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Servidores não vão Vestibular da Acafe
com �nscrição até 6a

Estão abertas, até sexta- feira,
10, as inscrições para o vertibular
da Acafe e que .podem ser feitas:
em agências da' CEF ao preço de
R$ 70,00.
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ter aumento agora
Os' servidores públicos

municipais de Jaraguádo Sul nãG
terão aumento salarial até

dezembro. O 13<1 salãrio será pago.
com antecipação da receita.

Pagma4

OlimpÚlda Marista
reúne sete colégios
'Abre amanhã, às 20 horas no

ginãsio Arthur Müller, a' X

ÖliIilpíaaa Mansta Catarinense.
O colégio São Luís, que sed,ia a

competição, compete CGm 90
atletas. Pá.Pta10

Paulo Bauer diz amanh4 sevai ficar. com o pr
o deputado federal fazer

Pa.rt,_
e dos qU<i:dri:".':;;'�,�I��:'";";�';"',�,;,....�..

Paulo Bauer teve duas PPB, devendo confí
'

'�.'
demoradas conversas com amanhã, quando: des

' , ."".�
o presidente nacionaído �arca em!'10rianÓ�iiS,

' §é,' :A,'i: ;-',,'','PPL, Jorge Konder Bor- fica ou nao no

PartI�I' $$ 1
nhauserr e com o senador deputado diz que o pai;:#'<io � . �
Esperidrão Amin" que não pode depender,'1!ll'.ltara <: ":, ,�.

lf
,

.m" �"5'
também é presidente sua orientação polntea-,7i,uu�",,\,,� iii

nacional do PPB: Bauer, das decisões de uma só /

,
há dias, manifestou sua pessoaúámín). 'Nã'tfflço"

. 'contrariedade emrelação política com o COli'<fç�"; ,

aposturapolítica deAmin disse o parlamentaiP.J.G
, e anunciou que não .deseja ..

.

\
. -

ptigina 12

;;�T;�o para miese· crianças •.
I

Loteamento em construção nosfUndos doHotelSchmitZ

HABITAÇÃO

Mais qe 80 loteamentos irregulares
Um trabalho conjunto entre as parte, sem água tratada, energia

secretarias municipais de Planeja- elétrica, rede de esgotos e até

mente e Habitação de Jaraguá do Sul mesmo, em alguns casos, sem rua�
:�

"

járevelou a existência de pelo menos ' de acesso. São centenas.de famílias,
� ,

"

i. 82 loteamentos considerados corno frequentemente de migrantes, que.
clandestinos ou írregulares. Na compraram lotes semapreocupação

� maíorta localizados em áreas de consultar a prefeitura onde a .

, .

periféri�as
.

da cidade, a população situação não está regularizada para
I

.

destes loteamentos vive, em boq, fins de loteamentos. Página 4

•

A secretaria municipal. de
Saúde iniciou ontem uni

programa para atender

crianças e mães gestantes
desnutridas, com distribuição
diária de um 'litro de leite. Esta

ação fazparte de um programa ,

do governo federal de combate
,

a. desnutriçãoe li, thortàl.itlag.< ' ",

infantile at�1iderá Z�Q Criap'ÇàS' ,

� '".'," ,

e 570 gestantes». .; '" '� .',

"P..�l�
,

,

_ .. í

�.
f

I; "
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EDITORIAL
.

Chega de impunidade
Não 'há mais dl1vjd8s sobre a favelização da

periferiade Jaragoá do Sul. Lev.-antaJmntos feítos
pelas secretarias mmicipais de Planejamento e

Habitaçio .stram (e o trabalho não está

concluido) a existência de 82 loteamentos
élandestinos totalmente povoados e sem nenhuma
infra-estrutura. Consequência. irrefutável da

Í!lérci� do próprio pod�r publico, em outras

épocas, tanto na flScalizàção. externa como em

procedimentos internos, liberando áreas

comptetamente irregulares e colaborando
diretamente para que centenas de famílias fossem
lesadas em sUa -boa fé.

Incautos há e serrpre haverá" especiahmnte
· pessoas de origem llumilde,migrantes namaioria
que, atraídos por ofertas de trabalho migÍ'am. para

a cidade e buscam onde morar como primeira
providência. Constatada a dura realidade do.

subemprego e da' falta de moradia, são vítinm
fáceis de inescrupulosos. O ônus, agora, recai
sobre o contribuinte que vê parte deseu' imposto
nãó revertido eXatamente em obras públicas de

I
uso eeletivo, mas na legalização destas áreas.

.

,

Por isso, se alguém teve a coragem det!�
encarar o problema, que faç�' também justiça
aos lesados e à população contribuinte, aplicando
os rigores da lei centra quem provocou esta

situação caötica, O exemplo precisa ser dado, a

qualquer custo, abrindo caminho para se conter'

as irregularidades e acabar com a impunidade . O
que não se pode mais aceitar é que o 6nus disso
tudo continue saindo do bolso do contribuinte.

