxias, ein dois Urna 'Vitória simples do Figueira, ••�carioca precisa devolver a .gols, e precisa vencer, no pröximo elàssifica os gaúchos. Se. ven,ce� '1.

goleada, decidindo, assim, a domingo, no estádio Centenário, por dois.g�ls de difere��, a vaga ,�
'classificação nos penâltis. Se' em Caxias, do. Sul, para �ontinuar

,

ser4 decidida. nQS' penaltis.
.'

:J
vencer por cinco gols de

no-campeonato. Um empa�e.·sem. Já o Joinvil'le, conseg�,1 c �diferença, taÍl1b�m garante a

,go� Q,U le� um g�l': c!asslfl�,a . IJ1elli�rresu�,tadO entre as equipes ..:�vaga,
.

"

'o '

equipe gaáeha. Se o Jogo terminar 'catannenses. empatou com a f�� jO XV de Piracicaba, um dos

no,
mesme �lacar' �e Jar.agUá �o

.

equipe do Paulista, em,. Jl!l��la.l," 'I�fortes candidatõs -ao títülo , Sul, a definiçãc sera nos penâltis. '. em um gol. Agora, uma vítöna
disputa a série B, do Campeo- O Juventus tà�ém fica com a', simples deixa o Jec com a vaga.

'

, Bato Paulista, poderá ser o
.

vaga se ho�ver empate "'
três O

�,.�pate ',�m., zero,
; b���fi.�i.a �.' °I',

o

próximo advers4rio de algu� gols, ou roIUS.. , ,paul,lstaS. O lOgo Sera reahzado
•equípe catarinense, na terceira, A ,Chapeooenese, que deixo.u, Sábado, à tarde, no Ernestão, e� .,

,
. ,". "

.'. '

RepraIuçIIp(TVBInUIIa'II.. �R�ei.fe - .� rivalidade su��
.

'
'. ", '..

.

.

.

.

.�amenca volta a. campe, logo mal,S
: &à nói�e, . n� R�c.ife, 'n:a reiaau'- >�guraçao do estádio Fonte Nova,
.�',no jogo entre Brasil e Uruguai. O
..�.

técnico Zagalo vai aproveitar:para , ii
�naHs.àr alguns jo_gadores que-,·.. ,�. posterIOrmente, serao co�vocados, . "'l1
para a seleção pré-olí!llpica. ';�Entre os 22 jogadbres·" a'novi- . ;'" '-

,i' - • _

d..

:�:l:!:::!:!�,�:B::::�::::�!lli!I�:!:I!i!111jl:lll·' ·111jl�1:�111111:111!ljllllll111!!ljj . �te��o�.;�;�;=,ç����;:�
�:::::l:::::.t,:::::.:,M::,:::;::::'=Kl:::::,:::::::.!::::::1:::::. :;,::::::::::l::::,:.::;.:.:.:::::.�:::.:::,:::::.::::;::::::':::':::::::::':':':'::N::':':':':' da Espanha. Para aqueles. que t

EQUIPE
. JOGOs"P<;ÍNros,' EQUI�E JOGÔS Fa\lTOS 'äize-ram que eu

_

não .tin,;ha interes·
I ó Cruzeiro ll' 25 , 1 ° Fluminense, 11 21

.

se' nmis fia seleÇãc', se enganaram..
2° Pal'n;eiras 11

.
23 ;20 IÍl.t�nacional 11 21 Nuca, falei isso��inda querI90(/8'�'-.

t I' gar a Copa .d,il rranç;:l. em ;7"io ,l1>r",o alltl'll" "_1 � ,3° S.an,tos 'll 1, •.9 '

NI'
• P'oe- '"

19'
afirma Bebe�o, o go ; outra no-,'4.° Pnf<l. ná U . 19 ' '40 São Paulq 1 � .

;',.
.. ' ,

..
.

d I""_ 1"
.

" viuade, foi a e.cicalação e \...ar os59' Bota.fogo 1+ I R � '5° Portuguesa ,11
.

l. 8·
Germano, de: Vasco, para iptégrarf. o (�

, ,

.\11 1 ?, ," 6° ("mi'�s 11 '16 .,T !Uaralll - "".

a delegação.. Germao,o foi COMi"7° GHmio II 12' 7° Críciüma li' 15
derado peIn impresa televisiva, o

;t, HO JllVCll,i(�de 1 I 12 8° Bahia , iI 14 , 'melhot- goleiro carioca de 1993 e(ia Vitó.ria,' 14 11.... ;9°' $P?rt 'li' 12, 1994. ,

.; .. ]OiÍ 1')aysal��lll 11 10. 10° Va<;C() I,i 11 9 jogo começa às 21 h30min .."no��llrilltlii;\lls 11 '8 Úo'AÚétiá;-MG 11, II' .,comtdllísniissão. apvivo,çl,a
I I'" Flamengo I'l. 8 12° União S. l, 11 4

.

.

Rede Ba.ndeirantes ,e Glol;o.
,>

croiá<> 4xO Vasco
Grêmio 2xI Coditthians
Portuguesa 2xl C�iciú:ina
Botáfogci' OxO Paraná,

�ràmengo Ox2 CnlZeiro

Juventude ,Ix! Palmeirãs '

Bragan,tino 2xO "'Paysandl:l
. . Guamni 3xl Vitória

:
. Atlétice-MG O�O F1úminense I

São. Paulo.' lxI IJ:lternacional
il)POrt 1,,2, Sàntos

.. Sahiá IxO Üriiü('), S. ,1:
"'�'''''''--.--------.........

HOJE
CricilÍll1a x Pays�ndu ,

União S .. J. 'x· Guarnni
('1éliás x Paraná .

,';' .

São Paulo x Botafogo
POl'tugu,esa x Corinthians

..
Vascd x Palmeiras .

,

Santos x Bmgantlno
.

Int�rnaqiorial :x' Vitória
Atlético-,MG x Ctuzeiro

'

,

Bahia. x ,ClI'êmio
Sport x Juventude l

Bebêto (C), afim'tJ qllere; }ogàr na Copa da, França, em 1998
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, do Sul, 11 de outubro ele 1995

DEFINiÇÃO
"

( ,

·'frês titulares sãodúvida hoje, Congresso' técnico do
�,.

"l
'

". .' "I' lasc acontece na sexta'Q nOIte contra O memaeiona Jonau'doSaJ-O[Jre4idento e atletas intev�a4�ego;ão.
da Fundação Municipal de

\
Modàli�des .

