
Trabalho de parceria Na. base de treinos, Iuventus joga com

para diminuir trdfico . Jaraguá vai aos-lasc Joinvüle hojeà noue
Na caça aos traficantes de

tóxicos da região, apolíciacivil tem
, tido lUD forte aliado em'Jaraguä do
Sul: o Ministério' Público com

quem atua em parceria.
Págfua9

'E'tI

Delegação deíJat"aguá'd� Sul

segue para os Jasb e�'Ri(rdtg§{u
com 110 atletas. A {ltscassez
de recursos hão permitiu
competições' amistosas
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n US so Te nOS "'.. �

d é quase realidade Consumidores reclamam de aument� da T
"'0 Vale do [tanocu', .

AmajöraçãOda Taxa

'�i'; f· de Iluminação Pública em

"'.'A implantação do sistema Massaranduba, ao arrepio
,e .

transporte entre os da lei municipal e sem

. unicípios de Corupá e O conhecimento da Cârna-
.""'........iírim, conhecido como

.

� (õnibussobre trilhos), sö
ra de Vereadores, levou

, pende' de autorização da centenas de consumidores

Jlde Ferroviária Federal. a reclamarem na prefeí
� corrêncía será aberta em tura, Celesc e no
,�embro. Página 5 Legislativo. .Na segunda-

feira a TlP foi o motivo deise no hospital
()Antonio ainda

discussões entre verea

dores que decidiram pelo
envio de ofício' à Celesc

para se saber se o aumento

Jo teve solução atingíu parte ou a ,totali-
dade dos consumidores

,,'0 administradordo hospital .,.
OtoAntoniodeGuaranútim" de energia elétnca. O

'0 Finardi, deve deixar o benefício é cobrado, inclu-
o. É que hoje termina o sive, de quem não usufrui
de tnntadias que ele deu diretamente dele o que

prefeit0 Victor I<Ieine para
e a crise financeira fosse'

contraria lei aprovada
Orada.

.

pela Câmara 'em 1992.

,�ágina 4 Págimi 3

Públicoloimaiorilura"te oferüuJão
O total de ingressos vendidos na VII Schutzenfest ainda nãofoi totalmente apurado ,

mas já se sabe que o público. pagantefoi menor que no ano passado: A comissão
. organizadora também registrou queda no consumo de chope, reftigerantes, pratos
tipicos e nostiros disparados durante a festa.

Página 4

TRABAlHO '"
.

Desempregados têm chances Estudantes !àlam .

,

'.'
- ...'" sobre k AIds e

e���rsop�o!��o!rofissionalizam a(ertam colegas
Sesi, Senai, e Sine. São A Nd') continua sendo

nalizantesem várias áreas' 150 vagas, de um total assunto de' destaque em

foram iniciados segun- de 260 inscritos, para todas as .camadas soei

da-feira, 16, através do cursos de costura. indus- ais. Doença sexualmente
Programa de Qualifi- trial, auxilar de produção; .

transmissíveljácontaminou
éacão Profissional, numa I

"

di I 2,7 milhões de pessoas em
� e etncísta ·pre tat, enca- todo o mundo. Estudantes

..nador, pintor e babá. falam sobre a Aids e outros

Página 12 assuntos.Págína 8"

. parceria entre o Conselho

Municipal da Habitação,
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EDITORIAL
,

, .

, � .

Pra quem tem memona
. Guerra e.Paz: 50 anos (15)

custa lembrar que ele e Paulo Afonso trocaram
'

.
.

Aqu] .está II foto de Jorge veteranodOValedoS�cchio�rreUe
Ersching, afundado na neve e o ex- prímítíva da FEB. Chegamos 116
combatente anotouno verso: 'Porelta poucos metros da crista do man;
Pirme - Janeiro de 45'. O quando os alemães contra-ata

correspondente de guerra Bgydio com violento fogo de morteiro e

Squeff, também deu a sua versão da . mesmo metralhadora. Apesar da
"Tomada de Monte Castello": violência inesperada do fog

"Enviei oportunamente informa- 'germânico, permanecemos emnossar

ções telegráficas sobre a batalha do posições até o escurecer, regressandó
·.Monte "Castello", em que os às nossas linhas protegidas pela
brasileiros conquistaram a mais escuridão. Tivemos muitas baixas,
brilhante e significativa vitória sobre mas tinhamos realizado uma pr
os .nazístas, desde o principio da que chamou a atenção do General
intervenção dos nossos soldados na . Marc Clark. Pizemos nova investm,
campanha italiana. Se volto aos a 12 de dezembro, com resultado
acontecimentos de 21 de fevereiro, é seme-lhante à da primeira. Mas o

porque me parece que ainda são Monte "Castello" passava a ser um

desconhecidas certas circunstâncias ver-dadeiro teste para os nQssGt

que justamente dão relêvo merecido soldados, um desafio que prea.
à vitória' de nossas tropas. Há vamos responder aos nazisía.;
detalhes, ainda, que devem ser Passou a constituir questãô de homa,
repetidos, pois o seu esquecimento além de uma necessidadeestratégica.
poderia resultar na crença de que De mais de mil baixas .contadas éIIt
afinal a captura de ummorro sempre nossas fileiras, segundo comunicado
serâa captura de ummorro. Isto não oficial, três quartas partes foram.
é verdade. Aqui se trata de Monte ocasionadas naqueles dois ataques.B
"Castello", um morro diferente. chegouamadrugadade21 defevereio.

Monte "Castello" era uma
f
A derrota dos nazistas foHotal, Com

posição chave de um sistema de efetivo equivalente ao nosso,

montanhas, de onde os nazistas, bem- aboletados numa montanha de 977

abrigados e livres das forças aliadas metros de altura, com casamatas de
na região, inclusive as brasileiras, concreto � abrigos encrustados DI

podiam dominar calmamente e rocha, nossos "pracinhas" OI

estrada 64; rota vital dos nossos arrancaram dali em menos de doze
abastecimentos e passagem horas de combate. Precisamenteàs4

, obrigatória de comboios que nos e vinte da tarde acima de 930 metros,

serviam e uma parte considerável do dois batalhões do Regimento
Quinto Exército Ncrte-americano. "Sampaio", flanquea-vam o morro,

Diariamente sofriamos o. lançaram-se para a. crista de

bombardeio da baterias alemãs
.

"Castello". E poucos minutos anlel
t camufladas e placidamente postadas das seis da tarde, os nazistas esta'laJII
atrás das elevações, atÍravam seu' completamente derrotados, deixando
fogo terrivel à passagem de viaturas grande nämero de cadáveres nO

ou mesmo sobre nossos' hómens.. terreno além de material :bélico e

Não podíamos 'continuai' expostos prísloneírcs. Nossas. b'aiXas nió
a semelhante situação. Depois, com' passavam de 5O; entre mortos e

Belvedere-Torracia-Monte "Cas- feridos. Vitória completa, que varreu

tello" pela frente, o Quinto Exército a PEß numa onda de júbilo.
.

dificilmente poderia lançar suas FriI: "0" JIII'IIgIUf -10/95
tropas para frente - tomar'Bolonha
por exemplo, "Nos \1I�os dias de
novembro o comando americano teve
uma conferência com o comando da
PER· ._;

Os brasileiros deviam témar
Monte "Castello". E a 29 do referido
mês lançemo-nos ao ataque. Pela
primeira vei � entrar em fogo' o '

pessoal do segundo escalão, recém
desembarcado naJtáIià. Os alemães
eram soldados experímentados

.

também 'na luta de montanha,'.
Elementos do Regimento "Sampaio"
e do "Onze" R.I. teriam seu batismo,
partlcípando ainda da batalha
unidades do "Sexto" Regimento,

Como 'governador nomeado Pelo governo'
. militar, <iUe impôs ditadura de vinte anos ao país,
o ex-senador Jorge Konder Bornhausen foi um

dos responsäveis pelo inchaço do quadro de

servidores públicos estaduais, Não é. à toa que o

impropérios nas eleições do ano passado.
. Bornhausen � o mesmo que, na condição de

.

.
.

senador da República, afirmou que a CP! contra

o ex-presidente Fernando Collor, de quem era (e,
ainda é) amigo íntimo; ia dar em nada,'E Paulo.presidente nacional' do PFL é conhecido como

um político 'que não deixa os amigos na mão. O
.' ,

empreguismo da época, que continuou até agora,

mostra números bem claros na contabilidade de

Afonso é quem aceitou aliança .com o presidente.
.

do PFL no segundo turno para cavar a sepultura
de líderes históricos do PMDB, como o deputado

setembro último: da r�eita líquida de R$ 131 Luiz Henrique da Silveira, que nuncaaceitaram

milhões, o Estado g�tou R$ 115 milhões só com . tal acordo, Mas ambos ocupama·mídia, em

salários.

Bornhausen', agora, é um dos principais
interlocutores do governadorPaulo Afonso Vieira
no Congresso, pregan�o' a necessidade Urgente
de se acabar com a estabilidade no serviço público
- estabilidade, diga-se, que ele próprio ajudou a

enraizar usando até de leis de exceção (sem

concurso) para justificar contratações, Alíãs.uão nãotêm memória.

espaços reservados aos chamados 'formadores

da opinião pública",· (leia-se jornalistas
\

coincidentemente radi�dos em F1orian�polis na
maioria) depois de lautos jantares na residência
de um ou outro, precedidos de entrevistas'

êoletivas, No que os dois dizem só pode acreditar

mesmo os que com eieS cE)n�havam ou os que

.

O desmoronamento do Império.Russo
'1·

o desmoronamento' em
1991, do outrora poderoso império
russo que. Ibrangia partes da

Europa e da Ásia, assim de maneira

repentina e sem nenhum sinal ou
informe

que per- Os I .1
mit i s s e iVIOSitlVtJS,
avaliar a .ml»ltI11I,1itis,possibili-
dade de d.stlllllldo-i.

.

* José Castilho Pint!)

militarmente como em outro-s

terrenos os Estados Unides da
América.

Esse desabamento russo

resultou 'na separação da União
Soviética dos países do leste

europeu como a
.

Polônia; a

Checoslováquia, Hungria, Bul
gária, Romênia e Iugoslávia que
dado praticatem o regime de

governo comunista viviam, mesmo
contra vontade, atrelados aos
russos. Mas a Iugoslávia, logo
após esse desligamento partiu, por
certos motivos inclusive reli

giosos, para uma luta inglória
centra seus compatriotas bósnios
de religião muçulmana numa

autêntica guerra
.

civil que,

tal des-
f e c h o " IIIIDllom""le
assom-

brou e com razão o resto domundo,

'Empregamos aqui o termo outrora
porque, de fato, supunha-se que a'

Rússia era a única potência capaz
de enfrentar com igualdade tanto

EXPEDlENl'E

CORREIO DO POVO
CGC 840436.591/0001-34

/

infelizmente ainda subsiste.
, A Força dé . Proteção das
Nações Unidas (Fopronu) COm o

sentido de ápaziguar as partes em

luta vem intervindo até mili-
tarmente mas nem sempre com

resultados positivos já que as

ordens de cessar fogo são

desobedecidas seguidamente
pelos sérvios, croates ê bösnies.
E a Iugoslávia do já falecido
marechal Tito, seu grandeprimeiro
mandatário, antes um país muito
considerado pelo seu passadç
respeitável, está se destruindo
ingloriamente com. essa luta

enganosa e fr.atricida entre irmãos

iugoslavos,
.

• JOt1la/ista
.

Eug!niÓVlctorSchmõckel
'. OlretorGeral

PRODUÇÃO.

Av. Mlrechal Ooodoro di, Fonuol, 122 '

,. andlr • ula 1 ,Jlrl ui do Sul, sc
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Polmc.: calsoMachadoMTB·ORT(SC) 153:
RegIotMl: Palenm A. 1zIdoro;
EconomII:ElstingelaP. BlnI;
o.at:YYOI11aA. S, G<r1çaIvasMlB·DRT(SocIel) 219
Co�:Elallfr1k:aaL_r

"Gräfíca e· Editora CP Ltda.
r.A�8;.���;M8�:�1I111111111i1
forúol •••••..••.••.•....•..••......••..•..•....•.••••••

Seme.ti., .. ; " AS .38,�
PREÇO ESPI!ClAI, FEQIAOAMYALI
Anual : AS 60,00 1+2 x AS 20.00
Semos1ral ; AS 36,00 1 +1 x AS 18.00
OUTRA' ClDADD!!'TADOS
,lnulll : AS 100,00
Sem..tr.I , AS 60,00

Alt. O"'Io8:AàIanoTrenllnl

FoIotno.: casarJur*es
Clrcullçio: DavaR.E.Nagel

'1

18 de outubro de 1;t,s

Reminiscências

,�------------------�----��------�----------
A comunidade cresce

. �r-ncl··.:r�e se transforma pelo ItA�trabalho. De cada um
.

t.rrAL�� .'

.'

e de todos. ��::luW:
't...
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./"

I:<._cI.:;;=:a-'1ca.. .

EM DISCUSSÃO
•

.

..

.