Reminiscências

E as tabernas lisboetas, fecham mesmo?·

N�' 'hora' de grandes mu"

danças que.estâo a ocorrer-em Por
tugal, notadamente CIJl Lisboa,
parece que nem as tasCQJI escapam.
Pois, há questão dealguns imos atrás,
convida-

'

dá para �.Iorldodtls.·ouwfa-
dos, su- •• ,...".geri aos a- ...",.,

mi g o s I·I.J.......
que me �qtM
levas- .

sem num ·rtJImudo,
�iente
típico, não' 4aqueles frequentados por

.

turistas, mis onde eles vão (eis o

segredó). Discute dali, discute daqui,
até que o .� amigo Jorge, iie.saudos

·

a mermna, exclama: na tasca' do
Aldloia! Nem a chuva eo frio daquele
novembro arrefeceram a minha
vontade, Após mil peripécias para
estacionar o carro, já que as ruas, são
lDlito estreitas, conseguiIms chegar.
O aniliente era peq"eno, chefssimo,
cc;>m fumaça de antigos e novos

cigarros, harulhentc>, conversas emal-
, tos brados, etc: Enfim, o amJ>ieilte
"tipicamente correto". De repente,
Uma V<E eleva-se:. sil�ncio que val
contar-s.e ofado!

.

Como num passe demigica, todéls
.

as vozes se cahun, os presentes
ajeitam-se rias suaS çadeiras. Os que

, estão depéprocuram recostar:se onde
podem, np' balcão, nos barris ou

M. R�gina Boppré

El>lBNIE .

. ..

CORREIO 00 POVO
CGC 84.436.59110001-34

PRODUÇAO,

EUgênioV�rSchmõckel
biretOrGeral

Minhamãe, millhadoceMãe!(3)

Vide "Die Deutschen in Paraná", do

Pastor Pugmann,
Mamãe, ,lembra que seu pai foi

recrutado para servir, na Revelução
Federalista' e o levaram até a Lapa, de

•

ondemuitos, entre eles o próprio fugiu,
retomando novamente ao' Rio Negro,
mesmo sendo alemão nato; contudo ,o
movimento já estava praticamente no

fim. Seu pai sempre recomendava nunca
se opõr quando os revoltosos queriam .

tomar, alguma coisa, pois, corriam o
.

risco de serem assassinados.Récordava-
'

se da mãe Louiseque recomendou aos

filhos quando fazia pão para a famllia:
"Quando o .pão' estiver assado, vocês
(as crianças) levem para determinados
lugares, no terreno e cubram com capim

,

seco e anotem bem onde achar; mais

rude", - "Foi o q\le fizemos". ela

recorda. Mas vieram os bandoleiros e

reviraram todos os montes de feno e

acabaram descebrindo o' pão; que fói

todo. levado, obrigando a mãe, mais

tarde, fazer outra fornada.
Mamãelembra-se d� ter trabalhado, ,

.

antes de segui! para Curitiba, para a

família Greipner ou Greipel, que tinha
'uma loja e pequena'criação de gado
leitéiro.

.

Casou em JainvíIIe ,com Bemardo
Schmõcké_J, em31-01-1920, comquem
t�e Eugênio, Marta, Ewaldo, HeJhnuth;
mais mna meia irmã.Rómualda e um,

sobrjnho, Neves Zettel. Ela qJleria
, alcançar os CEM ANOS, mas só

chegou a 23-03-1992, aos 96 anos, 4
.

meses e vinte e' !fês dias. Dos fiJbos

com Bernardo, t<'>d!>s já são falecidos,
, exceção feita ao Fritz von Jaraguá, que
sobreviVe. Miima iDãe, minha doceMãe,

aqui me téns a registrar o centenário do

teu nascimento.
.

Fmz von Jat'�guá - 11/95.

--
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Era uma casa alta, de alvenaria.
Certa vez"acordou com uma criança
chorando. Pensando que já eramanhã,

.

levantou para fazer a 'mamadeira.
Quàndo chegou à cozinha dona 'Fbalía,
do alto, da escada perguntava o que ela
queria aquelas horas na Cozinha: "Vou
fazer amamadeira" - diSse ela. Ao que
a dona de casa retrucou: "Que é isso,
Ida, agora são só duas horas da

madrugada. Vai dormir outra vez!". '

"Com certezà osmeusbons cuidados
com as crianças se espalhou, tanto que
tempos depc;js"nii servir na casa do.

diretor da firmaMUller & hmãoS, onde
fiqueimuito tempo e assisti o casamento
da filha deles com o. dr. Unker" -

rele�br� ela. Essa família residia onde

hóje está a Loja Americana,
Sem se lembrarComo ocorreu a sua .