_ Esportes, Jean CarIo Leutprecht., ' A cidade de Jaraguá participa
de Jaraguá do Sul, e o .profess'or no Jasc, em sete modalidades;
de educação física da FME, com onze equipes: atletismo, tênis

'.
Hercílio . Mendonça da' Rosa, de mesa, vôlei e xadrez (mas

..

embarcam amanhã, para Rio do . culino e feminino); tiro carabina,
:Sul; onde acontece na sexta-feira ' futebol de salão e karatê, em wnä
(13), o congresso técnico do 3$0 só categoria,

"

Jogos Abertos de Santa Catarina, De acordo com Leutprecht, a
que será realizado este ano. PME tem chances de conquistar

A reunião definirá aloja- troféu. em, pelo menos, duas

mentos, chaves das modalidades modalidades. "O vôlei feminino
e os locais de competições, de e o futsal, que praticamente jogam
todas as delegações, Ao todo, de .: com atletas do Joguinhos Abertos

- Jataguã do Sul, mais de 100 e estão bem entrosados", destaca
pessoas entre técnicos, dí;rigenfes o presidente da Fundação.

< r �\
.

..,.
�. .

;'" .Jarapá do Sul • O técnico
.;.

loúbert Pereira ainda não definiu
:. a' equip� do J?go de hoje às
; 20h30m,i1l, centra o liiter de

"
Lages,� já sabe que o �gueiro

;

,Henrique,

D.polsdó
·d.,/o/o,

n o c c e , Juv.llltISbllSttl
�. poderão 1..111 M

.: desfalcar M0fl!/,IItJ!t!JO
�J,() time. .',

_

� Todos deixaram o campo, na

;;, partida contra o Caxias, domingo
'ja�do, sentindo dores.
'i;' O treinador poderá optar na

� entrada de Alcir, na zaga, no

�Jugar de Henrique, e Eduardo, que
,

fez sua .estréia domingo, na ponta
'.direita. Flávio pode ocupar a va

,

a ao ataque, e Toninho se

locar para a ponta esquerda,
lugar de Barbosa, Joubert só
finirá a equipe titular nós

tiãrios.

Tubarão, depois da fusão com o

Hercílio Luz:

Contr�ações
A diretoria do clube anunciou

na segunda-feira, a' compra do

passe do meia esquerdaLuizinho,
23' anos,' que pertencia ao

Criciúma, e está. a'ltuando tio

. Classificação Brasil, de Pelotas. Outro meia
No grupo A, Marcílio Dias e esquerda, Roberto Nunes,

,. 9inville lideram corri trêS pontos, também de 23 anos, foi con

quanto Juventus e Inter di- tratado pelo Juventus, Ele foi
idem a lanterna, sem nenhum campeão pelo Avaí em 1988 e 92.
.nto. No B, que está na segunda Já o lateral Cássio, 23 anos, que'
dada, ImbÚuba, Tubarão, jogou esta -temporada pelo São
�irense e,Avaí éstão com tr,ês ' José (SP), fica no. clube até o fi
tös. Além dê Juventus e In- nal do ano, e está à disposição doo
(j,JoinVille joga no Ernestão, treinador pata o jogo decisivo
o Marcílio Dias, hoje. com o Caxias, no Rio Grande do

..
,

",ngo, pelo grupo B, Figueira Sul, no próximo' domingo.
.YaÍ fazem o primeiro clássico .0 passe do zagueiro Altait,
Copa

_

Santa Catarina. O
"

também foi adquirido pela
rão recebe o Irnbituba,: em diretoria do clube.

'leia' de Jaraguá
t'- .

:onvocado para

:�se�eção de SC
laraguá do' Sul· o jogador
equipe juvenil de vôlei

'culino, 'Fernando Radunz, foi,
'

nvocado pela teréeira vez

lisecutiva, para integrar a'
eção catarinense de vôlei; na
i6gQria, q1..le disputar4 o Cam·
",ato Brasileiro, em Anápolisl
,�este mês, pela divisão �.
,�aL� A e-quipe catari nenie

na próxima semana,

'.

Juventns .joga
com o Joinville

, .,

-,

pelo Estadual
,

-Iaraguá do Sul . Na

premilimar de .Juventus e

Internacional, o Joinville
enfrenta o "Moleque Travesso"
na categoria juvenil, pelo
campeo-nato Estadual. A

partida começa 'às 18 horas.
Sem chances mais de se

classificar para a próxima fase,
o .Juventus ·busca a reabilitação
sobre seu maior rival no

Estado .

A equipe juvenil foi insti
tuída ano passado..

Edital deConcorrênciaPública n° 006/95
. Secretaria de Planejamento

A Prefeitura Municipal de .ta�uá do Sul-5C, leva ao conhecimento dos
intereseados que, em conformidade �m que preceitua a.L.Ci qO 8.666 de 21_de
junho de 1993, com as aiterações da Lei nO 8.883 de 08 dC junho de 1994e demais
condições deste Edital, encontra-seaberta licitação namodalidade de Coneorrêncla
PúbUQ,pala concessão póblica de ínstalação de placas indicativas suspensas, com
exploração de publicidade; sem qualquer Onus para-o Municfpio conionne o

especificado nop�sente Edifàl.
'Os envelopes n° 01 Docume�tação e n° 02 Proposta, deverão ser entregues
nesta PrefeiturllMunicipal, Sido àav.Mal. Deodoro da FonSeca, 247, naDivisão de
Protocolo, até às 11 :00 horas dQ dia 131ie novembro'de .1995, serão abertos no
mesmo dia às -14:00 horas.

.

A in tegra e demais infonnaçôes serãofomecidos aos interessados, naSecretaria
dePlanejllmento, no horáriö'das 09:00 às 15:00 horas, no�nQc�ço supracitado, ...
ou'pelo telefone (047)371.0988.

. "

.

.

.

.'

Jaraguá doSul, 06 de outubro de 1995.

Durval Vasel
Prefeito Municipal

"
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�".

. '� .,

VÓLEJ

Sulbrasiletro reúne as
trêsmelhores equipes

Jaraguá do s..l . De amanhã
até sãbâdo (14), as equipes de
vôlei feminino do Sogipa (RS),
São José (PR) eADJlFMElDarpe,
de Jaraguá do Sul, participam do
10 Sulbrasileiro da modalidade,
na categoria juvenil. Os .jogos
serão realizados no ginásio
Arthur Müller, Todas as três

equipes foram campeãs, na cate- Jogos do Sulbrasileiro
geria, nos respectivos Estados, -

ano passado. O triangular irá Quinta/eira:
apontar a melhor equipe juvenil ADJIFME x Sogipa (19h)

-

de 19?4. A FUndação. Municipal � Sexta/eira:
de Esportes, espera' um bom 'ADJIFME x São José (17h)
público nos três dias de jogos, por Sábado:
ser.um campeonato inédito em 'Sogipa-x São José (l5h30min)
Santa Catarina.

Em paralelo ao torneio Sul
brasileiro, acontece osjogos finais
do campeonato.Estadual de vôlei

feminino, na.categoria mirim.

Blase, de Florianópolis, Sadia, de
Concõrida, .

Bandeirante, de

Brusque e ADJ/FMEE/Darpe
disputam o título.

JUizoDEDIREITODA1 'YARADACO""RCADEJARAGUÂDOSIIL.sç
EiJlfA� DE INTlMAÇ10 '

ÔOOUTORCARLOSALBERTODAFIOCHA, JUIZDE DIFIEITODA I'VARAOA
.