..
... .. (CM.) ConsumIdores reclamam. contra

No ..fundo do poço,
Informação do secretário estadual da Fazenda, Neuto
de Conto: o Estado.em setembro, teve uma receita

líquida de R$ 131 milhões dos quais gastou R$ 115
milhões com a folha de salários dos servidores (88%).
Sobraram, R$ ·16 milhões para todo o resto, incluindo
investimentos. Ou seja, nada. Como também o governo

. nada faz para diminuir o gigantesco tamanho de sua

mâquina administrativa: E é bom lembrar que a

reforma administrativa em' andamento no Congresso
não vai aliviar a carga que já existe. Isso quer dizer,

falência, só falta o decre/o.

De cima•.. ·

Major. do.'Exército .apo
sentado, Horácio Rebello (ex
executivo da.Ceval noParaguai)
assumiu apresidência dO,PFL de

.

Blumenau. Ele, que já foi
vereador pela antiga Arena,
pasmem, confessou: há 'anos

está desligado da política
partidária. Mas é homem de

; confiança do senador Vilson

Kleinübing.

•.. para baixo .

Deputado Federal Paulo
. Gouvêa, (PFL) ex-secretário de

, VilsonKleinübing, na prefeitufa
de Blumenau e no governo do

Estado, é o candidato do PFL a

. prefeito naquela cidade. Ele e o

:leputado Wilson Wan-Dall'
;PPB) são, hoje, na cidade, os
lois, ünicos nomes com

X>nsistência eleitoral.à sucessão

IeRenato Vianna.

Impondo
, Prefeito OdenirDeretti, sem

aprovação da Câmara, decretou
nmjomção daTroca deDuminação

.

Pública (TlP). Em valores fixos,
I

aresidencial foi paraR$ 4,50, a
comercial e industrial para R$
5,00. Lei de 1992 éclara: terrenos .'

com até 20 metros de frente
. pagam5% daUFM, hoje.R$ 0,90.
De20a40,10%ooR$1,80.

Ilegal
Deretti alega que os novos

valores foram ditados pela
Celesc, Ocorre que a estatal não
tem pederespara agir ao arrepio
da lei, elaboradapelo Legislativo
-e sancionada pelo Executivo .

Portanto, os dois únicos

poderes com autoridade para
alterar seu conteúdo. Pior: a

. ,

cobrança se dá ati de quem não

usufrui do benefício.

MulheresEagora?
Malc� Potts, especialista Os partidos políticos serão

lIIlericano em. estudos cien- obrigados, nas eleições do ano

ífic� sobre a AIDS garante: o : 'que vem, a garantir 20% de
. UVtemotamaßhodeO,l m.ícroo· candidaturas às mulheres. Fm

"ii lI1il�partedeumnulimetro), Jaraguádo Sul, onde o Legis-
tn�to que a camisinha. tida lativo tem 15 representantes, a
;.�0oúnicopreservativo eficaz presença, feminina - Marilse

tOntra a doença, tem poros de Marquart e Rosemeire vâse'l
)é 5 mícrons. Sendo assim, o

.

(esta licenciada) representa
'rODtágio é inevitável. 13,4% do Legislative,

\,

\ KfVB
COMUNICA00 LTDA.

Uma Agancià de Pl:Jblicidade com a criatividadé
.

e tecnologia quê seu Produto merece l

A.v. Mal. DIOdoro da Fonseca. 141 - Sala 04· Fone I Fax (0473') 72-1066
89251-701· Jaraguá do Sul- SC

majoração da TlP emMassaranduba
M assaranduha, - Um

.

aumento consíderado exor-:-

,
bitante na Taxa de ßtuninação
Pública movimentou centenas

de consumidores de Massa

r a 11 -

du b a

que pro
curam a

prefei
tu r.a ,

Celesc e

Câmara
de Vereadores em busca de

explicações. Na Celesc .e na

prefeitura as informações são
de que a' .majosação foi
determinada por uma das

partes mas, segundo o vereador
Ciovani Tenet, nem uma nem

outra. tem tal poder sem a .

. autorízação prévia da Câmara.
O assunto foi tema de discussão
ná reunião de ségunda-feíra; 16,
do Legislativo -massaran

dubense e, ao final, decidiu-se
pelo envio de um ofício à

COBRANDO

Celesc solicitando a relação de
.

fine valores. Quem possui
todos. os consumidores de

:

:"terrenos com frente de até 20

energia elétrica do município. 'metros, recolhe . na conta de

Isso. segundo o presidente da luz valor equivalente á 5% da

Câmara, Ademir Sprung, 'para uma UFM - Unidade Fiscal do
se s*r se a majoração atingiu Município, o que representa
a todos ou apenas parte dos hoje R$ 0,90�. Frentes, com
consumidores. Ele próprio mais de 20 e até 40 metros,
admitiu ter em mãos cerca de recolhem 10% da UFM, ou seja
cincoenta reclamações, R$ 1,8.'0 aumento aplicado e

"Quando a Celesc nos der a que está gerando polêniica.
resposta, o que deve ocorrer estabelece que. para os

.

ainda neste mês, deveremos BOS consumidores da categoria '

reunir com o prefeito para residencial a taxa passa para
.

buscar uma solução", disse R$ 4,5 O. Pará a categoria'
.
Sprung. Lei municipal saneio-

,

l cômercial e. industrial o valor
nada ein 1992 diz que só deve subiu para R$ 5,00. A grande

-

pagar-a TlP quem for dire- discussão está no fato de que
tamente beneficiado pela as novas taxas foram aplicadas
iluminação pública. Segundo 'sem que a Câmara tivesse

Tonet, há inúmeros casos onde
.

conhecimento ou dado o con-'
isso não ocorre. "Até o consu

mo de lâmpadas que, iluminam
bombas de água dos agricul
tores entrá na taxa", denuncia
o vereador.

A mesma lei também de-

sentimento.

"Nem. tanto pelos valores, na
maioria' dos casos, mas pelo
descaso para com�' Legis-«
lativo", disse o vereador

Giovani Tonet.

Vereador : quer aplicação dos recursos
'I

Jaraguä do Sul - A Taxa
'de Iluminação Publica também
foi assunto na reunião de

.

'�,

segunda-feira, 16, na Câmara
de Vereadores de Jaraguá do
Sul. O vereador José Carlos
Neves, por exemplo, ques
tionou a discussão' entre a

prefeitura e a Celesc sobre a

quem cabe gerir os recursos

excedentes da TlP. 'iiAfinal,
quem administra isso?",
indagou Neves, acres

centando que o problema se

agrava não em termos de

manutenção, segundo ele-hoje
.

de pouca monta, mas em
.

relação a. novos loteamentos,
por exemplo.

Pre-ssão
Lembrando que o dinheiro

arrecadado é de uso exclusivo

para tais serviços, o vereador
disse l]Ue ele, .como outros

JoséCarlosNeVes

colegas,
.

são constantemente

questionados pelos contri
buintes e não sabem que
resposta dar às pessoas que
pagam o benefício e que' não

,

vêem o retomo em obraS com.
a rapidez desejada. Ontem, o
prefeito Durval Vasel disse ql!Ie
o éxecedente: acumulado nos

'dois últimos meses gira em

('

torno de R$ 35 mil.
"Descontada a cobrança

que a Celesc faz - pela
iluminação pública, temos uma
boa sobra que a empresa não
está aplicando e nem

repassando ao município ",
disse o prefeito, lembrando

qu_e um convênio existente
entre as partes é claro neste

aspecto: o dinhei ro deve ser

gerenciado pelaprefeínrra que
.

. "
é

aresponsävel, também, pelos
'serviços de : manutenção
através de serviços ter

-ceirizados. Segundo Vasel,.:
quando a arrecadação não

atinge o montante' das
despesas com a iluminação
püblica, a Celesc

I

cobra .de
�medÍatoa fÜfe(�nç� ."Quando
ISSO acontece a prefeitura tem
que dar U)11 jeito", afirmou

-

o

prefeito.
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. SCHÜTZENFEST

'Projeto impõe" obrigatoriedade �omissão apurqu· números;
�.

.

.. .... ;.. s s. .'. la. menQres que no ano .passado í
ueprevenrao ua uoenra na esco

'

..

'

JanoguádoSul.<\cOOu.s.o ..,o�inclUind0186blwr;Jlr r Central Organizadora ainda não, consumidos nos camarotes. A "�
./ tem os. números finais da Vß

. surpresa ficou por conta dos .

se prevenir estas doen- Schützenfest em termos de refrigerantes: 37.278coposde300
ças. Segundo dados da

ingressos vendidos, o que deverá Ollem 94 e 28.071 nestafesta, Os
Organização Mundial da

ser apurado duroante a semana. pratos típicos também tiveramwna
Saúde, até junho de 1993 já

Porém. já se sabe que em relação queda acentuada De 2.309 no ano
havia 2;5 niilhões de pessoas

.

I Aid ao ano pa·ssado. o público . passado.tcaírem para 1.935. Não
contaminadas pe a s no

inundo. ,visitante foi menor; como estão computados os churrascos

Em SantaCatarina, boletim também o consumo de chope, que neste ano tiveram grande '

da secretaria estadual da refrigerantes e pratos típicos.' procura.
Saúde do mês de agosto Mas, na avaliação do secretário -Fínalmente; sem incluir as

passado indicava a existência de Cultura" Esporte, e Turismo, competições entre as sociedades
de 1.787 casos no estado, dos BalduinoRaulino,afestamanteve e órgãos de comunicação da,

quais 500 em Florianópolis. a qualidade dos anos anteriores! _ cidade, os estendes de tiros regis-
ltajaí temomaioríndicedo "Porcerto acinjmturaec<mÔmica traram 26.310'disparos. Men�

país, com 394,70 casos por influenciou nos números", disse que no anopessado quandcforaa
'

grupo de 100 mil pessoas, bem Balduino: computados 28.146 tiros. Para o

acima da média nacional que .

é de 52,40. Merss diz esperar
Os números

.

ano que vem, se�do Balduino

Em 94foram 83 128pa'gantes Raulíno, a banda Die Mottener
alguns obstáculos na discussão .

'

.
, .

e neste ano a., venda de ingressos está, novamente, contratada. ,do projeto já nas comissões
.

internas da Assembléia.
'

deverá aproximar-se a 72 mil, Segundo o secretário,' a banda

"Não podemos fazer de faltando computar ingressos deverá vir a Jaraguá do Sul pela
conta que o problema não vendidos diretamentepeloBanco sexta vez consecutiva', porém�
existe porque, diante ,de tais' do Brasil e os que foram adqui- um repertório remodelado

nümeros é preciso jogar -ridos por empresas.
•

conforme, entendimentos Já
qualquer preconceito no lixo", O consumo de chope foi de havidos. "Aspessoasqueremum ..

concluiu.
' .

148.it.6 copos de 500 ml (não pouco mais de animação e este

computados os barris em cama- ,pedid9 serä . atendido pela
rotes, centra 155.379 copos no Mottener", garanteBal_duino.

AIDS

.,
.

JOiniviBe � Projeto 'etn
tramitação \ na Assembléia,

·LegIslati�a� de autoria do

deputado Caríito Merss
. (PT)

'promete provocar polêmica
.

quando
foràdis-

II,ssunlocussão

em ple
nário. O

"deve

pifJvoC'Gr
'po/êmleti

parla�
mentar

quer a

inclusão

obrigatória de programas
de 'prevenção' ,à Aide e'
outras doenças sexualmente
transmissíveis no currículo
didático das escolas públicas
estaduais nas disciplinas de
ciências e biologia.
Diz o projeto. que as orien

tações devem abordar os sinais,
e sintomas das' doenças, �
descrição do agente causador,
as formas de transmissão,
as medidas preventivas e seus

qRISE

Carlito Merss
..

. aspectos históricos, sociais, '

culturais e legais.
"O conteúdo-deve prever as

peculiaridades de cada série e

a idade dos alunos", esclarece
Merss, acrescentando que a

informação e a educação são
'as melhores formas de

Santo Antonio pode" perder seu diretor
�

: �. .'

1 .

I" .

Guarambim - Vencehoje, o netas 'ti�cais vencidas, de 'o hospital é necessário um

prazo de trinta dias dado pelo compra de remédios; DO valor repasse mensal de R$ 15 a 26
diretor administrativo do Hos- déR$ 34mil, que não tem eomo mil. Hoje este repasse não

pital Santo Antônio de serem pagas. ultrapassaosR$12mil mensais.
Guaranúrim, Sílvio Finardi, ao Um dos motivos fortes para Apesar das dificuldades, o

. ,

prefeito municipal, Victor que' o diretor pedisse seu atendimento à população con-

Kleine, que diz respeito ao seu afastamento é o fato de não tinua sendo feito. Diariamente

afastamento do cargo. Ö "poder ter dado o. aumento que são prestadas de 80 a 90

diretor, que
_

assumiu a área .•
p!etendia aos funcionãríos do consultas. Todo mês são feitas

administrativa do hospital em hospi�. "Hoje um eefermeiro 'umamédia de 180 i':ltemaÇões
fevereiro deste ano, diz que qaetrabalhaôboraspordia de e400atendimentosviapronto
pediu paradeixaro cargo única segunda a segunda, ganha socorro, esegundoodiretoressa

,

e exclusivamente devido à apenas R$ 208,00 por mês. demanda vem crescendo.

falta de recursos. Dessa maneira o funcionário � Para tentar melhorar' um.
"Quando assumi adireçãodo sente-se desmotivado para o

hospital, o prefeito'garantiu que trabalho", desaoaía, Atualmente
seriam repassados todos os .0 Hospital e Matenúdade Saato
recur�s necessärios, mas isso

não vem acontecendo". diz

Finardi, qJJe cita como exemplo,

Antonio ,conta com os serviços
de 58 funcionários. ..