saída, ela confinna que juntamente com
uma colega foi trabalhar com a família
do d'r. Afonso Camargo, então

governador do Paraná, ela como

,
In:SÍJl0 na parede. Toma-se maisum. (Lisboa), quando afirma qúe ás arrumadeira e a colegana cozinha. Logo
gole devinho-ou de.gínja, que é urra rmdanças estão por acabar' até se estabeleceu a mudança A moça da
bebida feita com uma fruta parecida com 'as tabernas, onde se pensava cozinha virou arrumadeira e ela foi para
coma cerejae aguardam Silêncio to- que o terrpo não - parava, rresmo ii. cozinha, porque sabiam que ela
tal.'E ofadista Canta. que o mando acabasse. "Queremdar conhecia os segredos no preparo deAliás, todos cantam o fado: o' cabo disto", desabafa um antigo uma boa comida. Camargo residia nadono.adona do dono.o-íllhe.o geero, proprietãrio Segundo o articulista"'-- '. , .,PraçaOSÓrio. Lembra queogovemadora mãe e até o avõ, E cantam Imito as normas conmnitárias, o que a ,,-.

bemApesar de Amália Rodrigues ser GIm. dita aos manieípios parece tevê que fugir para o alto mar,' não
-a minha preferida, é na voz do povo dar-lhe razão. Naturalmente que o' sabendoqual a causa dessa bfusca fuga
que se encontra o verdadeiro fado, fado continuará a ser cantado;' Próximo�a Comendador Araújo,
aquele cantado com verve, que não é 'entretanto, para mim;nenhum lugar,

. foi trabáIhar na casa dos' pais dó
fabricado. E, mais no final da noite,' por mais ·sofisticado que seja, vai futuro governador Paulo Pimentel e,
chegamaquelesquejácantarampor 'substitu'ir a tasca, com as. suas este, quando deputado federal, ela o

oficio e agora vêmpara o arremate, próprias normas.'
prqcurou para reclama-r a baixa

digarms. Aqui' vão algumas bem giras apQsentadoriaqueganhava.ElemexeuUm senhor, já' entrado em anos" (interessantes). Iguais - os bebe-
cem os pauzinhos" em Brasí� e.

janta. Assediado para cantar, pois dores da casa são mais iguais que.
tratava-se de umvelhofll{iista, reluta. os outros; risco a rredida comque se

acabou com UIJia. sensível melhoria da

O meu amigo Jorge vai até ele e enche o copo, Entre o tinto e o branco pensão.
aponta na minha direção, dizendo' é preferível o cheio; fino, palavra Antes disso, porém, quando ainda

que eu équepedia.aquelas.coísas.; proibida. Querú quer cerveja a trabalhava na família Ca,margo,elafoi
Pois o sr. Manoel cantou. Cantou pressão, vá aô snack bar; Lisboa, procwrada 'novamente pela famÍlia

.

e encàntou com \lJÍl fado tão temo, tem-se a mania que a taberna foi o MlUler. Elil..recorda que com 15 allosjá
tão' cativante que não dá para que de rrelhor a_ cidade deu ao ganhava um órdenada melhor. Todo o

desaever.- Ao final, todos estavam mundo, depois do Benfica; ,tor- dinheiro era entregue em casa, que era
emocionados e não cOnsegui reter.as resmo, ninguém sabé 'de que é feito levado ao Rio Negro niuna ou. noutra
lágrimas. Daí, ele veio, nruito gentil e mas. também não se pergunta' que viagem de trem, ou com a vinda de Paul
me ofereceu uma flor· de papel, toda pode ofender; }uonbt!-rgers, há

à C'untiba.amarrotada e que' tinha sido 'quem os peça e acaba "levando
vermellia... Guar<:lei-a durante anos, troco";, OK,'o único termo' estran-

Aptes' de ela viaj� pára Curitiba,

depois acabou porperder-se entre os geiro a usar comum rorista ao bal- um c�rto t�po trabalhou com seu

meus livros. cão e, finaIIrente, a que mais � irmão Willy (já falecido) em Campo
Dias destes, retomei ao lugar enão apetece, como dizem: normas, cada do Tenente, ande seu pai trabaihara

,mais <> eRcÓntrei.··
,

um faz. as suas, desde q'lJe a CEE .' antes de se estabelecer em Rio Negro.
Uma lástima. Tem razão José não chateie.

. AmbOs eram pequenos e sentiam
Mendes',,, do Diário de Nodcias, *DeLiSboa· muitas saudades de casa e'algumas

vez� 9 sr. Starke (este o nome do dono
damarcenaria) e sua espqsa,encontrava
os dois chorando. Istö fez com que
levasse os doiS para junto dos pais.