COMARCA DE JARAaUÂ DO SUL so, NA FORMA DA LE�'ETC...
FIlZ BAf:)ER. ,1o<i>a ....,.,os o presenlt tdItIl Virem ot!'d.l. conI1tClmtmo tlYt,
.Intv,._rpo....;com prlUod.. lo (óeij dia., q..noe .......d.·CONCOROATA
PREVENTIVA n'13.588, Requetlda per METAL" MlÜSTFIA DE MAClUINAS

.
,L1OA.,loi prolatolda I .."te"ouobr. CI d.vidocumprlmlnto elaConcordata, o.4Ó
ttOr • o legYnle: IIISTOS, tIC. �AUN INOÖSTRIA OE MÁOUtfAS lTO"',
RI"".,uConoordalaPr.v.nllvlnot1emadoc.cr.Lel7.1181/<15.0Ptdldofol
dlll.1do I llUIIlmlnl.• o Itllo anconn·18dawa_ntt prooe_do. Fllamem..
,laborou.. o R�trirtlllllO ttQundo "artigo 168 da L., daOutbru; publicou'
"o·A••�EàIIaI;op,.zo.qut"'."0 ",r,:;.=.. 19oerMcldtnlUChI.••encemlCklS.r1lClUtlquermpuglllçlo,Cllr!lorm. . oNtlo. F_aolxPOllo
"ao qutmlil cIoI a"'oe c:on$ta.I� por .....nçe CUMPRIDA • CollÇlOldata.
para qua surta os prlckoe a legale "'IIos, declarando ,!tlintas 18�_bn�
dl!des, do devôlClor,C_ ex 1ege.P,A.I., per Idllal. "mlMm ....._ O que
determina o "'r.. 5" do-o artigo. Tr.....t.d. em iUlo..... PIQ8S" cuil,.&
linala, arqliV_, Jgu6 do Sul, 27 de ITIII�O da t 895. Niti. Carlos AIMlto da
acoha. JuizdI OINllo da ,.V...Clvel. ENCERAAMENrO.mvirtud. do que 101
I)�"'.nl••dll"tllpedidc ,pllo qu" Ilcarn Io� os intt_doa,,*mldol, pela

, q_o. ,pllaremdi�n;a 'up,., no pl'BZD de lO (dIZ)_ com,doe da
PUbl�o.Ep.raq...cMgue:?oconhlclm.n1od.toctl.,foi.xpedldoOp'IMn"
1IdII".lIunerA pUbllcaclof18lo,,"a d, Lei ,.,iUdo!lO "rloÇlo Forum,Ja,egll4do
Sul, 17 da ÂbiiI de 1 DOS.
Eu, (Esc;rlvio b.. ignado),.o SUbaor.vi.

.

CAALOIl.ALlERTODAROCHA
JUIlDEDlRErrO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO - Jaraguá do Su� 11' de outubre de 1

. HABITAÇÃO.
.

Público corresponde e fas: Secretaria espera definiçã'

fi· .

"

a "h··
.

tI. de recursos para as obra
a esta na VII Sc. utzenjest J...... d.&.l. Os oitentas que,_"Oda�'om�

.

•
' apartamentos projetados pela os apartamentos em terreno doa:.

ChIco'AtJe!llOP secretaria municipal da Habitação, pelaprefeitura, com a infra-estru
, ....

em terreno Iocalízado no baírre Vila necessäria. "Como é intençãO
Amizade, ainda não estão com sua apenas. se a Caixa,Econômica Fe ;

construção definida em termos de eral nos der carta branca vamQ

NO RITMO

J araguá do Sul' - Em
clima de muita animação
desde sua abertura na sexta-'
feira, 6; a VW Schützenfest

prossegue 'nos pavilhões do
.Parque Municipal' de
Eventos
corres- Fe'/odo.
p o n -

de nd c
...
,deve,6

às ex

pectati
va da

,ot,o/,
tu,lstos

comis-
são organizadora. 'Sem
registro, até agora, de
ocorrência violentas ar festa .

deste ano mantém suas

características' de reunir
famílias inteiras P,aIa dançar
tomar chope e degustar
desde pratos' típicos até
produtos de. fabricação. cá
seira estes bastante comuns

no municípioe região.
v

Com a feriado de amanhã
o''· ,

o público nos pavilhões
deve aumentar consideravel
mente com presença maior
de turistas que já estão em

outras festas em cidades

próximas, como Blumenau e

Joínvílle por exemplo. Com
. isso também o'consumo de

.

chope e de alimentos', tende
-a um c.onsumo maior. Até o

J.

-I
�

A animação é graruk nos,pavühões
..

fínàl ,d.� festa, no dia 15 do

público que acorre.aos pavi
Ihões.Ae B. Sõ para lembrar,
os preços dentro do parque
de eventos são os seguintes:
Ingressos .R$ 2,50 (crianças
até 10 anos não pagam); Cho
pe R$'2,00 (500 ml); refrige
rantes R$ 1,00 (300 ml):
prato do dia com seis tipos

'1·.··r��T�f!··1
�fr3 O O O B j::1j TE.lECOMUNICAÇOES & INFORMÁTICA

'

�11

. "," ".": ."" , .

"

': ..'; ;"::11':1:'"'' · , , : '" I::';:;:;:. ASSISTêNCIA TECNICA ESP'ECIALIZADA

1;�!i'il,,:!iii'�tl:!!lilii<illlllr;II'!!lil'fJI��lrilti�,if,\íllli, :;:::�=:=��=�:a'!�:���t

de saladas, R$ 4,50; marreco j .:
. assado R$ 8,00; schlachplatz
R$ 8,00; eScalope ao Iliollio
R$ 6,50; eisbein R$ 7,50;

,

kassler R$ 8,00; frango a

passarinho R$ 6,00; 'filé
simples R$ 3,50; filé duplo
R$ 5,00; espetinhö &$ 1,00
e galeto com salada e pão (
como o churrasco) R$ 3,50..

MO'FOROLLA
-'TESTE' POT. SINAL'

.

INTERIOR

prazo. O convênio assinado no-ano construir os, apartamentos sem'
" passado com a Cohab ainda não

.. Cohab", disse Izidoro. O ptoj '.'

viabilizou 0$ recursos n.ecessários em fase final de conclusão, prevt
_ para o" financiamento dos

apartamentos: Ontem, o! secretário'
municipal da Habitação, Ademir
lzi40ro, fez menção de uma corres

pondência da Cohab anunciamos que
o Conselho Diretor do ,Fundo Esta

dual da HabitaÇão, em reuni.io no dia
25 de setembro passado, autorizou a

licitação para as obras ff&icas;'

porém, na mesmà corres

pondência o presidente da Cohab, o
ex-deputado José Luiz Cunha, diz

2 quartos e outros 16 com três q :
tos'. Jánão säe maís de 300 inscri�
e, por isso vários critérios s.�r
levados em' conta na hôra

•

distribuir os apartamentos, o

deve acontecer DOS trinta dias
.

antecederem a término das o'br"
. Entre estes critérios, que se�"
aplicados pela Cohab ou Ca'

, ,

'CENTRMS
.