Segundo Finardi, paramanter

pouco a Situação financeira do

hospital, foi adquirido um

automóvel, no valor de R$. 18
mil, paraserrifado. No total são
mil bilhetes que custam R$,
50,00 cada.

CODEJAS - Gompanhia de Desenvolvimento
de Jaragúá do SulS/A

EDITAL 002/95

PROVA DÉ SELEÇÃO

Tomamos público" para coahecímento dos. interessados que, a

partir de18/10, das 0:00 horas.às15:00 horas, até.odia 25/10 estarão
abertas as.inscrições para prova de seleção, a fimde preenchimento
de vagas deOperador de Máquina n. .

.

Local de InsçriÇã9: Rua 469,Adolfo AntônioEmmendoerfer. sIíi
(fundos do Parque Municipal de Eventos).

.

Documentos para Inscrição: Carteira de Identidade e/ou carteira
. de Trabalho. Todas as demais informações deverão ser obtidaS
pelos interessados no-local da inscrição.

A prova de seleção será realizada em 28 de outubro de 1995, às
08 :00 horas, junto ao.Centro Poliesporti:voMunicipal, rua 388, Vila
Lenzi (próximoBatalhão daPolíciaMilitar).

Jaraguá do Sul, 16 de outubro de 1995. .

HUMBERTO JOSÉ TRAVI
Diretor Presidente

GERVASIO_PAUU
Diretor

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SAÚDE

Secretários definem ações
I

.

.

• '

com autonoml!l para recursos
J araguá cio Sul - A muníci

·

pelízação e a deseentralizaçãc das
.

ações de saúde, além da
autonomia na aplicação de
recursos foram os assuntos de

oonsellso
.

entre os

parti ci- Sistemo'
p a n t e s

. deverádoICon- -,

g r e s s o .vitor
de Secre- .

tál'ios os Iroudes
Munici-

pais de Saúd� das Américas, que
aconteceu em Fortaleza, de 10 a 13
deste mês, Segundo o secretário

'.

municipal de Saúde .de Jaraguã do
Sul.lrineu Pasold,mais de 25 países
enviaram representantes.

A troca de experiências e de

informações sobre a administração
da saúde pública foi o ponto forte

. do congresso, presidido pelo
ministro da Saúde, Adib Janete,
que falou sobre a reformulação do

serviço de Controle e avaliação do
Sistema Único de Saúde (SUS)
implantado com .o objetivo ele
evitar fraudes e avaliar efeti�

,

vamente o serviço de saúde
oferecido à população. ,

Através do novo sistema de

'Meu PasoUi

controle, erros' administratives
que caracterizam fraudes deixarão
de existir, A �rg�m de fraudes'
neste nO�0 método é de 0,13%,

. enquanto que na medicina privada
.este percentual chega a 10%,
compara .

o secretãrio, que

questiona o lobby das empresas
privadas de saúde contra a

implantação do novo sistema.
Dentro desta reformulação, ficou.
decidido que o-município será

responsável pela criação de urna

auditoria local para as ave-

. riguações de' denúncias de frau-

F"V;�

des.

'SERViÇO .

,

Unidade odontológicaatende trabalhador
laraguá do Sul. A partir

do día 6 de novembro, entra
em funéionamento mais uma
unidade do odontomövel, que

.

será instalada ria empresa
Tecnosol e irá atender aos

.

'. funcionários de empresas de
micro e pequeno porte.
O

.

trabalhador interessado
no atendimento deve entrarem

·

COntato com aärea de recursos
humanos. da empresa Onde

· tl'lÍbalha, que postériormente
fará o agendamento.' O
Odonto-m6vel ficaàdisposição

. dUrante 8 horas diãrias e as

pessoas são atendidas com
h .

.

l
or� marcada como num

:nSUltório.- comum. O
ORtom6vel é uma unidade

I

,

"

Durante o -congresso, todos os

secretários de saúde dos mu

nicípios credenciados na gestão
semi-plena ..relataram suas

dific�ldades e atividades ao Plataforma nas áglUlS� 'Iapema'
ministro da Saúde. Jaraguá do Sul "SONtl0

�:d�a::iod:;t:S::.���;!:: Plataforma e.sse« a .libera. ção.em 'ofertas de serviços, mas .este �, '1'
crescimento não está previsto na

:��t:o�:Cl:=:: :�!::i�: da Marinh�para seguir viagem·
vizinhos. já que somos cidade

pólo", explica Pasold. Itapema - Na tarde de doze do.

Segundo. o. secretãrio, a' corrente mês: data consagrada a

solução apresentada pelo munistro Nossa Senhora de Aparecida, o
foi à mesma encontrada por aqui Monza placas de J'araguá do Sul

mesmo,' que é o consórcio inter- (LWW-5874) trafegava no sentido

municipal de saúde, que por Sul-Norte da Rodovia, quand<?_ na

enquanto ainda depende do altura da Km 150 da BR-.101, nas

engajamento de alguns municípios imediações do Hotel Savóia

da regiãe para ser efetivado. O Itapema, o motorista '.

seeretärio de Saúde' disse que a acorepanhado por urn militar, este
meta do ministro é ampliar de 43 chamou a' atenção para . uma

para 200 o número de municípios plataforma plantada alguns
quilêmetros mar e dentro. Dado o

. cre-denciados na gestão semi-

plena. Ele anunciou ainda um
inusitado de sua presença em ..

. plena sucessão de balneários de
aumento de 25% dos recursos do

alta frequência, obrigou uma
governo federal 'enviados aos

parada para uma foto que aparece
municípios. Jaraguá do Sul re-

nesta nota,
cebia R$ 258 mil e passa a ganhar Revelada á fotos à identificação
R$323 mil.

.

do "corpo estranho" e fomos a.

procura de vária� fontes. A

primeira informava � na aldeia de

pescadores - que se tratava de
uma perfuradora de p�róleo

, quase na costa catarinense, Como
fazemos refeições

.

no restauraute
do Savöia Itapema, procurámos
o dr. Hamberto Savóia, vereador,
advogado e corretor de imóveis

nova, com equipamentos e· "Este, atendimento odon
.instrumentos modemos e tem .tolögícofeíto aotraoalbadorda
os serviços de um dentista e pequena e micro empresa é
um atendente, A unidade só muitoimportantepoisdá aele
não possui aparelho deraíox, o acesso à saúde, melhora
por-isso, quando necessário, o

.

sua qualidade de vida e o seu

exame é feito no centro de bem estar", desiaca- o
atividades do Sesi, ccoräeaador;

Iniciativa Em Jaraguá do Sul já
A iniciativa desta atividade existem outras três unidades

é. do Sesi, juntamente. com a odontológicas, cadaumadelas
Apevali (Associação das. atendendo umamédia de 20.0.

Pequenas Empresas do Vale pessoas pormês.
do ltapocu). O coordenador O atendimento é quase
das atividades do Sesi, sempregratuitoequando não,
Leônidas Nora; disse que se a o preço cobradç é muito infe-

.

unidade funcionar como" ríor ao deumconsúltörio.
esperado, deverá, então, ir .

"Isso depende da

para outros pontos da cidade 'empresa", informou Leônidas
e para amícrorregião, Nora.

.7

para receber uma informação mais
.

segura. Como nãó es-tivesse,
.

fomos gentilmente atendidos pelo
sr. Paulo que conhece muito o

Zonta daqui de Jaraguã e ele
informou que, de fato tratar-se de
uma plataforma para perfuração
de poço. de petróleo, que se

encontra lá, rebocada, desde 10·
10-95. A notícia que possui é de

que referida plataforma, ali
:. aguarda a Iiberáção dá marinha,
para poder prosseguir, de. volta
ao seu país de origem....

Por instantes I estavamos
alimentando o sonàodeum peço
de petróleo" alí plantado à beira

'. do mar, anunciandoa nossa

.redenção ,com vistas·', �o
suprimento do precioso líquido,
Äbertando-nos das amarras do

petróleo. internacional. A noite

estã. profusamente iluminada,
parecendo um pinheirinho, prote
gendo a navegação marítima.

Quem. sabe, um.dia, estaremos
'vendo o petróleojorrar do nosso j

solo!

(E.V.s.)

ESPERANDO

Bisbus agUlll:da autorização da Rede
"

A Rede Ferroviária Federal
deve ainda nesta semana uma

resposta sobre a iriiplaritação
do �')istema de transporte do
bisbus - 60nibus sobre trilhos.
Segundo o secretário nunici
'pal dePlaneja-mento, Otaviano
Pamplona, as empresas que se

mostraram .inte-ressadas na

exploração de serviço já
concl-uiram toda a doeurren

tação necessãriaà obtençãode

financiamentos e, inclusive, Já
obtiveram sianl verde dos

agentes financei-ros.

Parnplona disse que se a Rede
der licença, a partir do rrês que'
em começam a ser eons-

.
truidas as estações de pas<;a�

.

geiros, .entre
"

Corupá e

Guaramitim Posteriormente
I

haverá o processo de licitação
" "

pública que' deter-minara a

errpresa vencedora.

1.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VeN Lúcia BatistiI

Para nós" seguro' não é só garantia de riscos'
'Segur.o é PrestaçãodeServtços

,SEG,UROS GARCIA
•

Rua Expedicionário, Gumercindo da Si/va n9 90,
19 andar, sala 2 - Fone/Fax: 71-1788

�11>- .s.,

Jara u8:do Sul - SC
,

'

, ...

Jaraguá do Sul,

Senacoferececurso Muitas novidades na

de culinária chinesa Marrakech neste mes
'De 30 de outubro a 10 de no- , Depois da Schützenfest, a�

vembro, o Senac de Jaraguá do boate Marrakech, apresenta ':
Sul promove o curso de culinária muitas novidades, ainda neste"

chinesa. O curso será ministrado mês. Dia 27, na reabertuia, a festa
pelo m�tre da coziIÍha chinesa" da, espuma, da "Feitos e Efeitos"",
Francis Shih Rian, autor do livre de São Paulo, além do tradicional."
"Culinária Chinesa", que também bolo de sonho. de valsa' e :
ministra cursos em clubes distribuição de camisetas e,

japoneses, em todo Brasil. briides. A reabertura marca os 6
As inscrições já estão abertas anos da casa em Jaraguá do Sul,::

e as vagas são limitadas. O curso sempre.trazendo as novidades 'e
'

será realizado em dois.horãrios: 'prometendo um grande show para
14 às 17 horas e 19 às 22 horas. novembro.'

Show "country" agita
encontro de matos

Aproveitando o So "Encontro
Sulbrasileiro de Motociclistas"

(Os Cowboys do Asfalto), que
acontece nos dias 27, 28 e 29, em
Jaraguá do Sul, a Marrakech
promove a 'noite country', com
"Os Harrys", de Curitiba. A

banda, além de reviver o e�tiIo
eaipira norte-americano, apre
senta uma quadrilha de dança,
prometendo contagiar o público.
À promoção é dos formandos do

colégio Duarte Magalhães com o

apoio da Kaiser.
_.-/"

-

Camisa de Vênus
encerra Skol Rock "

Uma oportunidade que não

pode ser perdida para àqueles que
gostam do rock'n roll brasileiro.
'O Camisa de Vênus faz o show

em, Blumenau, na Prainha,
fechando a 28 edição do Skol

Rock; sábado, 21. O grupo vai
relembrar suéessos como Silvia

Piranha, Eu Não Matei Joaná
Dare, Simcachambó entre o1'os.
A pOI,JCO tempoatrás, eles flzeram

, um show na Santur, em Balneário

Camboriü, para pouco mais de
,

200,pessoas. É mole?!

,ttPeão Farrapo'"
.inaugura dia 28:

Será no prõximo dia 28, a
'

partir das 10 horas, a inauguração
do Bolicho Estância "Peão

Farrapo", na sede do grupo, à 2

quilômetros do Parque 'Malwee.
No local haverá completo serviço
de bar e cozinha e será aberto ao

públíco. Prestigie!

Oktobeifest entra
em sua reta final;
:__ Faltam apecás cinco dias para
o encerramento de mais uma

edição da Oktoberfest. Até agora,
já foi ultrapassado o número de

,foliões, que curtiram 17 dias, na

Proeb. E no último final de

semana, a festa promete ser maior
ainda e a expectativa é de SUP-""
rar, no sábado, as 148 mil pessoas
que estiveram ne pavilhões'
'quarta-feira passada.

* Maior bronca COI11

O horário de veria.
Muitos reclamam que a

noite ficou mais cnrta.