( ,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DEFININDO

�eh�T1ca.
__--_(C.M........__._.J.PFL discute critérios para

o :Dia "D"
a eleição da novàExecutivao deputado.Paulo Bauer ainda não disse se fica com o

PPB ou se entra em outro partido até 15 dezembro. Bauer
chega a Santa Catarina amanhã quando, então,

'definirá seu destino. Na verdade, o.deputado anda
incomodadopor ter sidopreteriâo namajoritdria de 1994

para o governo do Estado e pelo fato da ex-deputada
Ângela Amin já estar em campanha novamente, enquanto

que os pepebistas não tim nenhuma definição de

Esperidião Amin. Como já era previsto, o PPR apenas
'mudou de nome porque, de resto; continua o mesmo.

FlorÍanópous'- O deputado
Pedro Bittencourt Neto poderá
assumir a presidência do Partido

da Frente/Liberal em Santa
Catarina, embora a direção estadu
àl do par-

.

tido diga 811lt111eou,1que não
Concluindo Seminário 2 quer dis- pt1t!el6se,Ati dia 21 próximo' €) projeto, O que conta, mi verdade; não "cutir o

Jaragud2Ô10, com cerca de são númerosmatemâticos. Esim assunto

JilOparlicipantes, deve encerrar a perspectiva de vida de cada antes da
'as discussões sobre 'o úm., 'Trabalhador mal definição
desenvolvimento social e urbano remunerado produz'mal, rende dos cri
dá" cidade. Apoiitico, o

poucoç não tem motivação.Por térios que nortearão achapaparaa
movimento de iniciativa daAcijs, consequência, compromete toda convenção regional marcada para
Amvali, CPL, Feri e Prefeitura uma estrutura que deveria estar

'
o dia 17 de.dezembro. A proposta

tentá estabelescer métodos de
.

da atual executiva é a de eleger70prestando à população um
crescimento harmônico para a membros tittilares emais o líder<;
próxima década. serviço no minimo excelente. O bancada na Assembléia Legislátiva,

que não é o caso de Jaragúâ do 23 suplentes e oito delegados à próximo dia 24 os coordenadores
Sul.

'

'coQvenção nacional. . regionais do projeto PIlL 2000
Entre os \Deinbrbs titulares reúnem-se em Florianópolis

'estariam ex-governadores, ex-vice- quando, o assunto será tema de

governadores, integrantes dás discussões:O líder da bancada na

bancadas federal é estadual, Assembléia, Ciro Roza, ex

prefeitos, vice-prefeäos, verea- prefeito ,de Brusque, já to��u'
dores fundadores do partido, .

conhecimento, através do

representantes das alas jovem," presidente do partido, Raimundo
feminína e' do movimento Colombo, dos crjtérios que estão

trabalhista, entre outros, No sendo propostos para a formação

do novo diretório e disse.

concordar.
Encontros nesta semana entre

Colombo e O secretario-geral Julio
Garcia, commembros dabancada
federal e com o presidente da

Associação de Prefeitos do PR.,
NeryNader (Mafra) visam ampiar
as discussões pará que o :partldo
chegue à convenção estadual de '

.

forma coesa. Na reuniãomarcada

para o dia 24 ospefelistas também
analisarão ; as convenções
municipais realizadas dia 15 de
outubro .. Outro poäto a ser
discutido é a captação de recursos

.

para a manutençâe dos diretórios

municipais. Segundo o coorde
nador estadualdo projeto PF:r..

2000, Nelson Serpa? tal discussão
'

é necessária por causa das novas

determinações contidas na Lei

Orgânica dös Partidos Políticos,
,

promulgada recente-mente. Os
coordenadores micror-regíoriais
do projeto também conhecerão

detalhes sobre os procedimentos
em relação a novas filiações p�

.

que a legislação seja cumprida
integralmente, eyitàndoproblêmas
futurós. '.

OIlOVO
,

pl'tlSldellle

Pedro Bittencourt Neio

Utopia
,Os Jogos' Abertos de Santa

Catarina, que hámuitopassou do
amadorismo para' um

profissionalismo, de alto custo,
desestimula, cidades de grande
potencial como Jaraguâ do Sul.
Isso porque aqui os grandes
conglomerados industriais só
investem dinheiro (fora das

.

i

'

. empresas) napoluica: Assiin não .

,

hd nem., como competir, muito

me�os sonhar com conquistas
expressivas. /

Alarmante
o tndice de 14% d,e reprovação
de alunes nas escolasmunicipais
eontinua sendo a grande
preocupação da SE. E explica-se:

.
os repetentes ocupam, em média,

, 22 salas de aula, obrigando a

construção (ou remanjemento) de
oturo tanto a cada ano letivo. As

I
causas são várias, especialmente RESPOSTA

\

problemas defamüia: desempre- _ .

'

, .
,

go,o1�ool;::S��=ões"w. Bauer. dizamanhã se fica
I

.., .,

ounão no I!PB deEsperidião
Seminário 1

No seminário de valorização
marcado parti os diás 13 e14 os

seryidorespablicosmunicipais de
Jaraguá do Sul vão saber que
aumento agora nem pensar. Uma
tabela de dotarização dos
Saldrios aplicada desde 93 será.
USadapar:a explicar .que eles são,
em termos estaduais, osmais bem
pagos, embora ti maioria ande
Com'os bolsos vazios.'

