
DeputlliJo Pqulo Bauér

..
Bauernão quero PPB
comandadoporAmin
o .deputado federal Paulo

Bauer, segundo mais votado em

94 com mai� de 70 núl votos, não

fjlfá parte do 'PPB, resultante da
fusão do PPR com o PP. O ponto
de disc6rdia é, o senadorAmin.

.Página3

"-

Onibus do Canadá
.

melkoram transporte
de alunos .em Jaragua
Dois ônibus doados por uma :

instituição canadense serão,
utilizados a partir 'do próximo
ano, no transporte de escolares
que 'residem nas regiões de

,

Garíbaldí e Barra. Os veículos,
que já cieculam em Vitória (ES)
também transportarão profes-'
sotes.

'

,

"
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Arte' do' cinema será 'Taxista ajuda ladrões
mostradà em novembro e vai para a cadeia

I

Juventus e Marcílio no .

eStádio- Max Wilhelm

.•i'

.

Entre os dias li e lOde
novembro acontece em Jaragua do
Sul o projeto "Cem Anos de

Cinema". que vai mostrar a

infIuênc ia desta arte na vida de

cada Um. Página 8'
<

partir de se

gunda-feira, 30, a

.

'Marfindo Paremo. 23 anos,

taxista em Jaraguä do, Sul. foi
preso 2' feira, 23. 'ac\L�ado de

, participar .da fuga de dois
assaltantes de Joinville em·

Guaramirim. Página 9

() estádio Max Wilhe1m. do

Clube Atlético Baependi. revive
hoje à noite, colll Juventus c

Marcílio Diãs, suas noites do

futebol catarinensc,
,

Página t-(l

secretaria munici

pal da Habitação'
começa a fazer um
recad as tramen to

,das 316 famílias

que procuraram a

prefeitura, em fe-"
've re.i ro , para res

sarcimento de pre
juízos com as en

che,nt'?s. A prefei
tura ainda estuda a

forma legal de 'dis
tribuição da verba. '

Página 12 Duasmil casasforam inundadas

Balduino: vereadores tiveram umaaliJude covarde "

SAINDO

.. Balduino deixa apresidência do FI'B
.

, I, '. /.1
o secretário' municipal

de Cultura. Esporte 'e
Lazer, Balduino Raulino,
desligou-se ontem, oficial=

mente, da presidência do

diretório, do Partido

Trabalhista Brasileiro de
Jaraguä do Sul. Alvo de
uma Comissão EspeCial
de Inquérito constituída

pela câm'lr<i
de Verea

dores, para apurar'denün-
cias sobre a-venda da logo-

.

, marca lila Schützenfest,
propriedade de uma em

presa da- família 'para a

Fundaçãö Cultural por R$
3ü mil, Bäldu ino disse

que foi vítirri,\ de uma

trama. Página 4
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CORREIODOPOVo.2 ·OPINllb .
Jara uá do Sul, 25 de outubro de

EDITORIAL
.

Luz no túnel
Aenas e 'tão somente por causa das .. :. e há ummonte de exemplos anteriores a'

.

reformas'que estão sendo analisadas pelo
Congresso Nacional, a chamada, "grande

.isso - não apresentaram, até agora, omínirm
sinal de progresso, quando não, depois de

imprensa" brasileira acaba de acordar para emancipação, estão em situação pior que.
-umproblema grave: a proliferação de . antes,

municípios novos, oquenãoé exceção em Criados com exclusiva finalidades
Santa Catarina onde, nos ültímos quatro políticas, estes municípios novos acabam
anos toram criados maís de quatro dezenas empóbrec�ndO ainda mais os demais.

deles. Além de trezentos processos já' Explica��e: .

o percentual de 'retorno do

ICMS, principal tributo dos municípios,analisados neste ano pelo Instituto
..Brasileiro de Geografia e Estatística, nas.
assembléiaslegíslativas estaduais Outros

. 600 projetos já estão em apreciação. '

Minas Gerais é o estado campeão e seu
.

.

território físico já está fracionado em quase
900 municípios. Em Santa Catarina, pelo'

continua o mesmo porém a divisão é cada
vez maior. COmo sequer conseguem.

garantir trabalhopara amão-de-obraativa,
na 'maioria dos casos, consequentemente
não arrecadam nada. �Mas, legalmente,
partídpam dadivisão tributária.Menosmal

.

menos, o� antigos distritos transformados que, no Congresso, já se pensaem.acabar
emmunicípios nestesúltimos l'1uatro anos . com isso.

A nossa VII. "Schützenfest"
* José Castilho Pinto

A nossa VII "Schützentest" desemprego que presentemente gro �mais tardeCuritiba nume
em Jaraguádo Sul de 6 à 15 de sucede em nossór_aís. rosas famílias alemãs ou de ori
ou ttibro, foi presenciada por. Mas nós conhecemos aquilo gem e depois quando fomos
grande núniero de pessoas e quejáédo domínio público.jsto transferído comofuncionáriopú
teve boa é,' o enonne. poderd� recupera- . blico federal de Curitiba para o

114 �,!.;;J.b,.L.,.."
n �"ntiUwil(JtN ção do alemão nato ou deorig�,· RioGrande doSul, onde énume-procura

de bebi- deste QIJ(J' o queficou demonstrado ampla
mente nas guerras d� 1914-1918

e 1939-1945, nas quais a Ale

manha foi derrotada e não obs

tante· hoje está aí recuperada e

rosissimaapresença de elemen
.

tos de descendência alemã; co
-

nhecimento e convicção que se

completaram aqui em Jaraguá
do Sul. Diantedosexemplos que
citamos acima; temos certeza

que não só a "Schützenfest"· de
1996 mas também as que lhe

sucederem causarão satisfação
geral e agradarão em cheio.
* Jornalista

.

das e tu

dooma

is . ·que
havia

esteve. bem boa.

Me/llor em 1996 '

para ser comercializado. Mas. de novo dando cartas aomundo

conforme a opinião dos enten

didos, a movimentação foi um

pouco inferior adafesta de 1994

com o seu trabàlbo, competência,
honestidade e inteligência
.. Falamos desta maneira por-

o que não é de admirar dado a' que tivemos ocasião de conbeeer.

atual recessão e consequente emnossacidadenatal deRioNe-
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Reminiscências
Minhamãe, minha doce Mãe! (1

Interrompo a série 'Guerra e PaZ: Opa Zettel iniciou-se no .ofício
50 anos' para falar e escrever de quem marceneiro, hábil manejador.
enfrentou urna outra guerra - 'A guerra madeira, criava verdadeiras'Qbr�
pela vida' - urna combatente que não. arte. Homem de muita leitura, I
conheceu fronteiras para levar a termo marinheiro e urn dia acabou em J

'

a sua missão de mulher e de mãe. ville.' Desportista, ele chegoU\
Poderia classíficä-la entre asmulheres' "orientador de ginástica da Tumb
e mães quenão tiveram vida fácil, ela dacidade. Contaa filhalda, minha

que nasceu cinco anos antes da virada que devorava li vros e 'ocupado
.

do século, 'Conturbado como todos os descobrir o motus perpetuas, u

séculos que descarregam suas mazelas, movimento contínuo que, unta

pará entrar com ·a pureza do branco -' impulsionado, não dependia de nov

no caso, 1900 - mas que também .i impulsos, em experiências que n

. falhou nos prognósticos de melhores
.

atendi� à sua teoria, com explos
dias para OS moradores da região" no sub solo que punham a faroOia

limítrofe em seu questionamento apreensão.'
.

quase secular que punham frente a Relacionado emJeinvílle cbego�
frente O' gov. de Santa Catarina, o conhecer Louise.filha de Gottliebq
lageano CeI. Felippe Schmidt e o dr. ,tinha roças e gado na Deuts
Francisco Xavier da Silva, que sucedia Strasse (atual Vise. Taunay) e yen

.

o governador' paranaense, José Pereira leite pelas redondezas.

dos Santos Andrade, no rnais longo Lembra dona Ida que a mãe de

conflito de divisas, agravado -ainda chamava a Madame Brüestleín de'

pelo messianismo dos carismáticos e esta, nascida uma Bennaek, t .�
João Maria e José Maria, que depois plantado as palmeiras reais que bo'

foi envolvido pelos bandoleiros e se levam o nome de.Alameda Btilestle'
transformou na

. 'guerra dos que dã em címadaCasa ãos Príncíps
fanáticos',' obrigando a Intervenção do

.
.

Relendo a 'pág. 239, da Hist6riadl
governo federal, o presidente' Joinvilíe, do finado escritor Carl.
Wenceslau Braz,' enviando torças de Picker, tomo-conhecímento que Fri

diversos estados,' inclusive os do drich Brüestlein em 1835, na A1sá
.

nordeste que lutavam ao .lado do em Mulhouse ou Muehlhausen,

.corpo de .Segurança e de civis, para fronteira com a França e, depois
põr fim ao conflito. anexação daAlsácia, optou pela n

'

Se ela soubesse o que hoje sei, com nalidade francesa, tornando-se
.

certeza haveria de não se preocupar teriormente brasileiro. f' � 14-1

com o "Xeno" , abreviação de Eugênio, 1865', Fréderíc Brüestle ,. J r

que em 1929, num acidente, perdia sentante e procurador dos empre
.

três dedos. da mão esquerda, fonte de dimentos "Domaíne Dona F!'ll"ciSC8
· muita.prevenção quanto ao seu e "Domaine Pirabeitaba".

· destino, empenhando-se junto do prof. Fritz von.}araguá -10/95
Carlos Scheil no tempo da 'Escola
Alemã'. e, depois, �om o prof.
Fernando Moreira, do ' Colégio
Progresso', na obtenção de ensino

· gratuito e subsidiado "para ter uma

boa escola"."
Mamãe nasceu em 29-10-1895,

\
na cidade de Joinville, filha deWilfielm
Herniann Zettel, este filho .de Emil

,

Hermann Zettel, nascido em Oelsnitz
Saxônia, Alemanha e Ernestine

Wilhemine, nascidaMüller e de Louíse
Augusta Carolina Bennack,'esta filha
de Gottlieb Bennack e de Elwine,

· nascida Scharlock, segundo o 'Procla- .

.

matíons - und Copulatíons - Register
der Evangelische Kirche zu Dona
Francisca' .

Na falta de documento, valho-me
duma raiz germânica, a que se filia o

alemão sagen e o inglês to say, dizer,
pelo francês sa�a, para dízér que o

A comuaídade cresce
.

·�·Daas�.e se transforma pelo je{]iii' .

trabalho. De'cada um � ��fji7OI .

e de todos•.
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POSTURA

:R:...CI:t:O:l1ca,. Bauer
, .(C.M.)

'.
rompe com Amin e não

quadros do PPB
\ ,

•

vai para ,.OS.Nenhuma novidade

J�uá do Sul- "Osenador

Esperidião Amin é indispensävel
,

ao processo político catarinense
mas um partido inteiro nãopode
se submeter às suas posturas

Mágoa, covardes, abandona [oram algumas das

expressões, do secretario de Cultura, Esporte e Lazer,
Balduino Raulino, quando se: referiu ao diretório .munici-

pai do PTB, secretários, municipais (todos do mesmo
,

. partido, exceção de Irineu Pasold, do PPB) e a bancada

.petebistaa na Câmara.. Segundo o secretário, ninguém o

defendeu no episódio da venda da logomarca da

Schutzenfest (ver matéria na página 4). Mas, qual é a

f, novidade por exemplo, numa bancada onde vários foram
eleitos pelo PMDB e, em seguida, foram comer no côcho

f' do PTB? NãO era mesmo de se esperar outra coisa.

1 "

tura de Esperidiäo Amin ao

governo do Estado em 94 quando
o senador preferiu disputar a

presidência daRepública, impon
do a candidatura de sua eSIX)�a,
a ex-deputada Ângela Amin.

Sem esconder sua frustração
com o episódio à época, o

deputado disse que, para 98, "é

preciso que tenhamos, uma
alternativa viável para o governo
do Estado't Onome doparlamen
tar, no ano passado, foi avaliado
pelo PPR para uma candidatura

majoritária (era o secretário
estadual da Educação) porém,
pela forte influência de Amin não
encontrou consenso. Dizendo
não ter pressa na decisão por uma
nova sigla e quenão estädeixando
oPPB e sim tomando uma posição

, depois da extinçãodoPPR, Paulo
Bauer, emboranãoconfirme, deve
tomar os rumos do PFL de, Jorge

.

Konder Bornhausen.

Aloulva/Gf'

constran-

gedoras",
disse' o

deputado
federal
Pau I o

Bauer.ao
justificar
sua de-

cisão de se afastar doPPB, partido
que resultou da fusão entse os

extintosPPR ePP. 'Bauer, segundo'
deputado federal catarinensemais

Bauer contraposturas df!Amin

votado no ano passado (mais de . siglas.Paulo Bauer disse não ver
7O mil" votos) tem pretensões. perspectivas de mudanças no PPB
maiores em 98: o governo do' comandado por Amin. "Já ouvi

: Estado. 'muitos companheiros e todos
Sem anunciarpara qual partido deram razão às minhas críticas" ,

irá, porémadmitindoconvitesjá afirmou o parlamentar.. um dos
feitos por lideranças de outras grandes defensores da candida-

Soue,

.que,.
espofo
em'96Candidaturas Totais

H
,.

orario
IOMS

Vice-prefeito de Blumenau, ' ,

��:!;:dor:��::�:· Wagner," quer p'razo maior para86 e escolhido como um dosmais

, (;,I,;
CartórioEleitoralde Jaraguádo

. 'Sul funciona de 2as às 6as feiras,
entre 12 horas e '19 horas.

Informação é da juíza eleitoral
HildemarMeneguzzi deCarvalho,

,

da 17" zona. E serve de alertapara
'quem quer transferir título e filiar- :;;:�!f��11�::od:!e�r:;"contribuintes quep''agam em dia500mil. Souza e um dos 17 filhos '

"
'

,,','
se a outro partido se quiser. dos proprietários do grupo
disputar cargo eletivo. O prazo Dudalina e diz que, encerrado o

fenninadia 15 de dezembro. ' mandato, está fora da politica.
contribuintes gue pagam seus

impostos rigorosamente em.dia,
SegundoWagner, diante disso é

preciso-valorizara empresa que
honra seus compromissos.