Mas por outro lado,

além de economizar
energia, o final de tarde

fica mais àgradável. '

Escolha Garota Lauio-Zimmermann
Acontece no próximo dia 21, no clube �f�ktus, na Sociedade Diana, em

Guaramirim, a eleição da Garota Colégio Lauro Zimmermann/95. Serão dez
,

candidatas que concorrerão ao título. 0$ ingressos já estão à venda na secretaria
'

do colégio, e custam, antecipadamente'R$ 3,00. A promoção é de Sérgio's
Cab�leireirós com o apoio dasLojas Donatite. Nesta edição,

,

apresentamos quatro candidatas.
,

, NOTA DE ESCLAßÉCIMENTQ
O empresãrio Sérgio Luiz da Cunha, titular da SLC Promoções

.Artísticas Ltda., Boate Marrakech e E�ektus Danceteria, à viSta de

inúmeros telefonemas e outros comentários equivocados a 'respeito,
vem a público informar que' não mantém qualquer vínculo o�
participação nos eventos que integram as promoções a serem levadaS
a efeito com a .reinauguração do "Salão Botafogo", situado na ßatI'i

do Rio Cerro, neste município., '

'

, Jaraguá do Sul, Ui de outubro de 1995,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Classificados de

DR. DOUGLAS FARIA CORREA ANJO
Vende-se máquina de Vende-se uma mãquina
escrever portátil, marca overloq 7.poopontos - semi- ,

Remington, em ótimo nova - 1 Jl?�quina· é
estado. Preço de ocasião. cobertura 3 agulhas nova.

Tratar 371-1919 cl Adriano; . Tratar: 3,12-2893.
, 'AN610L061A - CmUR61A·VASCULAR

CIRUR61A pLÁsncA DE VARIZES
, \

,TRATAMENTO DI MICROVARIZES

_.

.

ATENDIMENTO A OOMICfLIO
* Chaves '01 minuto
* Inst. Fechadura Segurança

.' .

.'
.

R. Relnoldo Rau, 21- pr6x. Estr. de Ferro
F. r (047) 372-2467 e 371-7357 .;. End. Res. Rua José
Emni.nd6.rf.r, 812 .. Jaragu6do Sul-SC'

.

. �CURSO DE.CQRTE
.

E COSTURA
(roupas em garal)

.' Malhas, mo/.ton,· cotton
• roup"s {ntim"s

Al.US:MANfÃ-TAFIEEtarE-NaoWUW5
Participe aconvides".amlgas

.

. Inscrições at6 241outubrol95' .

NoBàzarJar uá-Taxalnscr.1 io:R$5,OO----__--------__-- �II. �..----�----..�--------_.

·l'BNDBDOIlA DB ENXOVAIS

A'UTÔNOMO ,: .

Para vender enxovais .de luxo, porta a .

porta, que já tenha 'experiênoia. Tratar'
com Sônia (047) 372-2921 .

Edit. Menegotti - Apto. 303
Produtos de 11 Qualidade

Ru.! I{l'illlddil 1{,1tI. Sf1
FONE' 372.0909

Centru- ,I.tra:,:u,1 do Sul· S('
,

TRATAMENTO 'DE PISOS
.Sistema UltraHigh Speed

Brilho deMolhado Restaurãvel
TRATAMOS OqALOUER

I
.

TIPO DE,PISO '

"

Residencias, Escritórios, Consultórios
'

Lojas, Restaurantes, Supermercados e Industrias
SOUCITEUMADEMONSTRAÇÃOGRA1UlTA
JACAL REPRES� E COM •.

'

Rui. Antonio G•••• r� 113
.. aairro �z.rni.wicz .

"

J.raguií do Sul - S·C

MODA,
FEMININA'

,

E MASCULINA

Av. Mal. Deodoro dá I

Fonseca, n" 23
JaragUá do Sul - sc

,

Fone: 372-'3690

oi'\.

'VIVIJO
Presentes. '

RELOJOARIA ZOZ LTDA•

.

.

'. Jôias - Relôgios e Presentes

Além da con••rtos d. Jóia•• R.lógio•.
. .",.

::- Roberto Zlemrinn� na 175
, ,Irro c.mlewlcz .'

Ja� do Sul - SC
.

Rua Roberto Ziemann, 175 - Bairro Czerniewicz
Jaraguá do Sul - SC

.

\
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.ARTIGOS P/ FES,TAS EM GERAL

e'''1iiI·,Ú·ãiü.ipaUijia"§Ni!:'4.i
V_bacon.cer"osso fll'tigos ded�ortiçãoelembra-"ci"basdelesttlSäose.dispor

AV.GEIÚUOVARGAS,�.FONE�.JARACÚDOSUL.SC

OAROMAEOSABORDOs BONS 'IEM'OS \Í()LTARAftÍI
'P�ECXNER'ARIA

' '

:
-

PÃ08V1N80
Abe"o dlariameRta da. 06:00 •• i�1 :00"',

,

Incl..lva domingos a feriados
Av. Mal. Deodoro, 915/ Centro.

..' .' /

Rua .ninclo da Silva Porto� 225 -Vila Lenzl (PrixlmoW.g I)·
o

Fa..: 372-1243
'

��,._aTE E:_L4N� ,

", �';:'T'UTT'I" ��.
� '/ ", �

·7U77/·/ [OJA TUTTI li
AlmoÇo em quilo /

Melhores lanches
Av. Mal. Deodoro, 666
ao lado do Divina

Melhor café da' manhã
,

, Almoço em quilo
. Av. Mal'. Floriano Peixoto, 59
em frente a Marrakech 371·2489·

.

WldrJmds Naa"eulllae••esie t.",1C
'':)s'm' 2r.ili".iI iireil. à 1 Jarra ie "iII.' '

)
,

Rua Epltáclo Passoa, 263 _ Centro
,

JI......ICI, lH·fIIIi_Cl·IIIIIIESC·.íIISl·SC '" 973-S991 J ' Jaraguá do Sule Rio do Sul '

, • ___J _.;.J --! _.;.J ___J� ___J ___J ___J ___J ___J ___J ___J ___J ___J ___J :....._; __J -.....J ___J ___J ___J ___J __J ___J�. �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__""",

AGORA VOCE TEM LUGAR CERTO

PARA SABOREAR AS_ ...
" \

TRADICIONAIS PIZZAS
I

• I NO MB.HOR,RODÍZIO 'DE
JARAGUÁ DO SUL

TODAS. AS NOITE; das 19:00 ÀS'
23:00hs - MENOS às 2As-feiras

"

Omelhor buffet da
cidads�' ",enlla conferlrl

.1IíI CeI. I'roI:IJtJIG "",_.._ O,,.,.,,,,, 227
'

....... do SuI- ,c- Fone (N71.�

.

Buffet' com 10 I� di comida quente a R$ 4;00·
ComIda em lilo à RS 6,00'
06 •pos di salada
Sobremesas
ADs c:Iol1i�08, cllII'IISCO
ACeita·. encomendas de carnes assadas aos doni�08'

"""""...............;..;;...........rrt' Aceitarms reselVas pali ,festas ein g.aI .

/

DISQUE PIZZA 371-7154

�. .
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. ClaMiflcados de
.�

I
I�

líllica São C:amilo·
Dr.'Marco. Fernando F. Subtil

11111Il1lll_jHIi.IQlI'l.il.l_1�1i.MI1'iI1�1"lii.II�'111 i
·

....dleln. do Tr.b.lho .. Fr.tur_ .. Urglnel_
Do.n,_ de .Colun., ....G_ do _porte .. Clrurgl_ do Joelho
b.m_: .dm_lon.", dem"'lon." e perlcldleoe
Hol'llrloe .tend.....nto: .:30 lia 11:30 e 14:00 lia 1.:30...

---

Massagista e & Saúde
CURSADO EM' QUIROPLAXIA E DO-IN..

Problemas de coluna - Labirinüte
Desvios Posturais de coluna

Massagem CorretivaAnü Stress
ATENDE-SE A DOMiCíLIO'

Ru<! Jo,lo J,lIllhlrio Airoso, 1877 (ao lado di! Sim Milrino MiJlhilS)
Fone. (Rec'ldos) (047) 372-2088 - JilriJguii do Sul- SC

Ru<! Ernes to Vollmldnn, 161 - Fone: (047) 387-1640 - Pornerode - SC

CENTRO DEATENDIMENTO INFANTIL
Clínica Pediátrica So'o Francisco de Assis

.

�

Dr. Moàcir Zanghelini
.

CRM2997
José AbOio Machailo Filho

.

CRM 3381

Dr. Luiz M. Gonçalves .

CRM 1633 '

..

Dr. Airton L. Weber Silva
CRM 3158

Dr. Denis M. B. de,Araújo
.

CRM3505·
, ,

'_I
Ru. Dr. W.ld.""ro Mazurechen, 67
Jaragué do Sul - SC

.

.

��...... OFTAMOLOGISlA.
� I

--...

..- I,I
1
l

.

I

Ora. Ursill. Konm
. Psicóloga Clfnica
CRP 12/00751

Dr. Odi NJvio AI.ssi
Dentista

Convênio ".Odonto-Jaraguä
,

CR02964

Ora. Marlene I. da �Silva
Nutricionista '

. CRN..22287

Ora. Jeanete Miriam Piske

Psicóloga Clínica � Ludoterapeuta
CRP�12/00937

.

Ora. Márcia N. Gasparini
Clfhica Médica
CRM6294 '-,

Ora. Margar.th F. da Silva
Foneaudiölega

"

CFF4456

Condicionamento' Físico .

-

Nat,.pão. - Hidrogin6sti,;a·
, ,Ginastioa Localizada

ua Prof. Antonio �. Ayroso, .763
Vila tenzi .. Jorcquödo Sul -'SC_

I _
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Vende-se Chevette/8S ou
. troca-se por carro de
menorvalorR$ 4.500,00.
Ótimo

.
estado. de

conservação. Tratar com
César no 372-2.265.

Vende-se Escort' GL
.

modelo 81, vidros verdes,
Ii'QlPadoF

.

.

e

<ieSérnbaraçador. trasiero,
ar quente.' Valor R$
6.500,00. Tratá! 371-
6514 com Junior,

Classiflcacíoe de
"

gasolina CQm som e alarme,

Aceita-se . troca ou faço
ótimo pr�ço à vista Tratar
973�8290.

Anuncie.nos
classificados

, (

de Veículos do
CORREIO
DO.POVO

371-1919

I,

li

CA�ROS FINANCIADOS
Corcel II 80 azul metálico gasolina

R$ L200,QO de entrada
.+. 6 parcelas de R$ 500�OO.

, -

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

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

R$ 500,00

Tratar 973-9.593 -

�:�:eGOl cio";gr:� .. Planos 50 e 60.meses
contemplado • <elIIÍ .19 .

. '.

I

parcelas pagas de R$ Cons6rcio NaciQnal Volkswagen' e Amauri
217,00 por apenas RS Não perca te_po, e venha fazer s,,",a Inscrição,
4.000,00. Tratar com' 'na maneira mal. fácil de conquistar o .eu vef".,
Denispelo fone 372-2295 culo. '

:..,.
.

'ou371-09�8 Ramal 205 ,.

cl Maria Edite.
'._ ro. 04,7- S7UMII

Regat�. �:HONDA

Comér.cio da Moto Ltda.

MOro ANO COR
\ XLXI25S 88/88 Branca

XLXI25S 88/88' Vermelha

eG12S 81/82 Vermelha '

XLX2S0'
.

90/90 Branca
XLX3S0 88/88 Preta

XL 12SS. 93/93 Vermelha
eG12S 89/89 Preta

CB400 82/82 Preta

XLX3S0 87/87 Preta
CG12STItan 94/95 Vermelha

Menegoffi Veículos

• Motocicletas "OKm" 50% tk elitraJa
,

saldo � aJé 12 pagámentos.
• Consórcio tk CG 125 Titan, XL 125 S .CBX ZOO,

JVX ZÓO, XR ZOO, NX 350 em

50 1IU1nsaliJiJdes,
.

éonsulte.

RUAADtLIA ftSCHER, 239 ·,FONE (047) 371.2999
JARAGUÁDO SUL,· se

'.

SsaaCUltmG.c/<i' ::.•,17 .civaChnto fI$72!KJ,00
0laIy500 : 17 ;Bnlmo, ; .R$5.500,OO
lhlCS.: , .87 Veinlln ;.; R$6.000,00
CbMItes., ; .86. v _ : R$4.900,OO
DelReyGil : .86 J:laJa:b � : R$6.ooo,OO
PassaLS� 83. Br.n:o " .R$3.�,OO
Fus:a1500 , _ 75 Doua:b , R$2.500,OO
Fus:a 15OO•.., , ; EI3 :Bordô R$2.200,OO
RenUI G:xdri 68 ; 1!oII:Iô R$3.OOO,OO
�())
)QJ( 250 , s8 ,.Vennelia(I'OIa) fI$3.ooo;OO
)QJ($O , :87 AzU , fl$2.800,OO
)(l.125, .. , : :" ..84 Vermeha. , ;" .. , J!I$1.�,OO
Ocbrdort.b1erk., 88 :.; VenneIla , , ,., . .R$500,OO
Il:kJrda'MnIk. , h ..89 , Pràa. : .. , .. fI$lIlO,OO
0icbrdorMnlk 9,O PrelEWerrrllla .. ,,; .R$650,OO

AUTOMóVEIS " TODAS. AS IlAllCAS' E
, MODELOS J. PRONrA ENIREOAI

ó,nM08 orSCONr08 "'S COMPAS EM DlNtEIRO
PARA NGYoe r USADOSI

R JOINVILLE 2050 ·FONE/fAX (047) 371·1574· 973·97:}3

PROMopteA$

NossoHl .