Enquanto o senador Espetidião
Amin não se decidir pela sua

candidatura '.
(ou não) a

governador em 98, o PPB
continua praticamente
imobilizado. O partido corre

sério risco, por tal postura de

Amin, a sofrer 'urn esvaziamento
hlstôrico ainda antes de se

constituir oficialmente como

agremiação politica: O corre

corre é grande.

Jaraguä do ',Sull Estado no ano passado e-pelo pelo deputado, que exige uma

Eloríanõpolís - O deputado .fato -de o senador Esperidião
. orientação política definida.

f�deral Paulo Bauer retorna=-Amin não decidir sobre se Se isso não acontecer

amanhã de BrasiIia e já concorre ou não à sucessão d�
,

imediatamente, 10 deput 10

prometeu; assim que Paulo Afonso em 1988, Bauer prevê uma "bagunça" a ser.

desembarcar em Florianópolis, está mais propenso a não inevitavelmente provocada
anunciar se fica ou não noPPB. integrar 0$ quadros do PPB. O pela necessidade de alianças'
Bauer manteve duas longas deputadovoltou a dizer que o com' outros partidos de

conversas com o presidente partido, como umtodo, não ideologias e programas 'qe
nacional doPR, JOFge Konder pode depender exclusivamente trabafho :

.

completamente
Bornhausen e eom o senador de uma pessoa para definir seu diferentes.'Aos' apelos que
Esperidião Amin, também futuro. Bauer, por isso; também diariameate recebe.de outros

, presidente nacional do PPB', culpa. as lideranças maiores do .politicos e correligionários
porém não revelou o teor das partido que só vêem em,Amin' para que fique no PPB,
conversas. a alternativa. invariavelmente Bauer tem
Ressentido por ter sido Uma definição em relação usado uma mesma frase: "faço

preterido numa candidatura às eleições municipais de 96 pofítica coma razão e não com

majoritária ao 'governa0 do também está send� cobrada o coração".
'

KJVB
..

COMUNICAÇAO LTDA.

Uma Agancia de Pub,licidade com é,I'criatividade
e tecnologia que eeu Produto:me�ece I

lll. Mal. Deodoro de Fonseca. '4' -\Sala 04 - F�e I Fax (�473) '72-1066
8925H01 • J.,.ap do Sul � SC
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ARROCHO AVAUAÇÃO '

, , ,

Funcionáriosmunitipais não Seminárió debaterá o quadro
.

i- IW' ,

'

t·· I- .I d
" b···: .... de insatisfação dos servidores'

,erao aumen O a,e ,ezem TO
"'. '

Nq�

J.....dosg-PelO�
aU' dezembro nlo se fala em

aumento� na prefeitura de
,lar.,uá do Sul. Pelo contrário,
segundo o prefeitoDurval Vasel,
&cri pe-,

o problema está na queda da cráticos. Na área da Saúde, as 14
'

, arrecadaçãó, o que, também pro- creches de responsabilídade do
vocou crises financeiras seme- municípioabsocvemamaioriados
Ihantes em praticamente todas as 300 funcionários do setor. "Con

prefeituras brasileiras e no cres- cordo que já há fuacionérios pú
cimellto do quadro de funcioná- blicos demais, porém,n� dUàs
rios, Por�, segundo oprefeito, o áreas não há como dispensar sem

•

fato te� uma explicação lógica: comprometer todo o trabalho",
dos 1.900atuais servidores,1.090 argumenta Vasel,

'

estiOlotadosnasecretariadäEdu- Na questão das creches,
cação e outros 300 na daSaúde. 'apenas duas das 16 existentes sãQ

"Ocreseimentodademandana particulares, ficando 60% da
redemunicipàI de ensino, pela sua '�anutenção de 14 delas por conta
'qualidade, é vertiginoso. Tí- da prefeitura. "As empresas, por ,

nbamos,em 93, 7mifalunosque obrigação de lei, tinham que ter·

hoje já sAo 13 mil", disse Vasel, suas creches, porém contribuem
acrescentando que, com isso, talo- " 'com apenas 27%, jogando toda a
bém cresce onämero de profes- responsabilidadepera.a prefei-

' Rose,;,eÍl'e rasei
.

sores e Outros servidores buro- tura", reclemou Vasel.

ciso que
/

acam..
deVerea
d o r es

autorize
uma an-

'tcciPaçlo

.s...s

POfO «JIII

lW60 aIrD
da RUita para qUC 0130 salmo

possa ser I)yo ao funcionalismo
i;Jóblico. Hoj�a folha do"salários

, dap'efeituragiraem tomodeRS
1.15o.000,OO,�55%
darcceifa. Jaraguádo Sul - Dias 13'e imagem dacategoria perantea

