
Hospital ainda éstá
com direção inurina:

o hospital Santo Antonio, de
-

Guaramirim, continuacom diretor .

interino. Osvaldo Oeschler diz que
continua nocargo porque o hos-

pitalnão pode parar. ,_;

PâgiDá6

Iuventus tem jogo
decisivo amanhã

.

o Juventus joga amanhã à

. jarde a partir das 16 horas, sua
classificação na Copa Santa

Catarína, centra o .Jeinvjlle no

estádio Ernesto Schlemm So

brinho. Página 11

'Motossão recupero.ilt($
pela piJäcia de. Corupá

A''polfcia civil de Corupä
recuperou. seis motocicletas, a

maioria' roubadas em Joinville e

que. eram vendidas nomunicípio.
Dejaneiroaoutubro, foram 12.

Página 8
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.

.O Conselho de Pla-
, nejamento. Urbano e a

secretaria municipal de .

Planejamento' devem
reunir, nos próximos dias
industriais e lojistas para
estabelecer .critérios em

relação ao tráfego de
.caminhões por áreas
centrais da cidade, onde
isso já é proibido. Onovo
sistema viãrio, que co-.

I. meça a ser implantado no
ano que vem exige -tal
disciplinamento . porque,
caso contrário, nenhuma
mudança poderámelhorar
o fluxo do trânsito.

Pá:gina4

.:""f.-:' .

. �·;If'

Motociclistas em

Jaraguá quebram
a rotina da cidade·

Cerca de 600 moto

ciclistas de vários estados
brasileiros, daArgentínae
mesmo da Áustria es

tiveramemJaraguädoSul
no 5°' Encontro Sul

Brasileiro de Moto
cic�lID.

VeuiulOspesados vão serafasllulos tia 4reacentral tia cidade
.

SUCESSO·

. Primeira edição do Iaraguâ
emDança atrai bompúblico

Pá�12 o 1 ° Jaraguá em Dança, Müller onde'mais de duas

realizado no último fmal de dezeras degruposmostraram
semana esta sendo con- SÚà arte em espetáculo que
siderado' pela comissão superou expectativas. Cursós

organizadora' como um ministrados para setenta.

sucesso. Quase seis mil' . professores já 'produziram
pessoas; em dois días, foram .

resultados neste evento. -,

aogínäsío de esportes Arthu� Página 6

.

'!senç® do [fTU '

para enxaimâ vai
ter nova�legisl4ção

. Página 3
.

Giru&iOiokUto em todas as apresemàções
/ I

OVARIG· <>RIO-SULt3CLllt3t:l
COLETA E ENTREGA A DOMiCíLIO - FONE (047) 371-0091
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EDITORIAL

Riscos, -de .naufrâgio
.

Fiel escudeiro do. prefeita DUIVal Vasel,o
secretário. deCultura, Esportee Lazer, Balduino

, Raulíeo, anuncia sua. saída do cargo, Segundo..
.

ele, po,;iÇAo insustentável depois do. episódio da
comercialização dalogomarca da Schützenfest
que resultou na formação de uma comissão de

.inqaérito naCâmarade Vereadores cujo. relatörío
aponta irregularidades. O secretário insiste na

legalidâde do. negócio. e diz que provará isso.
.'

perante o. Ministério Püblico. .

E acusa colegas secretários e vereadores do.

partido (PTB); a cuja presidência renunciou na
semana passada, de ignorarem seus argumentos
e de agirem covardemente'sem demoastrarem
o. mínimo de solidariedade que ele julga ser

merecedor depois de 26 anos de serviços
prestados à comunidade. Como O' conteâdo da
defesa que Balduino fatá é sigiloso (a pdblíco

.

vieram apenas suas explicações verbais),

também não sepode precipitar conclusões sobre
aatitude dos secretários e vereadores do. partido.
neste epísödío.

.

, ,

Na verdade, o. desejo. de sair evita o

constrangimento de Vasel emter que mandá-la
embora caso o Ministério Público o. condene.
Cria, porém, outro problema para o'prefeito que ..

terä.que designar outro titular que agrade tanto.
o.s vereadores como o.s demais' secretärios.
Embora ainda exerçasua autoridade, naverdade
Vasel já não tem mais controle absoluto da

situação. Secretários e vereadores defendem
se comopodem e raros são os que, publicamente,
argumentam em .seu favor,

Consequência de um ciúme provinciano
prõprio da incompetência, Na verdade; Vasel
deu cordademais quando. deveria ter conduzido.�'. .

o. grupo. a freio. de cabresto, E ·ago.ra paga por
isso.

A brincadeira
. I

'

* lnacio Carreira

inutilidadedo transperre férr� para a copiamos (J que interessá a elesr):
conrunidade que, na era da InfC>tm$tica, ainda vemos o absurdo de sentirmo-
continua pagando o preço' da ncs ameaçados pelo bisbus, impro-
RevoluçãoIndustrial. priamente chamado' metr.ô de

Comaproximadamente quarenta e superfície. Sim,maçados
três pessagens de nívél e sete guaritas . a Um brinquedo bonito, obisbuS,
comdíreito aguardae rreía cancela;a lembrando aqueles carrinhos,
população jaraguaense vive em seu trenzinhos e aviõezinhos que viravam'
dia-a-dia aameaça do "ficho-de-ferro" robôs e vice-versa; timÔnibus que vira

.

que passa apitando, atrapalhando e -. trem. que· vira ônibus. E que, obser- ,

infelizmente -, matando nruito.
'

vadas as condições queterms hoje nas
Tirar a cidadedo ladoda linha férfea

.

passagens de nível, virar-se-a em rraís
é impossível, mas tirar a linha férrea. uma arma - quase sempre mortífera -

da éjdade não o é. Menos impossível voltada contra a .população.
ainda é automatizar as passagens de Será quequem resolveu copiaresta
�vel, colocando cancelaS de fato e idéi� nunca visitou um rretrô de
aurrentando as filas nas rresmas· superficie? Com suas passagens
(quandÓ da passagen, do comboio), reservadas,' sua' ausência de
porém reduz41do o perigo.

.

cruzamentos, $ua liberdade de ir-e-
. Não deve ser tão difícil, também, vir?
fazer com que o.s semáfor� fiquem Ao lado doMO !latido, do corpo
vermel�os enquanto passa a �ído, da planta quebrada, urnll'placa
composição.. '

•
adVerte. ATENÇÃO: BISBUS NO'

AJ?UC!lterrente sem estrutura para. TRECHO.
mmter cancelas autorniticaS, daquelas Estas brincadeiras são müs baratali

. .

que são' vistas em fil� europeus e do que mortes quinzenais?
arrericanos (porqu€, via de regra, só * Jornalista

Certanoíte, vindo deJoínvíllepela
rua do'rresmonorre, midei de äireção
no "trevinho da Weg H', à esquerda,
onde pouco depois a linha f6rrea
atravessa a via päblíca. A cancela,
subindo'e'

.

descendo,.
fez com

que 'eu

pamsse o ..

veículo,
. dininufsse

, .101109l1li
dlllíve/
lIÕtJ 11m

9 volume. SegIlfOIl{O
dorádioe .

.'

baixasse ô vi.clro, tentando escutar o
.

som característico da colIl'osição, já
que os sinai's sonoros e luminosos

estavamdesligados. Observei aiailças
rrexendo no contrapeso do obst�culo
quando o guarda-cancela, saindo &1
frente de seu aparelho de televisã<?,
aviSOU-Ire para seguir: "isto é s6
brincadeira das crianças" .

Desde 1910, quando a romântica'
Maria Fumaça co�çou a' trazer

progresso para Jaraguá do Sul, muita
coisa nrudou. Até chegar à atual
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Reminiscências:

Minhamãe,minha doceMãeI(2)
poderia levá-los à Itajaí, para viliiÍ8r a

itro!
.

e mãe Paula (Tante Mike),
GanzemnUller , em estado de coma no

Hospital Marieta Konder Bornhausen.
.

Durante a viagem ela falava o. tempo ,

todo, na ida e na volta, 'como se alguma
força estranha a impulsionasse a fáIar.· :

Confirmava a versão do entrevero

que tivera o' seu pai. Quando tinha 6
anos, em 190h depois de alguns m:ses

de escola. �Ia,. Paul, o' irmão e a mle
Louise Augusta Karoline Bennack.

. Zettel viajavam de coche (Kutsebe) que
era puxada por 4 cavalos >e no seu inte
rior cabiam 8 pessoas. No <Ii;a da vi��m .

sö viajaram seis, dois bancos ia�ais
para.s pessoas de cada lado, fec�ado
pelos lados com cortina de couro.

.
'Levaram 5 dias para chegar eil! Rio

.

Negro-PR, tendo que dormir 4 h9ites .

,

no trajeto. Aestrada da séria, conhecida
como Dona Francisca não era.

encascalhada. Eta barro puro e, por duas
vezes � coche chegou encostar no

barranco, sem tombar, contudo . .8a e

seu irmão Paul ficaram assustados. 'Iam

.se juntar ao pai Guilherme Germano
Zettel. Ém ruo Negro foi para uma

escola de língua portuguêsa, por 8

meses, que depois teve que ajudar nos

afazeres da casa. Em 1903, quando já
tinha 8 anos, um dia, os pais disseram

que ela iria de trem para Curitiba,
sozinha. quê não tivesse medo que na

estação iria buscá-la uma Frau Scheün,

amiga da mãe. Quando chegou em

Curitiba, o trem parou e n�nguém
apareceu e aí começou se preocupar.
Eis que, de repente, apareceu a senbOi'a .

que a levou para a casa do Capitão João

Meister, dos Bombeiros ÇIe Curitiba, que
moravaÍn do outro lado da antiga fuma
MUller& Irmãos•.na Candido de Abreu,

�oje a avenida que conduz ao Centro

Cívico do Paraná. Lá 'tinhá' que 'cuidar
das crianças (Kíndermädchen), ortde
recebia elogios pelo bom trato das

crianças. Dona Thalía dizia' que as

anteriores tomavam as mamadeiras e

as crianças choravam de fome.
Fritz V()Il Jaraauá - Il1t5

)

"

Por falar em Préder.ic Bruestlein,
num semnário de micro-história, uma
escritora de Joinville, estudiosa da
História cià Cidade dos Príncipes,
Informa-me que Bruestlein não era

casado. Quem era, então Madame

. Bruestlein, que era tia de IIÍiUba avó?
Vou ao encalço desta personagem ....

Com o nome nacionalrzade. para
Gunherme aérIi:tano' Zettel, meu avô
casa-se no dia 15/07/1893 com LuÍsa
Augusta Carolina Benlll!ck. em presença
do juiz de paz Gustavo Adolpho RicJllin,

.

mas os noivosassíneram o termo na
.

. pág. 23v., do livro 2B, sob n° 39 com

o� nomes no original recebido .pelos
pais.

A saga continua informando que
Louíse era mulher formosa e de família
Conceituada, despertando paíxöes nos
jovens de sua geração; Os pais não

teriam gostado muito do' casamento,
certamente porque outros pretendentes
de fâmruas conhecidas já pleiteavam
uma união, onde vencera o marceneiro
e ginasta, que por isso haveria de ter'
alguma dor de cabeça com a formosura
de sua jovem esposa. Ao participarem
de uma grande festa na cidade, alguém

.

engraçou-se pela Louise e da di,scuss!o
passaram às vias dê fato, resultando um

sururu que custou chegar ao fim.Os danos
causados ao provocador certamente
focam grandes e o audacioso intruso

deveria ser de famßia influente na

cidade, tanto que tomava,conhecimento
de num acerto de conta", que' estava
sendo programado para, compensar a

.

.

surra que levara.
..

Amigos e conhecidos de Wilhelm
Hermann Zettel 'aconselharam que ele
se mudassepara evítaroutros dissabores,
viajando para serra acima, trabalhando
em Rio Negro-PR com Gustavo'
Uhlemann e Peter Schiffer na

Marcenaria Wassmannsdor{, suprindo
se no negócio de.Paul Emil e no aÇougue
de Von linsingen.

.

Numa visita à Jaraguá do Sul (18:30
horas de 14108/1991), malnãe e nHina"
GanzemnUller Lombardi procuram quem

A comunidade .cresce
e se transforma pelo
trabalho. De cada um

e de todos. Fon. (O<f7JJ 71 2217
.M/� do Sul· SC
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PTB

Vasel adota ·cautela. sobre
.... Negócios, no Mercosul
Sem a companhia.de um empresário sequer, prefeitos de
Jaraguá do Sul, Corupâ, Schroeder, Massaranduba e

.