Jaraguá do Sul - Maior

prazo para recolhimento do
ICMS por parte dos contribu
intes que pagam seus impostos

'

em dia é o teor de uma.moção
Tribunal de Contas do Estado encaminhada pelo, deputadofaz visita de rotina, segundo. Udo Wagner (PPB) ao goverconsta, àprefeiturà de Jaraguá do nador Paulo Afonso Vieira'Sul. Ontem, técnieos.analisavam

números relativos � despesas Segundo Wagner, é preciso
autorizadas pelo gabinete do vice- estimular as empresas que
prefeito Alfredo Guenther. O TC primam pela pontualidade.
costuma fazer isso quando há Segundo a proposta do
dúvidas nos relatórios das parlamentar , o ICMS que
prefeituras. Às-vezes coisas vence a cada dia 10 do mês,
,banais, de simples solução. passarä para õ <fia 25. Isso com

r- __;,_;_ ....-.. o..:...... .
a duração de um ano, período
igual: ao concedido para
descontos que beneficiam os

contribuintes através do projeto
delei 191195.'
Com a aprovação deste,

projeto pelá .Assembléia Le-

, gislaava no último dia 10, os
,

devedores do ICMS poderão
pagar as dívidas como novos

prazos e em condições pri
vilegiadas, como a redução

proporcional de multas. O pro-
,
blema, naavaliação do deputado
Udo Wagner, é 'que o citado

projeto de lei não contempla
com nenhuma vantagem os

Preços Verificando

�'.,. o 10 Jaraguä em Dança,
marcado pára os 'dias 27 e 28
próximos, já tem preços de
"intressosdeftnidos. Paracada dia .

R$ 2,00 e, para os dois,
com compra antecipada, R$

O. Como espetáculos especiais,
o dia 27 o grupo Comdança, de I

inville e dia 28, Alma Lusa,
�o-lclore português ou Centro

fspanhol; ambes de Curitiba.

Poffo IdiomasLtda., franqueadaWizard, comunica que teve o seu
contrato de franquia rescindido unilateralmente, em 23.10.95, pela
Wiza.rdBrasil Livros e Consultoria Ltda.

.

.

Por não concordarmos com tal medida, estaremos, nos próximos
dias, ajuizandomedidajudicial cabível-para que Sejamos ressarcidos
de todos os prejuízos que essa rescisão acarretar. Infelizmente, com
tal medida, seremos obrigados a fechar nossa unidade franqueada. \
Solicitamos que nossos alunes entrem em contato com a Wizard

Brasil, através do fone '(0192) 54-1f22; para que a mesma possa
regularizara situação de cada um.

'

A partir da rescisão, a Wizard Br�si1 é responsávef pela
continuidade do curso dos alunesmatriculados. ,

.

Lembramos que os alunos que se sentirem lesados poderão procurar
a unidade do Proeon em nossomunicípio.

'
'

Outrossim, queremos tornarpüblíco o nosso agradecimento a todos
- aqueles alunos e funcionãrios que conosco estiveram durante estes '

07 (sete) anos deWizard.
GladisSclmidtPotJ'o

, <,
-diretora

..

" COMUNICAÇAO LTDA.

-Uma Ag8ncia de PUblicidtlde: com a criatividade
e-tecnologia qu� eeu Produto merece I

Àv. Mal. DIOdOro da FonMca. 141 • Sall 04 • F� I Fax (0473) 72·1066
"

89251-701 • JeraM do Sul· SC
.
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Balduino sai do PTB epensaem deixar cargo de s'ecretário_'
Jaraguá do Sul - o desligamento do PTB e, datados de 1990 e 91 . explícar porque eu, na que o fato da íogomarea

Partido Trabalhista Brasi- . até, seu pedido de exo-. relativos a gastos da época, estava fo�a da estar em nome de uma'

leiro (PI'Bj.de Jaraguä do neração, 'Também estou Fundação Cultural (quan- Fundação", disse o se- empresa da família nunca

Sul está sem pr:esidente pensando nisso", declarou, do ele havia se afastado' cretárío. Em sua defesa o
.

foi segredo. A comissão
desde ontem. Balduino acrescentando que a por desentendimentos com secretário argumenta tambémquestíonou sobre,

. _." ,�

Raulino, também secre- criação de uma comissão o então prefeito' Ivo outros pontos questio- ser conveniente o registro}
táriomunicipal deCultura, de inquérito foi uma trama Konell). Segundo Balduino nàdos

. pela' comissão de de propriedade sobre:
Esporte e Lazer entre- contra suapessoa. "Nin- Raulino, dos cinco inquérito. -outras coísas relacíonadas

'

gou, o cargo dizendo-se guémchutacachorromor- empenhos relacionados Por exemplo, autori-
.

com
á

Schützenfe�t, para 1
extremamente magoado to",. disse o secretário. pela.Clil, entre os anos de zação legislativa que, cobrança de- royalts. j
com o comportamento de Garantindo (com fartá 90 e 92; apenas um eIe as-

I segundo ele é desne- Segundo Balduino, isso �
lideranças, do partido, documentação que Será sume, "embora nem saiba cessáriajáqueaFundação nem s.e discute "porquej
alguns secretários mu- encaminhada ao Minis- do que Se trata", em valor presta contas ao Tribunal qualquer idiota iria querer i

.nicípaís e, principalmen- tério Público nos pró- de pouco mais de R$ de Contas e não àCâmara tal patrimônio. Só que a .�
te, com a bancada pete- ximos dias) que apenas 100,00. 'Tais gastos, de de Vereadores. "Por que Fundação, pelo seu es�a- .j
bísta na Câmara de Ve-. preservou amarcaparaque aproximadamenteCr$3,8 não questíonaram acompra tuto, não pode comercia- 'l
.readores, qualificando-a não caísse em outras mãos milhões, referem-se 'a

.

do acervo de uniformes e- lizar marcas, tem que
de "covarde" em realção - Joinville usou-a, sem pagamentos de prestação utensílios utilizados pela repassar para terceiros". 'J

.

ao episõdio dá coiner- pagar, durante dois anos de serviços a uma empresa
.

FEB feita no ano passado E' acrescen tau:' ':fa�o 1.

cíalízação da logomarca da com' a realização da especializada, de Blu- de um colecionador de prop�sta para que' tres
Schützenfest. Baíduíno, FenatíroIfesta Nacional menau, paraveríficàr.junto Curítíba, por R$15 mil", empresas, ídôneas.Ievan
cuja defesa está sendo do Tiro), o secretário fez ao Inpi, algum provável perguntou .. Sobre neces- tem os valores dos custos

feita pelo advogado Silvio
.

menç ão a "mernöri a . impedimento para registro sidade de licitação, por demanutenção da logo-
,

,Rapios, de Bíumenau, fantástica" dopresidente da da logomarca, inclusive causa do valor de R$ 30 marca nestes últimos sete
disse ontem quefaria tudo . CEI".vereador Adalberto por umaempresa criada

à

mil pagos péla logomarca, anos. Vai-se se verificar
outra vez, se fosse preciso. Frankoviack (PTB) que, época em Jaraguä do Sul outro questionamento de .que, no mínimo, os R$ 30
O secretário também segundo ele, sabia de cor específicamente.para isso. Balduíno: "licitara que se mil chegarão a R$ 150

deve providenciar seu números de empenhos "Estas pessoas terão que
.

eraumsö produto?". Disse
MÁGOA

DE FORA

. Jaraguá do Sel, 25 de outubro ae 1995

Vereadores são covardes, diz secretório 1.

,

. -�

.

"Telefonar em aqui", disse.
solidariedade émuito fácil. O secretário admite que

Quero veréna práticao que no processo -possa ter'

cada um fez por mim", havidofalhas mas, segundo 1

desabafou o secretário, ele, por falta de orientação,
demostrande indignação mais fundamentada "enunca

.

com secretários municipais pormá fé". Lembrando seuS'

(não citounomcsj.Tideran- 26 anos de tralDalho

'ças doPTB e vereadores do envolvendo praücaníente to

partido �uj a postura da a comunidade, o se

classificou Como sendo creÚrio diz que é hora"de
"covarde". Fora do PIB, olhar um poucopelamia'"
Balduino Raulino admite e família". Nos próximos dias

'abertamente, também, sua pretende entregar, por
saída da secretaria .d e escrito, slJadefesaperanteo
Cultura, Esporte e Turrsml�; . Ministério Público. tiA prutir .

"Depois disso tudo que de agora encerro qualquer
tramaram, com toda certeza tipo de explicação sobre.
com participação de gente de este episódio e fico �o'
dentro da prefeitura, penso aguardo de q1:le·ajustiçaseJa
que não'hámais o que fazer feita", concluiu.
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TRANSPORTE

Alunos vão deixar de pagar Exposiçãomostra trabalho�
A •... .

.

.', .

'
. dos estudantes de Iaraguá

tmibuspara Irem as escolas JanguádoSul M,qOcte" e;' p""er;a coma, ',:,:retar;a
,

'
"

fotos, cartazes, ,pamels e municipalde Educação. I em por

redações lembrando os pontos objetivo a conscientização do

turísticos de Jaraguá dó Sul conceito de Turismo c das
,

Jaraguá do Sul - Es
tudantes de i o e 20 graus de

duas regiões da cidade'

(Garibaldi e Barra) deverão
ser beneficiados com o

Projeto
'Transporte, ".ítlll.1
Escolar. -,

Trata-se tA,�!JtJ.
da aqui- 'II'

sição de ,'í!iM',dois ô-

nibus de � ,Ia
uma entí- fI.I••I1"
dade canadense deuomi-
nada ' Santiago Câncer

Fundation, por doação, Estes
veículos, pintados em cores

berrantes propositadarnente
(como se usa em vários

países' para chamar a

atenção sobre a presença dos
escolares, têm einmédia sete
anos de uso e 140 mil

quilômetros rodados.
, Alguns deles já estão

rod,ando em Vitória, capital
do Espirito Santo. Para Santa
Catarina virão 51 unidades,
duas delas para Jàraguá do
Sul. Há porém, despesas
com transporte, {X>r navio, e
alfandegárias, num total de
US$ 30 mil. Porém, segundo
o prefeito' em exercício,
.Alfredo Guenther, bem mais
barato que o custo de

veículos deste portes e nestas
condições: US$ 60 mil cada
um. Os ônibus chegam em.

perfeitas condições de uso e

com garaati as. São de

fabr icação Ford, sem

problemas para manutenção.
Serão 15i),_ alunos do

Garibaldi que, cursam o 10

grau e outros 50, da região
da Barra, do 20 grau que
deixarão de gastar com

passagens. E mais 21

professores que moram na

região central da cidade e

que Iecionam em escolas

destas Iocal'idades. Os
veícul�s também serão

utilizados, quando necessário,
para vi agens de estudos.

Segundo Alfredo Guenther, "

todo trabalho de apro
ximação entre a prefeitura e

a entidade canadense foi

promovido pelo deputado
Paulo Bauer.

'''",
TUDO E:M' '4 PAGAM�NTO�
OU, MELHOR PREÇ,O A VISTA
RUA PROCÓPIO GOMES DE OLIVEIRA, 1149
(Defronte Verdureira Raquel) - Jaraguii do Sul

I'

CORREIO IX)povo-5

.ARTE

representarão o trabalho de potencialidades turísticas. de

conscientização turística da Jaragua do Sul e região junto
Escola Jonas Alves de Souza aos alunes de primeiro grau.
na Feira de Ciências e Cultura Atualmente participam dö,
que a secretaria municipal de' projeto as escolas Jonas Alves

Eduoação promove nos dias 31 de Souza (munjcipal), Colégio
de outubro e 1° de novembro, são Luís, (particular), 'Escola
no Parque Municipal de Estadual Duarte Magalhães c

Eventos. Os trabalhos foram Abdon Banstä, reunindo mais

produzidos por alunos de 4" a de 2 mil alunos.

Sa séries que participam do A coordenadora do projeto
projeto Turisll�o na Escola e na Jonas Alves de Souza disse

traduzem o "entendimento que" que todos os trabalhos

os alunos conquistaram sobre 'apresentados na Feira são de

o conceito de turismo", avalisa ótimo nível.' "Parecem de 2°

a porfessora Cristina Ferreira, grau. Com muita informação e

coordenadora do projeto na senso estético", elogia Cristina,
Éscola. que participa na última

O projeto Turismo na escola quinzena de novembro de uma

foi implantado ano passado exposição sobre Turismo,

pela secretaria municipal de organizada' no espaço cultural

Comércio, Indústria e Turismo' da prefeitura.
,

TAPETES DE TODOS OS ,TAMANHOS

CORES E MODELOS
, A P1AR\TIR< DE RS 28�OO

VOCÊ' ENCONTRA NA

VIA MÓVEI&
Móveis Exclusivos

FONE: 372-2453

.. ,/
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CORREIO DO POVO - 6 SOCIAL Jaraguá do Sul, 2S de outubro de 1995

Encontro demotos Capital Inicial na
em Jaraguá dia 27 Notre Dame

Show country com
"OS HARRYS" ,

,.., Qúem gosta de apreciar belas' Sábado '(2�, no palco da Notre
motos, não pode perder a Dame, mais uma opção de shows

oportunidade de assistir o' 5 o
noturnos. O quarteto do Capital

Encontro Sul-Brasileiro de Inicial, que tocou na abertura do

Motociclismo, que começa nesta Skol Rock, em Blumenau, pro
sexta-feira (27) e vai até o dia 29" mete contagiar a galera. Os

.
Este ano, os motoclistas irão usar ingressos já estão à venda na

a' praça Ângelo Piazera, ao lado secretaria da boate, com desconto,
da prefeitura, para fazei demons- na compra antecipada. Aproveite!
tração com suas máquinas. Um
programa' imperdível para este

:

final de semana.