14 próximos servidores da população, "hoje tida como

.prefeitura de Jaraguá do Sul pessoas que pouco trabalham

participam dé Uni segundo e que, usufruem de feriados
seminário de avaliação e .demais", observou."O s�- '

valorização da categoria, cuja' nário, dividido em dois dias,
coordenação

é da secretäria da reunirá em torno de 500

Educação, Rosemeire Vase). funcionários a cada meio

âe 80 áreas não reg·.ularizadas·. �::����u::::,!: lX'rir:!� vez, segundo R�
seminário,' continua -des- meire Vasel.: não se fará,
contente com salários e com a reuniões isoladas de secretarj3$
imagem que apopulação faz de como na primeira etapa, o que
quem trabalha na prefeitura. atende, inclusive, uma

Reclamam, segundo ela, de. soíicítação damaíonaNos díet .

pouco entrosamento em suas
'

,do seminário os servidores ,

respectivas repartições e até tomarão conhecimento do

mesmo' do desconhecimento conteódodeumapesquisafeita
sobre o que- fazem indi- pela 'empresa Períil sobre o

vidualmente as próprias serviço público municipal., '.

secretarias municipais. Rose- _ 'Cerca de 80% dos servi-
','

,meire acha que um trabalho dores responderam a UIJl
'

sério de .integração da questionário distribuido pela,
categoria e de valorização do empresa, onde eles pr6priOS
'servidor como ser humano avaliaram, inclusive, o

vai refletir positivamente e, desempenho, do primeiro
por consequência, melhorar a escalão.

LOTEAMENTOS

Secretarias cadastrammais

permitaa legalizaçãodas áreas. Na Izidoro vislumbra àpossibilidade
mâioria faltam redes de esgotos, de utilizar recursos do Fundo
de água tratada e elétrica que, Rotativo Habitacional para a

n� doís casos, contam com a relocação de algumas casas

colaboraçlo do Samae e Celesc, medíante a troca de áreas.
ficando a compra de tubos' e Da mesma forma todos os

.postes sob a resPons8bilidade da loteamentos qu'enão obedecem as

p-efeitura.
'

exigencias da legislação vigen�
O secretário da Habitação, também serão identificados ripara

,

Ademir Izidoro. �erta para que evitar, que mais pessoas
ninguém compre lotes antes de continuem sendo lesadas"; aârma
uma consulta à prefeitura, "Isso Ademir Izidoro. Politicamente o

evita aborrecimentos futuros"." governo municipal se desgasta
observa o secretârio, A partir de com tais ações. porém, segundo
agora todos os loteamentos serão

'

Otaviano Pamplona, "isso
identificados com placas demonstra coragem de enfrentar
indicando estarem regularizadas.

-

o problema de frente", concluiu.

,Jaraau' do Sul - Pelo menos

82 -lot,eamentos clandestinos
existCotes em '.I.aguá do Sul.já
foram cadastrados pelas se-

, cretarias de Planejamento e

Habitaçao, incluindô a nODlinata
de vendedores e comprad()l'e$ e

os problemas,. cada uma destas
*'caso B, pior: a previslô 6- a de

que a situaçlo piore ainda mais

'quando o levantamento destas
sceretariàs atinja os pequenos
lotemlentos.

A' saíd8. segundo o secretário
Otavianol?ampI<Da. éumapan:eria
entre u partes, possibilitando' a
imphmtaçlo de infta..estJ:utuque

. , '

'

-

ELETRODOMESlICOS E MóveIS EsTAo
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ENCONTRO,
> '.\

Luís Eduardo Magalhães vai Empresários de SC conhe�em
. .• N .

.

• o cultivô de arroz no Japão
P·artic.inarde reunzao da FaClSC .

JaraguádoSuI-Nomêsé noBrasil, porém com mais..
'l' '�outubro, um grupo de tecnologia.

empresários de Santa Cata- ,Sinésio Eccel, presidente do
rina, acompanhados de um Sindicato da Indústria do Arcaz

representante da Epagri, em Santa Catarina, informou
estiveram visitando o Japão. que foisolicitado aos' fàbricantes
Entre. os empresários estavam de equipamentos para indústria
Urbano Franzner, Jaime de arroz, a montagem de um

Pranzner, Ovegíldo Martini e show room em Santa Catarina,
Sinésio EcceI,. -todos da onde, todas as indústrias do .

microrregião. O objetivo da Estado, poderiam tomar

viagem foi' a busca pela conhecimento do funcio-
modernização no plantio e namento destes equipamentos,
beneficiamento do arroz. tornando possível a sua

Durante a visita, que durou aquisçâo.
dez dias, o grupo ficou impres- Quanto à importação de
sionado com as técnicas 'de máquinas. agrícolas, ':0

. aproveitamento de espaço usado problema é o preço fina"} em

pelos japoneses, que plantam o função do alto. custo do

arroz até em' jardins de transporte e dos impostos de
apartamentos. N8.5 cidades de importação", ponderou Eccel.