São João do Itaperiü foram a Mar del Plata (Argentina)
,

pata um seminário interrlflcional de prefeitos de países do
Mercosul. E lá já entabularam conversações para futuros
negócios com banana, arroz e gado, especialmente com (I

Uruguai; Como os grandes conglomerados indústriais
daqui não são do ramo, explica-se a ausência. A politica

do "cada um por si" ainda é a que vale. Embora a

banana e o arroz tenham expressivo significado na

economia regional. -

Normal
Dia 3, sexta-feira, o expediente

será normal na prefeitura de

Jaraguä do"Sul. Providência'
tomada pelo vice-prefeito Alfredo
Guenther, quando no exercício (lo
cargo na semana'passada com 'a

concordância do secretariado.
Assim, quem 'pensava em

"enforcar" o último dia da semana,
emendando o feriado, terá que ir
trabalhar.

Voadores
Ontem, o secretário de

Cultura, Esporte e Lazer,
Balduino Raulino, mostrou uma

pilha de cheques .sem fundos
'recebidos durante a VII

, Schützenfest Valor total de R$
530,00, Pelo faturamento bruto <Ja

, festa, que deverá oscilar em tomo
de R$ 700 mil, até que nem foi
tanto. Receitas bruta e líquida
devem ser anunciadas hoje.

Abusando
Motoristas��ntinuam estacio

,

nando irregularmente entre a

�agem de nível da rua Reinoldo
�au e a Procópio Gomes. Muitos
Outros' insistem em trafegar na

Çontra-mão pelaJoão Zapella. São
(Is mesmos de sempre, �elhos
�?nhecidos que continuam

. unpunes. A não 'ser que os

POliciais do trânsito desconheçam
� proibições. Outra explicação
llào há. '

'-

Câmara Júnior de Jaraguä do
Sul reúne a imprensa da cidade,
hoje, num cafédamanhã no hotel

ltaj ara. Lideranças da entidade

querem uma integraçãomaior com,
este_ segmento' e, inclusive,
conhecê-lo um poucomais. Hoje, 1

-,

,.""

dei t
'

empresãrios do ramo deverão sençao e 'l'm'.'"O'S' ,O par« O·explanar sobre as atividades de 'l'" , u
suas empresas.

,

, .

enxaimel tem novo projeto

Poluição.
Secretário de Agricultura e,

Meio Ambiente, Ingo Rohl,
deverá ser convidado para uma
próxima reunião do Conselho de

Planejamento Urbano, Para falar
sobre o programa de despoluição
da bacia do Itapocü, que dorme a

sono solto. Diga-se, não 'de

responsabilidade da prefeitura
que, ao contrário, já' fez até

demais,
.

'Integrando.

Nãotem

Quem já reconstruiu o que
perdeu (danos em imóveis) nas

cheias de fevereiro deste ano, azar.
Não terá direito ao ressarcimento
de prejuízos com verbas federais.
A aplicação do convênio. assinado
entre a prefeitura e o Estado, este
repassador do dinheiro, será
decidida pelo Conselho Mu

nicit_>al-deDefesa Civil, na semana
quevem.

,

KfVB
, COMUNICAÇAo lTDA, -

Uma Agência àe Publicidade com a criatividade
,

e tecnologia que eeu Produto merece!

Av. Mal. DIOdoro da Fonseca, 141 - SaI!1 04 • Fone I Fax (0473) 72-1066
89251-701 - Jaraouá do Sul- SC

renúncia de Balduino Raulino
Jaraguá do Sul - No

,

regresso da viagem que fez a
Mar deIP1ata, onde participou
de um seminário internacional
que reu-
niu pre-
feitos de So/dulno·
países delxo,o'
que in-

tegramo s«retorlo
MeraNd, em leverelro
o prefei-
to DurvalVasel procurou ser
cauteloso em comentários
sobre a renúncia do secretário
de Cultura, Esporte e Lazer,
Balduino Raulino, da pre
sidência doPfB.IBalduino, na
semana passada, num desa
bafo emocionado, disse ter
sido litemlmente abandonado

pela bancada petebista de
vereadores e por alguns
colegas secretários quando foi

. acusado de ter cometido irre-

IPTU

Q,

I

gulandades no episódio de fevereiro, estaprovavehrente,
cbmercializaçãodalogomarca não entrará no processo de
da Schützenfest. compactação de secretarias. -

O secretário c�egou deflagrado coma extínção da
mesmo a usar a expressão de BemEstarSocial eGeral,
"covardes" quando sereferíu I

a título de contenção de
à bancada 'do PTB na despesas. "Trata-se dt! um'
Câmara, partido do qual era setor que tem sob sua

o presidente .até então. responsabilidade uma gama
Ontem, VaSel preferiu dizer . muito grande de atividades",
que o secretário "tem suas observou o prefeito, a

mágoas" e que a atitude de crescéntando que a redis
Balduino "deve ser- res- . tríbuíção destes setores entre

peitada". Tambémnaserilana ' outras secretarias poderia
passada'o secretärio maní-' representar a

festou desejo dedeixar a pasta descontíneídade deprojetos
da Cultura:Esporte e Lazer . já definidos para o próximo
ainda neste ano. Sobre isso, ano. Ontem à noite a E

porém, o prefeito disse que, xecutiva do PTB reuniu-se

oficialmente, ainda não se para eleger o novo pre
reuniu com ele para tratardo sidente,· 'tende a escolha
assunto. recaído sobre o vereador
Mas, adiantou' que se Lio Tíroní, conforme o CP

Balduino deixar a secretaria, adiantou em sua edição de .:

o que deve acontecer em sál:;>ado,28 .

Jaraguá do Sul- Como a antigas cujo valor histórico, rimento à prefeitura e nele

lei em vigor não définea cultural e arquitetônico 'é O- digam quais as intenções
. área mäxima e nem as res-

__

mesrro. futuras para com o imóvel,
ponsabilidades de proprie- Assim, se a Câmara I além de se comprometerema
tários de imóveis em estilo aprovar, a nova lei impedirá não executarem modífíca
enxaimel quanto amanuten- . que proprietärios de grandes ções nas edificações sem a

ção e preservação, para isen- áreas sejambeneficiados por prévia autorização da se

ção de IPTU,
.

'um novo
-

tempo indeterminado semque cretaria deCultura, Esporte e
projeto já está sendo ana- "ass�mam o compromisso de Lazer. E, ainda, nemedificar
lisado pela Câmara de Ve- manutenção e preservação de outra obra que reduza ou

.

readores. Segundo a nova .seusuröveís.Amudarçarraís impeça a visibilidade.A área

proposta, a atual legislação sig-nificativa'deverá ocorrer isenta do pagamento do IPfU
precisa ser alterada porque com o artigo primeiro,
também discri�na proprie- exigindo-se que os propri
tários de outras edificações etários encaminhem reque-

também não poderá ul

trapassar a
. 1.500 metros

quadrados.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IMPASSE CULTURA

Comdec é 'que vai decidir sobre OrquestraquerviraJaraguâ
ajuda para atingidos pelas cheias mas custo extrapola realidade

.

JaragUádOSul-Quemjá .àqueles que foram atingidos cumprido, mas aprefeitura quer Jaraguá do Sul- A cidade' apresentarnosdiasl9,20e21de
reconstruiu. o que perdeu nas pelas águas. "O auxílio tem que livrar-se do que qualifica' como poderá assistir a um dos maiores dezembro: a opereta "Die
cheias de fevereiro último, ser, obrigatoriamente, em "wn pepino" .bem antes disso, espetáculosculturaisdetodaasua Sledermaus (O Morcego), de
difi:imente será ressarcido. O material", declarou.Além disso, Porém,comoaajudasópoderáser história. Ou não. Tudo -vai Johann Strauss e."Concertosde
anúncio. foi feito ontem pelo segundo ele, há outro impasse: dada com materiais, no mínimo depender da' capacidade de Natal". de Frederico OerUng
secretário dos mais de Cr$� 6 milhões (de mais de trintas dia<; irão passar (há mobilização do poder público e

_ Júnior, incluindo ocorpo de ballet
.

muníci- Trlbunol um total de Cr$ 8,9 milhões) necessidade de licitação) antes da iliiciätiva privada para bancar clássi:o e coral. Há 'pressa na
.

pal da soJicitados à época pela pre- que algo de prático aconteça. R$ 450 mil que é o custo de três resposta por duas razões: reserva
Habita- prolbe feitura para cobrir prejuízos de Fora apresentações da Orquestra imediatadehospedagemnos1rês
ção.Ade- mais de duas mil. famílias Quemjáreconstruiueàépoca SinfÔnica(comseuballetclássico hotéisdacidadeeaconstruçiode
mir Izido- ouxHlo atingidas; o governo federal pediuajudaparaisso,estáforado e coral) da 'Pontifícia Uni- uni palco que comporte o

ro, acres-
em clinheiro liberou apenas R$ 125 mil .que, ressarcimento. A única exceção versidadeCatõlica do Rto Grande espetáculo em um dos pavilhões

centan- com contrapartida de 20% da quepoderáseffeita,dependendo do Sul. Neste valor já estão do parque de eventos para, pelo
do que os prefeitura, totalizam R$ 156mil. de decisão do Comdec, será para incluidas despesas. com mídia menos, três mil pessoas.
critérios serão defmidos pelo A lista de 316 pessoas feitas à a pintura de paredes, portas ou (em todas as emissoras de Ontem o secretãrio de Cultura,'

. . 1

Conselho Municipal de Defesa \ época pela secretaria de Bem janelas, por exemplo. Por isso, o televisão),· transporte e bos- Esporte e Lazer Balduíno
Civi (reativado recentemente) Estar Social; que volunta- anuncío feítena semanapassada pedagemdecercade250pessoas RaJllino, levou a proposta ao'

-cujos membros, representantes riamente procuraram ajuda, pelo vice-prefeito Alfredo entre müsicos., bailarinos, prefeitoDwvalVasel. Conseguiu
de mais de vinte segmentos. da também contém falhas, segundo Guenther (em exercício no cargo) assistentes e técnicos e, é claro, 0 arrancar do chefe do ExecutiVo
comunidade, serão empossados o secretário. "Há duplicidade de para que as 136 pessoas listadas . respectivo cachê, ,

" um" meu Deus!" e a' certéza de

.

na próxima semana. pedidos (marido emulher) aliado pelo Bem Estar Social Regida pelo maestro Frederi- que Jaraguá do Sul não verá o
.

Segundo Izidoro, tanto o ao fato de que não ßÔde ser procurassem a partir de segunda- co Gerling Jünior, nascido em espetáculo e nem reverá seu,
Tribunal de Contas como, a constatada sua veràcidade". O "feira, 30, a secretaria. da Jàraguá do Sul, a orquestra já maestro sem o dínheiro- da

.

secretaria estadual de Defesa convênio assinado recentemente Habitação, fica sem validade até deâniu o.espetãculoquepretende iniciativa privada .

.Civil forain bastante claros: é com o govemo do Estado tem um que o Conselho Municipal de
ilegal o pagamento em dinheiro prazo de 90 dias para ser Defesa Civil decida o que fazer. SLJBNUTRIÇÃO

.

TCRÂNSITO •

hõ
'.

â .r. Crianças e gestantes terão
amtn oes am a Ira}egam em. .

�

áreas nãopermitidas no centro lelt�para recuperar saude
Jaraguá do Sul - Crianças

.subnutridas terão, a partir de

agora, um rígido' acompa
nhamento para que ganhem peso
e estatura. A promessa é da

.

secretaria münicipal da Saúde

que, desde onteni, 1, pôs em

prática o Programa Leite à Saúde .

beneficiando 256 .crianças iá
cadastradas pela secretaria.
Segundo o titular da pasta, Irineu

.

PasOld, cadawna delas (nas faixas •

etárias de seis meses a seis anos)
receberá diariamente um litro de
leiteem pó.

. dum criança damesma fam:ßia
(e idades) também receberá, todos .

os dias, mais meio lítro. Pasold
prevê que quando o programa
atingir seu segundo ano, todas
estas crianças estarão integral
mente recuperadas fisicamente. A
disjribuição do leite será cen

tralizada pelo Pronto' Atendi
mento Médico Ambulatorial
(PAMA), onde cada criança terá
uma ficha individual que pennitirá
o acompanhamento mensal da

evolução do peso e crescimento.
Outras 256 gestantes com

riscos de desnutrição ou

Jaraguä do Sul - O Conselho
de Planejarrento Urbano e a se

cretarianrunicipal de Planejamento
. reunern-se na próxima semana com

empresários da cidade. O temà da I

conversa vai girar sobre critérios que
serão adotados para carga e

descarga em áreas centrais )da
cidade, além da presença-'de
caminhões de grande porte que
demandam às indústrias, nestas
mesmas áreas. A pressa está no fato'

,

de que tudo deverá estar definido
. antes da implantação do novo

sistema viário o que inclui a

construção do calçadão em um"
trecho da Marechal Deodoro cujo
início das obras está previsto para .

janeiro do pröxirro ano.