-r

Também neste sábado, a boate
Marrakech traz paraJaraguã do

Sul, o grupo country "Os Harrys",
de São Paulo. Com um repertório
diferente, a banda, além de inter

pretar músicas countrys ame

ricana, diverte o público Com a

encenação em cima do palco. Os ,

.

ingressos já podem ser adquiridos
antecipadamente. .

Mais de 110mil
, ..Skol garante mais

. pessoas nal'rainha
uma edição em 96,

Em onze dias de Skol Rock,
evento paralelo à Oktoberfest, ein
Blumenau, quase 160 mil pessoas
prestigiaram a segunda edição,
com uma média de aproxi-:
madamerite 8mil pessoas por
.noite. A maior atração foi no

último dia, domingo passado,
C0m Mamonas Assassinas. A
Prainha recebeu trinta mil

pessoas. O show superou em

público até mesmo o Par�amas
do Sucesso e Barão Vermelho,
.provando que 'os "Mamonas"
estão com índice altíssimo.

Rivage apresenta
úWIHLGFIELD" Os promotores da AS

Promoções, organizadores do

Skol Rock, assinaram contrato

logo depois do Show dos Ma
monas ASsassinas, com a direção
da Skol para a realização da

terceira edição do Skol Rock,
programado para o mesmo'

Período, em 1996. Além de,
bandas nacionais, os organiza
dores prometem trazer bandas
internacionais para o público fiel

que, com certeza, estará espe
rando ansiosamente.

Depois da folia na 'Oktoberfest,
.

Blumenau volta a ser alvo de

grandes promoções culturais. A
banda dance norte-americana;
"Wihlgfie,ld", se apresenta na

Rivage, no domingo (29), a partir
das 22 'horas; Ó show é um d�
mais esperados do ano pelos
blumenauenses, Os ingressos já
estão sendo comercializados em

lojas do centro de Blumenau e na

"própria Rivage.

PENSAMENTOS por John- Lcineliness

"O pensamento é seme

lhante ao tempo, assim
que passa; deixa marcas"

.

"Energia desperdiçada,
. mesmo, que ainda paga,

fará muita falta.
Dinheiro, nãorestituirá à

natureza, os dons que
'sobram'pelo

chão, ar, paredes.: "

"Há tanta demagogia
nesses dias, que é

impossivel saber, se
somos honestos, ou se

apenas fingimos, o que
aprendemos!"

•

"Seu sorriso importa, mas,
'com indiferença, derrota"

Para nós, segur� não é só garantia de riscos
Seguro é Prestação de Serviços

SEI.,1S GARCIA
Rus Expedicions,;o Gumercindo da Silva nR 90,

111 andar, ssls 2 - Fone!FaK: 71-1788
JSlBgus tio SullSants Cstsnna

'

..

POR PETERSON IZIDORO
, '"

. Destaque4 semanapara a beleza deAlessandraMalgarin

·Oktoberfest/1995 Festa teve um lado
não chega a 1 mi obscuro nos 17 dias

A expectativa da Comissão
Central Organizadora da Okto
berfest deste ano, que esperavam

superar 1 milhão de ingressos.
vendidos, tev� que contentar-se
com aproximadamente 900 mil

pessoas, A média diária 01-
.

trapassou os 50 mil foliões, ncs
. 17 dias de festa, Se não superou
as e�ectativas da comissão no

número de pessoas que entraram

,na Proeb, ao'menos, na animação
não tem o que, reclamar. Até

. torcidas organizadas de São Pau

lo, festaramjunias, sem brigas,

Tanto dentro dos pavilhões da

Proeb , quanto às margens do rio

Itajaí-Açu, na Prainlra, durante o

Skol Rock, o brilho da festa foi

apagado pelo excessivo consumo
+de drogas. Sem qualquer preocu
pação, tinha "neguinho" fumando
maconha, pior: na frente do

segurança. O que mais chamou

atenção, foi meia dúzia de

'malucos' que, simplesmente tira

ram uma seringa do bolso, mistur
aram água e cocaína e, injetaram
na .ponta-da orelha. Conclusão: foi

sangue que não acabou mais.

* Festa da Espuma mar- * Sempre alegre nas noites

cadapara sexta-feira (27) na jaraguaense, Tissiane Koh-F
Marrakech. Imperdível. back

********** **********
•

* Parabéns ao amigo An- * Titãs, no pr6ximo dio

derly. Bell, que trocou de 28, em Rio do Sul, na aber
idade semana passada.' tum'dos Jogos Abertos de

Santa Catarina.**********

*********** Amanhã: quem come

mora mais uma primavera, r
Q secretário di' Habitação de

Jaraguá do Sul, Aderr{ir lzi
doro. Felicidades!

********* '

* Catari nense Fernando
Scherer, o Xuxa, melhor na

dador do Brasil nos 100m, .

foi eleito o atleta do ano.

*********
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Classificados de

DR. DOUGLAS FARIA CORREA ANJO

Rua Rt:inoldo Rau. S6 fONE' 372.0909
Centm- .Jaraguá do Sul· sc

'

AN610LOGlA - CIRURGIA VASCULAR
CIRURGIA PLÁSTICA DE VARizES

. TRATAMENTO DE lMICROVARIZES

!llllillll'fiIII11ill.
�--------------------------

* Chaves 01 minuto
* Inst. Fechadura Segurança
R. Reinoldo Rau; 21- próx. Estr. de Feno .

F.: (047) 372-2467 e 371�7357 - End: Res. RuaJosé

Emmendõerfer, 862 - Jaraguá do Sul- SC

l!i;II;III'illll.J�liill\111111·
ARTIGOS pj f�STAs EM GERAl

..
. (Vende -

alu; e 'monta) ....

li·'éHa4·'M·I'4·ifia'9Z'#i;n,ii·M"J�':tf1
Venhaconhecer nosso artigos dedecoração elembrancinhasdefestas aoseudispor,

A,V.GEiúUOVARGAS,25.FONE l72-3596�.dARÁGuADO·SUL ..SC

·TRATAMENTO DE PISOS·
. !

Sistema UltraHigh Speed.
Brilho de Molhado Restaurävel
TRATAMOS QUALQUER

TIPO.DE PISO
.

Residencias, Escritórios, Consultórios
Lojas, Restaurantes, Supermercados e Indústrias

. SOLICITEUMA DEMONSTRAÇÃOGRATUITA

. JACAL, REPRES.· i: eOM�.
Rua Antonio Gesser, 113
Bairro Czerriiewicz

Jaraguá do Sul :- se

.

.. .I� .

VIV,IJO.
:,Presentes .:

Rua Rot.rto Ziél1lann, n!l 175
Bairro Czemiewicz
Jaraguá dO, Sul - SC

;

'0.

J

-

MECANOGRAFIA LIDER .. .. . ..

•

MODA
. FEMININA

E MASCULINA
v

AI'. Mal. Deodoro da

Fonseca, n" 23
-Iaraguá do Sul - sc

Fone: 372-3690

,..

Além' 'de consertos de J'óias e Relógio�
Rua Roberto Ziemann, 175 � Bairro Czerniewicz

Jaraguá do Sul - SC

'.

,.:? .
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A
.:;, eODler

oAROMAEOSABOROOS BONS TEMPóSVOlTARAM
PANRCADORAEC<N=ErrARIA

...

. PA08V1NBO
�Aberto diaria....nte das 06:00 às 21 :OOhs.
� inclusive domingos e feriados '

-

, 7
,

' Av. Mal. Deodoro. 915/ Centro,
Rua Venâncio da Silva Porto. 225 - Vila Lenzi (PróximoWeg I)

Fone: 372·-1243
'

I'

, "

,_��,""TE. E L4NC� "

'-'�� TUTTI o�
,,�, "

"

- ,�
.

Ql!rU7T1 I . [O); TUTTI li
II

'I

Melhor café, (Ia manhã
,

Almoço em quüo
'

Av. Mal. Floriano Pei�oto, 59
'

em frente a Marrakech 311 �2489

Almoço em quilo
r. Melho�!!s lanches

r: Av. Mal.'OeodC?ro, 666' ,

,

ao lado·do .Qi.vina

RESTAURANTE E PiZIARi'A

O .. Corsário
AGORA vOCÊ TEM LUGAR CERTO

PARA SABOREAR AS MAIS
-

,

TRADICIONAIS PIZZAS
, NO MELHOR R�ZIO DE

JARAGuÁ DO SUL

'TODAS AS NOITE" das "19:00 ÀS
23:00hs - MENOS às 2"s-feiras

,

'

! RUA�II:OBBUClllrfU.D05BRlfSCO·ll.IODOBESC·�.UÍDOSUL·SC 973-8991 'I'
• I.J •• ,! I ! 1_.1 __ .1_ .1._ .r .1 .. J. J .J J .. __ J __ .• i __ I .. :_J J_J_ .. J _ _J _ _J__J___J.

, omelhor buffet da
cidade;t venha conferiF!

,

.

Ru. CeI. PI'Oc6pio Gom_ de Oliveir., 227
J.r.g_ do Sul - SC - f70ne (tU7} 973-6333

, -

RETOR�A�� ATM'D�'
Restaura"k Buffet com 10 tiWS de comida quente li R$ 4,00

Comida em kilo à- R$ 6,00
06 tipos de salada

'

�!!--_........_� Sobremesas
MS cklningos, churrasco
Aceita·se encomendas de carne's assadas aos doningos'

........_........- .........�. Aceitam;ls reservas para festas em ger-al
RUA 28 DE AGOSTO, 1603 - CENTRO
GUARAMIRIM - FONIE (047) 373-0101

DISQUE PIZZA 371-7154
"Rua EpitáciQ,Pe�soa, 263 - Centro

J�raguá" do Sul e Rio do Sul

Ao MEio,diA COMidA ,EM ouile 'BuffET \CO�plETO), .. ,

. �
.

A NoiTE SERViço À LA CART� -

PizzÀs, , 'FRUTOS do MAR
PETiscos ",' BEbidAs, iMpORTAdÁ�' ", COOtJETEis"

,
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ClaAAificados de
,.

Vende-se apto na praia de

Barra velha, mobiliado, 2

quartos: Tratar 372-2419.

Vénde-se casa e

madeirá nova na VIla
Lenzi. próximo
Colégio Giardini
Lenzi, ValorR$
19.000,00. Tratar

372-2634

Vende-se terreno em Barra
Velha � 1 00 metros do

centro.,Valor. R$ 1.000,Oq ã
vista -. parcela-se Oll troca

por carro. Tratar 372�2634

íf01l®©®

��m�' OO�(L���
DIVISÃO DE CONCRETO

. Rua Joinville, 1.016
DIVISÃ() DE' PLÁSTICOS
Rua Bernardo Dornbusch, a58
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Rua Cei. Procópio Gomes, 89

6INTERIMÓVRIS.,. ..

c�Félôt.l4-J

AGORA..:
- Terreno com 4.9OOm2 (todo pla
n�)� E�celente para indústria na .

BR-280 (próximo ao Posto

'Marcolla) 100m2,
construção em madei ra.

I

Preço: R$ 80.000,00 (a.combinar)

- Terreno com 800m2 - Loteamento

I;)ivinópolis, Ilha·· da Figúeira (pró
ximo a antena da Rádio)

. Preço: R$ 10.000,00

- Casa de Alvenaria CDm 60m2,
terreno com 4�Om2, rua asfaltada

nC? Jaraguá-Esquerdo,
Rua José Na�loch.

•

Preço: R$ 20.000,00 (a c·ombihar)
, .

EASUAVEZ!

.. •

,.

t.

\

--

Vende-se. ou troca-se um

terreno próx. Malwee.
Aceita-se carro, telefone
ou ca�a na praia. Valor
R$ 8,000,00, Tratar 372-
102:8 cl Almir ou Rua 2)
de Julho ao lado do 1785

Vende-se casa de Vende-se um terreno
:

próximo salão Vieircnse
na -Vila Lalau com

420m2• 'Valor R$
10,800,00 FOlk',372-

·0525,

Vende-se apartamento
com. 2. quartos, sala,
cozinha, banheiro. Situado
na Marechal. Valor R$

25.000,.00. Tratar 372-

0525;

alvenaria no centro com

5 quartos, dependência
de empregada, garagem
para 2 carr?s. Valor R$
39.000,00. Tratar 372-

0525,

,

EREAL
. , INVESTIR EM·IMÓVEIS' CONTlNUA

SENDÖ O MELHOR NEGÓCIO!
Assoe. Imobiliárla.� Jaraguá. do Sul

cP�Q7fMOVEIS
371-7931

COMPRA

RuaAntonioC, Ferreira 197
CRECI1741-.J

• VINDE .. LOIIIA • ADMINISTRA • INCORPORA

.

.

CASAS
. .1'

\ ,

o Sobrado. c/310m" (Rua35 - Próx. Apae: Piscina/SaunalGar .. 3 vagas/Semi'flllobil.) - R$190.000,OO·"Aceita inéwellparcelar"
: Sobrado c/300m" (Rua COITado Riegel· Próx. Ferro Velho Marechal) - R$ 120.000,00 "Aceita iméwel menor vàor /carro'

_

o Casa t!Iv. c/200m" (Rua Vitorino Strngari - Próx. Weg I - com piscina) - R$ 10.00.0,00 - "Troça por apar�amento"
o Casa alv. c/110m" (Rua Cristina Bauer, 91- Schroeder - Próx. Salão BorChardt) - R$ 25.000�00 "Aceita carrolParcelar"
o Casa alv. c/'190m" - Terren� c/6.562m2 (Rua·Princesa I.sabel- 547 - Schroeder) - R� 80.000,00 "Aceita Parcélar"
• Casa alv. c/160m2 "NOVA" - (UBAlUBA - 5 quartos - 2vg garagém 'i<so mts da praia) .- R$50.000,00 "Aceita Parcelar"
o Casa alv. c/140m2(Rua Urba�Rosa ·4 quartos -Nova Bras�ia) R$ 35.000,06 "Aceita carro até R$ 8.000,00"

..