'1'
PhilipS

TELEFÔNICA, Intel.bráSEquitel
,

Nutron
'APARELHOS
TELEFÓNICOS

COMPUTADORES ',"
.

COMPÀQ.. �.
AT&N - mM."·OP. :�

FINANCIAMENTOJr
LEASING

"J

ATÉ 36 MESES :.�
I S'\ "II TR
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Vende-se máquina de
costura indústrial reta,
Interloq, botão, caseado, '

corte e de preg!ll'UMs. Tratar

372-0691.

Troco sala comercial no

Shopping laraguá por
terreno ou caJTO. Tratar 372-
0691.

,
SALM038

Leia3� ao cijL Durante '

3 di.,. Publicar quarto diae
observe o que acontece.

AJracIeeeFMCr

SALM038
leia 3 veuS ao dia. DUrante
3 días, Publicar quarto dia e
observe o que acontece.

�deceRDC

Classificados de

VBNDEDOBA DB ·ElmOVAIS

AUTÔNOMO
Para vender enxovais de luxo, porta a

porta, que já tenha experiência. Tratar
com Sônia (047) 372-2921
Edit. Menegotti ':' Apto. 303
Produtos de 11 Qualidade

�CURSO DE CORTE
.. E COSTURA

(rou.,.. em geral'
Malha.,' mol.ton, . cotto'"

• roupil. intima.
ALUS:MANil-TARlEEtoíE-NcIoW1,*
Participeaconvide8U. amigas
Inscrlç6••até 241outubrol85

. NoBazarJaragué-Taxá Inscrlçio:R$5,00

ATENDIMENTO A OOMICfLIO

* ChaJles 01 minuto
* Isst. F_eclatulura Segurança

R. R.lnoldoRau, 21- pr6LEetr. clt Ferro
F.: (047) 37.2487.371-7357- End. R... Rua·Joa6" .

Emmend6.rfer, 862 - Jaraguédo'Sul- SC
'

I<lLI I<l il1l1ldll I<'lll. Sh
FONE: 372.0909

( \1111110 .I,II.I�lI,1 dll "1I1 o ,,(

.

'.,' -1'\

V'VlJO
Presentes.
Rua Robelto Ziamann, fiA ·175
Bairro.Czemlewfcz
'Jaragwí do Sul - sc

II

MODA
FEMININA

E MASCULINA

\

Av. Mal. Deodoro da

'Fonseca, n" 23
}ara,glUÍ do Sul - sc
Fone: 372-3690

'

RELOJOARIA ZOZ LTDA.
, ,

Jóias - Relógios e Presentes,

Além de consertos de Jóias e R_elógios
RUn Roberto Ziernnnn, 175 - Bairro Czerniewicz

Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIODOPOVO - 2 CLASSIFICADOS DE OFERTAS Jaraguádo Sul, 11 de outubro de 1995

eOlDer

1••_.'1.·
ARTIGOs P/ FESTAs EM GERAL
'. (Venda - 81U; e monta) .

ifI·lÓ'ä;t·'t't[.I'4·i*iäEZ+#4;h1ifI·'t't"'�i:'4,'
Venhaconhecer "OSSO tll'tigos dedecoraçãoe lembranci"hasde/estasaose"dispor

'

AV.GE1ÚUOVARGAS,25.FONE�.JARAGUÁDO'SUL.9C

OAROMAEOSABOR DOSBONS�SVOLTMAM '

PANFICADORAECQI\FEf1"ARIA' - .�

PÄ08V1NBO
Aberto di.ria....nt. da. 06:00"à. 21:00", ,

incl_Iv. domingos. f.riados
Av .. Mal. Deodoro, 9�51 centro

Rua V.nâncio da Si,lva Porto. 225 - Vila I;;.enzl (PróximoWeg Ir
Fo.. : 372-1243

Almoço em quilo
Melhores lanches

Av. Mal. Deodoro,666
ao la«;lo do Divina

Melhor çafé da manhã

Almoço em quilo
Av. Mal: Floriano, Peixoto, 59

em frente' a Marrakech 371-2489

AGORA vOCÊ TEM LUGAR CERTO

PARA SABOIEAR AS MAIS

TRADICIONAIS PIZZAS

NO MELHOR RODÍZIO DE
JARAGUÁ DO SUL

TODAS AS NOITE, das 19:00 ÀS
23:00hs - MENOS às 2l1s-feiras

...:.c.J --' --' --' --' --' __J __J __J. __J --' __J __J __J --' __J

Vlimrnm .Na a"resentleãoAes.e tlJlOIfC a...EJ
'-":JlL' z rOflízios .äBAirei.o à 1 J;rrr.r.e Vin.o '_fJ

: RUUIOBBUCK,ll1' FUMDOlIRlESCO ·1110 DO IESC ·.uÍDOSUL-SC·
. 973-'8991 J

lo
_ J ,., _ .:, _, _.J� _,..J _J --' --' --' --' __J �-' __J --' __J __J __J --' __J ,..,..J __J --J __J"

omelhor bu"et da
cidade, venha conferirl

� .

\

RIM Cei. Proc6JJio (J",.... de OlIveI,., 227
......... Ja,.".,. doS"I· SC • Fone (tN7J 873-11333

Buffet com 10 tpos de comida quente a R$ 4,00
CoinIda em !dlo à R$ 6,00

.

06· tipos � salada

�� , Sobremesas
kJs cbningos, chunaaco

Aceita-. encomendas de carnes assadas aos doningos
. Aceitamos ".rvaS para festaS' an geral

RUA 28 DE AGOSTO. 1603 - CENTRO
GUARAMIRIM - FONE (047) 373-0101

Rua Epitácio Pessoa, 263 - Centro

..Jeraguá do Sul e Rio do Sul

DiSQUE PiZZA 371-7154

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,Classificados de. ...

'�

línica Sao Camil
.

Dr. lVIarc_Fernando F. Subtil
:':;�:iiiii'I····�jt�:':':':�:=iii::jt:�'M"""':�i!iii:��::=iiiiii���:';':':::iii::�*:�'�::��':':'::jj���:iii:�;jjj;i�:::':'

,

l�f:�:�:��� ����i:�M�t �:�M.�mW�����n!�:�t:��1:����:?!::�:$.��� :
Medlcln. 'do Tr.b.lho - Fratur_ - 'Urg.ncl_
Doen,_ ,de Çohln.� 41_ do _porte _.C IrUrg1_ do Joelho
b.m_: •.im... lon dem_Ion." e perl6dlcoa
H�r6r1oe .tendlmento: 8:3068,11:30.14:0068 1.:30...

�.