Deste encontro também par
ticiparão es enpresãrios lojistas
porque, segundo o secretário'
municipal de Planejamento;"
Otavíano. Pamplona, é preciso
disciplinar a presença de ve(culós

que transportam mercadorias até as

lojas. A idéia defendida por
Pamplona é a de que as gr.andes

'

lojas de departamentos consn 11

ou aluguem depósitos em áreas
afastadas do centro. De lá as

Carriinh6es:no centro, UIIUI cena comum
mercadorias seguiriam diretamente

para os endereços dos con

.sumidores depois da escolha nas
lojas, opina o secretário.

O Comurb também analisa

sugestão do ConselhoMunicipal de
Trânsito, para que o novo sistema
viário tenha sua implantação de

f<)TIm gradativa, evitando confusões
costumeiras e, por via de con-

. sequência, acidentes que sempre
ocorrem com tais mudanças.
TambémasinaHzação horizontal em .

algumas esquinas vai ser corrigida.
Isso porque, executada de forma

errada, emmuitos casos não permite
Visibilidade nos cruzamentos,
especialmente quando nas artérias

principais há caminhões esta-

cionados.
.

subnutridas' também serão
beneficiadas com O' leite.em pó.
Segundo

-

o secretário Irineu'
Pasold a média de.nascimentoS
mensais, em Jaraguá do:Sul, � da

140 crianças cujo númer?�
. projetado, representa wna·médi
de 1.690 nascimentos' ao ano.

Obviamente não apenas, .de
crianças oriundas de faJIl.íbas
cujos membros passam por

- dificuldades alanentares

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Festas de outubro emS Cmovimentam oeconomia

Fenarreco,
deBrusque,
aMat:ejada,
deItajaí e a

Fenachopp
, de Joiilville.

�ém dó tradicional chopp e

dos pratos típicos, as festas
movimentam diversos setores da
economia. Com 'ou sem recessão

, ,

as agências de viagem e hotés
dobram facilmente o seu

faturamento. Muitas reservas são
feitas com meses de antecedência,
ou até de UD;l 'ano para o outro, A
maioria dos turistas que vfiitam

"

as festas catarinenses são do inte
rior do estado de Santa �tarina; .

do estado de São Paulo, Curitiba
e outras cidadeS' do Paraná e Rio
Grande do Sul, além de um

coll$ideráve1 nümero de turistas
de outras regiões do país. A

, Oktoberfest, por exemplo, teve

aproxiinadamente 30% de seu

piiblico formado por paulistas, que Souvenirslazem sueess» entre os' turistas

além desta, visitam outras festas
do estado.

O ftlão da marca
Q. comércio iilformaI também

rende um bom lucro com a venda
de 'souvenirs, como camisetas,
bonés, canecos, etc .. A fábrica de

,bonés e chapéus M�rcatto, 'de .

, Jaraguá do Sul, investiuUS$ 5 mil
. na diVUlgação de sua linha de
prOdutos da Oktoberfest. A

,Pr�ução em 1994 alcançou 21

lIlil·peças e este ano cresceu para
2S mil. A empresa também

. pr()du� bonés e chapéus para
outras festas.

. Na Hering de Blumenau, a

prOdução de camisetas alusivas à
Oktoberfest acontece desde 1990.

� 1995. atingiu à marca de 80
lllil peças, 30 mil a mais do que

:0(,ano passado. A coleção básica
, oemada por dez modelos, mas'

, .a empresa também desenvolve
llIna I:"L_ /

.

uuua com seismodelos como

�s pe�onagens deWaltDisney em
.

�oes relacionadas à festa. Os

�tos Sã� comercializados
_

em

. ".de
ta Catarina, São Paulo e Rio

, Janeiro.

DINHEIRO

J araguâ do Sul - O
calendário de festas no mês de

outubro é extenso em Santa.

Catarina. Sem, contar a

Oktoberfest, considerada amaior
festa alemã do Brasil, existem
pelo menos outras três festas de

porte no
--------

Estado" III«essóo
como a

nóoímpe.
D/VeIO
tios les/os .'

Números
das festas.

OKTOBER
.

"

O licenciamento da marca

Oktoberfest, não � explorado pela
prefeitura. Qualquer fabricante
de canecos ou bonés,' por
exemplo, pode usar a marca sem

.

precisar pagar pelos direitos
autorak

Na Fenarreco, em Brusque,
além de muita alegría. tainbém
houve opções em compras que
iam desde tecidos" jeans e

bijouterias, até o artesanato, todos
produtos fabricados na própria
cidade e expostos no andar térreo

da Fenarreco. Em Joinville, a

raspadinha da Fenachopp
agradou muito opublíco e

distribuiu mais de 5 mil prêmios,
entre eles um Corsa O km. Sem

excessão, em todas as festas
típicas a venda de 'Objetos
relacionados .ao evento nunca

pode faltar, e.como se vê, há

espaç'O para todo o tipo de souve

nirs, no entanto, não há produtos
mais ligados com a festa do que

.

o chope e a cerveja.
Consumo

Em 12 anos de "Oktober"
foram consumidos mais de 6'
milhões de ütros. Pór isso, a Ant
arctica e a Brahma, as duas
maiores cervejarias do país,
resolveram apostar no evento,
considerado também o segundo
festival da cerveja � do chope do

mundo, atrás apenas da
Oktoberfest de Munique.. na
Alemanha: As duas são

patrocinadoras da festa e

responsáveis P'Or um percentual
de fornecimento de chope e

cerveja.
Coube à Antarctica a maior

parte, 65%. A cervejaria fornece

para .a Oktoberfest desde a

pr-imeira edição e para este ano,
investiu alto nas festas Ú
outubro, segundo Mario Ozörio,
diretor comercial para a região
Sul, US$ 1 milhão - incluindo
verbas para a Penachopp, de.'
Joinville e a Schützenfest, de .

Jaraguã do Sul, onde a empresa
é responsävet, respectivamente,
por 100% e 50'% do chope e

cerveja consumidos." Fm outubro
o consumo de chope -e cerveja
fica nomesmo patamar dos meses
do verão", avalia Ozório. "Senão \

tivessem as festas, 'O'consumo
chegaria, a 80%, mas com as

festas alcança 100%, em relação
aos meses de dezembro, janeiro
e fevereiro", conclui.

,-
-

Os donos da festa
, As festas catarinenses do mês
de 'Outubro temmuito em.comum.
no entanto, nem a Fenarreco,
nem a Marejada, tem uma

característica tão peculiar quanto
. a Fenachopp, Ao contrário das

demais, 'Organizadas pelas
prefeituras, a festa de Joinville é

privada, pertence aos empresários
Laércio Beckhauser e Bento

Santos, proprietãrios da choperia
Bierchop, instalada na Expoville,
'Onde acontece a festa.
A .primeira edição da

Fenachopp aconteceu em 1988.
Antes de passar para as mãos de

Beckhauser e Santos, em 1992, a
festa era tocada- pelo Lions Clube
'e pela prefeitura. Os
investimentos dos "donos" da

Fenachopp chegaram a R$ 1,2
milhões. O faturamento é de

aproximadamente R$

Púb�icf) - aproximadamente 930mil
.

Chope - 500mil litros

FENACHOPP
Público - aproximadamente 300mil

Chope - 100millitros é 60mil latas de cerveja
,

.

MAREJADA,'
Público - 250mil

Chope - 115 millitros

FENARRECO
Público - aproximadamente 151 mil

Chope - 100 millitros

-Mário Ozõrie, diretor comercial da Antardica na região Sul
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Público prestigiou o 1°

.laraguâ em Dança
. J araguá do Sul -' Na

avaliação do coordenador

geral do II 10 Jaraguä em

Dança", Sadi Benito Lenzí,
a participação do público,
que chegou a quase seismil

.

pessoas
e n t re

as duas

noites,
f o i
.m ui to

boa e

8/�umos
opresSIItOf6es
SUpSfO}OIll tiS

.

.'

..

ilZp«I,OtIYQS
ficou dentro do esperado.
"Apesar do local não' ser
apropriado, foi possível
acomodar. a todos, com a

. colocação da arquibancada

I'

móvel" . Grupo Folclórico de Dança' .

O evento teve a Espanhola dc Curitiba.

participação de 18 grupos O coordenador geral do
representantes das escolas evento diz que muitos
de Jaraguä do Sul, nas' grupos surpreenderam pela
modalidades infantil, ínfan- qualidade de suas apresen
to-juvenil e juvenil, além tações, "o que confirma a

de grupos' folclóricos- e
.

validad e. do trabalho dos

academias, que foram nossos cursos destinados
convidados especiais e fí- aos professores, que são
zeram suas apresentações desenvolvidos durante o

na segunda noite. Entre os ano". Sadí Lenzi também
convidados estavam o Gm- salienta as características
po Solle de Joinville, ven
cedor do Festival de Dança
de Joinville deste anq e da

. Comdança (Companhia
Joínvíllense de Dança) e '

deste evento em relação
.

aos outros que acontecem
no estado. "O Jaraguä em

Dança é voltado espe
cialmente às escolas".

I

Grupo Ga(pão Saúde da Escola Canguru, vencedor da cat.egoria infantil

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro' é Prestação de Serviços
1818811 118&/1

RuaExpedicio',árioGumercindodaSilva nB90,
1Bandar, sala2-Fone/Fax: 71-1i788
Jaraguá, Srod �SC .j,

�en�1UIS do Divina Pro.,üllneia, r Iugqr na cat.eg. infanto-ju."nlf·

Resultados
Categoria Infantil

, Categoria Infanto-Juvmil
1°: Grupo Galpão Saúde, do 1° lugar: Divina Jazz do Colégio' �
Centro Edueacionai Pré-Escolar Divina Providência - 9,8 pontos ':.
Canguru - ,9,3 pontos GrupoDançae Cia., daE.M.E.F.
Grupo São Luis, do Colégio São Rodolpho Dornbusch - 9,6 pontos
Luis - 9,1 pontos

.

2° lugar: Grupo São Luis, do
2° lugar: Grupo Kit Dança do . Colégio São Luis - 8,6 pontos
Colégio EvangélicóJaraguá - 8,5 Grupo N'Ativa, da E.M.E.F.

pontos 'Anna Towe Nagel: 8;0 pontos
Grupo Reluz, da Escola Reunida .

Grupo As Capetinhás, do Colégio
·

Rio da Luz I - 8,0\poiltos Est Prof'. Valdete 1. P. Zindars -

Grupo Jangada I, do Instituto 7,8 pontos
Educacinal Jangada - 8,0 pontos Grupo Onda, do Colégio Bst,

Grupo Divina Providência, do . Alvino Tribess - 76 pontos
Colégio Divina Providência - 8,0 30 lugar: Grupo Du Arte, do

pontos Colégio Duarte Magalhães - 7,0.
3° lugar: Grupo Atayde pontos
Machado, da E.M.E.F. Atayde Grupo A dang, da E.M.E.F.
Machado - 7,4 pontos Cristina Marearte - 6,5 pontos

.

Grupo Rima;da Escola Reunida Categoria Juvenil"
.,

Riccleri Man:atto - 7,i pontos; 2° lugar: Grupo Jangada Ill, do

Grupo Alegria do Nordeste, da Instituto BducecíonslIangada -

E.M.E.F. Anna Towe Nagel- 6,6 7,5 pontos.
.

' . ,

pontos'
SAÚDE

Diretor do Hospital Santo Antonio
. .

"

..
.

.

conunu« em 'reglme interine
Guaramirim - O atual díretorde .

O diretor interino informou que.
hospital e Maternidade Santo, atualmente existe uma comissão
Antônio, Osvaldo Oeschler, con- estudando aprivatização do hospital,
tinua desempenhando o cargo em mas completa dizendo "quero vai

regíme interino. A sua resposta querer assumir a.coisa do jeito que
áo prefeito, Vitor Kleine, sobre se está? ".

fica ou não na direção Salários
detíríitivamente acabou não sendo

.

Um enfermeiro que trabalha seis

dada. "Ainda não estou consciente de horas por día, de segunda a segunda, .

que realmente quero assumir a ganhapoucomaisqueR$200,oopor,
direção, mas continuo no cargo mês. O aumento que foi pretendida
porque o hospítal.não pode parar", pelo ex diretor. do hospítal, Sflvio

explica Oeschler. I_ Fínardi, não foí.possívele foi UIJ)Jdos
. O diretor informou' que pol' responsáveis pelo seu ·afastamento .