" APARTAM�NTos·' ,

•

o Res. Amizade (2 qtos + garagem - bloco 2 - 3° andar) - R$ 18.000,00 + 26q,OO p/mês CEF - �Aceita carro até R$,9.000,00"
o R�s. Amizade (2 qtos + garagem - bloco í- 32 andar - R$16.000 + 298,00 p/ mês "CEF"' "Aceita parcelaJ/carr�"
o Ed. s'chiochet c/156m2 (1 suite + 2 qtos - cozinha montada) - R$ 50.000,00 + Fnanc. CEF "Prestação·B$ 391 :20· + 8 anos"
o Ed. Argus (cobertura Duplex em altlssimo padrão -. Toda mobiliada + bibliotecalba-zi1ho�areira., ·etc) . R$ 160.000,00
o Ed. Cavalho c/184m2'(1 sults « 2 qtos·· Méweis embUtidos) - R$ 70.000,00 + Rnanc. "Troca p/ apto BaI. Camboriú"·
• Prédio em éonstrução na rua da CEF - Aptos c/ 2 e 3 qtos + 1 ou 2 garagens. Entrada + Rnanc:. direto. Entregajunho'96

TERRENOS
• Terreno cl 27.675m2 (AMIZADE - Terreno p/Indústria - Totalmente plano) - R$ 350.000,00 �A�ita li'arcelar/Carroilméweis"
o Terreno c/ 601m" (Corldominio AZaléias ·;Jaraguá-Esquerdo) - R$ 32.000,00 ou 'Aceiia carrolTeietonelPárcelar'
o Terrern> c/ 737 m2 (Rua Pedro Francken - Próx. antiga· rodcMárla)" - Sanénte aceita psrmutar pl prédio
o Terreno c/l.790 m2 Ilha da Rgueini· Próx. Ponte Nova da Weg II - R$ 35.000,00 ou "parcelado'
o Terreno c/392m�(Jardim C.entenário - Aolado da VVeQ II) - R$ 12.000,00 ou "Parcelado"
o Terreno c/ 695m' (Rua dos imigrantes -- Acesso da Faouldade "FERJ") - R$ 15.000,00 "Aceita ·Parcelar/Carro"
o Terreno c/12.725r(l' (Schroedér - 1.5OÓm da Àv.· Castelo Branco) • R$ 20.000,00 ou "Parcelado"
• Terrenos c/ 750 e l.000m2 em Schroeder (Rua Valentin ZJ>z - Próx. Cdégo Miguel Couto) • R$ 6.000,00 ou "Parcelado"
• Ter�enos Residencial Hervique 9ehing (próx. Salão Amizade) • li. partir de R$·10.000,00 ou "Parcelado"

.

o Terrenos Lo.teanento Plazera i (Ilha· da Rgueira) • A partir de R$ 6.000,00 ou entrada R$ 2.000,00 + saidà parcelado
o Terrenos préx, FORUM (Rua 172· Arthur GlITlZ "Lado pireilo") - R$ 35.000,00 Oll "Parcelado' em até 10 'It'
o Terr8flos Loteanento Geranium (Santa Luzia) - A partir de R$ 7.000,00. 00. Entrada R$ 2.000,00 + Saldo Parcelado
GAL PÓ E/CHÁCARAS
Galpão c/ 800m2 + Casa AI. c/233m2 + Terreno plano C/26.549·m2 (Santa Luzia-Centro) R$'140,OOO,OO "Negodáveis"
Chácára c/ 180.000m' (Estrada Garibaldi . 15km do centro ·Nacenles "!' Casa antiga_ R$ 80.000,00 "Negociáveis' ./
Oiácara c/11 O.OOOm' (Estrada G.aribaldi . Ribeirão dos Hc"garos - 12km do centro - R$ 20.00Õ,OO "Aceita casa"

.

Oiácqra·c/125.000m2(Ribeirão Grande· Pröx, Nereu· Casa alv. Ranchos/Água própria)·. R$ 120.000,00 'Parcelado"
·Oiácara c/l.849,300m" (Reftorestado 'com 400.000 palmitos· Pröx. 82 Salto da Cel�sc - Schroeder) • R$ 150.000,00
Oiá�ara c/ 95.000m2 (Sd1roeder - Braço Sul; Com casa/ranchos - Toda plana) • R$ 50.000,00 "Aceita. Parcelar"

'. Não, perca esta oportunidade -�.. Residencial "Harri Marquardt" Próx. Malhas Ma�ee (20Qm�' ápó�/
Estilo enxaimel/Germmco· Pr�? de entrega Preços ftxados até 13 de outubro de 1995lf;n reai·s)'

'.2 .apartamentos por andar

À VISTA• 2 quartos + 1 suite + garagem 919COS Tempo I
.. RS 25.000,00

PLANO 12
.. Porteiro eletrqnico'Play·groupd
• 9·EI ocos de apartamentos 1, 2 e 3 10 meses
•

.

Uma .:Illl'fasqueira p/ bloco
.

4, 5 e 6. 13 meses

o Área total- 112m" 7,8 e 9 16 meses Aceita-se· na entrada: carrolmotoltelefapelparcelaf
OSS.: Será sorteado entre os 53 compradores - 1 (um)'APARTAMeNTO QUITADO (apto.li' 54 - Elaco 9)

RS12.000.00+ 12X1.333,OO(FIX0)
RS 8.000,OO+10ÓX300.00PLANO 100

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. Classificados -de
,.

Planos 50 e 60,meses
. � .'

Consôrcio Nacional Volkswagen
-

e Amau'ri
Não perca tempo, e venha fazer sua Inscrição,

.

na maneira mais fácil de conquistar o seu veí -
culo.

.

Vendo consörcio Koesa - Gol .

1090 não conterrpladi, Cent
19 parcelas pagas de R$

. 217,00 .. Por apenas R$
4.000,00. Tratar dOl'n Denis

pelo fone 372-2295 ou 371-
0988 ramal 205 com Maria
Edite.

VENDE-SE
CONSÓRCIO
GOl1000

. CONTEMPLADO
(Zero Km)
Tratar

371-9822
973-8955

Vende-se Chevette 81 - 2�
dono super inteiro. Valor R$.
3:500,00. Aceita proposta•.
'Iratar 372-22;65 cl César.

Vende-se Corcel II/80
modificado pl modelo 84.

Carro a toda prova, cór
vermelho metálico. Tratar
372-2265 cl Sérgio. Valor R$

� . 3.600,00.

�------------�II

• 'i-

Vende-se consórcio Fiat EL�
Eletronic - 4 portas - plano
50 meses " )4 prestações
pagas. IÜ; 3.800,OO� assumir
35 prestações de R$ '263,00.
Contato 372-3289 ou 371-
2157 cl Regina C�í

--
Menegoffi Veículos
Fone 047:- 3710499

••••:.;.

•

•

"0 AUTO NOVO
.. ;.;:;-.

,

·;t.···\tf!\:· .

V'E ícU lO'S.
.

"
.

., -

Santana GLS2000 completo .

89 azul . R$ 9.000,00
Santana CG complet� (àr,dir,trio) 85 'einza R$ 6.300,00
Prêmio CS (impecável) 88 qege

.

R$ 6.500,00

MarajóSL Impecável) 89 .' prata R$6.500,OO
ChevetteSL 86 - verm. R$ 4.500,00
Passat LS 83- branco R$ 3;600,00

Fusca.1300 76 docrado . R$2.500,00
'

Chevette 1.6 DL (lmpsc.)' 92 branco 8$6.300,00
Uno CS (arosde liga leve) 87 vermo R$ 6 . .000,00
ChE!vette SL _ 74 azul R$I.500,00
Coroelll ., 78 bege R$I.500.oo

- !

MOTOS

CG.125 86 azul R$I.700,00
XL 125 84 verm: R$1.500.00

, CiclsmotorMonark 89 prata R$ 600,00

CiclomotorMonark ,,88 wrm. R$ 500,'00

R JOINVILLE 2050 FONEIFAX (0·17) 371-157� 973·9753

NOSSO DIM
PARA O TRANSPORTE

.É·VltAL ·PARA
SEU NEGÓCIO

$ ,

ÁGIL E' SEGURO

.Regat�
Comércio d, Môto Ltda�

MQTO ANO COR

XIX350 \ 88/88 Preta'
. XL125 S 93/93 Vermelha

CG 125 ' 89/89 Preta

CB400 82/82 Preta

'. CG 125 Titan ·94/95 \ Vermelha

XL 125S 88/88 Vermelha

XL 125S 88/88 Branca
;.

•

c

CG 125 T�day 91/91 Azul

CG 125Today 92/92 Azul

CG 125 Today 94/94 Vermelha

XL 125 Duty 90/90 Branca
*Mfllqcicletas "OKm,1 50% de entrada

saläo em até 12 pagamentos.
.

* Consórcio de CG 125 Titan, XL 125 S CBX 200,
NX 200, XR 200, NX 350. em

50 mensalidades, consulte.
RUAADÉLIA FISCHE�239 - FONE (047) 371-2999

:r , I t

JARAGUA DOSUL - SC

R.
Santana GL 200o. .. _ .. _ .. _ .. � .. _ ... ;bege Inet... :_ _ .. _ .. _ .. _ .. " : _ .. :92
Voyage CL �soln�." .. _ : ..•.prat....._.:_, _ .. _, _ .. _ ..• , .. _ : 89·

GOL _ _ _ _.,.branc�: � _ _ ; _
84

Góll.S.- _ .. ,._, .. _ '" velmelho _ .. _ � ,
86

Verona GLX 1.e..... :__ .. __ .. _.badÓ .. __ _ _ .. _ .. __ __• __ .. _ .. __ •.•• 90

:: ��:� ���.z:�:: :'---�'--:::: :._�.::::::: :.��:'�:��:'�"��::::-�.-� :.-� ��� :�-�.-.-�:
·Santana _ _ _ _ _ ..champogne .. ;, _ _ _ _ _,_:.85

opal _ _ azuL.: _ _
86

BrasIl _ •. _ •. _ .. _ ,._ _ •. _ .. _ bell _ .. _ .. _ .. _ _ .. _ .. _
*1

Del Rey G , , .••.•.••. _ verde ; 88

CIOI' C L. _ •••: .'.. tranco �, .. :' -
g()

Chevelle_ _ _ _,'.azlJ._ _ _, : 8'l.

.. Vel'<llla GLX compl ..o__,.. _.- .. - ..bege - - ; -
9I)

EsCOrl. .... _ .. _ .. __ .. , .. _ .. _ .. __ .. _.v;ra _'_", _ .. __ _ .. _ •. __ .. __ ;._ •.•••. _88

Escort GL. .. _ _ _ _ Verd _ :_ _ _ : ·86

�L _ •. , .•. _ _:_ _ Verde. _ _ _ •.•.•.••:
•.••. 86 ,

Gol l00O'. __:·.J .. _ .. _ .. _ _ .. _ .. ,verae.._ _ •. _ _ _ _ •.••.•.•
90

P.ra •. _ _ .. _ .. _ _ .. _ .. _ _ •..verd _ .. _ _ .. _ .. _ _
__;.85

Del Roy :.· - _'l,çt,.mPlJl .: 86

Rua Joinville n" 3573 - Fone (047) 371-9&22
JARAGUÁ DO SUL - SC

. A Menegotti lança pra VOC$ a melhor promoção de

peças originais do 'ano: •PROMOPEÇAS. •
LIGUE AGORA OU VENHA VISITAR-NO.S!I DISQUE PEÇAS 371-,iz81 '1

I" :",. _

"

,

Menegotti VeículosI�J
-. Fone 047.;.3710499

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,i,'ESCORT �

�',GL'1\ 6.-
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.
•

o-
.
'.

�ENl'RADA
Ql--.

,�RS4.680
-

"t'+,36x RS 500,�5·· ,

.,
.,

äCGD.E1Z.
<1:

�
o,

I·MONDEO CLX_._�F-i10004X2
�EIIIIIADA

.

. ; ,"?rn r .

, DI8S8I .

'lRS11.980
ê,+12'x

.

,·�RS1.495,00·,·
.

.g
.0.
S!
�
:>.

�
Q,.

• Na foto Q medeio exibido é c6d. cöd, tf)2() ts
" .' _. �, ',- -- ,- "' -

',' -, - , - -

. 31

'VERS'AILLES- \ t
,.;.:::dJ Ê_�.�F::::'·I. ,.'.'

.

..::::#11Jl.JI_._}M�j.JiIJlm��::::--' � i"
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Na fofo omodelo exibido é c6d. c6d. Q524 . � §. .

§ �
ii. 5- (3 .

.... .... �B.
..:::::'J.••_I._.�.J.I.�I���::::::·' i �,�

���"'
::::'-gi:l..,

E �
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Na fofo o h1<J.dek> exI:>Id0 It c6d. c6d Ml08 ,í 8 �
_______________________ �O�

.�::::�4it.-FI.t.4.w.••�.IIlA�t��::::,··
"

�
..

:PAMPA L 1.6
fi,'
.f,;;
.

�ENTRADA- ,

,(5. '

.' ,

"

l
.

RS3�480"
'

>'. \{,
�.�+36'x R$ 37 '1,98*' ',�c>wr"'=
�
o..'

�·COO.187
�
�
51
<Il

S

Na foto omodelo eldbIdo é c6d. c6d. P804

Na fofo o.mocteló 6'JCI)Ido é c6d. c6d. E326

0%DE JUROS�
1
,.

,!lCOD.K1'01
I.lj

,'.

Na foto o inodeIo 8ecI:lIdo é c6d. c6d, N-l,Ol

�'. .

�
Av. Mal. Deodoro, 158 FON,E (047) 371-1777 .'
Jaragu' do Sul- SC" '. FAX (047) ·371-3235'

'ESCORT .'
HOBBY'iO
ENlRADA

,I RS 2.904 .

+ 36x R$ 310,41" .'

COIt._

EIIRADA'
; RS 5.400
.

+ 36x R$ 577,2�'�.
CGD: Q3ZÓ

. EmADA

:1$ 8.700
+ 36 I R$ 929,94"

.'

CGD...,.

,.::::�d••jl..I_.lj.41_�rr::··
'

..