Massagista e & Saúde
Problemasde coluna - Labirintue

, DesviosPos/urais de coluna
Massagem CorretivaAnti Stress

CURSADO EM àUlROPI..AXIA E DO-IN.
'

'. ,ATENDE-SE A' DOMiCíLIO
RUiJ Joiio .Januário Airoso, 1877 (iJO lado Ckl Sim MiJrino MiJlhiJs)

Fone: (Rec<ldos) (047) 372-2088 - Jélrclgu{J do Sul- SC
Rua Emesto Volkmann. '161 - Fone: (047) 387-1640 - Pomerode - SC

CENT,RO DEATENDIMENTO INFANTI'L
'Clínica'Pediâtrica São Francisco âe Assis ."

.

Dr. Moacir Zanghelini
CRM'2997

José Abilio Machado Filho
,

CRM 3381'

Dr. Airton L. Weber Silva
CRM 3158

Dr. Luiz M. Gonçalves
CRM 1633

'Rua Dr. Waldem/ro M,.ureclJen;67
Ja,.,.".,. do Sal- SC

'

f ;

_

..:;;..
_

.

OFTAMOLOGISTÄ·
.

.� ......
"

- �
�,

��r-- DR. HS1AD MfNG KANG
�:

Ora. Ursula'Koroll
,

Psicóloga Clfnica
CRP 12/00751

Dr. Odi Névio Alessi
Dentista,

Convênio-;. Odonto-Jaraguá
.

'

CRO'2964

Ora. Marlene I. ,da, Silva
'

, Nutricionista
CRN-22287

I

'Ora. Jeanete /diriam Piske
'Psicóloga Clínica - ludoterapeuta

CRP-12/00937

. Ora. Márcia N., Gasparini
Clrnica Médica /

CRM 629,4

Ora. Margareth F. dà Silva

Fonoaudióloga
CFF 4456

Condicionamento Físico

"Natação, -',Hidroginástica
,

,

,Oinásticà"Localizad"
'

uo Prof. Anfo·nio E.'Ayroso, 763
Vila íenzí -Joroquö do Sul f

- SC'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,'DU,DAS ,caL'.NÇAS,
t\'Y. .

1=151 FB .FOTOGRAFIAS
só BRINQUEDOS?
A FB não é só fotografias

TEM•••

'

.

I I�

.

VENHA CONFERIR
SEU FILHO 'QUER E

MERECE ESTE CARINHO
.

.

FB DEIXA o SEU FILHO UMA ETERNA CRIANÇA
.

. ,.

FB - COM REVELAÇÃO EM 1 HORA

FONE (·04�) 372-0881

PRESENTES
"

VESTUARIO INFANTIL

BO�SAS E BIJOUTERIAS
�romoção Especial para o dia das Crianças

Rua Jorge Czerniewicz, 8·96
Bairro Czerniewicz
FONE 372-2525

MUNDoDOSBRINQUEDOS
. "O,PARAÍSO DOS BAIXINHoS"

GRANDE PROMOÇÃO
COMPRAS ACIMADE R$ 30,00

CHEQUEPI 07/11/95,
I'

.

I

E MAIS:
.
PIESENTES - BOLSAS

MOCHILAS - CAIXAS MUSICAIS � .

"POR1'A-lETRATOS - PORCELANAS

IllJA IlIUNOJ..D.O BAIJ, 11111 - ESQUINA (�/
IIAllÃO DO IllO IIBAN(�O

I��'NI�: :112-2t'111

I
,

""-AßJ!I"'res'.1"
,

.'

BAZAR EPAPELARIA
BRINQUEDOS E
ARTESANATOS
PRESENTES

, PAPELARIA
JORNAIS

QUALIDADE E

PREÇOS
DE ARRASAR
CONFIRA!

- '

'
.

RUA JOAO PLANINSCHECK, 418 - VILA LENZI
FONE �'2-1.783 - JARAGUÁ DO SUL - sc

'

..
..'. CRIANÇA

.Regall. '.

Noteusonhodehoje

.a,Brinquedos e Presentes acale��Sa�::::rança
�:::®��'" '

�::.,,�-
.

P bê, � �.�
.'

ara ens
�\�'\'f� R R· Id

" '.
"

,:::S:;:;:�.� .....,««,....,

, ua, Blno o Rau, 327 - Sala 1 - Jaraguá do Sul - sc

I.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se consórcio Fiat
ELX 4portas -SOlJleses - 10

prestações pagas. Tratar

�: com, Regina no 3.71�215?-

Ven�e-se, ou troca-se um.

�oliZà SL E 91 por carro de
menor valor. Tratar 371-5898

, Vendê-se Mercedes Benz
.

modelo C220 EIegance, cor
praei, zero km. Valor RS
5'3�ÓO,OO e assumir 12'

.

'

prestações de consórcio.

Tratar(047) 371-6742.

tilende-se mo� CG ano 87..
R$,l.800,OO. Tratar373-0063

Vendo:

Consórcio GOI 1000 - Plano
50- m�es com 18 parcelas
p)lgas. Valor RS 3.900,00.
Interessados falar com
Dénís fone 312-2295..

Cl�ificados de
,

Vende-se Kad�t SI/91 a

gasolina com som e alarme,

Aceita-se troca ou faço
ötirm preço ã vista Tratar,
973-8�90.

Anuncie DOS

classificados
de Veículos do'
CORREIO
DO POVO

'371-1919

CARROS FINANCIADOS
(, Corcel TI 80 azul metálico gasolina

.

R$ 1.200,00 de entrada'
+ 6 parcelas 'de R$ 500,00.

Gol 81 Branco gasolina R$ 1.200,Oq'
de entrada + 6 parcelas-de R$ 500,00� , .

Fusca 81 branco gasolina
R$ 1.200,00 + 6 parcelas

.'

de R$ 500,00 .

Tratar 973-9593

Menegotti Veículos

,

",

GOLF E PASSAT
Voo. adquire o .eu'Gol ou Pa••at

'com entrada d. 2·8%
.

outro. 21S% .m 20/12/95
,

• 'i

••nde) o •• Ido parc.lado'eni at6 18 m••••

II' __ 047- 87111488

.-:.,.:...'. AUTONOVO.. :: ....

':::."'::::::::::::::' .' � .

:�. .�:�:�:�:�:���:. . VE ICULOS
•

- .'

I
0'-

S:nimtUnlllacht.•.n ••.J7._.__ • .ciDcIuItn. _n .R$7.2lO,OQ
0laIy500 __ . .87 .Br.Inco _ _ .. �•••••••••• ,.Fl$5.500,00
llIod:;_ �� _ •• :••_ • .87 .' Vennto. : ; FI$6.000,00
OMtiSl. n_ .86. Ven'l'llto..•. "·.� ,._ ".FI$4.9óO,00

. "ßalReyQia." .86. l:lI:uab.. i Á$a;ooo,oo
'PassalI:S , 83. JIRlllO " .R$3.600,00
FlJ!l:a15óO i 75 _DoIJa:b. � n FI$lSOO,00
Fus:a 1SOO 63. _ .. .Badô. FI$2:200,00
�G:lRirt \ , 68 .. , .BoIdõ FI$3.ooo,OO
.MJT(6
.,'

� 2iO » .88 V8lll'llia(1lMI) :, : .. .A$3.000,00
.' )([)(a;O." , : .. .J7 ; )0J.! � � .R$2.800,OO
lQ.12S : r � ; ..84 Vemíita _ .R$1.600,00

,

eicI:rrttlrMlBk.;.: :.: 88 : ..VenneIla .R$5ÖO,OO
� , 89 i PraIa. ; .R$600,OO
(�i1Ru� :90 _ � .R$f60,OO.