. , PARAOTRANSPORtE
. ÉVrrlLPARA
SEUNEGÓClÓ

'$
ÁG'IL E SEGURO"

R. Rodolfo Hüfenüssler, 64 . sala 3 fON�:

Centro . Jaruguá do Sul . SC 72 iii2266

.;

,
.

S.nllliI!OL2000 : I'I1IíI � : .:
.

VO� CL IOIIIi1! ,••pnIII.,••••• , , ..
OOL _ � bN_ ....
F_ _ : ; _ ; � ; ..i1
F _bN_ ; ......

CIoII!I..L ;,. .._ .._ ..lnnco. .;..__.._ .._ • .1I

DeIRer .;._... ..bege_L JIl
GoI1.6. .. Ioo_ ..__._.:..__�__.. ..: �__• ....
F1000SS ._.. .._. .. ._..__......
��.__.�---�----------------.-.-��--.-.--.-�.-..JI
V.IOIIIIOI:.X1.& _ •••••__._._. ••_•••;, ..10

:�:::�:::�::::��:.:-_::::.::.:.:.:::::::=::::::::�.:-:.::::
�::.::-.:-:.:-.:-�::.:::::::..::::::-_:-_-.:.:=::::.:-.:.::::
.OInw� � •

1I
. �

==-::::::::�.:-.:-_::::::::-:.::::::::.:-::::::::�.:-.:-:...::.
�NI� � � �

.�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.
FÍlic&. • .;, ._. ._._.__._._._._�.:._._._. ....17.1_
DeIFllyOull__• __._.;"_.__,._.__• __.--.-.--.__._.__•__._,..JJ
CIoI.a..-.--.-.--.--.-.--.--.--_:...--.--.-.--.--.-._�-::a.... .. • • .__ .

�UI..4àL.-.-.-.- . .;..-.-�-_-.--.---.---.-.-.-.-.-------JI
.-

"
,,'

Rua Joinville n" 3573 - Fone (047) 371-9822
JARAGUÁ DO SUL - sc

"Pt. MerIegottllança pra vociramalhor ,promoçio da
'

peças orlglna,la do ano: "PROMOPEÇAS�"' 1+1
UGUE AGORA OU VENHA VlSITAR-NQSI _I DISQUE PEÇAS 371-12811

Menegoiti Verculos
Feme 047- 9710'99
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;GG�",,,,,,,,,
""'_� lEseORT ..

HOBBY"1.0

CqD.,.7

\.

�'PAMPA L 1:.'6
.�
�
,

ENTRADA
,(5

�RS3:480,
!'+34X R$ 384,24**
�;

,

ö

%
Q.
@

�,
S!
<D

s

Na foto omodelo eJdbIdo é c6d. cõd, P804

BllRADA

R$ 2.904'
+ 34x'·�$.320,64"

'

COD. IIDZO

iESCORT'8-,
GL·1.6i

..:.:::••••,__lB_f::::::··1 VERSAILLES
-GL: 1.8i .

�
�'
'tl
�,-
sENrRADA

�RS4.680 , '.

i'+34x RS 51'6,73** ,

'tl
.

iCOD.E'IZ6 .'
�

�
o'

1.·MoNDEo.CLXI._....III� F·10004X2.
H'. D· I<D'ENTRAD '.

.

-g
.A d Fm

m

,wp '.

'

, ,leSe
·11$,11.960

..

§''1'2
E
+"X

j'R$,1.495,00··

,I
<,

Na fofo o� exI:lIdo'é c6d. çód. E326

0%DEJUROS
(l
Ö
1
�COD.K101
""

Na foto omodéIb exibido é c6d: ced, N-10l

.

Av. Mal. Deodoro. 158
.�araguá do Sul - $C

FONE (047) 37'�1777
FAX (047) 3·71.-3235

ÉliRADA' .

R$ 5.400
, +, 34'x �$ 596,23"
Coo. Q3ZO

,ENTRADA

R$ 8.700·
,

+, 34 I RS 960,60"
. "-

coo...,.

�

., �,
Js
:ti

�
�
Q
�
.s,

Q
-"·"AI. ,." ...

" �
NÇJ foto omodeío exbIdo é c6d. c6d. K>2O _ �

�
(5 •

..:::;Jjw.a.�Jfl�i_l.j�.).il,J�f�::::·· � i
c::�
� '�
��
o �.
tl�
o�c
c

� o

.,g
<D'G
��
oe.
"'t; �
<DQ.
� <D

E�� o

§'tl'G�
Na foto omodelo exibido é cõd; cöd. QS24 � g

c o-
-,

-
-- ---- g., •.

o- g, _

,

' �.2 r ..

,.:::::;a.í.®lI.._E.êlllkA�j.JJ1.l4j����}:::·· i�i �.
�.��
;:::''tlQ_
�. � E
15 �.�. -,

g��
� 1; 8'1 .

g 5.ã1 .

�1.I...15
Qi.go
c..C::'-'l
o �.2
ts�-.

- c..��
�Sl�
� Õ §.�c:-.....
õ��·c.�'"

Na ,fQto o modelo exibido é cód. 06d Ml08 � § �
................................__ � 0�

..:dd••�.!.,i.ll_.p:::::··
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- -ClaAAificados de
"

Vende-se ou troca-se wn '

terreno próx. Malwee.
Aceita-se carro, telefone
ou CMa nà praia. Valor
R$ 8.000,00. Tratar 372-
1028 cl Al'mir ou Rua 25
de Julho ao lado do 1785

Pedrl Imóveis Ltda.
ADMITi

coltMTolt DI! IMÓVI!18
INnIU!SSADOS. 1ItATAIt ,

372-1028

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

casa

alvenaria no centre com'
5 quartos, dependência
de empregada, garagem
para 2 carros. Valor R$
39.000,00. Tratar 372-
0525

Vende-se um terreno
pröxímo sallo Vieirell(
na Vila Lalau com

420m2. Valot R$
10.800,00 - Fone 372-
0525.

l"O))IOli>

�A�A 114�rL��A
DIVISÃO DE C,ONCRETO
Rua Jolnvme, 1016 '

DIVISÃO 'DE PLÁSTICOS
, Rua Bem,ardo Dornbusch, 858
MÀTERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Rua Cel�_ P�ocóplo Gomes, 89

r casa dealvenaria com 60m2,
terreno com 420m2 .. Rua JQSé
Narloch (Jaraguá Esquerdo) ..

Preço R$18.000!00 (a combinar)

.. Apartamento de 02 q�rtos .. Ed. '

Cipriane. Preço R$ 30.000,00

,

.. Apartamento de 03 quartos .. E�.
/

Ciprian, .. Preço R$/40.000,OO

..Terreno com 486m2 Loteamento

Papp, proximo ao Posto km 7 ..

Rua 563 .. Preço R$ 20.000,00

COMPREAQUI'- .

INVESTIR EM IMÓVEIS CONTINUA
SENDO O MELHOR NEGÓCIO!

ÉREAL

Assoe. Imobiliárias Jaraguá do Sul

C&l=t' 371-7931
Q7�IM' VEIS RuaAntonIoC. Ferrelr. 187

, 'CREC11741-.J
,

COM'U • VIIDI • 10TIIA • ADMII.IU • IICOI.OU

CASAS
� Sobrado c/31'0m" (Rua 36 - Pr6x. Apa. - PlsclnalSaunalGar. 3 vagas/�emI-MobiI.) - R$100.000,oo 'Acelta h!(Neilparcelar'
, Sobrado c/300m" '(Rua Corndo RIeg.1 - Pr6x. F.rro Velho Mar.dlaI) - RS 120.000,00 'Acelta 1m6f.1 menor valor /carro'
, cae. aIv. c/200m" (Rua Vitorino Slrilgarl - Pr6x.W.g 1- com pleclna) - R$ 70.000,00 - "Troca por apartamento'
, cae. aIv. c/ 110m" (RuaCristinaBautr, 01- Schroedtr - Prbx. SI!IIo Borchardt) - RS 26.000,00 'AotIta carrolP.celar·
, Casa aIv. c/100m" - T.rr.no c/8.582m& (Rua Prlnceea I..bel - 547 - Schroeder) - RS 80.000,00 'Acella P:'Celar'
, cae. aIv. c/180m- 'NOVA' - (�'T1JBA - 5 quarto. - 2vg garagem - 80 mie da praia) - RS50.000,OO 'Aceita P.celar·
, Casá aIv.'CI 140m" (Rua Urbano Rcea - 4 quarIos -Nova Brá811f1i)RS 36.000,00 'Acelta carro at4 RS 8.000,00'

APARTAMENTOS
'

, I

, ..

, Res. Amlzad. (2 qtos + garag.m - bloco 2 - 3° andar) - RS1S.000,OO + 265,00 plm's CEF - 'Acelta carro at4 R$ 8.000,00'
, R.s. �Izad. (2 qtos � garag.m - bloco 2 - 3" andar - R$18.000:" 20S,OO plmi. 'CEP- 'Acella parcelar/carro'
, Ed. Schlochet c/158m- (1 sult. + 2 qtos - cozi""" montada) - RS 50.000,00 + Fnanç. C'EF ·Pr.slaçAo R$ 301,20 + 8 anos'
, Ed. Argua (cober,tura Duplex em altlssimo padrlo - Toda moblHada + bibfiot.calberzlrtioAar.lra, .tc) • R$ 1611.000,00
, Ed. Carvalho c/184m" (1 suIte' + 2 qtos - Má.t.is .mbutldos) - RS 70.000,00 + Rnanc. 'Troca p/ apto BaI. Carnbori(J'

/, Pr6dlo/� cons"uçIio na rua �a CEF - Aptos c/ 2 • 3 qtos + 1 ou 2 garagens. En"ada + Financ: dlr.to. En".ga jurflol98
, /',- TERRENOS'

, T.rr.no c/ 27,é75m" (AMIZADE - Terreno p/lncKlt"la • ToIIIImtnta piß) - RS 360,000,00 ·Ajltlta ParoeIar/Cetrollm(NtI,·,
• T.rreno c/ 801m" ,(OonclCIIIÍInIo Alal4l.. - J.,agu.·E,qu-:do) • RS 32,000,00 ou ·Aotlta oerrotTeI.fcntlParcelar·
, Terreno c/ 737 m" (Rua p.dro Frlnc:k.n - pr6ic . .,tlga rod�.rla) - Sem.nle _Ita permutar p/ pr.dlo
, Terreno c/1.700 m" Uha da Figueira - Pr6x. Ponte Nova daW.g II - RS 35.000,00 ou ·parc.lado"
, T.rr.no c/302m" (Jardim C.nten6rio - Aolado daWeg II) - RS 12.000,00 ou ·Parc.lado·
, T.rr.no c/ 80Sm" (Rua doe Imlgrant•• -- Ac...o da Faculdad. 'FERJ') - RS 16.000,00 'Acelta Parcelar/Cetro'
'Terreno' c/-12.726m" (Schrot<!er - q500m da Av. Oa.t.lo BrinCO) - RUO.OOO,OO ou·Parc.lado·

, 'nrrtnOt c/ 760 • 1.0oom" em Sohroecler (Rua VaI.nln Zoz - Pr6x. Cd'glo Ml�1I Couto) - RS 8.000,00 cu ·paro.lado·
, T.rrenos R•• ldendal H.r,rlqut Behlng (pr6x. Sallo Amlzad.) - A parlt d. RS 10.000,00 ou ·Part.lado·

•

, T.rrenos Lot.n.nlo Plazera I (Ilha da Rgu.lra) - A parir d. RS 8.000,00 oU .ntrada R$ 2.000,00 :.. saido parcelado
"

T.rrence pr6x. FORUM (Rua 172 - ArtlU' Gumz 'Lado Dlr.lto·) - RS 36.00,0,00 ou 'Parcelado em a" 10 '1( ,
,

, Terrenoe Lot'lm,nto G.rmm (Santa Luzia) • A partir d. RS 7.000,00 ou Enhda RS 2.000,00 + Saldo Parcelado
GALPÖElCHÁOARAS
Galplo c/ 8oom" + ca.a AI. c/233m" + 'terr.no plano c/28.640ml (Santa Luzia-O.n"o) RS 140.000,00 ·N.goc:ltvtl.· ,

OI'cara c/180.000m" (Ellrada Garlbll<ll - 15km do oenlro - N_nt•• :.. ca.a antiga... RS 80.000,00 ·N.goc:ltv...•
OIécara c/l1 O.OOOm" (Ellrada Garlblldl - Albelrlo dOI HÚ"tgaros -12km do cen"o - RS 20.000,00 ·Ac.IIa oasa'
OIécara c/12S.000m" (Rlbelrio Grand. - Pr6x. N.reu - Casa alv. Ranch08lÁgua pr6prta) - R$ 120.000,00 ·Parc.lado·
OIécara 0/ 1.84O.300m" (R.ftor.stado com 400.000 palmitos, Pr6x. S' Salto da O.I••c - Schroedtr) - RS 1S0.000,OO
OIécara c/ OS.Ooom" (Schrced.r - Braço Sul - Com caealranc:ho. - Toda pI_) - AS 50.000,00 ·Ac.IIa ParCelar'

Não p.rca .sla oporklnldad. ---- R.sldenclal "Harrl Marquardt' Pr6x. Mtllhas Malw.. (20OmIe ap6s)
• Esalo .nxaimel/G.rinAnico Prazo d. enlr.� pr.yoe ftxados at6 13 d. outlbro d. 1905 (.m r.als)
• :2 apartn.ntos por andar

' '

, 2�arios + 1 suite + garagem,
.. ParlAliro eletr6ricoiPlay-grCllnd

R$ 2S,OOO,OO
R$12.000,OO+ 12x1.333,OO (FIXO)

,

À VISTA

PLANO 12

Blocos Tempo

• II Elocos de apartam.",os l,2e3 10m.se, PLANO 100 • '- R$ 8.000,OO+100x300,00'
, Uma churrasqueira pl bloco 4,5 e 8 13 meses

'Área totai-112m" 7, Se 8 16 meses Aceita�s. nillllirada: carroimotoAtI.fon.lparcelar
08S.: S.r. sort..do 'nh os 53 oomprador.s - 1 (um) APA,FfTAMENTO QUITADO (apto. rIl 54 - Eloqo O)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VEND'E,

�
.�- ��. '. - d1APARTA�:NTO ��

Rua Eleonora Pradi - 1 Q andar -

Dois quartose demals
dependências _. R$ 21.000,00
ent. -+ R$ 200,00 finananciado

c:::::::J, .