. �
.�
�
·15
:cl 1\

�
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'.'Cla�ificà.dos de
�.�

,-

'Condicionamento Físico
,

.

'Natação .. Hidl'oginástica
. Ginástica Locelirede

FONE:
..

<':'.:'
... ... '" iii

. 372-3263 .�

...Iínica saO Calnilo
.

"Dr. Marcos Fernanflo F. Subtil
'

.

l:l:9,ggjjM{f::�g4.ij:M.:"1t.i.9.�'4::f::l*jiji'Tª:MN.f#.Mt��:�: :
Medicina' do Trabalho - Fra�uras - Urgências' ,

D,oenças de Coluna, L_fies do esporte. Cirurgias do Joelho
Exames: admlsslona", deinlsslona.. e .perlódlcos
Hor6rios atendimento: 8:30 • 11:30'e ,4:00.,8:30_.

Massagista e s Saáde
CURSADO· EM . QU,IROPlAXIA E DO",IN.

Problemas de coluna ,;. Labirintite
". 'Desvios Posturais de coluna

.

Massagem CorretivaAnti Stress
ATENDÉ-SE A DOM'ICílIO

Rua João .Januário Airoso, 1877 (ao lado da San Marina Malhas)
- Fone: (Recados) (047) 372-2088 - Jaraguá do Sul - SC
Rua Emesto Volkmann, 161 - Fone: (047) 387-1640 - Pomerode - SC

"

CENTRO PEA"fENDIM-ENTO INFANTIL
,

.

Clínica Pediâtrica São Francisco de Assis.
Dr. Moacir Zanghelini
'. CRM2997'

, . . ,,',

.Iosé Abílio Machado Filho
CRM3381

_'
.

Dr. Luiz M. Gonçalves
CRM.J633 '

Dr. Airton L., Weber Silva
. ·CRM 3158

Dr.Denis M. B. de Araü]»
CRM 3505

,

:::::::i�:i::IEv8<IMlíI:!]�ilil"iiiiu.uiíf.iíiili:::::i:Ii:-, ,. ,., ...........•., .',: '

:. ::1: _
.. ,

.

·11�Etll'tll"I'llll
Fones:

371-0280
372-0940

Rua Dr. Walde!f1;ro Mazureehen, 67
Jaragliá do-Sul - SC
\

ATIVIDADE FíSICA COM QUAUDADE
, :

.
'

� -_ OFTAMOLOGISTA:.
_'. -
- ........
-

.

� .� DR. HS1AO MENG KANG •

Ora. Ursula K01011

Psicóloga Clínica
CRP 12/00751

Dr. Odi Nf$vio Alessi
• Dentista
Convênio - Od0nto-Jaqaguá, . .

CHU 2tJ64

Ora. Marlene I. da Silvá
Nutricionista

• CRN-22287

, Ora: Jeanete Miriam Piske

Psicöloqa Cilnica - l.udotetapeuta
CRP-12/00937

. Ora. Márcia N. Gasparini
Çlínica Médica·

.

CRMB294

Ora. Margareth F. da Silva
Fbnoaudióloga'

•

qFF 4456 ,
.

!

"

,

� ua Prof. Antonio E�' .Äyr9so, '763' '<;;

Vila tenzi - Jaraguá' do Sul �··'SC· i :;t]'
.

;

"". j�. :�.
"
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APARTAMENTO
RuaJoãoPicolli- 10 andar
.

Suíte.+dols-quartos + dep..
empregada
R$48.000,00

APARTAMEN� '"
Av. Mal. Deodoro - 2º andar -

Umquarto. e demals
d�pendências .

. .

'VENDE
•

_
,
__ -c •

.,

rn
. APARTAM�E�N;T�O�..·:���:m

Rua Adélia Fischer - 3D andar
:3 quartos demais dep .

• R$ 35.000,00

APARTÁMENTO��....._
Rua 383 condomínio Amizade, •

• 220 - bloco 7 apto. 202, 3 qtos,
cozinhà, bwc, area serv.,
garag�m - R$ 25.000 ent. +

fin?pf'pwptg
. .

CASADEALVENARIA
BuaMaxEugênio Ziemann, 223
Suite+doisquartos + dep.
empregada-R$ 85.000,00

CASAALVE,NARIA
RuaSC-301 - Agua Verde
rêsquartos + dep.
mpregada- R$ 45.000,00

--OPORTUNIDADE
I '

, I CASA ALVENARIA
1 ' 1 Rua: José Menegotti, nº 277 .�
I. I.' I Terreno: 827,56m2 - Casa: 223,40rn� .

I I· I
03 dormitórios - sala jantar - sala estar
copa - área -de serviço - garagem - biblioteca -. '

1_....'_1 cozinha. - R$ 40.000 entro + 30 x R$ 2.000,00

CASA ALVENARIA
Rua Maria U. Mascarenhas
Figueira - Três quartos
R$ 35:000,00

'CASA
Rua 470, próx. WEG II - Dois
quartos e demals

..

dependências - R$ 25.000,00

TERRENO:.....................;..
R. Arduirio Pradi lote 49 área
448,OOm2•
R$ 11.000,00

CASA ALVENARIA
R. José Picolli, 290 B. Estr.
Nova - � qtos., sla; copa,
cozinha, bwc, lavanderia,
garagem. - R$ 40.000,00

.

PRÉOIO
R. Preso Epitácio Pessoa, 272
03 apartamentos
02 saias comerciais
R$ 265.000,00

TERRENO
R. Barão do Rio Branco
543m2 � R$ 25.000,00 entrada'
+ 6 parcelas R$ 5.000,00 ..

CASAALVENARIA
R.RudolfoZiemann .s/rt'l pröx,
Etalan.1surte, 2 qtos., sla jantar;
copa,cozinha, área serviço, bwc, .

churrasqegaragem - R$ 75.000:00

�""..._H.........._TERRENO
Rua Eleonora Satler Pradi cl

. área de 396)OOm2
.

. R$ 26.000,00 '

-.....ilU................�TERRENO_
Loteamento Flávio - V. Lenzi
cl área de 420m2
R$ 9.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO - 8 C LASSIFICADOS DE JM6VEI�. Jaraguá do Sul, 25 de outubro de 1995
.

Lot. Bruns -

Apto. no
VILA .

tss lotes financiados em ,
Casa em BAEPENDI-

Ed�f. 1 °meses - Próx. a Rádio alvenaria cl Terreno cl
Schiochett

Brasil Novo 181,00rri2 4�O,40m2
'R$45.000,00·

CENTRO - Rua Walter .

Felipe Franzner- RJO - Casa Apto. com 02 Marquardt - Terreno cl Terreno de, - Casa emCasaem
qtos. 3.000m2 - próx. Outurne esquina. cl . Noroscki -

alvenaria cl
R$17.500,OO Schmidt, frsnte pi Walter 579,OOm2 píscína, cl Terreno.c/ .

+ fino CEF Maquardt .em 30,00m 235,46m2
392,OOm2

BR-�80 I Trevo Neretl. Ra-
em alvenaria c/Casa em - Sítio cl mos - Terreno cl 2000,00 m2 HuaJoão - Terreno clTerreno cl 343,00m2,alvenaria c/ 45.000,00m2 e 50,00 metrôs para BR280 e . Picolli - Apto. fundos da

: 733,501TJ2..
318,50m2 40,00 mettos para Julio Tissi cl 02 quartos JARAGUÁ Edificado cl pré-

R$ª5.ÖOO,00.
.

demais 'dep, FABRIL dio comercial'

-

CENTRO - Apto. VILA NOVA - Barbada -
NOVA - ExcelelllteEdif.Jaraguá -

Casade BRASfuA terreno comercial
. Svite - 2 quartos Casa em casa em alvenria cl 93 alvenaria cl Terreno cl c/casa emdeOutubro- + dependências

RS 65.000.00 qtos .. Apenas .

215m2
.
3.411 ,50m2 alvenara por

R$ 28 ..000,00 apenasR$
, 55.000,00

EMfREITEIRA DEMÃO DEOBRA EJP

AV. GETÚLIO VARCAS, 689- SALA 1- CENTRO· FONE: (047) 371-

Imoblliária.....-:: ..ra

Menegotti CRECI550-J
-":'::':'�::_'-=-===:::=:::===::;;==::::======:::::=:===I

VEJA SO ESTA OFERTA!
ótimo casa em alvenaria comórso de 350m2localizadd no Bairro
Vila lenzi contendo 2 suítes, dependência de empregada, sala de
visita, sala de jantar, lcvcbo. escritório, cozinha, lavanderia, gard-,

gem, contém também alarme e portõo eletrônico;
Terreno com área de 9<Xlm2.

Tudo isso por apenas RS 1 OO.OClO,OO - estuda-se propostas.

CASA EM ALVENARIA COM 70,OOm2
Localizadá na Rua Victor Rosemberger n� 1. 134 (Vila Lenzi) .

Terrenq com3.769,OOm2. Valor RS 4TOClO,OO negociável.

CASA EM MADEIRA'
.

Localizada no Rua 456, no bairro São Judas com área de 9O,OOm2.
'. Terreno579,15m2. ValorRS 20.0Cl0,OO.

AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, ass
EO. MENEGOTTI - 1 º ANDAR - SALA 101/1 Da

FONE: (041) 311-0031 - JARAGUÁ DO SUL - SC

..

Tudo. elll mármore e granito, loleir.., piai, tampol d. baloôe•
. e lIIela. TÚIllUlol, aoab,lIIentol. elll geral
ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

BR-280 Km 60 (Antiga instalações d� Marmorar.ia Prüsse)
Guaramirim - SC - Fone: 73-0162

S'CH'I'OCBEI' FábriCa��;�!r�:
.

. e ReSidenCiaIS
. .

,"

. - .
.

:llf)NI� «)Li?:I)
!J7:1-():J25

'.

Rua Athanásio Rosa, 1645 -.Guanlmirim - Santa Catarina

® ..J. SANTOS
.

Comércio de Materiais de Construção' e Transportes
MATERIAlS ELÉTRICOS - HIDRÁULICOS .

TUDO PARA VOCÊ CONSTRUIR DESDE A FUNDAÇÃO ATÉ O ACABAMENTO

1__ ··.·,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



, Jaraguá do Sul, 25 de outubro de 1995 SOCIAL CORREIO DO I)OVO • 7

.Gente &.InformaçÕes 'S;ber comer & saber v�ver
. .

A digestão é um processo Ficar multo tempusem comer;

Jaraguâ em, n'.'ança'
.

químico e fisiológico, pelo qual em seguida comer demais:'

J j ''''' os alirrentos adquirem formas Quanto mais alimentos forem
solúveis e ficam prontos para ingeridos, mais lentaserä adige.s

,

serem absorvidos. Começa, já na tão.

mastigação, segue por cerca de O ideal é fazer quatro ou cinco
.

três horas' e qualquer alteração,
_ refeições por dia, com pc.quemL'l

neste caminho pode prejudicá-la. quantidades de alimento.
Conheça qual a melhor maneira Comer alimentos gordurosos,
de manter o bem estar após as muito doces ou muito

refeições: salgados:
Os inimigos da boa digestão Eles exigem mais para serem

Comer sob tensão: digeridos e demoram mais para '

O estresse e a tensão emocional sair do estômago.
prejudicam a, ação do sistema, Comer alimentos' que
nervoso sobre o processo de dificultam a digestão:
digestão. Cada um deve identificar os

Comer depressa: alimentos que têm dificulda(k
Os alimentos devem ser bem de digerir e evitá-los. Alimentos
mastigados, porque a digestão como pepino, melancia, melão,
começa na boca, com a ação das pimentão e goiaba são indigestos
enzimas. para algumas pessoas.

Ogrupo de dança do Colégio Divina Providéncia, sob a coordenação da professora e

ioreágrafa Elizabeth. Borba, participará, na proxima sexta-feira, dia 27, do 1° Jaraguá
em Dança. Asmeninas, quejáparticiparam de outrosfestivais, obtendo ótimas colocações,
'est�o confiantes num bom resultado. O grupo está se,reunindo há dois anos e meio.

•

. Meninas do grupo de dança do Colégio Divina Providência"

.Apresemaçõo de danças'
na NotreDame'

Na próxima sexta, dia 27, acontece na Boate
, Notre Dame a apresentação de dança dos grupos
"IInagem" dé Jaraguã do Sul e "Sollo" de Joinville,
vencedor do Festival de. Dança de Joinville deste
alio.

'

'. O grupo Imagem vai apresentar três coreografias
deJazz

_ "Dance", "New'York" e "Contemporâneo
n·.Os ingressos estão à venda na Escola deNatação
Omnpili e' no Sindicato do Garga.

Fotos da Copa'
'Prossegue.até o dia 27, na Caixa Econômica

. Federal, a exposição de fotos de Jurandir
Silveira. As fotografias mostram momentos da
última Copa do Mundo, quando o Brasil
conquistou o tetracampeonato.

,

,Exposição.na SerMarisol
No dia 9 de novembro, sábado, das 9 às 17

horas, acontece a IV exposição deis trabalhos de

CCQ, na Ser Marisol.

'�I VESTINDO VOCÊ
DE CORPO INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, ��

FONE: '72,0460"

.·MODA MASC.: E ,FEM•.

Posse na Fiese
AFederação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiese),

marcou para � dia 3Q de Qutubro"na sua sede, apartir das 9 horas,
as solenidades de posse da diretoria e conselho.do Sistema Fie.sc.
Osvaldo Moreira Douat será reconduzido à presidência pára mais I

uma gestão, de 1995/99. A classe empresarial jaraguaense está
, representada ein diversos conselhos e diretoria.

O evento contará com a presença do ministro da Fazenda, Pedro
Sampaio Malan. �.

"

Os felizardos ganhadores
. \

-Jaraguä do Sul - Aconteceu tal, 1\ conjunto de s'om Prahm, 1
no últimodia 14, o terceiro sorteio fogão Dako e 1 bicicleta Monark;
da promoção "Sorte sua ser· ganhadora -' Jaqueline B. de
cliente Breshaupt''. A seguir a , Campos - Jaraguá do Sul.

relação dos ganhadores: 4 o -ptêmio ·1 bicicleta

Monark, 1 forno Fischer, 1

,centrífuga Nardelli, e 'um

processador de alimentos Walita;
ganhadora - Margit Fritzke .