AUTOIIÓY�IS oie TOMS AS IllAllCAS E
'

lIoDELOS À PRONTA EtmlEIW
.

ÓT1IIOS �SCONTOS MS COIIPAI EI IIIItIElIIO
,

'PAlIA NClYOS E USADOSI

NOssOIII
PARAOTRANSPORlE .

ÉlltlLpARA '

SBJNEGóao�

$
ÁGIL E SEGURO

'.(

Rel1Bt� �HONDA

Comércie de Moto Ltda .

MOro ANO COlt
XLXI25S 88/88 Branca

XLX 125 S ,88/88 Vermelha

CGUS . 81/82 Vermelha
.

XLX2S0 90/90 Branca
I

XLX3S0 88/88 Preta
XL 12SS .93/93 Vermelha
CG12S 89/89 Preta

CB400 .82/82 / Preta

XLX3S0 87/87 '.' Preta

CG12STitan 94/95 Vermelha.

* Motocieletas "OKm" 50% de entraJa
"

. �
.

.
-

saIJo em até·12 pagamentos. .

'

* Cons6rcw de CG 125 Titan, XL 125 S CBX 200,
fiX 200, XR 200, NX 350 em

'

50 mensalitkuJes, consulte,
RUAADÉmnsCHER,239.FONE(047)371.2999

JARAGUÁDOSUL· SC

lllllIIIneOL2OIIII... _ _O' II1II _ _ _ _ .92

VQyapCLpdnll._ : ;_.pndII ...__.. _ _ _ _ ;.. _ .::: .. ..89 I'
•

GoL.; _ _ ••ó.. �.. _ .;.._ _ _bnllIDO.- - _ _ _ _ .. ..84
Fu_ _.;._ _ _ bege_ _ _ _ _ .. _ .. .81
FIIt. _ _ ;bnll!QO _ � _ 81
CofD�L_. ._._. ��•• ._. • • ._._.76

O'IRIIV· "..__:.__..bege__• ,:.. ..82
0011.6. • • • -'_....__• __• __• __.-86
F101Dss.__._._••_••_._•• ._. ••_.�_._••_.__._. ..99
MonraSlE... ·

_-_.__• ..:._.;.. • ...
VelÍOneOLlC 1.a. ':' ••_.�.__••••_ •••••--------.----.-.---.-..110
00Ia._._..:__• __• __.. .., • __._. ._._..,.__._�__• __.sr
QoIQ...-.-••-.-••--.- --.---.----• .i----•• •• .;.••..;....
e-L .... • • • -- ...,..--..84
_�nL --..,--------------------- ...---�--86
ce ,.. • ... ,.. ..."- .,.__• 78,

==-:_:.:.:�:::�:::::::::.:.-_:-_::::::�_-:.:.::::::�::_:.::::
, PI...L. � ---------- :.__89
�.-.----.-.-.---.-.-.-.----.-.-.-.---.-.----------.86
BnMNIL_._.__._._._. • . . __ .;.__._. ._._.8O

II Fu�.__• • __�_._.-.-.----.-.-.-------..:.--.----77·1ßOO
, DeI�Gu..--.----.--.--.----.-----.-.-;..--------------...
OoIa. ._.__• • __• • • __ ..IIO·
Ch�_. • • • __...8G
...ug.,.4116.. '- • __--.-.----.-.-------.------------..85

Rua Joinville n" 3573 - Fone (0471 371-9822
JARAGUÁ DO SUL· sc

M O,P te A S
A Men&gQtti lan�. ,pra você·a tnalhor promoção da .

peças originais do ano: "PROMOPEÇAS."
LJGUE AGORA OU VENHA VlSlTAR-NOSI

, �1 DISQUE �E�AS 371-12811
. , "

.�-

•
-

Menegoffi Vefculos
Foae,047- 3'110499

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

Vende-se uma casa de
alvenaria com 200m2 de
2 pavimentos semi
acabada. Valor R$

..
60.000,00. Localizadano
Loteamento Papp na

Barra. Tratar (047) 372- .

.·095i

Vende-se terreno na

Praia de Armação com

300m�,. pröx, Beto
Carrero WQrld. Valoi: R$
4.000,00 ou troca por
carro. Contato 371-3133
cl Valdécio (hor, coml.)

fl!ßIÃ\O� , y

�.,�" '89fg(b��'
DIVISÃO DE CONCRETO
Rua Jolnvllle" 1 016 .

DIVISÃO DE PLÁSTICOS
Rua Bernardo Dornbusch, 858
,MATERIAIS DE C,ONSTflUÇÁO,

.

Rua Cei. Procópio Gome.B, 89
.

. '.

.

,

INmRIMó"'ll"RJS
, cRJÍ:éIM14OJ'

,SUACHANCE...
v.. terreno com 1375m2

25de frente para
Rua:WalterMarquardl

.

'

120m2, construção,de alvenaria e
100m2J construção'emmadelr

, (terreno todo ,plaino,
ótimo para emp....)

Preço :Rl100.000;00 (à combil1ar)
E ESSA...

.

LOÇAÇÕE�:
Endereços

.'

� Rua:CaboHarryMadlich, 545 (c�rrtro)
01 casademadeiracontendo'03 dormitÓrios
*RuaJulioTava,r,sdaCu�haM.llo,92 (centro)
01 casademadeiracontendo 03dormitórios
*Rua25de Julho,93 (VilaNova)
* EcUf{cioJaraguá
Aptö,.com 02.3 dormitórios
*Ed. Barão doRi�'Br.nco
01 apto. com 3dormitórios fsurte .

* Várias kitinetes em vários'pontosdacidade.

Vende-se apartamento
no Edifício Carvalho.
Valor R$ 75.000,00.
Tratar' pelo telefone
(047) 372-6742.

Vende-se casa de

alvenana no centro com

5 quartos, dependência
de empregada, garagem
para 2 carros. Valor R$

.,39.000,OÓ. Tratar 372-
0525

Vende-se apartamento
com, 2 quartos, sala,
ço2hlha, bameiro. Situado
na Marechal. Valor R$
25.000,00. Tratar 372-
0525.'

Vende-se um terreno
. . ,

próximo salão Vieírense
na ,Vil'a Lalau com

420m2. V�tor R$
10.800,00 - 'Pone 372�·
0525.

,

EREAL
INVÉSTIR EM IMÓVEIS CONTINUÁ

.

SENDO O MELHOR NEGÓCIO!
.

" �: ';'._ .
' 1'.

II,
,II

"
'

. Assoe. Imobiluuias Jaraguâ do Sul
.

-
- .

8J�IMOVEIS

371-7931
Rü.AntOllIoC. Ferreira 197 .