Tokyo, Híroshsna e Kyoto; os O que mais chamou' a

em,presários visitaram (abri-, atenção' do
.

grupo de
cantes de equipamentos para a .. empresãrios, em sua ida ao

indústJ;ia. de arroz e fabricantes
.

Japão, foi a alta produtividade
de máquinas agrícolas, além de das lavóuras, o alto grau de
lavouras de arroz, cujo sistema automação das indústrias e a

de plantio é semelhanteao usado segurança no trabalho .

J araguã do Sul - Na

.

I .próxima sexta-feira, lOde
,; novembro, o município de

Xanxerê, no oeste catarinense,
,

vai sediar a 978 reunião de

-.
Plenária do Conselh'O Diretor

,'da Fede-
,',
r- a ç ã 'O O IIItDIJIM WJí

!

das As-
. tlístvtirDI
IIMIIIIDJ '

aç õ e s

Comer- tDAltÍ/VtÍDADÍJ..

ciais
.
e

Indústriais de Santa -Catarina

Após o almoço de recepção
aos presidentes das

associações, às 14 'horas,
,

ocorre a reunião Plenária, que
-estende-s� até as 17 horas,

A parte técnica do encontro
encerra-se com a apresentação
d'OS serviços prestados pelas
associações comerciais; indus
'triaie ,e rurais do Estadoc..

sessão. solene, com a

conferência dq deputado Luis

Eduardo Magalhães.
O empresário Décio Silva,

diz ser de fundamental
importância 'Ouvir Q que
Magalhães, €;omo presidente da
Câmara, tem a dizer'sobre as

reformas . ccnstitucionais, para
.

saber quais são as .tendências,
principalmente n'O que diz

respeito às reformas tributárias
�

e administrativas ..

CORREIO DOPOVO· 5

TECNOLOGIA

CRESCIMENTO

o município· de Schroeder
tem a mais nova associação

Sdtroeder - A Federação das

Associações Comerciais e

. Indústriais de Santa Catarina

(Facisc). agora tem mais uma
assedada. Trata-se da As
sociação Comercial, Industría] e
Agrícola de Schroeder (Acias),
recentemente criada. O objetivo
é a busca do crescimento da

indústria, do comércio e do setor

primário. A presidência da
entidade ficou a cargo de Neocir ,

Dal-Ri, que foi eleito pelos

/

primeiros 50 associados. Em

poucos meses a diretoria da

Acias espera contar com pelo
menos ]00 associados.

Schroeder é um município
cuja renda per capita de seus

habitantes. em número apro-
! ximado a 7 mil - é bastante alta
e que tem apresentado uma boa

taxa ãe. crescimento com ferte
industrialização e ampliação do
comércio em 'pontos de pronta
entrega,

(FilCisc). Devem se reunir cerca.
de 400presiden�, diretores e

líderes empresariais de todas as
regiões do estado, A reunião
Plenária terá como convidado
especial 'O deputado federal
Luis' Eduardo Magalhães

. (PFLlBA), presidente da
câmara dos deputados e uma

das principais lideranças'
parlamentates do pais.

O presidente da Associação
-Comercial e' Indústrial de.

Jaraguá dó Sul (Acijs) e diretor ,

da Weg S .A., Déci 'O S iiva,' Décio Silva, na defesa dos bons pagodoresinform'Ou que durante o

enoontrô, a Acüs vai levantat presentes os principais líderes
, a questão do projeto enviado

,

empresariais do Estado, que
,pelo governo <estadual à irão debater e demonstrar 'as
. Assembléia Legislativa, que suas preocupações em par-

· Visa,aredUçãoeóparcelamento ticipar dasreformas políticas e

das. dívidas de empresas econômicas do pais.
. devedoras do ICMS. �'P'Or uma PrograJßação
questão de justiça, .

'O governo O evento, que terá como lo-
deveria mandar um outro cal 'O Clube Cultural e

Itojeto à Assembléia, para que .. Recreativo X�nxerense, abre
. 'io prazo para 'O pagamento das

.

após credenciamentos e entrega Finalmente, às 20 horas, a

díVidà$ de quem paga as contas de materiais! às 8 horas e 30
em día seja prorrogado", diz. minutos, com a reunião da

· Décio Silva. "Uma prorrogação . Comissão Especial de Acom
de 15 dias já. sena suficiente", panhamento de Projetos
COnclui." Legislatives (Ceprol), com

Coordenada pelopresidente participação d'OS presidentes,
da AssociaçãO Comercial e In- das associações comerciais e

· dUstrial de Xanxerê (Acix), industriais, para a deliberação
�elso Mattiolo, a reunião de moções .. Às 9 horas abre 'O

,Ienária será! um d'OS mais seminário de treinamento de
lIlJporta:n.tes fatos políticos do secretáriós(as) das associações,
��nense em 95. Além seguida da reunião dos diretores

I)
Presidente da Câmara dos e conselheiros da Facisc, às 9
eputados, também estarão horas e 30 minutos.