.enquanto continua sendo feito' o Na ocasião o ex diretor afirmoU "Ê
levantamento da situação financeira ímpossível trabalhar nestas

.

I", do hospítalque é muito grave. 'Tudo condições. Não há 'eslÍIllU o .

será mostrado 'Como um livro aberto, - Osvaldo Oeschler concorda que os

A. população deve conhecer os 'funcionários são mau remuneradOS,
problemas do hospital para que tome

.

mas diz que estes valores estão dentro ..
· a iniciativa de ajudar, já que nada caí da média salarial dos hQspitais que.
·

do céu e a prefeitura não tem fazem parte da Assoeiação doS

condições de fazer tudo sozinha". Hospitais de Santa Catarina.
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:Vende-se aparelho de som Conserta-se aparelhos Vende-se por motivo de Berna'�oDombuscb, 700 almoçoeatendeexcurç6es.
Sxl,2 deck com controle. telefônicos._ Tratar 371- mud:ança lanchonete/ (emrrenteaKanoppus)com Tratar372-12S0 _

VÜlrR$200,00;Tratir372- 1142
-

restaurante na Rua olientela formada (serve
3384.

Véncte:.se casa de maden
- novaDAVlaLem:ipr6x. CoL
GiaRliliI..emi. R$19.000,OO.
Tntar372-2634

DR. DOUGLAS FARIA CORREA ANJO

AN610L061A .: CIIUJR61A "ASCULäR
_ CmUR61A pLÁSncA-DE "AIUZES

, TRATAMENTO DE M1CRO"ARIZEs -

,
-

ATENDIMENTO A DoMICtLiO
* Clrare, 01 ",iludo _

* 11181. Fecluldura SegurtUlfa

R. A.lnolcloA•• 21- pr6x.EIIr. d.F.ro
F.: (047) 372-2487 .371-7317 - End. R...AuaJoe'
Emmend6erf....�2-J.""doSUI-$Ç

,
.

A1tT'GOS�P/ "SfAS EM GER-AL'
1V8IICIa - al.8 inanta,

e·j'1Hä3·JM·ii4�HJiä'J+'i'."·jcliiid:'4·i
-

V.""'co,,1N«r lIOUo."tirollü_ortJfio ._brtlllCÚI_M/ai.. fIOII••düpor
AV.GElÚUOVARGU,215.À)NEm.38II.JMMU(OOSUL.ec

_

'

. '-

TRATAMENTO DE PISOS
- SistemaUltraHigh Speed

- Brilho de Molhado Restaurãvel
, TRATAMOS QUALQUER-

- .

. TIPO DE PI-SO
_ Residencias, Escritórios, Consult6rios

.

Lojas, Restaurantes, Supermercados e Industrias

SOUCITE'UMÀDEMONSTRAÇÃOGRATUlTA
..

JACAL REPRES. E COM.'
Rua Antonio ,o••••r, 113
Bairro Cz.rnl.wlcz

Jaragu' do Sul - SC
\

VIVIJÔ
Ppesentes

/

MODA
FEMININA

EMASCULINA

, Av.Mal. Deodoro da
Fonseca, "ft 23

-

Jaraß.uá do Sul- SC'
Fone: 372-3690

RELo.JOARIA ZOZ LTDA.

Jóias - Relógios e Presentes
'

• +:

.

-

Aléni de con.erto. de ,J6ia. - e Re16g10•.
-

-

,
-, ,

Rua Roberto Ziernann. 175 - Bairro Czerniewicz

.Jaraqu« do Sul - SC
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oAROMA EOSABOR DOSBONS lBIIPOSVOLTARAM
PANFICADORAEcorRITAllAi

PÃOSVINHO
Aberto clariamente" 06:00 ia 21:00"',

, inclu.ive domingoeef8riadM .

Av. Mal. Deodoro, 91&/Centro
Rua VeninciQ da Silva Porto, 22& - Vila L8nzi (PróximoWeg I)

Fo.. : 372-1243

Almoço �m quilo
Melhores lanches

Av. Mál. Deodoro, 666
ao lado do Divina

, Melhor café da manhã
.

Almoço em quilo
Av. Mal. floriano Peixoto, 59

em frente a Marrakech 371-2489
. I!
I'

RESTAURAfiJ� E PizzARiA

O··· Corsário
AGORA VOCE TEM LUGAR CERTO

PARA SABOIEAR AS MAIS

TRADICIONAIS PIZZAS

.NO MEUIOR RODÍZIo DE I.

JARAGUÁ DO SUL

TODAS··AS NOi IE, das 19:00 ÀS
23:00hs - MENOS às 2"s-feiras

.J II.,,'.·__·IIII••·"••·SC 973-8991J'
.������������-������������� .

. �.
y •

er,

. tJ melhor buffet·da
cidadsil venha l:on'.ri,1
".", CeI. l'I'ocópIo Go..... de 0"".''', 227
Ja..... do Bu' - BC - Fo". (0471 p73-1i333

'Buffet com 10 tipos de ,comida quente a R$ 4,,00
Comida em kilo à R$ 6,00
06 tipos de salada

�� .......,j""", Sobremesas
Aos domingos, churrasco
Aceita-se encomendas de carnes assadas aos domingos

�_""""-_W'f' A�eitamos reserv'as para festas em geral

II

I:

I!
, II

RUA 2& DE AGOSTO, 1603 - CENTRO
GUARAMIRIM - FONE (047) 373-0101

DISQUE PIZZA 371-7154
Rua Eplbíclo'Pessoa, 263 - Centro

..Jaraguá do Sul e Rio �o Sul
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.

. CORRFlODOPOvo.3

��-� A NOVA opçÃO
EM MÓVEIS DE

., .

,QUALIDADE'

._

IDl::·······",;

-,;'''. �

..{.-'.

"

* D�rmi�6rios em mogno 3, 4, 5 e "6 portas
.

* Camas e.peeiais e sob medida e.... mogno ..

'

�

* Raek pl som com porta CD's· ..

I . .

'

* Sofá. cama casal e solteiro (foto) 1

\

I

I

I
I

.'

Hr"!Ji/'1 I.
Estantes de todos os

�

tamanhos

Tapetes de todos os tamnhos, modelos
\

. e 'cores com resiná anti-derrapante .

. 2,00 x 3,00 � 4 pagamento. de••• � R$ 33,80·
2,00 x '2,50 ,.; 4 págamentos de � •••

·

••••••• � ••R$ 28,80·
1 ;60 x 2,40 - 4 paga'ment'�s de� _ .••••••••�.R$ 23,80·
1,50 x 2,00 - 4 pagamentos de;, •• � � ..••.••.••R$ 18,80.
1,00 x ,2,00 - 4 pag�mentos 'de ..

·

••• �.� •••••••••R$ 1�,50·
, 0,80 x 2,40 - 4 flag.-.mento8 de ,•••..R$ 10,80·

. 0,80 x 1,,20 - 4 pagamentos de � , R$ . 6,00·
.� _-

(* Elltrada .. 2 veze.,

ENDEREÇO: "

, ,
,

.�

RUA PROCÓPIO GOMES. DE OLIVEIRA, 1149'
(,Defro'nte Verdureira �aqu.1) - �araguá. do ·Sul

'FONE: 37·2-2453
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, -'�

.Claseifioacíoe de
�

_..._..
..... ,

-

--_.....

Condicionamento, Fí,ico
lt!ata9ão ... Hid,�ginástica,

Ginástica, L,ocalizada

,
,

' Dr.Ma� Femando F.Subtil
:��iit4iliit�liiiiMit:6.itiiüt�i;Piiiti��4iiINfiif��:::: ::.....•...... ::.:.:::; : : :.: :.:.::.•...M.·.. ·: .. :·.:· ·:·:·:·: ·: ·

..
·
..

· :·:·

Mefleln. do Trab."o • Fntur. - Urgenel.
Doen,_ dà Colun., LeeG. do ....orte - Clrurg" dO Je."o
Ex : .dlR...lon.", delR"'Io"." • perNdlc"
Hora atendllnento: ..:30 _ 11:30. 14:00 _ 1••30...

Massagista e� & Saúde
I

CURSADO E"" QUIROPLAXIA E DO-IN.

Problemas de coluna - Labtrintue
Desvios Posturais de coluna

Massagem CorretivaAnti Stress
,

I

ATENDE-SE' A DOMICÍLIO
Ruü Joiio .Januário Airoso, 1877 [ao lado da San Marino Malhüs)

Fone' (Recados l (047) 372-2088 - JiJrdgUiÍ do Sul - SC
Ruü Ernesto Volkrnéllln, 161 - Fone: (047) 387-1640 - Pomerode - SC

CENTRÓ DEAY'ENDIMENYO INFANTIl!.'
1

'Clfnica Pediâtrica São Francisco de Assis
,

',:"
,

José Abílio'Machado Filho
CRM3381

Dr. Moacir Zanghelini_'
CRM2997

Dr, Luiz M. Gonçalves .

CRJrtió33
Dr. Airton L Weber Silva

CRM 3158"

_�_ 'OFTAMOLO'GISIA
- ._. ,

-, -
�

'� � DR. HS1AO MENG KANG

'(�(lNS(JI}I'ÓllI()S
./

Ora. Ursula Koro/l

Psicóloga Clrnica
CRP 12/00751

Dr. Odi N'vio Alessi
Dentista

Convênio> - Odonto-Jaraguá
CR02964 '

,

; Ora. Marlene I. d, Silva
Nutr1cionista
'CRNr·2 2287

Ora. :Jeanete'MlritUn PI.ke
, Psicóloga Clfnica - Ludoterapeufa

CRP-12100937

Ora. Márcia N. Gssparini
Clfnica Médica
CRM 6294

Ora. Margareth F.
_
da Silva

Fonoaudi6loga
, CFF4456

.

- ....'J,-H ASA&&M...
/

A1'IVIDADE .F.faICA COM QUALIDADE'

•

ua Prof. Antonio E. Ayroso, 763
Vila tenzí -Joroquö do Sul .; SC,

I _

�
,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



·

,Vondo consórcio Koesa ;

GollOOO 010 coptempladi,
coDi 19 parcelas pagas de RS
Z17,OO. Por apenas RS
4.000,00. 'fiatar com Denis

pelo fone 372-2295 ou 371-
0988 ralIlll 205 com Maria

· Bditc.

·

'vende-se Chevotte 81 : 20
dono super inteiro. Valor RS
3.300,00. Aceita proposta.
'ltatar 372-2265 cl C6sar.

Vende-se Corcel 1lI80 -'

IOOditi'cado pl modelo 84 ..

Carro a' toda prova, cor
ver�lho metãlico, Tratar

.

,

'372-2265 clSérgio. ValorRS
3.600,00.

Vende-se consórcio Fiat
BLX Bletronic - 4 portas -

plano SO meses - 14
· preilações paga�. RS
3.800,00 - assumir 36

prestações de RS 263,00.
.

Contato 372-3289 ou-37l-
2157 eI Regina

Claseificaclos de
,

CONSÓRCIO
GOL 1000

CONJEMPl.ADO

.�.ro Km)

Tratar
371-9822
973,' .955

Vende-se. Passat/75' por
RS 1.800. Uma bicicleta .

de 04 marchas feminina
cor cinzametálica por R$
90,00 e 1 trorq>ete novo
por RS 500,00. Tratar no
973-5738',partedamanhã .

-dIngo.
"

�.AUTONOVO
_" VEíCULOS

I

Escort Hobby (com'pleto) - 95 -prata fI$ 4.300 + 14 x 640,00
Santana GLS 2000 ar/dlrltrio

.

89 azul R$ 8.900,00

Chevette SL 88 verm.·R$ 4.300,00'
-Pas..t LS 83 branco R$ 3.600,00
Fusca 1300 76 dourado R$ 2.100,00
Uno CS (aros de liga leve) 87 vermo R$ 5.900,00
Chevette SL 74, azúl R$ 1.500,00
Co�.1 I 78' bege R$1.500,OO

�olCL (impec.) 87

Santana CG - compl. artrio dir.85

Chevette SL
.

89

89

MOTOS

84 vermo R$ 1.500,00

.