'CRI;:CI1741-J
V.II. ;. LOI.li • .I.IIISI. ;, IICÓ.,OU,COM'U

.

Nlo perca .ata ,oportlnld8d••••• ,R.8idenClal ....m MIIrq_dr !'r6x. �elhaa M.Iw•• (200mb ap6.)
• estIO .nxaimel/Germanco Pr�o de .n...ga P;.ços.lxadosa1613 dtoukJbro de'1111l5 (.m reais)

,

;. 2 apartan.ntos por andar
. •

,
,

CASAS
• Sob�edo c/310m" (Rua.36 • P.r&c. Ap•• ·,PladnalSauna/Gar. 3 yagulSemI-MobH.) • R$1110.000,OO ·Acelt. m&ltllpai:ceI.r·
• Sobr.do c/300m" (Rua Cory.do RIt�1 • Pr6x. Ferro Ve,lho Mar.chaI) • AS 120.000,00 'Acelta Im&/.I menor vIIor lcerro·
• c..• ..,. c/200m" (Rua vitorino Slrngarl • Pr&c. Weg I • com pl.clna) • ,R$10.000,OO • �Troc. por .Partam.ntó�

,

.• c..a avo c/140ma (Rua Hor'clo Prldl, 1$1 • Pr6x. Corldanlr\loA%8I6I..) " R$ 30.000,00 ·Aceita carroAl:nw.l· Valor'
• c... aIv. c/110ma (Rua CiI',lináBauer, 111· Schroed.r : Pr6X. Sallo BO!'dlardt) • R$.2S.000.00�Aoelta carrolParceiar'
• c... aIv. c/1110m"· Te".noc/8.582m· (Rua Princ.s.I••b.I·541�.Scl)roeder) • R$ 80.000,0.0 ·Ac.lta Parcel.r·
• c..ulv, c/180m· 'NOVA' • (I,JBATUBA • 5 quartos· 2vg garagem' 60 mt. da praia) • R$ 50.000,00 ·Ac.it8 Parcel.r· ..

: ·C..a alv. c/140m· (Rua UIb.no R088 ·4· qu.rto••N� ar.. llia) R$ 3&:00'0,00 • ·Acel.ta carro, a16 8.000,00'
'

APARTAMI!NTOS
• R.s. AmI�de (2 qtoe '+ "aragem· bloco 2'� 3· .ndar.) " �$18.000,OO + 285,00 phil" CEF· 'Acelta carro.16 ASII.OOO,OO·
, R••. Arílizadt (2 qtoe + gar.gem • bloco 2 • 31 ..dar· R$1 $.000, '+ 2118,00 p/ma. ·CEP· 'Acelta parcelar/Carro'

. .

, Ed. Sehlochet c/ l58ma (1 eult. + 2 qto•• cozIma,montacla) '. R$5MOO,OO + FNnc. CEF ·Prest891o R$3111.20 + 8 Il'10,"
, Ed. Argus. (Cobertura �p1.x em altlsalmo p.clrlo • Toei. inobIliad. + blblot.c&lbnHlo.1ar.Ir., .tc) • R$ 160.000,00
• Ed. C«vaho c/ ,184m" d .ulte + 2 qtoe • M&I'1a .rnbÚt�) • AS 70.000,00 + Rnanc. "Troca p/.pto EÍaI. CarnbClhr
• Pr'dlo.m cons"upão ",.r\l8daCEF· Aptoe c/h 3 qtos + 1 ou 2 gar.gens. Enr.da + F1n!VlC. direto. En".gajumd86
'. .

fERRENOS
'

, T,rr.no 0I27.615.m· (AMIZAo� • T.rr.no p/lndCletrla • 'Totalmerit. pkino) • R$ 350.000,00 ·Acelta. Parcelar/Carrd!;n&leis'
, 1'rr_ cf. e01ma (ConcIan,InIo,Azal..... Jaragu'-Esqu.do);· R$ �2.000,OO ou 'Acelta carro'TeI.ton.lParcel.r·
, Ter�.no c/ 731 mi (Ru. Pedro Franck.n.• Pr6x� ..1Ig. rodcM'rla) • San.nll ae.lta p.nnullll' pl pr6dlo
• T.rr.noC/l.'1ljO ma Ih.d. Flguelr.', Próx. Ponte Nov.d.W.g II· R$ 36.000,00 ou'p4ÍI'ceMdo'
, terr.no c/302m" (Jardim b.$n6rlo· Aolaclo daWeg II) • R$ 12.000,00 ou ·Parcelado·
, T.rreno c/61l5m" (Ry. doslmlgF.... ··Ace..o� F.aculdade ·FERJi • R$ 15.000,00 'Aétlta P8I;celar/Carro'

, 'Terreno c/12.725rn· (SChroeder • 1.500m d. Av. c..t.1o Branco) • R$ 20.000,00 ou 'Parcelado'
, Terrenos c/ 750 e' 1.000m· em Schroeder (Rua Valenln 1m:. Próx. Cd6g1o MI..., Couto)' • R$ 6.000,00 ou ·Parcelado·
• T.rrenos R"slclendal H.rrlque Behing (pröx, Salto Amizade) • A,parlr d. R$10.000,oO ou, ·parc.lado'.

.

, TerrenGÍ Lotean.nto Plaz.ral (Ilha ela Agu.ir.) • Apartrd. R$ 8.000,00 ou .ntrad. R$ 2.000;00 ... $aldo parceladO
.' Terrenos pr6x. FORUM (Rua 112 • AFlIv a.inz 'Lado DireIto·) • R$ 36.000,00 ou ·P.'!)tlado em a16 10 x"
• Terrenos Lotean.rito Gernln (SI!nla Luzia) • A partir d. R$ '1.000,00' ou en"'!Ia R$ 2.000,00 + Saldo Parcelado
GAL.PÔEicHACARAS .

.

'.
.'

.
'. .

Galpio ci ,,00m· + c... N. c/'233má + 'T-err.no plano c/28.541lm· (Santa LuzI..ce!'lro) R$ 140.000,00 "Negocl".s·
Ch6caia cl 180,000m·(Eilrada Garlbillcll·15km'do centro ·N_nt•• + Ca.. antiga... R$ 80.000,00 "Negod"••'

'

Ch6çata c/11'0.000m· (Estrada Garlbaldl • Rlbeltlo do. HÚ'lgaros ·12km do ce"ró • R$ 20.000,00 ,"Ac.lta c...•
. Ch,ear. c/12S;000ni·(RIb.lrlo Gr..dt- Próx. Ner"· C..a .IY: A..choal. próprl.). R$120.000,OO ·Parc.ilado· .

CMcara Ç(1.8411.300ma (R.ft9re.tado com 400.000 paltnltos • Próx. 8i'Salto da C.I••c • Sdvoeder) • R$ 160,.OQO,OO

• Uma chtlrasqueira p/ bloco
• Ár.� total· 112nio

.