Jaraguá do Sul.
'

50 prêmio - 1 conjunto 3xi
PhilIips, 1 lavadora Mueãer, 1

.

bicicleta Monark e 1 churras

queira,Fischer; ganhador - Elcio

Mengarda - Jaraguá do Sul.

'�?-.; IUPERMER&;AUU
, ..._��"'-;-:- ;<:,."

«',

t�4��� ]��5�

1: prêmio - 1 Scott Hobby;
ganhadora - Magali Kannern
berg - Schroeder.

r prêmio - 1 refrigerador
,

Consul, 1 tv Sharp, 1 serra Bethil
e 1 rádio relógio Gradiente;
ganhadora Marciana

'

- Zimermann - Jaraguá do Sul.

30 prêmio - 1 fomo Continen-

Mt·

Entrega da cluwe dó Escorl Hobby à ganhadora

IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CEM ANOS ..

J araguá do Sul -

.

Para
comemorar os '100 anos de

cinema, o Colégio Divina Provi-
. dêucia, juntàmente com a Scar,

.

com o apoio cultural da

secretaria muuicipal de Edu

cação, Coordenadoria Regional
de Edu-

(intimo:

e após a exibição' do 'mesmo os

alunos divididos em equipes e

orientades -pe los professores I

realizarão um trabalho sobre o

mesmo (cartazes, desenhos,'
depoimentos, comparações, etc.).

Os trabalhos serão expostos na .'
escola.

Cada. dia, ou cada período, no
vas turmas participarão .deste

projeto, sempre com novos filmes,

No final do trabalho, e estando

expostas todas as atividades, cada
turma escolherä

"

o melhor
trabalho que serã exposto da

Praça Ângelo Piazera, como cul

minância da Semana do Cine

ma. (1)$0 chova a exposição será

no Parque Municipal de Eventos.

Filmes para todas as idades

Durante a semana comemora

tiva aos 100 anos do cinema,
serão exibidos cerca de 150

fãmes, entre clássicos, dramas,

aventuras, desenhos e comédias.

cação e

dir.eção
. dos co

I é g i o s

p a r t i >

culares,
.

, estaduais

•

O mOls
-..,

faseillonte
. -

InVenta0
e municipais e com o apoio.
promocíórral da Fundação Cut

turaf Munjcipal e da Weg S.A.

realizam dê
.

6 a 10 de no

vembro o projeto "Cem Anos do

Cinema", que tem por objetivo
valorizar o cinema como part� d�
nossas vidas.

Dentro dos objetivos também

está a busca da integração entre

escolas rniincipais, estaduais' �

particulares, já que as três redes

de ensino devem participar, destes
"

Dprojetos. urante a semana
comemorativa serão exibidos, na

própria escola, dezenas de filmes
aos alunos, incluindo clássicos do
cinema, escolhidos de acordo com
a faixa etária, das turmas. A

coordenação' de" vídeos está a'

c'argç)'(th Vi�uà[ Vídeo Locadora,
c também. conta com a

colaboração de . outras seis

locadoras da cidade.
Os filines -assjstidos deverão

,

posterionnente serem trabalhados

Cena do filme ;'0 Nome da Rosa ", um clássico do cinema, que será exibido.aos alunos de2°grau

fazendo perguntas, comparações
com J araguá hoje e opinando
sobre (i) que foi assistido.

Montagem da programação
_Cada' escola poderá optar

pe Ia totalidade .das séries ou, as

em especial, que participarão. do
projeto;

.

_Cada dia, a escola escolherá"

mil'\, turma para assistir a um

filme e para trabalhá-lo da forma
"mais criativa possível. Exemplo:

2a feira;"tunna, escolhida: (la série.
Todos os, alunes das (laséries
assistirão a um filme selecionado

'enl sala de .aula. Na mesma

semana. grupos .de atunos
visitarão a Scar para assistir a

uma peça teatral sobre a trajetória
.

do cinema e a apresentação do

filme �'Jirag_uá Ontem", que
resgata um pouco da historia de

Jaraguá do Sul. Após a

apresentação do ato teatral e do

filme, haverá uma pessoa
fortemente ligada às raízes de

Jaraguã do S u I que fará um

complemento daquilo que :foi
apresentado, deixando espaço
para ·que a plateia participe "0 Rei l..e,ão", que agradou até adultos! para crianças do pré

"Gente queFa:" em SCQUAUDAD�

Discutindo a "Comunicação Total" Ä TV-I Comunicação, que de cunho político-partidário,
produz a série "Gente que Faz", ,religioso, tão pouco filantropia
patrocinada pelo Bamenndus e .ou caridade,

apresentado ncs sábados à noite. Perfil.
no Jornal Nacionaí, da Rede 1- Todos os perscinag�ns
Globo, esta buscando no estado superam obstáculos e

de Santa Catarina, urna pessoa conquistam espaço 'para
ou grupo que se insira no. rnaniféstar talento e ,espírito
perfil. Para a aprovação dos comunitário: .

programas, existem critérios
. .

2- Os programas estimulama
rigorosos onde tudo relativo capacidade de sonhar, mud.'lf e

.

àquela pessoa ou' grupo é levado realizar:
em conta; história pessoal, 3- Desperta anecessicladede
trajetória de vida, ativi-" acreditar:
dades práticas realizadas,' 4- A lição dos,personagens::
envQlvÍmentp COl1l1 a de que 11 realjzaçãó dep�nde.
comunidade, repercus,�ão do 'ba�icarnente. do 'esforço pessoal
trabalho, honestidade, embçäo, e autodeteIminação; .

,

f a
capacidade de expressão e' 5- E possível alcapça
reflexão. .teali zaç.ão indßp'endenle!W,n�e

d i· �

'

.. , JalertalSEm txês anos de trabalho, a ao; con< IÇOcS SOCiaIS, fl· ;
e'luipe p<ocu,a evitar. hi<tórià.<. e· rr<ic,,\. iiiill

Jcinvílle - No,,!. dias 6 e 7 de Comunicação' Total e' seus Bamerindus e Telepar
novembro, acontece no Auditó- aspectos verbais e não-verbais Telecomunicações do Paraná,
rio do Centro Empresarial comof�rlllaoedeseüvolvi.lllénto' Ocurso éstã sendo promovido
H:i1l1loWJ, em Joinville, o curso .

nos diversos segmentos da vida . por Lazer &: Cia Promoções e
"Comunicaçâo Total". modema, principalmentecomo EVentos e tem o 'apoi o das
() público alvo do cncon- formaefieazdese atingir padrões associações comerciais de

rro abrang c cmpre.sãri os. reais deQualidade Total, Joinville e Jaraguá do Sul, da
udministradorcs. jornalistas, O palestmute será José Associação de JoinviUe e Região
nc goc iadorex, mediudorcx, Antônio Garcia. especialista em da Pequena; Micro e Média
puhlid'!ürios, -e ducadores.. Macroplanejamenro de Market- Empresa, da Associação dos

Adm inistradores de Pessoal de

Joinville, do Jornal A Notícia e.

da Maslow, Treit�alllell�o e

Educação Ltda ..

A taxa de in'scrição é de R$'
120,00 e os' inscritos até o dia
27 de outubro terão lOC; de

'desconto. Serão forn.:.cidos
Hrtificadt) aos participalltes.

ndvogados. estudante» l' todos os
.

profissionais llUl' faz�lll da

nmmllicaç,io o seu t1H,io dt' "ida.
. O ohjl'tivo l: introduzir IHívo.s
l'on.cl"i"l),�, 'e téqlií::as dl!

l'llluunicaçüo que po,,,�ihilítelU
UIll melhor poder dr nrgociaçã({
l' pl'I'SUÚSÜO dos paI1icip:UlIl'S, l'

I lkspl'.11Ü�los para \l prol:l'sSO da

ing c cm comunicação. é diretorda
Assessorin de Marketing e Re-

�
..

preseittações Ltda .. 'úpecia,-
1 izada .

l'IÚ Prögramas de
,Ikst'nvolvilnl'nto Organi-
z;lciolwis. ('onll11l1caçào c.

Treinatnl'nto, prl..�talldo serviços
a ,trinta e duas l'mpresa.�, l'n,trl'
das a : l't'trobr<Ís, <Jrupo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FLAGRANTE

KElJaraguá do Sul. 19 d� outubro de 1995
Tabeliã

Taxista éacusado
EDITAL

PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMES Tabeliã e Oficial de Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de
Santa Oatarina, na forma da Lei, etc,

" '

Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste Tabeiionato para Protesto os Títulos contra:

'de ajudar najug«
de

..

arrombadores
G uaramirim - As polícias

civil e militar de Guaramirim, .

prenderam segunda-feira, o

taxista Marlindo Paterno, 23

anos, e os 'desocupados Cláudio
Sibowiszi,

Somellle'um

opo/elhö
elel/811lto /0/
elltolll/Qtlo

18 anos e

Cláudio

Rogério
Borba,
22 anos,
a m b os

de Join-

ville, acusados de arrombamento

seguido de furto: Com eles, a

polícia apreendeu um aparelho de

GRAVE

CD, e alguns discos, avaliados ein '

R$ 800,00.
, Participação

De acordo com o delegado
Alcivandro Espezim, Paterno
usava seu veículo, o Gol, placas
BS-0039', de Jaraguã do Sul para
transporrar os objetos furtados.

"Quando foi feito o flagrante; só
foi recuperado isto: Ainda não
sabemos se eles carregaram mais

, alguma coisa", afirma o delegado,
acrescentando que Sibowiszi e

Borba já tem passagem pela
delegacia de Joinville, também,
por furto.

Motorista morre por
imprudência na 280
Guaramlrím - Uma colisão

frontal sexta-feira, às l2h30miIi,
no km 48, da BR-280, envolvendo

. o Fiat Ficrino, placas JX-3275
.(JoiQville) e o caminhão Scania
'PYB-603l (Guaramirim), provo
cou a morte de Sérgio Carlos
Knabben, 37 anos, condutor, do

f��t.. O I�lotorista do caminhão,
Man0 Kienen, 33 anos, sofreu
ferimentos leves e foi liberado no

Illesmo dia. Seguildo policiaís da

PRr, o Fiat teria forçado uma

ultrapassagem, quando colidiu de
fréu te l1)1ll a Scania

Atropelamento
,Sábado (21), outro acideRte,

ESTELIONATO

&rventepassa notasfalsas
Jatn�uá do Sul - o serwllte seu veículo e pagar também com

�onismar Zanghelini:20 anos, nota falsa, do mesmo vé}lor, foi
hli r' 'h d d

'

reso sa a o passa o. preso em flagrante; "O caixa do
quando ,tentou passar Ulll.l nota Posto Mime avisou que ele teria
falsa de R$ 51l.0fl. no Posto passado a nota irregular", afirma
Marculla. Ih- acurdo Cl1l11 (\ de Lara. acre,�eentando que;
l·slTi .. -

J
'

.' 'ao ,osmar Batista de Lara.. mais R$ IOO.()(.) falsos foram
1.1Ugll '1" I

.

I 'l' i
'

t 1111, t epols � (' inasteccr t'!lContralOS com, tl servente.
I

nó km 75, trecho entre Jaraguá
.do 81:11 e Corupã, envolvendo o

Corcel Il, placas JS-4999 (Jara-,
guá do Sul), dirigido por Gilmar
Heitor Gadotti, 35 anos, e o ciclis
ta Ronaldo Mafrá, 22�os, res-

,

sultou lesões graves n�, .ciclista,
que foi transferido para Blume
nau.

No km 74, próximo ao muni

cípio d� Araquari. a Yamaha,
placas . KJ -174 (lo.i Ilvi Ile),
conduzida pOr Marcelo Onofre,
21 anos, atropelou um cavalo, que
e.'ltava no meio da pista. Onofre
este1 internado em estado grave no

hospital São José, em Joinville.

Ao Sol Conf. Ltda. - R Joinville, 5249 - Nesta;
Antonio Edson da Rocha - R. José Picolli sln2 - Nesta':
Aldo de Souza Oficina Mecânica - R. Joinville, 5130 - Nesta;
Aldo de Souza - Av, Mal. D�odoro da Fonseca, 1 014 - Nesta;
Aldo de Souza - R Canojnhas, 44 - Nesta;
Auto Mac, Burges lfda. - R. Joaquim Francisco' de Paula,
360 -Nesta;
Bruno Com de Enxovais lfda, - R. Nei Franco, 408. - Nesta;
Beneficiamento de Madeira Schroeder - R. Rio Cerro II -

Nesta; \
Benicio Fiacomossi - BR 280 Km 70 pröx, Mac, Burges -

Nesta;
cent, Camurati lfda. - R. Leopoldo Malheiro, 67 - Nesta;
ComI. Pornerade Ltda. - Mal. Castelo Branco, 3245 -

Schroeder,
Cont Sueli Ltcja, - Av, Mal. Oeodor.o, 1085 - Nesta;
Conf. Grithus ltda, - R Duque de Caxias, 430 " Nesta;
CarMotos VeículosLtda. -Av, Getúlio Vargas, 738 -Corupá;
Cristal Têxtil Ltda, - Estrada Schroeder 1 km 3 - Nesta;
Corn Frutas e Verd. Kethliil lfda. - R.Walte�Marquardt, 2820
- Nesta; .