• 89 prata R$ 590,00

branco R$ 5.900,00

cinza. R$ 6.300,00

marron R$ 5.500,00

prata R$ 6.500;00

R JOIN\'ILLE 20jIJ FONE fAX \()..171371157� 973 9753

AMJNClENOS '

a ASSIRCADOS
DOJORNAL

CORÁEIODO'POVO

�.
· .i'l'I.�

Planes 50 e 60·meses
Cons6rc1o Nacional Volkswagen e Amáurl

NAo perca tempo, e venha fazer sua Insc�t;Ao,·
n. maneira malsMcll de conquistar o seu vef -
culo.

.

_.
'

�
_ Pbae 047- 8710488

Menagotti Veículos

..
Comércio d. Moto' Ltda.

'ANO COR
. 88188 Branca
88188

.

Vennelha
81/82 Vennelha
'01'0 Branca
88188 . Preta
'Y'3 Venne1ha
8�8' Preta

..
'

MI;O 82/82 Preta(, :-:ru,
,ti: -

.

v O 87187 Preta

I..J
" '1511tan·' '4195 , Vei:melha

. '(,' ,.;. Motocieletas "OKm"SO%deentrada
saldo em até 12 pagamentos.

* Consõret« de CO 125 Titan, XL 125 S CBX 200,
NX200, XR )00,NX 35� em .

50mensalid4des, consulte. �-

RUAAI>ÉLIAFISCHER,139 - )fONE (047) 371-2999
JARAGUÁDOSUL-SC

GoI1CIIIIL .wld&. ...

s.nIIMGL2GIJI!.._.H:._.__....._...... I11111 •••_ ....._ ...._._._....__..._ ....._ _J112

GoIa.. ...___�------------------..JIO
v.�GLX��------�..--�--�------------T---"--.JO
voy CL..eoIInL.._ - .;. • ........._._-_ - _ - -.�.. - ..

GoL_. � ww� � �_�_..,
GoIQ ;,. ----------.-----.------.;..-----------..II

DI�_r�-----�----�---------------�------"
e-t.---------------.--wrrJ#l----.-----.----«:------"
GoIa._• ., • ....... • • JIT

GoI14 .wm.IIo.. _"

.0pI&.------------_1&_----..;------"
E-'.GL. • • __.v...__......_;.. ...:__..:.. _"

.DelFIly � :...a..""'.. -----.

.....L. .WfdIi �-.,.-------------.
91n.ßL ��nL _.

GoI..,._ .. ,_..._ ..._ ..._ ..._ ..._ ... _ ... _ ..._brwnco.�... - ... .;. ••• - ...- ... - ..._ ..._ •••_ ..._ •••_ .......

ClI_IIII ;;. AlZI& 1D

Fu__t. · ..; Innco.. ...83

8nM1ft1L �...-------------------------.,
Fu v.rJrlllllQ, .....80
.Fu � ..-uL ----.---'i5

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

Menegotti Veículos

PR
-

O M· O p t: é A S
. ,

. . .

A,Mànegotti, I8nça pra voCê a malhor promoção da
peças originals do ano: "PROMOPEÇAS."
LIGUE AGORAOU VENHA VlSfTAR-NOS!·[DISQUE PEÇ�S 371-12811 ,.,

...
'

FOa.e 047- 9710499

-". 'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Classificacloe 'de'
,

Vende-se apto na praia de ,

,

'

Barra velha, mobiliado, 2
quartos. Tratar372-2419_

Vende-se casa e

madeirá nova naVila
Lenzi pröxímo
Colégio Giardini
Lenzí, ValorR$
19.ÖOO,OO. Tratar

372-2634

Vende-se terreno emBarra

Velha - 100 metros do
centro. vatorR$ 7.000,OOà
vista - parcela-se ou troca

porcarro. Tratar372-2634

flID&>©®

�A�A �(L��A
,

DIVISÃO DECONCRETO
Rua Joinvllle, 1016
DIVISÃO DE ALÃSTICOS
Rua Bernardo Dornbusch, 858
MATERiAlSDE CONSTRUÇÃO

,

Rua CeI. Procópio Gomes, 89

, INTERIMÓVFlS
,

, cRKiÕiJl4-J

ÉSUACHANCE ...
- Casa de alvenaria co, 70m2,

terreno com�m2 Rua Erich Abel

(Vil� Lenzi) Preço R$ 25.000,00 à
combinar

.
.' .:

.

- 03 terrenos com 522m2 (15x35)
'lateral da Rua Prefeito José Bauer

(Vila Rau)
Preco R$ 8.000,00 (cada)

� Mini chácara com terreno de

33,600m� na BR 280'(Vila CÇ»ru.pá)'
à 8km de Jaraguá.
Preço R$ 30.000,00

(negocjáveis)

DE'SERFELIZ!
-

/'

terreno pröx. Malwee.
Aceita-se carro, telefone
ou casa na praia. Valor
R$ 8.000,00. Tratar 372-
1028 cl Almir ou Rua 25
de Julho ao lado do 1785

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

Vende-se casa de
alvenaria no' centro com

5" quartos, dependência
de empregada, garagem
para 2 carros. ValorR$
39.000,00. Tratar 372·
0525

pröximo salão Vieire
na Vila 'Lalau co

420m2. Valor, R'
10.800,00 - Fone 37 '

0525.

,ALUGA-SE
,.

E'REAL
I' 4 salas comerciais na Rua Joinville
I'

�731 ao ,lado d� Panificadora
Paladar com' estacionamento

pl ônibus.,
Valor R$ 220,00

Tratar fone 371-452,4' cl Dirceu'

INVESTIR EM IMÓVEIS
CONTINUA SENDO O MELHOR

NEGÓCIO!'
Assoe. Imobiliárias
�Varaguá do Sul

8J�"

IMOVEIS'

371-7931

éOM'U

RuaAntonioC. Ferreira 197
CREC11741-J '

- VIIDI,· LOIlIA - 'ADMIIIS'IA • IICOI.OU

CASAS
• Sobrado c/310m" (Aua 35 - Pr6x, Apae - PisànalSaunalGar, 3 wgas/Semi-MobU.) - A$190.000,00 "Aceita,mwellparcelar"
• SobradO c/300m" (Aua COITado ,Aiegel- I'róx. Ferro Velho Marechal) - A$ 120.000,00 "Acélta imwel nie� valor ICàlro"
• casa tIv. c/ 200ni� (Aua Vrtonno StrilgaFI - Pr6x. Weg I - com piscm) - A$ 70.000,00 - "Troca por apartamento"
• Casa tIv, c/110m" (AUa CriStina Bauer; 91- SchrOlIder - pr6x. S�ãoBorchardt) - A$ 25.000,00 "A08ita carrolParcelar"
• Casa eN_c/190m" -Terrsno c/S.562m2 (Aua Princesa Isabel- 547 - Schr08der) - A$ SO,OOO"OO "Aceita Parcelar"
• Oasa tIv. c/160m" �NOVA" - (UBo\TUBo\ - 5 quartos - 2vg garagem - 60 mts da praia) - A$50,000,00 "Aceita Parcelar'
• Casaalv, c/140m" (Aua UrbanoAosa - 4 quartos -Nova Brasllia) A$-3s,OÓO,OO �Aceita carro at6 A$ s,OOO,QO"

,

.
,

'

, APARTAMENTOS
'.

• Aes. Amizade (2 qtos + garagem - bloco 2 - 3° andar) - A$lS.000,00 + 265,00 phnas CEF· "Aceitá carro at6 A$ 9.000,00"
• Aes, �lzad.{2 qt08 + garagem - bloco 2 - 3° ...dar· A$16.000 + 29S,00 p/ma. "CEP'- "Aceita parcel8rJcarr�"
• Ed. Sdliochef c/156ni2 (1 aúne + 2'qtos - oozimamaltada) • A$ 50.000,00 + Filanc, CEF "Prestação A$ 391�O :.. II anos'
'. Ed, Argus (CObertu� Duplex em allI88lmo padrão � Toda mobiHada,+ blbfiotecalba'zmoAareira, etc) - A$ 160.000,00
• Ed, eav...o c/ i84m" (1 suite + 2 qtOll - Mwei' embutidos) - R$70.000,00 + Rnanc. "Troca pl apto BaI. CambOriQ�

" Pr6dio em cons,"ução narua da CEF - AptOll c/2 e 3 qtOll + 1 ou 2 garagens., Enreda + Ananc. direto. Enhgajurtla'96
,

TE;RRENOS
• Terreno c/ 27.675m2 (AMiZADE - Terreno p/,lndús,"ia - loCalmente.plano) - A$ 3,50,000,00 "Aceita Parcelar/CWrollmweis'
• ,Terreno c/ 601m" (Condanlnlo Azal6ias - Jaragué-Esquardo) - Aí 32.000,00 ou "Aceita carrolTeiefonelParcelar"
• Terreno c/ 737 m2 {Aua Pedro Francken - Próx....tlga r���r:}�anente aoeita p�nnutar pl pr6dio '

• Terreno c/l.790 m" Ilha da Agueira - Pr6x. Ponte Nova da.·»i4'��135,000,00 ou "parcelado"
• Terreno c/392m" {Jardim Centenário - Aofado daWeg 1I),�,,;;-ff�,1!

),00 ou "Parcelado' '"

• Terreno c/695m" {Aua dos Imigrantes -- Ac�S'o da Faculd�í lJj. - A$ 15,000,00 "Aceita Parcelar/Carro"
• Terreno',c/12,725m" {Schroeder - 1.5OOm da Av. Çastelo Brallt:, ,.$ 20,000,00 ou "Parcelado' .

• terrenos c/ 750 e 1 ,Ooom" em ,Schro.der (flua Valentin Zoz'1!iix, cq6gtö Miguel Q:luto) - A$ 6._000,oÓ aJ "Parcelado"
• TerrenOll Aesldencial Herrique Behlng (próx, Salão Amizade) - A pwlr de R$ fO.OOO,OO ou "Parcelado",

,

• Terrenos Loteanento Plazera I (Ilha da Rgueira) - A partir de A$ 6.000;00'()lJ entrada A$ 2,000,00' + saldo parcelado
• Terrenos próx. FORUM (Aua 172 - Arttu GI.rnZ "Lado Direito") • R$ 35.000,00 ou "Pa�ê:eiado em at6 10 )(
• Terrenos Loteamento Ger!fl"ium (Santa Luzia) -,A partir de A$ 7,000,00 ou Enhda A$ 1.500,00 + Saldo Parcelado 50l(

GALPÓElCHÁCAAAS
"

, ,

Galpão c/Soom" + Casa /IJ. c/233m2+ Terreno plano c/,26.549m" (Santa Luzia-Cen,"o) A$140.000,00 'Negocitveis'
OIécara c/1S0.000m"{Estrada Garibaldl,- 15km do O8ntro - Nantes + casa antiga.... A$ 1'0.000,00 'Negoci':eis"
OIécara c/ 110,000m2 {Estrada Garib�di - Ribeirão elos H(ngarOll - 12km do�n.o - R$ 20.000,00 "Aceita casa"

OIAcar, c/12S.000m" (AibeirAo Gr ...de - Pr6x, Nareu - ClIsa alv, A...chos/Água própria) - A$ '120,000,00 "Parcelado"
OIécara c/l ,S49.300m" (Aelorestado Çom 400,000 palmitOs -,Próx. sg Salto <!a Ce.lesc - Schr08der) - A$ 150,000,00

.

,OIécara c/ 95.000m2 (Schr08der - Braço Sul - COIn �alrándlos"� Toda plana) - R$ 45,000,,00 "Aceita Parcelar."
'

Não perca esta opo","idade ----' Residencial "Harri Marquerdr Próx, M�as Malwee (200mts após)
• Esllo eroéaÍmel/G�rmêrico Prazo �e enhga Preços fixados at6 ,13 de ouhlbro de 1995 (em reais)
• 2 apartamentOll i)or ...dar

À VISTA

PLANO 12

"'2�art08+18ulte+garageni ,Blocos Tempo
lO Porteiro eletr�icolPlay,grOiJnd

A$ 25.000,00

A$12.000,00+ 12xl,333,00 (FIXO)
• 9131ocos de apartamentos' 1,2e3 10meses PlANO 100 R$ S,000,00+lOOx300,00
• Uma chli'ras<jueira pl bloco 4,5' 6 13 meses

• Areatotal-112m" 7, Se·9 16mese, Aceita-se na entrada: carrohnoto!lelefone/parcelar
09S,: SerA sOrteado entre os 53 compradores - 1 (um) APARTAMENTO QUITA[i)O (apto. ri' 54 , liocó 9)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



APARTAMENTO
RuaJoão Picolli - 1 Q andar -

Suíte+ dois quartos + dep.
empregada·

.

R$48.000,00

VENDE
.. .����:.;:::q::��....��::�:::�

�.;��!�!!���º andar_(.... �fa1�T�1r'j,��� andar

Um quarto e demais
.