PRÉDIO
R. Preso Epitácio Pessoa, 272
03 apartamen tos
02 salas comerciais
R$ 265.000,00

APARTAMENTO
Rua João Picolli - 1Q andar -

Suíte + dois quartos + dep.
empregada
R$ 48.000,00

APARTAMEN Iv
. Av. Mal. Deodoro - 2º andar
Um quarto e demais
dependências

, .(

"E�
��::;:::ii

CASA DE ALVENARIA
Rua Max Eugênio Ziemann, 223
Suite + dois quartos + dep.
ernpreqada - R$ 85.000,00

CASA ALVENARIA
Rua.Mària.U. Mascarenhas
Figueira - l'rês quartos
\R$ 35.000,00_• i .OPORTUNIDADE·

I i i I CASA ALVENA'RIA
1 , ' I Rua: José Menegotti, nº 277 .

I'i I Terreno: 8,21,56m2 � Casa; 223,40m2
.

03 donnitórios - sala jantar - sala .estar '. .

I.· i I

copa _ área de serviço -, garagem - biblioteca _

I , ' I cozinha. - R$ 40.000 entro + 30 x R$ 2.000,00
CASA
Rua 470, próx. WEG II - Dois
quartos e demals
dependências - R$ 25.000,00

CASA ALVE,NARIA
Rua SC-301 :- Agua Verde
Três quartos + dep.
lemprega(ja - R$ 4�.000,00

, .

t::::I

TERRENO
R. Francisco Zacarias Lenzi
frente 15,00m fundos 15,00m
lado direito 32,00 lado esquerdo
32;00 - R$ ß.500,00

TERRENO
R. Arduino Pradi lote 49 área
448,00m2.

.

R$ 11.000,00

CASA ALVENARIA
R. José Picolli,' 290 6. Estr.
Nova - 2 qtos., sla, copa,
cozinha, bwc, lavanderia,
garagem. - R$ 40.000,00

t::::I

TERRENO:
. Rua Eleonora Sàtler Pradi cl
área de 396,OO.tn2

-

R$ 20.000,0�

"

TERRENO
Loteamento Flávio" V. Lenzi
cl área de 420m2
R$ 9-000,00

CASA ALVENARIA
R.Rudolf.o Ziemann sln2 pr6x.
Etalan. 1 surte, 2 qtos., sla jantar,
copa, cozinha, área serviço, bwc,
churrásq e garagem· R$75.000,OO
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CORRElODOPOVO � 8 ... C�ASS'IFICADOS ,DE IMÓVEIS

EMPREITEIRA DE MÃO 'DE OBRA E.lP
Projetos e Consruçõe«

.

.

Faça um orçamento sem compromísso dos nossos preços!
Profissionais especializados em coberturas, cerâmicas e

construções em geral. Além de gànhrnos preços, você ainda
,

ganha o projeto

Valdec:ir c.. Filia - CREAlSe 38.400� 1

AV.\GETÚLIOVAlGAS, 689 ..SALA 1 .. CENTRO ..FONE: (047) 371 ..5033

Imobíltáría
Menegottí CRECI550-J

,

, .
'

I

VEJA SO ESTA OFERTAI
�

/,
-. . : . ,

Otlma casa em alvenàrla com área de 350m2 localizada no Bairro
Vila lenzi contendo 2 sultes. dependência de empregada, sala de'
visita, sala de jantar, lovobo. escritório, cozinho. lavanderia, gora-
I gem, contém tambémalarme e portöö eletrônico.

.

Terreno com área de 900m2•
Iudo lsso por apenas RS 100.000,00 � estuda-se pr.oposta� ..:

,

" 'i
. '_

CASA EM ALVENARIA COM 70,OOm2
Localizada. na Rua Victor Rosemberger n2'l.134 '(Vila Len�i)
Terreno com 3.769,00m2• Valor RS 47.000,00 negociáveL

CASA EM MADEIRA"

t.ocalizada no bairro São Judas com área de 90,OOtn2• Terreno
j

579,15m2.Val.orRS 20.000,00.

AV_ MAL DEODORO DA FONSECA. 855
ED_ MEHEGOTTI - 1') ANDAR - SAlA 107/108

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

, ,
,

Tudo em mármore e granito, soleiras, pias, tampos de bal·
cões e·mesa. Túmulos" acabamentos em geral.
ORÇAMENTO SEM �MPROMISSO
. / '

,-',
..

BR·280 Km 60 (Antiga in.talações da Marmoraria PrOsse).
'Guaramlrim - SC -'Fone: 73-0162
'. _." \

..
, ,.�--�----------------------------------------�

,

-SCIIOCBE'
11C)NI�' , «)47:J)

.

:J7:1�():J25
, Rua Atha'násio Rosa, 1645· Guaramirim·· SantaCatarina

Fábricade Calhas
Indu$trlait

eResidencial.

r ,

J'� S.ANTO·S
Comércio de Materiais de Construção e 'Iransportes

,-

-

MATERIAISeLÉlRlóOS-HlpRAuucps
'"

TUDOPARAVOC� CONSTRl:JIRDESDEAFUNDAÇAo ATÉO ACABAMENTO
\

-

VILA

'7l:
• Casa em financiados·'em 1 ° 'meses 'casaem BAEPENDI-
alvençuia cl· - Próx. a Rádio alvenaria, cl 3 Terrenocl

110,m2 �rasjl Novo quartos 490,40m2

RUA_ BERNARDO
,

- Casa em
'

Marquardt - Terreno cl ,DORNBUSCH
Casaem .

, casa em Terreno er 542m" o

Alvenaria cl .

'
, aivenarla cl 2

- Terreno' cl 3.000m2 - próx. Cuturne alvenariacl casa em alvenaria.

130;OOfTl2 qutos +'1 ,Schmidt, frente pl Walt�r '

písclna, él PREÇO: 50% an·

suite Irada 8aldo' am

Maquardt �m·30jOOm 235,46fTl2 a!á 10 .

. ,

SÃo. LUIZ GONZAGA -
CENTRO·

Casa em Terreno cl
- Sitio cl

Rua Princ:i'pal '(4 'lotes qé Apto: c/02
alvenaria cl 45.000,OOr.n2- , quartos

o 318,50m2. pröx. a.Ceval
'

frente) cl aprox, 400,OOm2 demais90,OOm2
cada lote.: , dependências

Terreno com
1 :3@5m�- Rua
29 de Outubro·
próx. a Javal

NOVA
BRASI'LIA
Terreno cl
3.411,50m2

Casa Élll}
alvenaria cl
3 quartos

em alvenaria cl
181,OOm� ,

"
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VIDA ROTÁRIA

'Arquiteta/ala no Rotary de Jaraguá
" ,

."

Gente & Informação·
RELIGIÃO

A oonfinna�o de VIrian SChÍlíöckcl Buetger
Curitiba - Realizar-se-ä no

próximo domingo, 22 de

.

outubro do ano em curso, a

Confirmação na Igreja Martin

Luther, da jovem Vi",an, filha
dos jaraguaenses Irineu e

Rosane Beatriz Schmöckel

Buerger, sendo os convidados
recebidos após a cerimônia no

,

Jaraguá do Sul - A arquiteta 'projeto às novas realidades, de restauraute Dom Antônio

Ruth Bergmann, representante, modo a que em 2010 tenhamos
-

(Adega), na avo Manoel Ribas,
do CPL, - Centro de Profíssíonais uma Cidade com ambiente de vida 6121, em Santa Felicidade.
liberais, compareceu ao Rotary condigna igualável aos das
Club de Jaraguä do Sul, o mais demais cidades que não

antigo da região do Vale do descuraram da urbe como Um

I Itapocu (D-4650), falando na todo ideal para uma vida global
oportunidade do, 'Projeto Ja- daquele tempe, A foto feita na

raguá 2010', de que parti- ocasiãe mostra a 'mesa princi
ciparam vários rotarianos. Se- paI, a arquiteta,Ruth Borgmann, ,

gundo se sabe, pessoas in- o presidente Douglas 'Faria

tegrantes, do projeto reúnem-se Correa Anjo e o secretário

periodicamente" adequando o Joaquim Salles.

Mostra de arte
emGuaramirim SOCIAIS

I

A foto que acompanha a nota
auspiciosa mostra,um instante

de um'encontro na capital do
Paraná, vendo-se os pais'
Rosane Beatriz Schmöckel e
Irineu Buerger, o. irmão

Aadreas, a avó Brunhilde
Mahnke Schmöckel e a Vivian
que.ora é destaque cOIIÍ a sua

,

confirmação' pela Igreja
EvangélicaLuterana. Parabéns
à Vivian!

Parabéns à amiga
Sayonara Reali,
filha do diretor da,
Rádio Brasil NOVQ,
Carlos Alberto
Reali e de Cintia '

Reali que
"

completou mais um
ano de vida no

último diaIõ

Iniciounesrasegunda�' fessoraMaria dePátíma As Bodas de.Diamante do casalBoss''feira, no espaço cultural. Mateus Ossoski. O,
. da Caixa Econômica horário de. visitação é
Federal deGuaramirim, das 10 às 15 horas. A'
uma mostra de arte, mostra prossegue até o

,

,

coordenada pela pro-. día 27 destemês.

,

Curttlba - No dia 28/9/ para a família do CqRREIO
1995'1 transcorreram as Bodas· DO POVO honra muito espe
de Diamante do distinto casal

'

cial poder noticiar, sei bem que
Ewaldo Heins Boss e Carolina tardiamente; contudoos 60
Hess Boss, o que constituei anos de casados repercutirá

r---......-------......------....;...,,--.....;.-----......._---.... ,intensamente em nosso meio,
visto que o casal jubilar residiu
longos anos nesta cidade, onde
se fez credor de uma série de

assinalados serviços que os

enobreceram como bene
ficiaram a "Pérola do Vale do

Itapocu"
.

e hoj e o Senhor
EwaldoHeins Boss goza do

direito Outorgado pela Câmara
Municipal de Jaraguá do Sul,

VESTINDO VOCÊ
OECORPO INTEIRO
GETÚUO VARGAS,' � �
FONE: } 72 ...0460

que lhe conferiu com todo o

mérito a qualidade de "Ci
dadão honorário de Jarag�
doSw"., -.

A persever�ça do distinto
casal de alcançar objetivos
algumas vezes' quase inatingí

, veis fazem-se credoras' de nossa
mais

_

absoluta consideração.
Cumprimentos à senhora

Carolina Hess Boss e senhör
Ewaldo Heinz Bosse pela
passagem de suas bodas de dia

mante, com os votos de muitas
felicidades e renovadas ventu
ras. (E.V.S.)
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CoRREIODOPOvo'.8 ' JUVENTUDE Jara�á do Sul, 18 de outubro de

REPÓRTER · MIRIM

AIDS
Como vai meu caro amigo Braulio. Hoje estarei a falar de um assunto

muito sério, e para conquistar sua 'atençiJo, 'iniciarei o meu texto discutindo
os dois 'lados da polêmica do "Braulio". Isso ocorre para que de uma

, forma descontraída você chegue ao clímax do texto onde relatarei a crítica

situação da cidade de [tajaí.
'

A pol€"Jica doBraulio é�ercada por dois lados, o lado ruim que humilhou
muitos cidadãos brasileiros e o lado bom-que com a polêmica a propa
ganda teve muito mais. destaque; vamos falar separadamente:
'O lado ruim: Foi um grande erro do ministério da Saúde ter usado um

nome próprio para o apelido do "ârgão" masculino. Tanto isso é verdade
que mesmo depois de tirado do ar as propagandas, só se fala em Braulio
quando é feita uma "brincadeira"; Agora entre nós se o ministro da Saúde

I se chamasse Braulio Pinto, o único nome que' não seria colocado na propa-,

gand� seria esse.
"

,

'

O lado bom: Com a polêmica lançada e os jornais dando a maior corda
todos prestaram mais atenção na .propagandd e a mesma se tomou mais
popular. ,

'

'
, , '

",
Esse foi um ladomuito bom, inclusive, em um estado como Santa Catarina

'que possui a cidade com o maior tndice de contaminados com Aids do país
(por grupo de habitantes). Itajáí no litoral catarinense registra a incrível
marca de 394,70 casos de Aids para cada grupo de 100.000 habitames. É

,

importante lembrar ti todos que em Navegantes são 97,45 em Camboriü
233,42 e em Itajaí 394,70, enquanto a média nacional é de 52,40 (para
cada grupo de 100.'000 pessoas).