Com deConf. Bardin Ltda. - ME - R. BR 280 km 64 - Nesta;,
Cont Mônaco Ltda, - R Walter Marquardt, 623 - Nesta;
Com. Alvorada Veic. Peças Acess. - FI. João Picolli, 139 -

Nesta;
Cont Mônaco Ltda, -,R Walter Marquardt, 623 - Nesta;
Cliruvim Mo<ÍaJovem Ltda, - Estrada Isabel, 210 � Nesta;

. De Paula Com daTlntas Ltda, - R. Joaquim F: de Paula, 158
-Nesta;

,

Estofados Gomes Ltda, - Ft Venâncio da Silva Porto, 219-
Nesta;

. Empresade FacçãoCia doJeans Ltda. -; R. São Paulo. 1680
-Nesta;
Elida Fatima souza Darrsani - R. I rmão Leandro, 221 - Nesta;
EKKabongCont, Ltda- R. Barão do R,io Branco, 320 - Nesta;
E fiArtemassollnd, de Pias Ltda, - R. Ano Boinslnl! - Corupá;
E R Artemassol rnd, de Pias Ltda, - R. Ano Bom sln2 - Corupá;
Funcional Repres, Ltda, - Av, Mal. Deodoro.da Fonseca, .88
-Nesta;
Fairuz Conf. Ltda - Rod, BR 280 - Km 63 - Nesta;
FunJaraguá ttda. -Av, Mal. Deodoro da Fonseca, 98- Nesta;
Guenther Enger - R. Fco. Paula, 325 - Ne�;
Giovanildo Trindade - Rod. SC 416 - Rio Cerro II - Nesta;
Harmonndo EBosco Com. Repres. Ltda - R. Hruschka, 276·
-Nesta;

,

Hapoll Repres. Ltda. - R. Felipe Schimdt, 218 - Nesta;
Hasmann Com Hepres, Ltda - R. Jose Narloch, 1366 -

; Nestá;
"

Hemmis Com, IM: Ve�. - R. Jose Menegotti, 45 - Nesta; ,

Hemmis Com, lnd. Vest, - R. José Menegotti, 45 - Nesta;
lJ.1d. Com, Hepres, Manske Ltda - R. Joinville, 1532 - Nesta;
Ivo Bleich - R. BR 280 km 77 - Nesta;
lnd, Com, Transp Periquito Ltda. - R. Barão do Rio Branco79
-Nesta;
lnd. Com, Mov Lar Center Ltda. - BR 280 km 2675 - Nesta;
Jose Isidoro Filho - Estrada Três Rios do Norte - Nesta;
Joel Bemardinodos Santos -Av, Mal. Deodoro, 325 - Nesta;
Joel Bemardino dos Santos - ME - Av. Mal. Deodoro, 325 -

Nesta;
Jose Arnerico Xavier � R. Felpe Schmidt, 287 - Nesta;
'Jose Valcir de Borba - R Domingos Rosa. 120 - N.esta;
Jifl1E'nez Ari da Silva - R RodoKo Hufenuessler, 390 - Nesta;
KWB Comunicação LIda, - Av, Mal. Deodoro, 141 - Nesta;
Koala AcabarnentoTêxtil Ltda. - R. w.a�eJ Maquardt, 2222-
Nesta;
Leomaq Refrig, Ltda, - R 724 - Nesta;
Leomaq Refrig. Ltda, - R Emílio Baling - Nesta;
Leomaq Refrig, LIda, - R. Emilio Belling - Nesta;
Lorival Loffler - A, Emnio Bahling, 100- 'Nesta;
Luiz Carlos da Cunha - R Reinoldo.Rau. 757 - Nesta;
Luiz Gilverto Nagel - R BR 280 km 69 sln - Nesta;
Laura Aparecida Bittencourt de Souza - R. Jbãe PicoUi. 166
-Nesta;
LuiZ Carlos Ribeiro - R Horácio Pradi, 38 - Nesta;
Ludomaq Ind, Com: deMáquina Ltda, - R. Marcelo Barbi, 460
- Nesta;
Manoel de Pedro Costa SA - R João Pessoa sln - Nesta;
Mode Haus Ind, Com, de Malhas LIda, - R F iancisco Todt,
nO 80 - Nesta;
Marmoraria e Pedras Jguá - R. Joinville. 4133 - Nesta;
Master Vale Piscinas ltda, - R. Joinville.-2033 - Nesta;
Met. Rico Ind. e Com. LIda. - R. Angelo Rubini. 15 - Nesta:.
Metainorte Ind, Com. Repres. - R Ll Roberto Ziemanh. 1627

-Nesta:
Mecanografia Lider Ltda, - R Reinoldo'Rau, 460 - Nesta;
Mauro Cezar Bugmann - R Mal. Deodoro, 354 - Nesta; .

Marnoraria e Pedras Jguá LIda, - R Joinville. 4133 - Nesta;
Muller& Cia Ltda. - R Rio Branco Ed, Silvanackti - Nesta;

. Metalurgica Leitzke Ltda - R. Joinville, 2287 - Nesta;
,
Marcelo Marqlles - R. Reinoldo Rau. 86 - Nesta; .

'MarcioWB Sturmer- R Tomaz Francisco de Goes. 180-
Nesta;
Marli Bernadete Sardagna - R. Estrada Guamiranga sinO -

Nesta;' , '

Nega Maluca Ind. e. Com, Conf. Ltda - R. bp, Fidelis
Stinghen,71 - Nesta;
Ortwin G, Hermann - R Roberto,Seidel, 1303 - Nesta;
Osnir Gonçalves - R. Exp, Antoniq�Carios Ferreira. 850 -

Nesta;
Otavio Taube - Av, João Pessoa sln - Nesta;
Osmar Souza e Terezinba Vieira Souza - R RioMolha SlNQ
- Nesta;

,

Osmar Bakum - R Victor Rosemberger sln - Nesta;
. Oseias C. deLima- R Pras. Epitacio Pessoa, 1333 -Nesta;
Portal de Guag lmoo, e Tur Ltpa, - Rod, BR 280 km 63 -

�-
'

II
Personal Piscinas Ltda - R. Venâncio da Silva Porto, 37 -

II

Nesta; ,
II

Petiscaria e Churrascaria Ferraz - R Wa�er Marquardt -

Nesta;
Paulo Roberto Jung'- R. Loteamento Picolli - Nesta;
Personal Riscinas Ltda - R Venâncio da Silva Porto. 37 -.

Nesta;' ,"
.

Pedras Jgua LIda, - R Joinville. 4133'- Nesta;
Pedras Jgua Ltda, - R. Joinville" 4133 - Nesta;
Resimel deÄstrid Menel- ME - R. .OB BR 280 - Nesta;
Rocbor lnd, COI1), Artet. BRR lfda. - R Leopoldo Jansen,
120 - Nesta;

. .

, Rosani Maria de Souza - R Guilhe�e Wackejrage, 461 -

Nesta;
Reny Augustinho Coelho - R. Joaquim Francisco de Paula,
984 - Nesta;
Resivale Transportes Com, de Resíduos - Três Rios do
Norte, 6,61 - Nestà;

,

Rubeänc Anicete de Souza - Nesta;
RKR Com e Conf. Ltda, : R: Alvino Stein sinO - Nesta;
Rei dos Botões - R. Adolfo Tribess, 400 - Nesta;
Rei dos Botões - RAdolfo Tribess, 400 '- Nesta;
Rei dosBotõesCom. de Aviam. Lt�a, - R Adolfo Tnbess, 400
-Nesta;
Sigma Papelaria e Livraria Ltda, - ME - R. Mal. De�oro da
Fonseca 1067 - Nesta;
Sibilla Emrnendoerfer - R LuizGonzagaAiroso, 192 - Nesta;
Sidney Fagundes - R BR 280 km 80 - Nesta;
Transportes J K Ltda - R. ,Joaquim Franciscq de Paula, 390
- Nesta;
.'

Tazinaffo eCent Cembranelli Ltdá'- R Av, Mal. Deodoro da
Fonseca, 1067 - Nesta; .

Tazinaffo eCont, Cembranelli ttda. - R. Av, Mal. Deodoro da
Fonseca, 1067'- Nesta;
Tendência Malhas Ltda -RAmabileTecila Pradi, 99-Nesta;
Tâniea Duha Alves da Silva - R Arthur Gunther, 220 - Nesta;
Terraplenagem Vargas Ltda. - R JoãoWiestJr, slnº - Nesta;
Terraplenagem Vargas Ltda, - Fi, Bemardó Dombusch snln

. -Nesta;
.

Udo Schroeder - R. Aurora UM - Nesta;
Wagner Transportes e Com, Ltda: - Rod, BR 280 km 55 -

Nesta;
Wagner Transportes e Com. Ltda, - Rod, BR 280 km 55 -

Nesta;
Wagner Transportes e Com, LIda, - Rod, BR 280 km 55' -

Nesta;
,
Zonta Materiais Constr"Ltda. - R, João Planischek. 205 -

Nesta;
,

Zonta Materiais de Constr, ltda, - R. João Planischek. 205 -

Nesta,

E. co,T;o os ditos devedores não foram encontrados ou se
racusarama aceita,rá devida intimação. fazpor intermédiodo
presente edital, para qlle os mesmos compareçam neste

Tabelionato na rua Aflhur Müller. 78, no prazoda Lei a fim de
liquicfaroseu débito,'Ou entãodarrazão porquenãoofaz. sob
a pena 'de serem os referidos protestados na forma da Lei,
etc,

(
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Jaraguä do Sul, 25 de'Ó1,ltubro

CONTRATAQ0ES

Zé Cláudio é O novo�reforço Jangad� é a. c.ampeãAn,
"

" "�' "" ,",
'

, .auegotiamlnm âe voleido luvemus para este ano, fe�:7:��I::ia����i�: =�í=,."aume-,
<, J "a�aguáC do Sul - o
centroavante Zé, Cláudio, de 26

anos, é o novo reforço do Juventus
para a. Copa Santa -Catarina. A
diretoria do clube acertou
segunda
feira os

valores
do ccn-

t r a t o

(não re

velados),

'zoguel/o
podese/
\ ,

Hxodo /lO 1(1
e o joga
dor deverá chegar a� João
Marcatto, ainda esta S�P1an,<)."

Zé Cláudio, lfile pertenciaa
Chapecoense, foi o artilheiro do.

campeonato Paulista, série À-II,
pelo Sãocarlense, marcando 22

gols .. "É uma esperança.para o

ataque Juventino". ressalta o

presidente do clube, Ângelo
Margutté: ,

\ Reforço 'c',
,

Segundo Margutte, a'téß�xta-
'

feira, mais dois jogâàores de�erão
,

integrar O elenco do 'Juventus. "Ja
temos nom:�s. majs não vamos
''adiantár. tIm é volante e O outro

,

ponta esquerda", afirma, acres

centando que a contratação do Agenor se.�4Presenloll para osjogaJores segunda-feira de manhà
. zagueiro Omar j á está confir- _.

.'
,

.. .,0

,

=:�:�:e�:�,::o':I���
.i.:Técnico' ent;,�"enta] o"d,"esaifi':-�o

.110 salário. Mas' o Ornar já é do r:r�,'.'. ,
'.

. "\_

Juvenêus'j ccmenta Margutre.rque . Hápout-omais{k.$.()hor��fno ""ReaIlzamos Ulll coleiivo
poderá, �aso não 'aéertar CO�l o' clube, o técllic(1'À>gg:n�r Pice'lnÍI1; ;m1t6m à tarde, e .a definição dá

zagueiro, fi xar seu passe na enfrenta hoje à noite, seu primeiro equipo, será somente nos vestiá

Federação Catariuense de Fute- "7,I\k'Bafio: o jogo contra o Marcílio . rios", disse Piccinin, acresceu-
, ,,J...

\

hol. . [),���, pela l " rodada do returno tando que já conhece alguns joga-
o jogo de h(#jê�' conlf'h"o d#)'Cop; Santa Catarina.

.

'dor.e,<;. ;'0 Mauro Ovelha jogou no

Marcfl i olDi as , 'peja prime iea-" 'Reabilitação Concórdiaquando eu era técnico,'
.

rodada do returno lta Copa $anta Depois de ser goleado pelo além do. Eduardo, que atuou na

Catarina: .'l'cr.á 'realizada no .T:;ilivil'f��, em Jaraguä do Sul, 'o Caçadorense no mesmo período
estádio MaX' Wilhelnf no Clube' Juve ntus busca a reabilitação que, trabalhei, é o Carlinhos
Atlético Baependi. a partir das 21 'contra�) I íder �io grupo A. Maringã, que jogou centra 'll1e,�1
horas, Devido o início das obr;'" Joinville c=Marcílio Dias. estão. ,time muitas vezes", afirma o

\; r(" - . .

.

de reestruturação do estádio J,oãl) .,;�çl'iíl1 sete pe ntos , centra três do' treinador, que terá todos es

Marearte. todas a;;!partJ.das�td�
,

Juventus. O Intemacio nal ainda jogadores à disposição pad a

Copa Sc. serão no Baependi. não:-ll1<1fcell nennhum ponto. pa.rtida de hoje.,
."

,pl � '"

FEMININO,

categoria mirim, conquistou o Nesta sexta-feira e sábado, a'
título do I Quadrangular de Vôlei. equipe infantil do Jangada
Feminino, .depois de vencer o partreipa em Curitiba, do

colégio Bolando Marcelino '\ campeonato feminino de vôlei ..
Gonçalves por dois.. set� a zero·.

.

'envolvendo equipes paranaenses,
Além de Jangada e Homago, O técnico Carlos Coelho, adimite
participaram' também o Círculo "o alto nível técnico das equipes
Militar, dê Curitiba, e a CME, de do Paraná, mas garante que.e
São Bento do SuL Jangada buscará o título. "Som<»;

Na categoria infantil, o, troféu
de 'primeiro lugar foi disputado

. I .

entre Homago e Círculo Militar.
As meninas paranaenses vence-

a, única equipe representante de
Santa Catarina: Por isso, vanns .

i· 'I'
jogar tudo o que. sabemos {.

resSalta o treinador.