" 3 quartos demais dep.
çlependências

.

" �
R$ 3?000,OO

....

APARTAMENTOif"�.......Rua 383 condomíniäAmizàde,
220 - bloco 7 apto� 202, 3 qtos,
cozinha, bwc, area serv.,

'.

garag�m - R$ 2fi.000 ent. '+

fin'99'eWP'ß !

�.
I I I
"

CASADE ALVENARIA
RuaMax Eugênio Ziemann, 223

'

Suite+dois quartos + dep.
empregada - R$ 85.000,00

.;m�
CASA ALVENARIA
Rua Maria U. Mascarenhas -

Figueira - Três quartos
R$ 35.000,00'i ,OPORTU:NI,DADE

, , , 'CASA ALVENARIA
, " Rua: José Menegotti, n2 277
I' I Terreno: 827,56m2 - Casa: 223,40� .

, I ,
03 dormitórios - sala jantar - sala estar

•

copa - área de serviço - garagem - biblioteca -

, • I 1 cozinha. - R$ 40.000 entro +30 x R$ 2.000;00

�
.,

.CASA ALV�NARIA """"'!.........,;"
"RuaSC-301 ,. AguaVerde
'rêsquartos + dep.
mpregada - R$ 45.000,00 .

CASA .

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

�=
CASA ALVENARIA .��T�E;'R;R;E�N�O����::=R. José PicoUi, 290 B. Estr.

Ir
R. Barão do Rio Branco

Nova - 2 qtos., slà, copa,' 543m2 - R$ 25.000,00 entrada
cozinha, bwc, lavanderia, + 6 parcelas R$ 5.000,00
garagem. -, R$ 40.000,00

TERRENO�"'''''''''''''''
R. Arduino Pradi lote 49 área
448,00m2.
R$ 11.000,00

.11

PRÉDIO ;

R. Preso Epi�cio 'Pessoa, 272·
03 apartamentc)s
02 salas comerciais
R$ 265.000,00.

.

, �".I!....-.TERRENO «Ó,

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

TERRENO
. Rua Eleonora Satler Pradi cl
área de 396,OOmz
R$ 26.000,00

CASA ALVENARIA
R.Rudolo Ziemenn SJitR próx. •

Etalan.1 surte,2 qtos., sla jantar,
copa,cozinha, área,serviço, bwc, .

churrasq e garagem - RS 75.000,00'
'

,l' 1 •.1· 1. .1. -I'� II " IJ, '., '. i' J J"
-

.'
"i

.,JiIIl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORRElODOPOvo..8 ClASSlfIC�DOS D� IMÓVEIS JarogúdoSw, 1· deoom.brod.l�
. EMPREITEIRA DE MÃO. DE o.BRA EJP

�ojetos e Consruções
Faça um orçamento sem compremísso dos nossos preços!

•

Profissjonais especializades em coberturas, cerâmicas e
construções em geral. Além de ganhr nos preços, você ainda

......;.....;;...;.......__.......-- rÓ, ganhao projeto
. Valdedr C. FlUa � CREAlSC 38.400-1

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

Imobiliária

Menegottí
..

� .
.

·IMOVEL COMERCIAL
Galpão com 11O,0Qm2 e50,00m2,casa em àlvenariacom 65.(X)m2,

terreno contendo 6OO,00m2localizado na rud
J�ThSodoro Ribêiro n2440.

Tudo isso porapenas RS 65:000,00

CASA NA VILA· LEN.ZI .

.

ótima casá contendo 02suítesedernoísdependênciascom área de
350,00'n2, terrenoCom ro:>,OOrri2

ApenasRS1oo.cro,00-Negociávél

TERRENO
-I,.ocalizado no bain:oAmizade com 450m2.ValorRS 10.000,00,

ESTAS E OUTRASOFERI'ASOFEIlrASVOC�
ENCONTRA NA IMOBILIÁRIA MÉNECOm

) AU. r.mL DEODORO DA FONSECA. 855
ED. MEHEGOlTl- 1'; ANDAR - SAlA 107/108

FONE.: (047) 371-0031 -JARAGUÁ DO SUl- SC

Tudo em mánnore e granito, 8018Ira., pias, tampos de bal-,
.

cões e 111818. Túmulos, acabamentos "em geral
. ORÇAMENTO SEM çOMPROMISSO

Fábrlcade Calhas
Industriais

eResidenciais'SCllaClft
FC)NI�

..
«()473)"

.

:J7:J ..():125
Rua Athànási() Rosa, 1645 • Guaramirim·SantaCatarina

·J.·SANTOS
I

•
.

, •

Comércio de Materiais de Construção e Transportes
MATERIAISEl�ICOS.HIORÁULlCOS

TUDO PARAVOC�.CONSTRUIRDESDE AFUNDAÇÃOATÉO ACABAMENTO

,\
,

CENTRO-Em VILA
frente a APAE - Casaem

. BAEPENDI- Joio Franzn�r"' .

Csa em alvenria alvenariacl
Lotescom 15,00

C/250m2 "
Terreno cl metros de frente '

RS 85.000,00 181,OOrn2 490,40m2. 450,OOmzR$
15,OOO,OOcadllole

Vll.ANOVA·
CENTRO· Apto. Edit. Waller�· NOVA RIOÓALUZ-

- Casa em Casade' Terrenocc/: BRASfuA- SIticfcl

alvenaria'c/2 . alvenariacl . Jaraguá - Surte, 2 qtos +
3.1®,00rri' • pQc..

Terrenocl 45.000,OOm2 -

.
qutos + 1 suite

Catume SdlIriI:II,

215,00rn2 . 'dependências R$·65:000,OO Iranle plWl!fler 3.411,56Jn2 .

próx.aCEVAL
MarquardI em �,oo

EI$ 90.000,00

I nFAPEREIRA CENTRO·Apto. Edif. VlLAlENZI-
Casa em Casaem Schiochet RuaAdäo
alvenariacl

..

alvenariacl R$45.000,OO Norosckl- 2OOO,()()mZ5(),OO

272,00m2 tsrreno c/ l\'IfIlJt!S para J3R2éO
.

piscina, cl + financiamentoCEF .

e 4O,OOmetrospara

235,46m2
'392,OOm� Rla..)ljio Tissi A$

, 35.000,00

�. ; AMZADESAOLUrS- VILA'NOVA -

CENtRO - Rua João VILA LENZI-
Casaem Barbada casa Apto. com02

'
- Excelente

alvenaria cl .em alvenaria cl qtos. R$ Picolli. - Apto. cl 2 quartos,
T&'rreno cl
733,O,Om2 -

90,OOmlAS 03 qtos. 17.500;00 + 'd�is dependências Edificado cl
30.000,00 Apenas flnanciam�nto prédio comercial

R$ 28.000,00 CEF Á$ 40.000,00

. .'
..

�).
',. -1"-',

.....
'

....... ,... ,':

, '_,;'
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Gente &Informações
'.

'

No dia 2 de. novembro,
o diretor geral do
Jornal CORREIO DO

POVO, Eugênio
Victor Schmöckel,

completa maisum ano'

de vida. Pela

passagem de seu

aniversário, recebe os

cumprimen:tos da
,

equipe do CP.

COFISSÃO RELIGIOSA

A confirmação de Wvian Sch1nÖckel Buerger

Na manhã de

domingo, 22 de outubro,
,
'na Comunidade Martin

l.,uther - IEeLß -

,realizou-se na capital
Pll"anaen,�e o festivo
('ulto confirnuuorio ,

�aquéla �:01jzunidade
;C!VangéJica luterana,
,-�uando vinte e quatro
}ovens cumprirt�m o rito
f'·

. .

de confirmação
religiosa, âe cujo grupo

fazia parte a jovem
Vivian Schmõckel

Buerger, filha de Irineu

e Rosane Beatriz
Schmõckel Buerger.
Após o ato da

confirmação, . Vivian

tomou a primeira
comunhão junto com,

,seus pais, tia e -avõs

presentes.
Uma caravana de

amigos' e parentes de

Jaraguá do Sul fizeram-,
se presentes ao ',ato
relig ioso e no almoço,
que se realizou em Santa
F-elicidade; 'À Vivian os

cumprimentos desta

folha.

.

Revendo amigos
Leonora Stulzer Grosskobf,

hoje com 83 anos de idade, nasceu
em Corupá, mudando-se para
Jaraguä do Sul com apenas dois

anos de idade. Aindahoje lembra
que quando tinha oito anos

estéve presente na inauguração do
Jornal CORREIO DO 'POVO, e
que seu irmão, Gáudio Stulzer,
já falecido, era entregador do

jornal, quando isto ainda era-feito
à cavalo.

Em recente visita s raraguá do

Sul, Dona Leonora, que desde

1928. reside em Canoinhas,
visitou conhecidos, o Colégio São

Luís, onde estudou, e a redação
do CP, quando disse ainda se

lembrar da primeira máquina de

impressão. Leonora' Stulzer

Grosskobf, hoje com 19 netos e

26 bisnetos, foi eleita "A Mais .

Bela Idosa" em 1994 é, por isso,
teve a viagem à Jaraguá do Sul

como uma cortesia oferecida pelo
prefeito de Canoinhas, José João

Klempous, através do Programa
de Apoio ao Idoso.

O destaque épara Vanessa Otto, eleita a Garota Lauro
Zimmermann, que agora concorre ao tüulo de "Garota
Estudantil/95". O baile de escolha da Garota Estudantil
acontece no dia 18 de novembro, no Pavilhão Municipal
em Guaramirim. A animação estará a cargo da Pop Band
Show. Mesa» antecipadas nas colégios e em Sêrgio's
Cabeleireiro.
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Motos estão no 'pátio da delegacia de Corupá

APREENSÃO

Pelicio recuperou
seis motocicletas
roubadas na região

Admi,te��se
TÉCNICODESEGURANÇANOTRABAlliO

Para trabalhar na empresa TOMAZELLIS/A emSchroeder
.

.

Interessados deverão remeter currículum pa�a cx,
postal74 - Jaraguá do S . ./sc - Cep 89251-970'

, '
.

/

LITERATURA

Centenário de Artur Müller

repercute entre os leitores
I •

que� mencionados na p�estra
procuram estender pesquisas
de familiares citados.

Knoll e de d. Herta Altenburg
Knoll, procurava.naBibliot�
Püblica do Estado.a brocbura

-Sousa, em Florianöpolis.
Naquela ocasião, com a

presença de familiares de Artur
MÜller;

.

do representante do

governador do Estado, dr. Paulo.
Afonso Vieira, dos deputados
estaduais Ivo Konell e Geraldo

C
.

.

Werninghaus, do jornalísta .

� . orupá - A polícia civil referindo-se à Roland Anders, 22
.

Cyro Barreto, presidente da
,. de Corupä recuperou, desde o anos, Rolf Edibert Stelter, 21 Casa do. Jornalista, do dr.

início de setembro, cinco rmtos.. anos, Jair Romão, 28 anos, Nel- Murillo Barreto de Azevedo,
J?e .acordo com o responsävel son Avis Júnior, 20 anos eEdin:_w escritores e cientistas,
peladele- Fiebrantz, de 29anos.·

d
.

. '. ft;....�a-.. d bibliotecários, além e amigos
g a c i a, "..,..,_ """,1IiQ "Por. enquanto, escobrirros

, Vander-' somente onde a moto é e admiradores do home-

lei Zoca- J6 10I'tIm 'desmontada ou vendida por nageado, por detenninação do

telli, to-
. reClvklos menos de 50% do valor reaL presidenteWalterFernando Pi-

t . das apre- ,neste ano Agora, estamos atrás daqúeles
.

azza, nosso diretor realizou
It sentavam.