'

É isso aí caro jovem, o triângulo do HIV (Itajai, Camboriú e Navegantes)
está cada vez mais perto. _

Gostaria de lembrar ao jovem que ao meu modo tfe ver a AIDS é a pior
doença que -existehoje no mundo. Isso por que 'você sabe que vai morrer

, daqui a um mês, um ano... e lião pode fazer nada para impedit: I

Pense bem o que é mais importante, alguns minutos de prazer ou sua
vida toda. Não pense muito, não demore o HiV,po.de estar em "qualquer
lugar".

'
,

' , .

',���--------------��

'Poema

Brincadeira x Trabalh
Antesde crescer.Briliéando;

,

Sendofeliz.
Mexendo;,o bri"quedo;
Sempre que quis.

,

O lazer é importa"te;
Isso nos/azbem.
M4Sépreciso lembrar�te;
Poisaspessoas sópensam em'

o sedar "bem".
'

Na infência brincamos;
É uma coisa esseneial:

,

, ,Mas quando trabalhamos;
Wva coisa crucial

. Depois que crescerfica difícil;.
Brincar.
É umartifício;
Quesóacontece "0 so"har.

A criança querpular;
QUersemprejogar.
O adulto trabalhar;
Ele sópensa em ganhar. OCORREIODO,POVO;

lVesta data tem que comemorar;,
Pois édia de quem é "ovo;
Egosta de brincar

A cria"çapode até trabalhar;
Mas nãopode esquecer.
De brincar;

\

Literatura:
,

Toda semana estamos apresentando livros da coleção Vaga-lume;
os desta semana são Confusões e Calafrios de Silvia Cintra Franco; A.
Vmgan:ça daCobra, Margos Bagno;

" ,

,

Para o jovem que gosta de aventura o livro Dez anosno mer, di,
família Schurmann.

E para.e'adolescente umlivro aindamuito procurado éConfissõeS;'
'de Adolescente, deMariaaaMaria.

Destaque da semana:
O destaque desta semana é AYmgança da Cobra. Nino e MariinbaL,

, enfrentão situações perigosas e intrigantes para àjudai Otto a proyl'
sua inocência (Otto era um velhomorador que faziaremédios case�J
Esta é uma misteriosa história em que toda a atenção é neressária.i
pois o veneno da cobra pode estaI: em qualquer lugar!

- '

'��' ,

Cinema: CmtinuaemexibiçãonocineMülleremJoinviUeó�',
filmeMortai Kombat

'

, �"

Osmelhorescombatentes da terra são chamados Bata lutar C()nU'Íf
os inimigos do planeta Outwordl, o futuro da terra está emjogo. o ,,'

Com Chistopher. Lamber, Robim Shou, Linder Ashby. DiIeçãOM"
Pa\d ,Anderso�.

' '., ,

,

"

.

� A
Vldeo:'O Video recomendado estasemanaé StreetFgbter aú1� ,,�

batalha. Gênero: ação e dura apenas 95 minutos para quem gosta�, ',�

ação este é imperdível. Lençamento.
.

,/

"

Recados

Paulinl;JoHlitzki
, Te adoromuito,muito,muito!
Alguém.
Jackson!

.

Você é muito 'legal mas por favor não com a Abeli Martini né?

Beijos carinhosos-alguém! ..

Keka

,

Parabénspelo seu ani ..ersârio!A festafoi demais!
Thiago

'
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DROGAS

Traficantes estão namira da Mais=: detentos se��
,

l�'" J �

d'
.'

S I transfendos
dopresídIO

P·O lCla em Jaragua ou. Jolnvílle - hoje à tar�e.. o afastamento do administrador

administração do presídio de Ontem, Nercolini voltou atrás e,

Joinville vai transferir mais doze' autorizou o retomo de Espíndola
detentos. Eles serão, recambiados no cargo do presídio.
para Criciúma. Agora já são 43 Versão

presos que deixáramopresídio de Para Juarez Espfndola, o

Joinville depois da rebelião, que pedido dos presos para af�tá-lo
começou no sábado passado. do cargo, é para facilitar o tráfego
Ontem foram 31 presos en- de drogas dentro do presídio. "Bi
caminhados, à Curitibanos" no apenas faço meu trabalho. Isto é
oeste do estado. irregular e não permito. E se

Até' semana passada.. 218 reclamarem, vou abrir o jogo de

detentos dividiam um espaço para quem é o maior interessado no

apenas 75 presos. Por isso, na tráfico, fora das celas", afirmou.
,madiugada de sábado, alguns . Até o final do 'mês, o admi

prisioneiros. colocaram fogo em nistrador : do presídio deverá
colchões e destruíram as portas transferir mais presos para os

, das celas. Eles pediam a saída do presídos estaduais, entre eles, Sã�
administrador do presídio, Juarez Bento do Sul.

Espíndola, alegando que sofriam Precariedade

agressões. por parte de policiais, Em Jaraguá do Sul, a cadeia
à mando de Espíndola. O' pública também está superlotada. '

secretário de Justiça e Cidadania Só este ano, duas tentativas de
dê Santa Catarina, Samuel fuga j� foram evitadas pela po
Nercolini, assinou documento, na lícia. O prédio já tem mais de 50

segunda-feira (12), oficializando anos.

J araguá' do Sul - O alto

, número de consumidores de co

cafua presos. nos últimos meses,

levou a polícia, juntamente com

o Ministério Público, aestourar
vários pontos de venda de dro-

gas, em

Jaraguá
do Sul.

JIISIII0/6.16.
tlJlldaolldo
1I'06tOIlI.

De janei
ro até se

-tembro,
segundo' pl.stJS .m JS
o l_)romo-'

'

ter de Justiça da Vara.Única dé

Jaraguá, César Grubba, mais de
cinco traficantes já foram presos
. um condenado 'há 3 anos e 6
meses de prisão -, e foram

ill'eendidos mais de 1 quilo de
cocaína. "Desde que prendemos
o Iosé Carlos de Pinho, em

fevereiro, começamos um

programa de combate ao tráfico",
explica Grubba, acrescentando

que o delegado Odilon Claudino

dos Santos, responsável pelo
departamento de entorpecentes da

delegacia, possui mais mandatos
de prisão de traficantes.

JOINVILLE

Erider·90:
Rua Procópio Gomes de C)liveira, 1149
Sala 01 - Jara9u� do Sul!" SC

��=
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do Sul,

: ,

JASC (1)

Sem dinheiro, FME- espera Lenz; fica em quinto IJ
-

12
-

'. ·

-

mu·ndial em LakeHavas
chegar entre os _ pnmelrOS Lake -Hava.�IEUA - O

jaraguaense Alessander Lenzi,
único piloto catarinense que

disputou o mundial de Jet Ski, em
Lake Havasu, no Arizona (ÉUÀ)
ficou em quinto lugar na categoria
free style amador, entre os 18

pilotos' que disputaram a prova.
Ele foi o melhor brasileiro clas

sificado na competição. As provas
foram realizadas domingo, no rio
Colorado, reunindo 900 pilotos de
28 países.

Lenzi é o atual vice-campeão
na categoria e lidera o cam

peonato catarinense na mo

dalidade. Ele já é um dos can
didatos ao título do estadual.

'

J araguá doSul - "Pela
atual crise financeira que estamos,
passando, se conseguirmos repetir

,

a campanha do ano passado, está
de bom tamanho". Esta foi a

decla-
ração do IItletos 116D
presi-'

'

dente da ·lleillom
Funda- -I-.�,_
ção Mu- .,.,.,.,.,.,.,.,,.,,..

nicipal pOlO ti JOSt
de Es-

portes, Jean Carlo Leutprecht,
referindo-se a colocação, de
Jaraguá do Sul nos 35° Jogos
Abertos de Santa Catarina, que
acontece em Rio do Sul, entre os

dias
_

26 deste mês
-

a 5' de no-

vembre.
, Sem dinheiro em caixa para

'Contratar atletas - de: outras

cidades, Leutprecht afirma que
mais de 60% de toda delegação
de Jaraguá do Sul, tem .idade até
17 'anos. "Vamos' usar prati-

, I ..

camente a base que foi aos

Joguinhös Abertos -deste ano",
disse o presidente, acrescentando
que a maioria dos municípios
também deverá manter a base dos
joguinhos. "Hoje o custo para

AIA Rei"ddo AlU, fI20 - Stola 02
Próx. Supermercado B .. ith..upt
11-6833 - �ag ui. do Sul- �C

.

Leutprecht: fica difíci! o esporte 'S�breviver na ",is�
contratar um atleta 'adulto', torna"
se caro", ressalta.

Corte
"Estamos treinando inter

namente. Deixamos' de fazer

amistosos e participar de carn

peonatos, estaduais, por falta de
, ,

dinheiro", afirma Leutprecht. A,
prefeitura cortou mais de 25% da
receita destinada a PME.
A .delegação de Jaraguá do Sul

. que vai a Rio do SuÍ é de apro
ximadamente 110 pessoas, man

tendo esta média desde 1985.

��SG (2),
,I
", / _ • ADJIFME/Darpe

Blumenau ,sera omaior fica em 2° lugar:
adversário na I" fase.

-

No vôlei fe'mini no , estão

no Sulamericano
I' ,

sorteadas .no próximo dia 26. quini.

JET SKI

Lendfoi omelhor brasileiro l1li

,

todo 1It'flndial reaIizoJo nos EUA

BIGICROSS

Dois-títulospara a equipe
Selecta Algemix no RGS

São Leopoldo - A equipe
Selecta Algernix; de Jaraguã do
Sul de Biçicross, conquistou dois
títulos ·de primeiro lugar nos

campeonatos Sulbrasileiro e

Sulamericano, realizado em São

Leopoldo_0io Grande do Su1, no
final de semana passado.

No Sulbrasileiro, Cristiano de

Souza, de Rio do Sul, que corre
-

pela Selecta Algemix. conseguiu
o troféu de campeão na categoria
cruizer 16 anos. Riam Meirelles,
Bárbara Bier e Giovani Junkes

conquistaram o vice-campeonato.
Já no Sulamericano, reunindo

1· Cristianode Souza
,

(Cruizer 1 6/17 anos)
2· Riam Meiralles

(Cruizer 14/1-5 anos)
2· Bárbara Bier

(Damas 10/11 ános)
"2. Giovani JUAkes

'

(Júr1ldf illlno!J)
5· Salete Morettf'

50 Juliano Juri<es
(Damas i S !!�.)

Jaraguá do. Sul - O I Torneio
Em três modalidades coletivas, Blumenau, Jaraguá � Criciúrna; Sularnericano, reunindo as três

na primeria fase; Jaraguá do Sul As duas primeiras cidades melhores equipes do vôlei femi
enfrenta uma. das mais fortes continuam no Jasc, No feminino, nino, na categoria juvenil - So
cidadescandidatas ao títúlo dos a equipe base dos joguinhos, gipa (RS), São José'{l'R) e ADJI
Jogos Abertos de Santa 'Catarina: enfrenta Rio do Sul e Faxinal dos ,FME/Darpe (SC) -, 'realizado,
Blumenau. Guedes. O futebol' de salão, na neste fina! de semana, em Jaraguä

O Congresso Técnico que chave D, também cla�sificam do Sul, mostrou o alto nível
definiu as chaves pará a duas equipes: Jaraguä do Sul, técnico das equipes campeãs dos

competição, foi realizado sexta-
_
Otacílio Costa, Xaxim e Aurora, respectivos estados.

'

feira passada, no escritório da brigam pelas vagas: Já no tênis Na classificação final, o São
Comissão Central Organizadoro, de mesa masculino, Jaraguã en- Jose, do Paraná, ficou em pri
ein Rio do Sul. No bolão 16, além frenta três, fortes equipes: Blume- meiro ll!lg� depois de vencer, por
de Jaraguä, .estão ainda na chave nau, Jo inville e Florianópolis e, 3 sets a 2 a equipe jaraguaense,

-

A, Itajaí, Indaial e Blumenau, .no feminino, estão Blúmenau, que ficou em segundo lugar. A
Nesta.modalidade das�ificám-se .Concórdia, Lages e Jàraguá. Sogipa, do Rio Grande d� Sul,
os três primeiros. colocados. '0 - Além destas modalidades, chegou na terceira colçcação.