FtJTEBOL

jogós defin�", finalistas
,

, .r

da Copa Sub�'rbana em JS
"

I
\ ' '

JaraguádoSul-Osdoisjogos cisco de Paula por dois a um,

que, serão realizados domingo Guarani e Ponte Preta, que

(29); definirá os quatro semi- empataram emdois gols, jogam
finalistas da III Copa Suburbana pela vitória, para se classificar"
de Futebol. Decisão

Nos jogos de ida, domingo
passado, o Aliança derrotou o Rio

Cerro por dois a um e depende
apenas de um empate para se

Classificar. Na mesma situação,
estão o Cantareira, que venceu o

Juventude-por um a zero e o Cruz
de M�ita" que passou pelo Fean-

No estádio Francisco de Paulo,

jogam Guarani e Ponte Preta '<.
Francisco 'de Paulo e Cruz de

'

Malta, a partir das 14 horas, e no

estádio d� Aliança, as- partidas
entre Juventude e Cantareira e

Aliança e Rio Cerro, começam
também a partir das 14 horas .

BICIGROSS '. '�
,

. \

Selecta continua liderando
na categoria beys/12 anos.

Além deestes troféus, a equipe
jaraguaense conquistou três
medalhas de prata e duas de :

bronze, totalizando 16 meda
lhas.

'Jaraguá do Sul-- A equipe
Selecta Algemix de bicicross, de

Jaraguj' dó Sul, manteve a lide- .

rança-êo campeonato catarinen
se na modalidade; ao vencer
nove categoria, na terceira

, etapa, realizada domingo pas
sado, em Rio do sue

I'" Destaque foi para a ciclista
Bárbara Biehr, nk categoria
damas/lO anos e Juliano Junkes,

Brasileiro
A última etapa do campeo

nato brasileiro acontece em

Carapicuiba, são Paulo, dia$. 2,

3 , 4, 5 e 6 de novembro,. _

ESPEGIALIZADA ,•.
,

A

Auto Mecanica
.

Horchers
, '

' .

�. COMERCIO DEAUTO P�ÇAS
TROCA DE ÓLEO POR sucçÃO

, "�--.;

4;.

RUA: ALBERTO PICOLtl, 400 - ÁGUA VERDE - JA.RAGUÁ DO SUl!. - SC FO�E/FAX 3"1-8122
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"Super-máquinas" ,estão em iarag"á do Sul par� ° 50 En,contro S�l Brasüe�o 4e fotociclismo
VELOCIDADE

Motoclistas invàdem a cidade
no 5°Encontro SulBrasileiro

. . '.'
. .

.

J àragná d'� Sul - Na

próxima .sexta-feira, mais de mil
motociclistas dos estados do

Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo,
Rio Grande do Sul, Santa

, Catarina,
além dos
vinte ia-

,
t egr.a n
tes do
Motogi
ro, de Ja�
raguá do

Sul, estarão na cidade, para
participar do 5 ° .Encontro Sul

Brasil�iro déMotoclismo, que vai
até domingo (29),

;' Programaçã'o
,

Sãbadc,' às 9 horas, na praça
Angelo Piazera, ao lado da
prefeitura' municipal, serão

realizadas ,�s .

inscrições e a

'âpresentação das motos: Às
12h30mÍn. os niotoclistas se

.. reúnem no Parque Malwee,
retornando às 14 horas para a,

" praça Ângelo Piazera.

'Objetivo
Segundo umdos membros do

Motogiro, Ivo Petras Konell, o

objeti vo do encontro, q.ue é',
realizado pela segunda vez conse
cutiva em Jaraguã do Sul, € a

confraternização' de associações e

, de motociclistas, de todo o pars:'
"Como no ano passado, a integra
ção entre os 'amantes da velocida-

'

de' é o' ponto alto do encontro",
'ressalta Konen, acrescentando

.

.' . i ,

.

que, pilotos do exterior poderão'
marcar presença no Encontro Sul
Brasileiro, "Em 94, um canadense

esteve aqui. Eles sempre agendam
'este tipo de evento, e compare-
cem", afirma. Domingo, no en

cerramento; ós pilotos soe reunem
no restaurante Etalan, para o

almoço de confra-ternização.

PI/DIOS e

,

' suas mDlos

/,tos ruas de

Joro,v6

As feras do
asfalto estão

à soltaemJS

VOLTA

Jogo entre Flamengoe
Vasco pode ser no Rio
Rio 'de Janeiro - A fase de times, seria rnclher hoje, jugal'

consecutivos jogos fora do Rio de

'Janeiro, ��volvendo equipes
cariocas, pode ter acabado,' Na

'

reunião de amanhã, entre os

presidentes do Vasco, Flamengo,
Fluminense e 'Botafogo, jun
tamente com o presidente, da
Suderj, poderá trazer os clássicos
de volta ao Maracanã,

A expectativa da diretoria do
Vasco e Flamengo é graude ,

esperando á liberação do es t.{dio '!

que está desde a' fi nal do

campeonato Carioca fechado,
Existe a' possi�ilidade' da partida
entre Vasco e Flamengo, �o pró
ximo domingo, pela 4" rodada' do'

Brasileiro, ser r�alii:ada no Ma-
.,

'racanã, "O ruim agora, é, não acei-
'

tar as propostas de outros estados,
ein realizar olässicos lá. Eies

oferecem muito", afirmou o vice-

'presidente vascaíno, Eurico Mi

randa, à TyE, domingo à noite;
O técnico do Vasco, Zanafa,

também destacou o apoio
financeiro que outros estados

.

estão oferecendo para os clubes.
"Na situação .da maioria des

fora , mas 'é scuiprc .1)(lIll atuar

junto dá -torcida c, (l povo do Kill

de Janeiro t ambém gosta ·dl'

assistir' tim bom futebol". ressalta
o treinador..

Continuação
Palmeiras e Goiás realizam

logo rnais à noite, no Parque Ant

arctica, em São Paulo" (l jogo
isolado da semana. A partida,
adiada pelas Iortes chuvas lflll'
caíral�l na região rnetropolitana
paulista, é válida pela segunda
rodada. O técnico Carlos Alhertü
Silva disse que a derreta para o

Internacional lião abalou o clube,
e está confiánte na vitória,

'. ."

r

Quem costumeiramente vê'
nas ruas dé Jaraguá do Sul,
motos nacionais, pode' apreciar,
no encontro deste' final de

semana, máquinas como Ka
wasaki e Honda 1000cc, Su-
zuki, BMW ,e as eternas Harley
Davidson, que raramente 'ªpa
recem ao vivo e a "cores". Ano

passado, asHarleys foram as

que mais chamaram atenção do

público- As motos "mil.galo"
como sãoconhecidas, também
se destacaram.

:�1��l�1�1�lHli.�1Iil�1�11�j!ll:
'

HOJE,
"

Palmeiras x Goiás

. �ilililili!ilililillilli�lilili!i!
JOGOS PONTOS

, 10 Corinthians 3 7

2° Botafogo 3 7

3° Guarani 3 6
4° Bragantine 3 5
5° Flamengo 3 5
,,Go Palmeiras 2 ;3
7° Grêmio 4 3

8° Juventude 3 2

9° Paraná 3 1
10° Paysandu 3"
Í1° Cruzeiro 3 O
12° Vitória 3 O

,:1:j:�j:��:1��:���:�����II.ll��:����:�:�::::1:1:l::
Bahia 2x2 Flamengo

Criciúma Ixl Corinthiaus

Internacional 2xO, Palmeiras

Santos 2.(1:i Cruzeiro
UniãoS: 1 2xF Paraná

Portuguesa 3,à Grêmio
, São Paulo 2x2 Juventude
Fluminense 2xl Vitória

Vasco ôx 1 Paysandu
Sport. lx2 Botafogo

Atlético-MG 1,x1 Bragantino
, GoiáS 3xL Gul.!l'ani .

111111111111111111111111111111111111
EQUIPE JOGOS PCM'Ós

.

1° Santos 4 8
2° Internacional 3 7
3° Sport,'
4° GOiás.
5° Vasco
6° Bahia
7° Fluminense
8° Criciúma

9° Atlético-MO
W° União S. J.

HP Portuguesa
120, São Paulo

3 6

2 6

3 6

3 5

,3 5

3 4

3· 4

3 3

3 3

3 1
,

Não I!stá computadó o pohtÔ$ dO j9go
entrl! AumineoS8 e Gr6mio, '.reaHzacb
oolernà neite; no Riode,Janelrb,

.

'\
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Prefeitúra estuda forma legal �omissão deffne p�efos·pa ..

.
.

b
'. '.;1 , 'fi·

.

.. ri' 'mgressosdoJaraguaemDanç
para distri I UI,t,ra'uua a ..

amldßS .

J".ag.' d. �.,' o primeiro . seceetário proporcionnra um.i w.i.':I, "

" Jaragua em Dança. que substituí os para ajudar 'nas despesas Will a

festivais de dança realizados em, anos promoção' do evento. Ontem l'II'
anteriores, está confirmado. para os anunciou uma premiação especial para

,

próximos, ßias zr e 28 no ginásio de os dois destaques ( masculinn e

esportes Arthur MUller. sempre com feminino) em toelos .os gêneros de

espetáculosa partir das 19,horas. Desta
'

danças: serão contemplados com um,a
"vez. segundo o secretário cio,:- Cultura. bolsa de estudes na academia ti;;,
Esporte é Turismo. 'Balduino Raulino, pro íesser Waid (It- Otiveira. em

a

.

comissão organizadora decidiu pela Joinville.
r

cobrança de ingressos cujos preços já () primeiro Jaragua em Dançu lI.·vc'
estão definidos: para cada dia custarão a participação da professora Albertina,
R$ .2,00 e para os dois dias, se .Turna, que coordena o Festival de

comprados antecipadamente, R$ 3,50: Danças de Joinville. evento hojejí
A cobrança de ingressos, segundo o conhecido intemacionalmente

,

CHEIAS'

J �ràguá do Sul' - A

prefeitura ainda não decidiu sobre
corno proceder.no repasse de
auxílio financeiro para 316
famílias atingidas pelas cheias de

fevereiro:
'

últiÓlo e
'

,'à época
\DInheIro

cadastra- 'sQlhole'
�

das pela ',/' I·
-

'secretaria
muilipal
d�, :lla
Ditação.
H;oje� Q prefeito em exercício,
Alfredo Guenther, vai. a

Florianópolis' assinar convênio no
valor de R$ 350 mil (com

. contrapartida .de R$ 70 mil da
< prefeitura), soma repassada pelo
.governo federal de um total

reivindicado de Cr$,g,9'(moeda!la
época).

.

'Deste total deR$ 350mil, entre

com um

ctJllliênlo

Gwnther: ingerincúis
_,..<

-

t-

as famílias.serão rateados 125 mil
em valores iguais de R$ 494,39
cada uma, num rateio determinado

n�o sé sabe por quem. A questão
está em se saber qual o prejuízo
real de cada família e corno se fará

,

a distrib'ução da ve�ba: se em

!i························r��T���·11
, !�ft3 O B O C �::;i TElECOMUNICAÇOES & INF�RMÁTICA 11i

Duas mil casasforam atingidas

CULTURA

dinheiro ou com materiais. Nesta

.segunda hipótese a ajuda ainda
demoraria pelomenos dois meses
porque obriga a prefeitura a fazer

,licitação.
.

Ontem, Guenther disse
estranhar que enquanto o muni

cípio, desde fevereiro,' procura
trilhar os caminhos legais para que
estas pessoas possam ser

auxiliadas, "haja. urna desne
cessária ingerência de pessoas
que, estão promovendo, reuniões
para orientar as famílias'sobre coe
mo procederem", numa clara
referência aos deputados Ivo
KonelÍ (PMDB) e Geraldo

'Weminhg�aus (PFL) de cujo
escritório político, na semana

passada, foi distribuída uma
. relação contendo norne eendereço
das J 16 pessoas cadastradas pela
secretaria daHabitação,

. O primeiro passo, P?rém, já
está definido: a partir de

�egun<,la-feira, 30, estas famílias
_ começam a ser chamadas pela
secretaria da Habitação para que
procedam a um recadastramento;
Guenther admite' que" hoje, a

prefeitura quase não tem como,
comprovar os prejuízos de

particulares.
"Vamos ter que apelar para os

'

bombeiros e vizinhança", disse,
acrescentando 'q'ue, parti
.cularmente, não acredita que \

alguém 'tenha se aproveitado
para usufruir de algum benefício

posterior.
.

. .

EMOBRAS

Construção de ponte evitará
o .isolamento ·de dois ·bairros;

Schroeder - Duas 'importantes
obras no sistema viário do município
de Schroeder Já estão em fase de.
execução. Uma delas, ponte de con
creto armado,'com sete metros de ex
tensão e oito de largura sobre o rio

Sohroeder I, no bairro do mesmo no

me, essencial emépocas de cheias ou
enxurradas, evitando que a região fi
que completamente ilhada. A ponte
está orçada em R$ 25 mil dos quaís

_./

30% de recursos da prefeitura.Outra
obra é a retificaçãQ, alargamento e',
ensaíbraniento de sete quilômetros de

estradas nos bairros Braço do Sul e

Rancho Bom, através do projetóde
miorobacias, que tem financiamento.
do Banoo do Interamericano de

Desenvolvimento. Esta obra, depois
de concluída, permitirá acesso bem

melhor àqueles bairros que, além.da
natureza;têm potencial agrícola

Agradecimento
A chefe do Setor de Ensino da Secretaria Muntcipatde Educação de

Guaramirim; Juvelina Campignotto Ronchi, agradece' em n0"'1 próprio e da

famüia de Benedito LUfs Neumann. de seis anos, aluno da Escola Isolada
. Ponta Comprida (r série), a todos os que se envolveram e que de alguma
forma colaboraram para a realização de cirurgia cardiaca no menor; que.fo! ,

'

um. sucesso. Os agradecimentos são para o Hospital Regional de Joinville, J

aos médicos Dr. Francisco CezarPabis, Dra. #ona Adalgisa Simões, Dr.
Alberto Borehain e Dr. Faustino, ao corpo 'de enfermagem; ao prefeito Victor
Kleine e esposa Erci; ao secretário de Educação Prof Tito, aos colegas da

,
Secretaria de Educação e funcionários da prefeitura; aos motoristas Joãozinho,
e Dédo, aos doadores de sangue e aos que se envolveram e continuam se

envolvendo para a total recuperação de Benedito. Obrigado a' todos. '

Juvelina Campignotto Ronchi - Chefe do Setor de Ensino

',�
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