.

que roubam", comenta. Desde palestra alusivabastánte con-

� irregularidades. "Encontramos Janeiro, 'a polícia de Corupä, em corrida.
adulteração no chassi, na cor e conjunto.com Jaraguá do Sul e

documentáção fria", ressalta o Schroeder já apreenderam 12

comissärio, acrescentando que a motos no IJW1icfpio.
maioria das motos eram ' A maior apreensão foi em

roubadas em Joinville, e vendidas junho, quando'apoljciarecuperou
em Corupá. "Cinco pessoas vão Isete optas. "Acreditamos que,
responder inquérito policial �r 'exista mais motos irregulares", 'edição de uma bsochura,v receptação", avisa Zocatetli, defineZocatelli,

Jaraguá do Sul - Como é

do conhecimento de nossos

leitores" em maio do corrente

ano, o Instituto Histórico e

Géográfico de Santa Cata
rina, por orientação <lo seu

presidente ora reeleito para

presidírosfestejos do Cente

nário domGSc,. em I996, em
setembro próximo, entendeu de,
incluir na pauta das sessões

comemorativas do corrente

ano, o centenário de nascimen-
.

to <te ARTUR MÜLLER,' o
que aconteceu em 3/5/1995, no

.

auditório do Palácio Cruz e
'

Assim é que,o antigo diretor em apreço, querendo conhecer
proprietário do "CORREIO pormenores sobre a família
DOPOVO", no período 1937 I: Altenburg. citado pelo orador

a1943,jomalistajaraguaense,. na sessão solene 'a que ela

Honorato Tomelin. agora estava presente, constante à
I .

residindo em Blumenau, niani-
.

página 14 da brochura; quando
festou-se telefonicamente, de se falava do casaaiento do pro

regosijo pelo resgate da .genitorde Artur, João Jacob
memória de seu admirador, Müller; ein 9/2/1875 'e rui

J
.' ....

colaborador e proprietário o aparecia cerno uma das teste-

órgão de imprensa - o primeiro . munhas, na igreja da pafóquia
jornal tipográfico a ser editado, deSão' Pedro Apos-tolo, na

em Jaraguä do Sul, parabeni- Freguezia de Gaspar, com o

.zando a família pela iniciativa nome LUIZ ALTEN-BURG.
limitada, familiar, onde se .tão apropriada de manter'
acresceu à palestra dados da enfeixado numa brochurauma

,

Sessão Comemorativa e um
. gama de. informações que

.resurnoilustrado da vida e do antecedem mesmo a dataida
, trabalho comunitário de Artur fundação desta cidade:
Müller, que ora já alcançaos Outrossim, em 27/10/95, a

Dada a repercussão, as

. filhas do homenageado, senho-.

I

ras Araantinà MüllerEllinger,
Aracy Müller Neitzel e �rea

, \. .

....

Müller Grubba, autonzararn a

E a brochura permitiu que a

pesquisadora pudesse. conse-·
guir pormenores na região de

Belchior, do Vale do ItajàÍ.
São os primeiros trutes de

nosso conaecímeeio que os

famíliares colhem com a edição ,

do trabalho, que acima se

reproduz a capa do opúsculo
em apreço.

meios intelectuais,' com jovem pesquisadora Isabel
manifestações de pessoas que Cristina Knoll, filha do ex-

conviveram com o deputado estadual Ivo Luís

homenageado e de pessoas. Knoll, ele filho de Cristiano
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Conviver
•

os pais numa

-boa: é difícil?
Com quase todos os

adolescentes· acontece' a
mesma coisa: a difícil I

convivêricia com os país, e é
daí que surge a indagação que .

os jovens fazem a si mesmos;
,

,isso s6 acontece comigo?
Mas depois. de um tempo

eles, ou melhor, n6s mesmos
encontramos a resposta, a

resposta, aliás, não s6 para
essa dúvida como para muitas
outras. '

Quando criança, os pais são

para n6s "os nossos heröis", e
. quando crescemos isso inverte
totalmente, assim como nossas

cabeças. Por que?
Porque começamos à

perceber que riem tudo é como
pens�vamos que era. É
.chegado ummomento em que,
sentimos necessidade de
ampliar nossos
cOnhecinentôs, onde
procuramos compreender os
porqpês .

e suas devidas

respostas, e é onde geralmente
desconsideramos tudo que
aprendemos,em família. ,

Começamos a originar nossa
personalidade, no aspecto de
visão das coisas e do mundo,
,começamos a pensar diferente
talvez,até por termos Já
"aprendido um pouquinho
Com a vida", e nossos pais
não concordando com a nossa

visão, às vezes tornam a

ConVivência difícil, pois eles
acham absurdos os nossos

pensamentos e nós achamos o

clÍJnUlo eles não respeitarem
nossa opiniãe, talvez até
aCeitando que podemos estar

errados, mas sentimos a

.

necessidade de de�obrir �;o
SOzinhos, mesmo se for prã

'

qUebrar a cara. .:
,

_

Quando a "guerra" ainda
nao está acabada e ainda

estamos no campo de

"batalha", tem horas que
sentimos um pouco de

insegurança, temos medo que"
se quebrarmos a cara nossos

pais usem sua prepotência nos

deixando reprinidos. Mas aos

poucos provavelmente, se os

"coroas" não foremmuito

quadrados, a "guerra" acaba .

com o placar pais Lx filhos 1,
poís a barra que ambos

.

, passaram nada mais se toma
do que experiência, e não para
os filhos não, poisos pais
também aprendem muito com

os filhos.
'

A convivência com os pais
é difícil sim, mas �so mesmo

sendo difícil de aceitar e,

conviver, é exp.licável, pois faz
parte da adolescência essas 1

mudanças, que podem ser

entendidas, mas seriam
precisos muitas páginas de

jornal para isso. Estou
escrevendo tudo. isso para os

jovens adolescea-tes, como
eu, em geral, mas é claro que
muitos "ainda" não me

entenderão, ou então, quem
sabe, tem uma convivência
nota 10 com os pa� e não

concordarão comigo, mas se
isso acontecer terão que
concordar que não s6 entre os

pais e filhos há contraditórias,
entre jovens também; mas se

você convive com o que es

crevi, tente mudar essa situa

ção, tente dialogar e se colo

car no lugar de seus pais, e
peça que eles também bus

quem compreensão de seus

, atos ,e pensamentos. Mas nun

ca se revolte, pois não resol-
, verá nada e agindo assim, vo
'cê poderá prati�ar,co�as quê
se arrependerá, criar "feridas"
que nunca mais se

ci::atrizarão!

R,ECADOS
Jackson e Everton

É opoder do "Corsa II

O que adianta tercarro e só

pegar:baranga? Ninguém

Eme
ve se se toca, cara!
Tú é "mucho" chato...

Alguém

Mensagem:
A beleza só está nos

olhos de quem a vê.
'If

• ·1
/

I
l
I

"

I

-,
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FÓRMULAUM TRANSFER�NCIA

Barrichello quer terminar Dinizpoderá correrpela
1995 com bom .resuliodo Ligier na temporada/96'
SãO Paulo - "Em Adelaide,

na Austrália, sempre consegui me
dar bem". A declaração foi do

piloto Rubens Barrichello, logo
depois do GP de Suzuka, no.:
Japão, -re-

I ferindo-se "Sem!1.'/'e levela última 'Ir,

prova da

temp or a
da 95 de
Fórmula
Um, que
acontece em Adelaide/Austrália,
daqui há duas semanas, Em 94,
Barrichello, que' largou em

quinto, chegou em quarto lugar.
"Vou fazer uma corrida sem

'nenhuma preocupação, uma vez

que já sabemos quem é o cam

peão", ressalta o piloto, que
renovou, seu contrato com a

'

Jourdan-Peugeot por dois anos.

"Vamos trabalhar bastante para
superar, pelo menos, li McLaren
no mundial de construtores",
afirma Rubinho.

Disputa '

Darnon Hill e David Coul

thard, ambos da Williams, com
59 e 49 pontos respectivamente,
disputam a segunda colocação na

classificação geral.
'

SOlle em

IIdeltllde�
diz Rublnllo

,
CAMPEONATO BRASILEIRO

I
,

"i,'

EQUIPE JOGOS PONTOS

1 o Corinthians 4 10
2° Botafogo 4 10
3° Guarani 4 9
4o' Palmeiras 4 7
5° Grêmio fi 7
6° Bragantino 4 6

7°, Flamengo' 4 6
8° Juventude 4 5
9° Vitória 4 3

9° Paysandu .4 2

10° Paraná 4 1-

11 o Cruzeiro 4

EQUIPE

1 o Santos'
JOGOS PONTOS

4 8

4 72° Vasco

3° Internacional 4 7

4 . 1
4 7
5 7

4 6

4 5
4 5

4 4

4 3

4 1

"

4° Goiás

5° Atlético-Mt.i
6 o Plum inense

?P Sport
8° Criciüma

9° Bahia

1.0° União �. J.
11 o

Portuguesa
" .}r São Paulo

. \

V'Jo grupo B, o Bragantíno caiu
de quinto para sexto colocado,
com seis pontos em quatro jogos.
Corinthians e Botafogo lideram

,

com 10 pontos, e o Guarani, de
. Campinas, aparece em, terceiro
comnove pontos.

São Paulo - O piloto bra-
,

sileiro Pedro Paulo Diniz, que
corre pela Forti/Corse este ano,

na Fórmula 1, poderá mudar de
escuderia na próxima temporada,
Diniz recebeu unia proposta
oficiai daLigier, e deverá definir
'seu futuro ainda nesta semana

. A equipe francesa Sauber
também 'está interessada pelo
piloto, que espera para 1996,

,

desenvolver melhor seu

potencial.
.

"Este foi o primeiro
ano da Forti na Fórmula 1.
Passamos por muitas dificulda
des. A parte mecânica não

funcionou .bem", afirma Diniz,
acrescentando que sua preferên
cia é de se transferir pata a.

Ligier, O campanheiro de Diniz: ,

da Forti/Corse, Roberto Pepo' T

Moreno, também deixará a ,

equipe no final da temporada,
Moreno correrá em 96, na Fór

mula-Indy:
Vißeneuve

Por outro lado, <? campeão da

Indy desta temporada, Jacques '

Villeneuve, corre ano que vem,

pela Williams. Q tri-campeão
Alain Prost também pretende
voltar as pistas, pela McLaren.

CONFIRMADO

Florianópolis. sediará ,
etapa da .Fôrmula-Ford·
Florianópolis - A penúltima

etapa do Campeonato Brasileiro
de Fórmula-Ford, t�tnporada951
96, acontece no próximo domin
go (5), em Florianópolis.

A pista, que t,erá 2.400 me

tros de extensão'já estácem fase
final de acabamento. Um trecho

do circuito passará pelo sam
bódromo "NegoQuerido", apro
veitando as arquibancadas, que
no total, poderão receber 24.500
pessoas sentadas. "Está saindo
tudo dentro do cronograma. O
asfalto é novo e a colocação dos
muros de 70 centímetros, para.
,maior segurança dos pilotos, está
terminando", ressalta Gabriel'

Zunino, da equipe Dürkop/Vale
'

I '

dos Calçados/Banco Bandei-

rantes, um dos quatro pilotos
catarinenses que participam do
brasileiro na categoria.

Zunino, que foi campeão pa
namericano de kart e aparece na
nona colocação na Fórmula-

, Ford, está otimista para competir
em Santa Catarina. "Só não

venci ainda porque me faltou
experiência e fiz algumas bo

bagens", reconhece o piloto, que
já subiu ao pódiuln duas vezes -

segundo e terceiro lugar -, e

conquistou o quinto, sexto e oita-
'

Vasco e 'Braga'fazem ojogo isolado de hoje
Br��t!:'f�a;;i::je-à �:i���n: llll!ll!lllllllllllll!lllllllllllll�: ',ll!llflllllllllllllllllllllllllllllllilestädio São Januário, o jogo
isolado da 5" rodada do Cam

peonato Brasileiro. As duas
equipes empatarnm '110 final de
semana. O Bragantino não supe
rou o Criciüma. no estádioMarce- '

lo Stéfani, em Bragança Paulista,
enquanto o Vasco, que, segundo
() próprio técnico do Flamengo,
Whashington Rodrigues, foi su-'
IWI;or a equipe rubronegra, dei
xou escapar a vitória aós42minu
tos' do segundo tempo,

Para a partida de logo mais, O" ,

Vasco quer quebrar a invencibili
dade de oito jogos sem derrota da ao lado de Goiãs, Fluminense,
equipe paulista. O técnico Zanata Atlético Mineiro e Internacional,
poderä contar com a volta do Ie jogou ontem à noite, com o

ccntroavante Valdir, que cumpriu l rêmio (os pontos deste-jogo não
suspensão automática. O V' ') f .ram computados). O Santos
está na vice-liderança do gmpv �, lrdera o grupo com oito pontos em
com sete pontos em quatro jogos,' ,l::inco jogos.:

Zunino: "estou em experiência"
vo lugar, quando terminou as

provas. "Nossa equipe �
pequena. Os mecânicos são os

mesmos que trabalharam comigo
.ano pass�do, no Kart, Hoje nã�
os troco P9r qualquer enge

nheiro:', afirma Zunino.
Leonardo Nienkotter, outro

piloto catarinense que se destaca
na Fórmula-Ford - está eIJI

terceiro lugar na cIa�ificação
geral, - também tem grandes
chances de alcançar a liderança
no Campeonato Brasileiro de

Fórmula-Ford.
'
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DECISIVO

luvemusjoga classificação ·Quatro equipes disputam ..