. cruzamento, na segunda fase, Jaraguá do Sul participa ainda no
"

Os destaques. da ADJ/PME!
-aponta o jogo entre o primeiro e atletismo, xadrez, -natação, tiro Darpe foram as jogadores Da
o terceiro colocado desta chave. carabina e karatê, As chaves serão. núbia, Fernanda eTatiana Rebes-

( Boys 12 anos)
r Robson Teiles
"' . (Crui:zer 1 6/17 anos)

T' Joice Moretti '

(Darnas 1211-3 anos)
8· Salete-Moretti

- -

(Cruizer3S/39 anos)
8· Jeremias Correia

(Cruizer 30/35 anos)
Todos os Pilotos Integram a equipe
de Jaraguá do SUl, SelectaAlgemlx

, 'mais de mil pilotos da Argentina!
Colômbia, Chile, Peru, Uruguai
e Bolívia, o destaque ficou para
Robson Teiles, na' categoria
cruizer 16 anos, que ficou com o

título. Teiles não conseguiu bom

resultado no Sulbrasjleiro, ehe-
'

gando na sétima colocação.
Outros pilotos de Jaraguã que

subiram no pôdium, foram

Bärbara.Bier, Riam Meirelles e .

Salete Moretti. Cristiano de Sou- '

za, campeão na outra competição
ficou em oitavo lugar. Giovani
JunlCes não se classificou entre OS

.

oito primeiros colocados.

CLASSIFICAÇAO
SULAMERICAN- -

1 ° Robson Teiles
(Cruizer 16/17 anos)

2°,Elárbara Bier

, (Damas 10111anos)
Gi) �iam Meirelles ,

(Cruiz.er 14/15 anos)
3ó Salete Moretti

_

(Cruizer 35/39 anos)
4° Röbsólil Meirelles '

,

(Júnior 16ano�)
5° Salete Moretti

-

,

(Damas 19'�OS)
SO Cristiano de Souza

'

(Cruizer 16/17 amos)
go Juliano Junkes ,'),

(Boys 12 anos,

Todos os pilotos Integram a �IP"
de Jaraguá do SUl, Select,Alg",,1t
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QuatroJogadores. disputam Fla-Flu revive final

'd
.

.

.

'. N '.' ..' . do Carioca hoje à noite
.

uasposlçoes nomelo-campo se�::�:::�a;.!,,;: :;;:ir:':�l� campanha

J
'

FoIoI:f>"__-'.1DIIm'CP mais emocionantes do futebol Já o Fluminense, que também
,

aragu'
.

do Sul - Pelo clube sorteará uma bicicleta, neste brasileiro em campeonatos esta- realiza sua segunda partidaepela
menos 'quatro jogadores estão jogo. . duais, entre Flamengo e Flu- 2a fase e está garantido no quád-
disputando duas posições no Â desclassificação para o minense, decidindo o· Campeo- rangular final, joga sem preocu-

meio-campo, para a partida de ..

)
Caxias no Brasileiro, série C, ,nato Carioca/95, poderá reviver pações, Joel Santana tambéJt não

hoje à noite, contra o Joinville, O revoltou a djretoria do Juventus. hoje à noite, o principal clássico .terã problemas' para escalar a

Ú' n i c o "Não foi o Caxias que nos .

do país. As duas equipes jogam equipe. A diretoria do Flamengo
conf i r-, .

"'.dQ,.l�....tA desclassificou, mas sim a arbitra- pela segunda rodada do Cam- espera conseguir, ainda hoje à

mado é VI r '/;, "..
'

gern", afirma o presidente Ângelo peonato Brasileiro. 'tarde, uma liminar da justiça
Carlinhos d.'IO/o,

,

'Margutte, referindo-se ao dois Flamengo, que jogou só urna carioca, autorizando a realização
Marin- gols da equipe gaúcha, que se- partida no segundo turno, venceu da partida no Maracanã, O es-

gá. O Iwe/llllS bl/StO gundo ele, teria sido irregulär, e o Criciüma por urn a zero, joga tádio está interditado ��sde a fi-
técnico ''';'A, ,I..,JIJ"�L"",

.

o árbitro paranaense José Carlos completo. O técnico Wha- nal do campeonato estadual por
Joubert \ ,.,..fillln.","'"

'

Neger validou. "É uma pena para
.

shignton Rodrigues acredita na falta de segurança no anel supe-
Pereira urn clube que vem realizando' urn recupe-ração da equipe nesta fase.: rior. ii..

terá que definir as duas vagas para trabalho sério e chega na hora da
a posição entre Charles, decisão, é atrapalhado por uma
Alexandre, Viola e Paulo Silva. pessoa que não tem as mínimas
Na zaga, o treinador mantém os condições para apitar uma partida
jogadores que iniciaram jogando de futebol", define o presidente-
centra o Caxias, domingo:
Márcio, Altair, ' Mauro Ovelha e JUNIORES
-Luisinhc, que vem se recupe-' S·

_.
.'

b '1'
_

r

rando de uma lesão, mas está ,'lma,'O. quoer 11,'ea
'

l. uaçaoconfirmado. No ataque, Pereira
também confirmou Eduardo,
Barbosa e Toninho. '

-

t A'
�'

�b -. ÀA partida com o Joinville, às con ra O Val no sa 'uaO
21 horas, é pela terceira rodada
da Copa Santa Catarina. Além
deste 'jogo, Marcílio Dias' e

Internacional se enfrentam ein

ltajat Neste grupo, Jec eMarcílio
Dias lideram 'com quatro pontos,
énq\Janto, o Juventus estä na

.terceira colocação, com três
pontos. O Inter'ainda não marcou

nenhum ponto. A diretoria do

LUTA

Jaraguá do Sul - O técnico
Simão Satumino, ·da equipe
juniores do Juventus, vai exigir
maior empenho dos jogadores na .

partida deste sábado, contra o

Avaí, no estádio João Marcatto.
A Primeira partida' da fase final,
o "Moleque Travesso" perdeu
para a Chapecoense, por dois gols
a zero, em Chapec6. Na outra

partida do hexagonal, o

, Figueirense derrotou o Avaí por
dois a um. Criciúma e Jec
estréiam nesta fase hoje à tarde.

Dificil
'Todas as partidas fora de casa

serão díficeis para quaquer
equipe", esta foi a explicação de
Sáturnino para a derrota em

"Chapec6.; acrescentando que o

nível das seis" equipes está

•

Tlcnico aeretlita em vit6ria, s6btu/Q

nivelado. "Além disso, a viagem
. foi muito lon� e os jogadores
sentiram urn poeco", ressalta.

,
.

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIII; llllllillilllllllllllllllllll!!l!

CLÁSSICO,

Paraná lxl -Fluminense
Guarani 4x2 São Paulo
Cruzeiro 2x3 Vasco

Flamengo 1xO Criciüma
Vitória 0x2 Sport

PaysancLu 2x2 Bahia
-

*Palmeiras x Goiäs
Botafogo OXO Internacional
Corinthians 3xI Atlético-MG
Bragantino 3xO Portuguesa

,

Grêmio 2xO União S. J.
Juventude lxl Santos.

* Tra�ferido para dia 25/10

. EQUIPE JOGOS FCM'OS

I ° Guarani 2 6

.2° Corinthians 2 6

3° Bragantino 2 ,4
4° Botafogo 2 4
5° Grêmio 2 3
6° Palmeiras 1 3
7° Flamengo I 3
8° Paraná 2 I
9° Juventude 2
10° Paysandu 2 I
11 ° Cruzeiro 2 O

, II,
12° Vitória 2 O

ESPECIALIZADA

HOJE, ,

Flamengo x Fluminense
SÁBADO

Bahia x flamengo
Criciúma x Corinthians

.

DOMINGO
Internacional x Palmeiras

Santos x Cruzeito ,".
União S. J. x Paraná
Portuguesa x Grêmio
São Paulo x Juventude
Fluminense x Vi*ia
Vasco x Paysandu '

Sport x Botafogo
Atlético-MG x Bragantino

'. .
.

.....................................................

EQUIPE JOGOS FCM'OS

I ° Sport 2 6·

2° Inter 2 4-
3° Bahia 2

. ,

4
4° Criciúma " 3�
5° Goiás I .3
6° Vasco .2 " 3
7° Atlético-MG 2 3
8° Santos 2 2

9° Fluminense 1 1
109 União S. J. 2 . O
11 ° São Paulo 2 O
12° Portuguesa 2

.

O
0-'

",' f.

. Auto'Mecânica"
Borc:hes

,

TROCA DE ÓLEO POR sucçso "
'

RUA ALBERTO PICOLLI,.400 .. ÁOUA VERDE· JARAGUÁ 'DO SUL -sc FONE/FAX 371�8122
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OPORTUNIDADE

.l)esempregados 'e jovens têm.�ues.tões ambi�Íl�a�s re�nem"
,

'

" ,". • ,"; tecnlCOS e secretanos �dla 25:,
cursosparaprofisslonallzaçao -

..�=:::'::.!��t�;a:i :��!�\Ú�:c!�=:;
,

,
,

" ',' ,serão tema do 10 Encontro Região, com a extensionista da

J " 'Microrregional sobre Educação EpagriSaletteDuarte;9:15 - Pano-,
araguá do Sul - O áreasdecosturaindustrial,auxiliar futuro mais tranquilo. "Esta Ambiental que a Associação de rama Ambiental da Bacia do ,',

Programa de Qual ificação de produção, eletricista predial, profissão é mais descontraída e,o Muaícípios do Médio Vale dó ltapocu com a bióloga daAmvali, '

Profissional, promovido pela v eacanador, pintor e babá, estes trabalho não é tão pesado" avalia Jtapocú p-ogramou páraopröxímo MaraMedeiros; 10:15 -ExperiêtQa ;
secretariamunicipal daHabitação, dois ,últimos ainda com inscrições o estudante, que hoje está desem- dia 25, noCentroEmpresarial de . de B lumenau na Educação
em parceria com o Sesi e oSenai, abertas até a prõximasexta-feira, pregado mas 'que tem alguma Jara- guá do Sul.juntemente com Ambiental,COOl achefedaDi� ,

iniciado segunda-feira, 16,mostra
'

O curso para eletricista predial experiênciacomo niarceneiio. oNúcleo deEstudos deEducação Ambiental daquela prefeitara, "

um quadro preocu-wnte no foi ornais procurado e iniciou com O secretárioAdemir Jzidorodiz Ambiental domunicípio. O even- MabeliEspíndola.' ,"
1Jll!lÚCípio duas turmas. Segundo osecretário que a intenção éa de treinar o to tem apoio de secretarias Noperíodo da tarde, às 13':30-

'

em rela- IJ da Habitação, Ademir Izidoro, o maior número- possível de municipais da Educaçã�, Ha- Legislação Ambiental: &fase à$
,çãöaem- " progrema

é

mantido pelofundode desempregados. Também presi- bitação e Agricultura, além da" Leis Orgâni� Municipais, com
preg os. Amparo ao Trabalho, vinculado' dente do Conselho Municipal da EPagri e Acijs. Mariá T. Amorim Nora, advogada '

,F o r a m ao SistemaNacional de Emprego Habitação, Izidoro diz que este é O evento vai reunir secretários e secretária executiva daAmvali; ,

260 ins- .JdD de (Sine). Todos os cursos são um dos icaminhos encontrados munícipais e professores daregião. 14:45 - Educação Ambiental e','

crições gratuitos e ministrados por para rçcclocar no mercado de da Amvali, estes ligados às áreas .Espirimalidade, com o assessor de �
de de- tiobolllD professores do Senai com direito trabalho um contingente de de ciências e- geografia, sendo MeioAmbientedaBrigadaMilitar]
seD1p'Cg&- a certificado de 'conclusão; pessoas que, por razões diversas, também aberto a qualquer pessoa de Porto Alegre, Tadeu Major; .;
dos,incluindojovenscommaisde .Adilson dos Santos, 15 anos, estão em situação improdutiva. interessada no assinto, A pro- '15:45-debateseconeIUsõessobre oi
14' oara apenas 15 vagas inscreveu-se para o curso de "Elestêm a vantagem deconcluir gramaçãojä Item suas palestras os temas abordados,

.

�

, nest a. Pela primeira vez garçom que ele considera como cursos profissionalizantes, com
der o em Jaraguá do Sul uma oportunidade de aprender maiores, chanees 'de uma colo- DE FORA
o j profissionalizar Da, uma profissão que.lhe �á um cação répida", COIIClui�":: Ampliação do sistema celular

,

não .inc,lui Jaraguá e região

'�"
Primeiroscursos comefa� "" segunda-feira

.

DEBATE'"
":" ;.

Jaraguá do Sul- A implantação
,

� da rede de telefonia celular' em
mais de 21 millinhas anunciada

pela Telesc não atingeJaraguá do
Sul e regiãö, A informação é do

gereute da-el11pre�a em JaragUá,
José de Alencar, acrescentando
que esta expansão se dará em

cidadescomoBlumeriau, Joinville
e Chapecõ, Sobre a demanda de

,

telefones convencionais, disse
que há oito mil inscritos para o

-, planode comercializaçãó ofereci-
do pelaTelesc.

'

Segundo Alencar, há uma

previsão para a instalação de sete

mil novas linhas convencionais a

partir do ano que vem, a.travts de
uma parceria com empresa
privada. Hoje; �stes telefones

podem ser adquiridos pelo preço
de R$ 940',00 não havendo
nenhuma previsão de majoração.
Da mesma forma em relação as

terifas cobradas atual-mente e que
estão congeladas há mais de um

ano, desde a vigência do PI�o
Real.
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