À VISTA

PLAN� 12

PLANO 100

, 2 qu8l'to8'" 1 suite + garagem
" ,fPorlairc el.tr6ricolPlay.ground
, 9 EIocos de ape,rtam.ntos

R$'25.000,OO

R$12.000,oo+ 12X1.333,OO(Rxo) .

R$ ·8.000,OO+100x300,OO1,2.'3 10me..s

4, Se 6', 13 m.�.�
,

,

'1,8 .• 11 16 m.ses Aceita-se na entrada: carrolmO\o�lefonelparcelar
.08S.: S.r' sorteado en'" .os 53 q�rador.s • 1 (IJrrl) APARTAMENTO QUITADO (apto, � 54 • Eloco II)
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-:����»�.�;-:"�:.:®�:.��APARTAMENTO
RuáJoãoPicolli - j2 andar -

Suíte+dois quartos + dep.
empregada

- I-

"
R$48.000,00

APARTAMENTO
Rua Eleonora Pradi - 12 andar -

Dois quartos e demais
dependências - R$ 21.000,00
ent. + R$ 200;00 finananciado

�PRÉDIO
R. Preso Epitácio Pessoa, 272
03 apartamentos

.

02 salas comerciais
R$ 265.000,00

APARTAMENTO
Av. Mal. Deodoro - 2º andar -

Um quarto e demals
dependências

c::::::::I
��

• " �

� " " ..j
.�

CASA ALVENARIÀ
Rua Maria U. Mas.carenhas
Figueira - Três quartos
R$ 35.000,00

CASADE ALVENARIA
RuaMaxEugênio Ziemann, 223
Suite+dois quartos + dep.'
'�empregada - R$ as.OOO,OO

., .OPORTUNIDADE-,
I

'

• ICASA ALVENARIA
• , '-' Rua: José Menegotti, n2 277
• 'it' Terreno: 827,56m2 � Casa: 223,4;Om2

,
03 dormltöríos - sala jantar - sala estar'

.

I ,I
copa _ área de serviço - garagem - biblioteca "k

I , ' I cozinha. - R$ 40.000 entro + 30 x R$ 2.000,00-

\
....

CASA _

Rua 470, prôx. WEG II - Dois
quartos e demais
dependências - R$ 25.000,00

�CASAALVENARIA
RuaSC-301 - ÁguaVerde
'rêsquartos + dep.
mpregada - R$ 45.000,00

..�
CASAALVENARIA J!!�T:E�R=R:E�N""O
R. José Picolli, 290 B. Estr.

I
R. Francisco Zacarias Lenzi

Nova - 2 qtos., sla, copa,
.' .

. frente 15.00m fundos 15,00m
cozinha, bwc, lavanderia, • lado direito 32,00 lado esquerdo
garagem. - R$ 40.000,00 32,00 - R$ 8.500,00

--

.tERRENriO�""'''''''''''''''_
R. Arduino Pradi lote 49 área
448,00f112.
R$ 11.000,00

��,,!.I�..�..�TERRENO'
Loteamento Flávio - V: Lenzí
cl área de 420m2

.

R$,9.000,00

TERRENO
Rua Eleonora Satler Pradi cl
área âe 396,OOm2
R$ 20.000,00·

CASAALVENARIA
R.RudolfoZiemann S/� pr6x.
Etalan.1surte, 2 qtos., sla jantar,
copa,cozinha, área serviço, bwc, '

churrasqegaragem - R$75.000,00 .

"
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CORREIODOpovo-8 ClASSIFICADOS DE, IMÓVEIS Jaraguá do Sul; 11 de outubro de 1995
-

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EJ'p c

Projetos e Consruç6es
Paça um orçamento' sem cômpromísso dos nossos, preçosl
Profíssíonaís especializados em coberturas, cerAmicas e .

construções em geral. Além de gsnhrnos preços, você ainda
,',

ganha o projeto "

'

,
.

, ValdecirC. filia - CREAlSe 38.400-1 '

.

AV.GETÚLIOVARGAS, 689· SALA 1· CENTRO'· FONE: (047)371·5033

Imobiliária

.Menegottl
CASA ALVENARIA 'VILA LENZ/:
Local: Rua Vlclor Ro.emb.rge,. n� 1 134

, Área: 72,àOm2 - Te"eno: 3.7�Om2
I

_

Dependência.: 03 qf.larto., OI .ala, copa e cozinha, banhei" '

ro e garagem.
Valor: R$' 47.000,00 (n�gociável) .

CASA'EM NEREU RAMOS
Vende-.e '6t1ma ca.a com área de IBO,OOm2 'localizada na

Rua Anlonlo Eche/meyer n� 67
Conlendo 03 quado. e Ciemal. depend'ncia.. Vale atpena

,',' co�ferlrl. Valor R$ 60.000,00 negociável.
TERRENO, CENTRAL.

Ölimo le"",no na Rua Guilherme Le"mann com área de
1. IQ2,ßOm2. Vedor R$ 80.000,00 parcelado.

'

A\I. MAL DEODORO DA FONSECA. 855
ED. MEHEGOTII - 1" ANDAR - SAlA 1 07 /108

FONE.: (0471 37H1031 JARAGuÁ DO SUL SC
I

TucIq .... mAm.or. .' gf8nlto� solei.... pl... tampos'de ba� ,

cê5ea ...... TIl...lo.. acaballl8lltDs,· .... geral
ORÇAMENTO .'M, COMPROMISSO

BR·280 Km 6Ó (Antiga instala9ões da Marmoraria Prüss.}
Guaramirim - SC - Fone: 73-0162

SCllOCaft
Fe'NE «)473)

,

._,,.. •.) IÍIIII)'.)'�� ,

,� I ,'J ,,'.,�,',
AuaAthanasio Ro�a, 1645 � Gu.amlrlm • SantiCatarina

FAbrlcád. Calhas
IndUltrIaIe

.R,lId.nclal.

J. S,A'NTOS
�.

,

Comércio de,Materiais de Construção e 'Iranspertes
MATERIAISELÉlRICOS-HIDRÁUUCOS

TUDePARAVOCI: CONSTRUIRDESDE AFUNDAÇÂOATEo ACABAMENTO

• Casa �m
alvenaria cl

110,m2,

financiados em 10 meses
- Pr6x. a Rádio
"Bràsil Novo

VILA
I

BAEPENDI
'Terreno cl
490;40m2 !

VILA'LENZt ;.
Casaem
alvênaria cl

piscina, cl
,

235,461Jl2'

- Casa em

alvenaria c/2
. qutos + 1

sufie

CENtRO-Casa
�m alvenaria cl ,

'

343,OOín2,
fundos da
JARAGUÁ

,

FABRIL

- Sitio cl
45.000,00012-,
pröx, aCeval'

SÃO LUIZ GONZAGA -
,

Rua'Principal (4lotes de
, frente) cl aprox. 400,OOm2

cada lote.

TerreRocl
7;33,50f112. '

Edl1lcadoc/pté
dia comerciai

YlLANOVA'
Casade

alvenaria cl
215m2

f
Te n:eno com
1.395mz,- Rua
29 de Outubro -

,
pröx. a Javel
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