'amanhãContra o J()inville �".!.�d.�����i'����=�!!.���··
Aliança, Francisco de Paulo .e foi pará os pênaltis. A .equípe do

Cantareira são os quatro semi- Francisco de Paulo ficou com a

finalistas que disputam duas va-' vaga. Nas outras partidas, o

gas para afinal da Copa Suburba- Juventude perdeu para o Can-
· na/9�. tareira por quatro a três e o

Os.jogos que defíniram a semi- Aliança' goleou o Rio Cerro por
final do torneio foi realizado seis a dois.

.

. .

· domingo passado. O Guarani, que N�s jogos de ida na semifinal,
dependia de um empate para se que serão realizados neste final de

.

classificar, venceu a Ponte Preta semana, jogam Guarani e Can

por dois a um. Na partida princi- tareira e Aliança e Francisco de

pai, envolvendo Francisco de Paulo .

COPA SUBl,JRBANA

Jtar�uá do Sul » Pan

garantir a segunda colocação no
grupoA, e uma vaga no quadran
gular decisivo da Copa Santa
Catarina,. o Juventus precisa,
ama�bã
A tarde,
àS 16 ho-

.....

gol na Copa SC, o Inter é o lan-"
tema do grupo A:

.

(
'PO'upandO'

O técnico Abel de Souza, do
Joinvile, deverã poupar alguns
jogadores amânhã, devido a

primeira/partida das quartas-de
final, no próximo domingo, em

São Paulo. Poroutro lado; Agenor
Piccínín, do Juventus vai utilizar
a força máxima, buscando a

· vitória. O treinadOr já pode contar
com os reforços contratados pela
diretoria semana passada.

Segunda-feira à noite, o presi
dente do clube, ÂngeloMargutte, .

participou da reunião na Federa-
·

ção Catarinense de Futebol; em
. Florianópolis, onde foi defmida a
.

ta�Ja da segunda' fase da Copa
Santa Catarina.

Jee enfrenta o XV
de Piraeieaba/SP

Jogo tOIl//O

o II( tOIM/tI
.Qs 16 holOS

,

Jolnvílle - o Joinville

Esporte Clube, UntCO

representante do sul do país, no
campeonato Brasileiro da série

C,' vai enfrentar o 'XV de

Piracicaba, time de melhor
campanha até agora no torneio.
A primeira partidaacontece em
Piracicaba, no próximo do

mingo, às 14h30min, .com
'

transmíssão ao vivo pela Rede
Bandeirantes. O jogo que de
cide a vaga pata as semifinais,
será realizado no "Bmestão",

.

ras, no

Emestão,
vencer o

Joinville, 1I0111ltlS/60
'<tue jo-' .

gou ontem à' noite, contra o

Marcílio Dias. Até a segunda
rodada do returno, o Joinville
liderava com dez pontos e o

, MaceilioDias estava em segundo,
com nove. O Juventus, com seis

. pontos, é o terceiro colocado.
Ainda sem pontuar e marcar um

JANGADA·
.

.

Vôlei catarinense fica.
em terceiro. no Paraná

Jaraguá do Sul - A equípe, "Perdemos para as
.

duas

iafantil feminina do . Jangada, de . equipes do Cír�ulo por três sets a

Jaraguá do Sul,' conquistou a zero, que eram muito fortes, mas
terceira colocação no torneio. que derrotamos o Milênio e Curitiba
envolveu mais quatro times no por três sets a um", revelá o

paranaenses, emCuritiba, domu;,- técnico Carlos Coelho.
1

go passado. O Círculo Militar B, Classificação
derrotou por três sets a zero a Na classificação geral, o

equipe A; e ficou com o títul� .

Círculo Militar B, ficou em pri
Terceiro Milênio e Curitibano meiro com quatro vitórias, segui
também participaram da compe- do de CírculoMilitarA, Jangada,
tição. Terceiro Milênio e Curitibano.

BEIRA-RIO

,Boa Vistà' e La Coruiia
,

.

lideramnofutebolsuíço

Juniores jogam
, partida atrasada

hoje em Criciúma
Jaraguá do Sul - O Boa Vista,' . dividem a segunda colocação com

.

com três pontos' e saído de três quatro pontos. Valência e Sevilha

gols, na. categoria novos, e o La, . estão na lanterna com um ponto
Coruãa, bom seis pontos na cada. Ontem à noite, jogaram La

sênior, estão na liderança do Corunã x Real Madrid e Sevilha

campeonato de futebol suíço do'
Beira-Rio Clube de Campo.

.

Ö -B6a Vista goleou na la

rodada do returno, o Sporting por
quatro a'um, enquanto o Benfica
derrotou por quatro a dois o Porto.

Ontem à noite, Benfca x Boa
Vista disputaram a liderança da

chave. Porto e Sporting, ambos
com um ponto' ganho, jogaram a

· preliminar.
No sênior, depois de duas

rodadas do returno, o La COfUÕa

lidera com seis pontos em doiS

jogos. Barcelona e Real Madrid

I ,Jaraguá do Sul - A partida
entre CÍiciúma e Juventus, do
campeonato Catarinense de

Juniores, que seria realizada
sábado passado, foi transferida
para boje à' tarde, no estädio
H�berto Hülse; em Criciúma.

.

O Juventns precisa vencer

para manter as chances de

ClasSificação. Em três jogos, a
equipe de Jaraguá do Sul só
venceu uma, contra o Avaí. "Na
fase final, todas as equipes
estão nomesmo nível, As parti-

'

das 'fora de casa' são bastante
difíceis", destaca o técnico

. Sitnão Saturnino., acrescen
,tando que o Juventus será
'ofensivona partida de hoje.

'

."
s.

x Valência
Garantido

O regulamento do torneio de .

futebol suíço determina que os�
.

. campeões de cada 1:Um0 disputem
0/título da categoria. ü. Benfica,
que conquistou o turno dos

"l)OVOS" já está gatantido na fi
nal. Se vencer novamente, fica'
com o título'sem Precisar jogar a
final:

No sênior, a primeira vaga
ficou com o Sevilha. La COfUÕa e

Reai Madrid são os possíveis
adversários na final.

" Equipe infanta do Jangada conquistou a terceira colocação no PR

..

'

A'
.

.
Auto Mecaniea '

Horchers
COMÉRCro DE AUTO PEÇAS

.

TROCA DE ÓLEO POR SUcçÃO'
.

RUA ALBERTO PICOLLI, 400 - ÁGUA 'VERDE - 'JARAGUÁ DO SUL - SC FONE/fAX 371-8122
-\
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CORREIODOPOVO • .12 GERAL'

Encontro·contou tom aParticipação d.600motocicli,sltl$., que desfiJiJram lUIS T1UJS deJaragrui do Sul

SULBRASILEIHO
t:

Chuva atrapalh;a encontro
, . I,

.

FEIRACULTURAL . (

demotociclistas em Ioraguá
.

Alunos expõem trabalhos:
mizados, um grupo mereceu o noParqueAgropecuário'. atenção. do. publico. Os Abutres,
com 1.9 integrantes, vjeram do. JlU1lguá do. Sul - .Desde on-.! volvído por outramrma't.ressaãa
Rio. de Janei..o. - alguns com tri-

.

tem, alunes-de 25 escolas muni- Ro.sem:_ire Vasef secretária de ••�ciclos, inclusive com detalhes cipais de-Jàraguã do Sul, estão Educação. .
.

1nada conveucíonaís. como um· participando. da I Feira Cultural, Cada escola pode apl-esentllf "

. caixão rebocado. - foram a grande envolvendo. toda a rede mun:ici- três trabalhos, incluindo. teatro, !

atração. do. encontro. O. nome' pal de ensino. As mostras co.��· coral, dança, artesanato, cienU
Abutre's, segundo um, dos tinuam expostas até hoje, às fico. e de info.rmática. "Seis eSCOo

integrantes dó grupo, "é porque llh30, no Parque MUnicipal de las municipais de Jaraguá do. Sul

comemos qualquer carniça". Eventos. "Até anopassado, cada. Já são. infOi'Dlatizadas. Os traba- :

Despedida escola realizava sua feira, lhos estão. expostos na feira",
Um festival de laranjas podres, posteriormente, era vista apenas' destaca Rosemeíre, acrescentan-

.

jogadas entre o .pröprío grupo;. .pelos propríos alunes da entida- do. que para 1996, lião. tstá,
marcou a despedida dos Abutre's". de, Este ano, resolvemos fazer d�àrtada a possibilidade de :
do. enco.ntro. deste ano.. Eles pro.-· uma feÍra onde t0.4os àqueles que realizar uma feira, reunindo.�

Além das, mo.to.s co.m maio.r. metem para 1996, mais no.vi- estudam .na r,ede municipal, esco.�s municipais, estaduais e"

mas a chuva não. deu trégua", P?têucias e mo.to.qtleiro.s unifo.r- dades.·' apreciassem o. trabafbo. desen.- parti:uiares.
'. ,

..J ar�uá do Sul - A chuva'

que caiu durante todo 'o. final de
.
semana na região, prejudicou o. 5°

.

Encontro Sulbrasileiro de

ressaltou Ivo. Pettas K()n�n; do.
Motogiro, de Jaraguä, acrescen
tando que, mesmo. C()� a chuva,
três austrfacos, com motos BMW,

Motociclismo, .qué foi realizado.
em Jara- -'-----

guã do. Os IIbu/les
. Sul. Do.s .

mil mo-
.

10ltlm O

e . seis argentinos participaram do.

encontro. Em 1994, o. único. es

trangeiro que prestigiou o. evento,
foi tim canadense:

Aproximadamente 300 pes
soas se reuniram na Procöpio Go-:
mes de Oliveira, domingo, no
encerramento. do. encontro.:O
trânsito. ficou congestionado para
quem transitava pela Reinoldo
Rau, durante duas horas,

,

Curio.sidade.

tocclstas,
, que eram

esperados
pela co.-,

missão. organizadora do evento de
todo. país, 600 foram cadastrados..
"Estava sendo. esperado, pelo.
Ineno.s, maiS 300 lno.toci: listas,

SellSOfiD.
do (llItOIl/IO·

.

··,·······················fäiiiön I
I!! I!!C'slular li]
[fro O o1fG1�ij, TEL�COMUNICAOOES&INFORMÁrlcA, f[�

/.

CELULAR
REVENDEOOR

'�Sru
.,8 MarORotA
TESTEPOr. SINAL INnooOR

: ,"1.

, JaraGUá do. Sul, 1 de no.vembro de l!?t{
EDUCAÇÃO \ .

';

Lôther deverá continuar:
, .

napresidênciado conselho
!

Jaraguá�do. .Sul - o pastor Ó -Conselhó Municipal de'
Jorge Löther deverá ser indicado Bduçação. foi criado. há dois anos,

para continuar fia presidência do. pela atual administração, visando
Conselho Municipal de Edu- o. levantamento de diretrizes nas '

cação. "Ele está desenvolven-do. esolas municipais de Jaraguä.do
'. UD;l bom trabalho. à frente' das', Sul. "uin dos trabalhos já coo

escolas municipais. Acho. que a cluídos pelo Conselho foi a cria-
.

maioria dos professores vai ção da pré-escola e o ensino. fim

querer que ele continue", afirma damerítal", lembra a secretária
,

a secretaria municipal da Edu- Lõther esta lia presidência do ',

cação, Rosemeire Vasel, acres-. conselho desde sua criação. A
.'

centando que o Conselho é atualmesa-dnetora, além do.pas-
'

integrado. por 2l pessoas, "que tor, temBelineMozer, como vice
também coatinuarão l'ara a nova presidente e SolangeBuchmann>
gestão, de :2 à 4 anos", explicou Secretária. "Se ele (Jorge) con-

':

Rosemeíre, A posse acontece no tínuar na presidência,' tedos os '.'
próximo dia 8, na sede da Acijs membros da atual diretoria

'

(Associação Comercial e Indus- . também continuam, para desen
trial de Järaguã do. Sul), às 9 volverum.trabalho jäcomeçado",
horas, define Rosemeire,

'

.

.

CENTRAIS'

lPhiUPSTELEFÔNICA Intelbrás
. Equitel

.

'

Nutroh
APARELHOS

.

TELEFÔNICOS

'INFORMÁTICAliELECOMUNICAçõe,s .'

COMPUTADORES
COMPAQ

AT&N-mM-BP
.

:11...,.«1
I....IpflJ°rt!f!tFJlB.,

FINANCIAMENTO:
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