I
I.

ASSINE E ANUNCIE
NO JORNAL

CORREIO,DO POVO
.LIGUE'JÁ
·371-1919
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Gente�&�I1)formações
ComemorandO os

100 ANOS do Cinema ....

o destaque de hoje é

paraMarina V. Correia,
i

.

eleita "Garota São
Pedro" e que concorre
ao "Garota Estudantü/
95". Obaile que vai

elegera Garota
Estudantil, acontece no

. dia 18 de novembro, no
PavilhãoMunicipal em
Guaramirim. Reservas

antecipadas de mesas
nos colégios e em
Sérgio's Cabeleireiro.

A ArteMaior, Centro-de Educação Musical, convida a todos para
,

assistirem 'ao show "Sonho .Encantado", que acontece no dia 10 de

novembro, sexta-feira, às 19 horas e 30 minutos no Pavilhão "A" do
Parque Municipal de Eventos. O ingresso vai custar apenas R$ 1,00.

Haverá show je teclado com músicas de filmes infantis e com

projeção destes filmes em telão, simultaneamente. Entre eles, .iOs
Cavaleiros do Zodíaco", "O Rei Leão", "Flinstones", "A Pantera Cor
de-Rosa" emuitos outros:Também estarão presentes vários personagens
do mundo infantil, como a Fada Madrinha, Pantera Cor-de-Rosa e o

Papai-Noel.
O evento tem o apoio da prefeitura municipal de Jaraguá do Sul,

Papelaria Hott, Paper e Compuhelp, Assistência Técnica para
Informática.

Participe e leve seus filhos!

o início'

Leonora Stulzer Grosskopf; 83 anos, em recente visita ao CUH.KEIODUPUVO, relembra
o ano de 1919, quando aconteceu !l inauguração do CP. Dona Leonora diz ainda se lembrar

. daprime1ramáquina de impressão que Iteramuito barulhenta". Em sua visita pôde observár
as mudanças ocorridas através 'dos tempos e amodernização dojornal durante seus 76 anos
deexistência'

.

Desfile deformatura
.. Ckat Produções

No seu sexto anq ãe trabalho, aAgência deModelos
Ckatfará a formatura dos modelos deste ano no prõxi
mo dia 14, na BoateMarrakech, a partir das 23 hõras .

.

A/esta deformatura conta com quat!o top models da
Agência Staffde Curitiba além de modelos profissionais
já formados pela Ckat e 15 modelos formandos (Je 95.

.

Parabé t t !rara ens ... ,

Ocorreu neste sábado, 4, a festa inesquecível na
, praia de Armação, pelos 20 aninhos de \Mônica
Murara.

Por um grande descuido seus amigosPaulo; Nino,
Nata e Jessi tiveram que passar emoções como o

homem aranha.

FIavÜJ Perine - 22 anos
TraWa comomodelo

aproxÍlIIlItÚlmenú 1 ano, Desfiles:
. Hugo Boss, HappyMan, Ellus e outros

comerciais para televisão: Banco

Bamerindus, Calçados Botero,
.

C1isa",a' e outros. Já fel. mrias fotos
pu./)ücilárias e editoriais de revista.

. Pratica esporús,ftl1.parú da equipe de
modelosdaElite·SP e Staff·CuriJilJa.
Elefoi um.dt1sfinalistas rraeionais do
conú"so Eliú Model Look 95.

i

Ftl1.ptzrúdaequipede modelos_daElite.
SP e SÚlff·CurililJa. Fel. vários videos e

comerciaiS de televisão. Desfiles para
Stantard, Lojas Hering, H. Stern e

outros. Ela é

flnalista nacional do'
Concurso Elite Model Look 95,

Rogério Cruz- 20 anos
T�alha C011UJ modelo amais.de
3 anos. Desfilou para várias

confecções entre elas lojas
Hering, Standard, EUus, Holz
Zutto e outros.:Comerciais de

'

te�ão: Colégio Positivo, Shop·
pingMulJet, Banco Bamerindus
e outros. Fotos publicttârías
para vários produtos.

DantellaCrispim
Já fez algumas cámpanhas
nacionais como Bradesc»

Fotos, 'desfrks e comerciais de

televisão para Standard,
Santista, Triton e outros.
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Vende-se consórcio Piat ,

ELX Eletronic 4 portas � Armação, casa mista .T'itan com 11 parcelas
plane 5 O \ meses ·14 medindo 70m2• Tratar 343- pagas. Int, Tratar rua 25 de
prestações pagas. R$ 1200 cl Gilberto de Souza Julho, 1403 (fundos) - Vila

3.800,00 assumir 36 I

(Ilhota-SC) Nova.Em frente aCortinas

prestações de R$ 263,0�.·
.

Duale cl Denilson.
Contato 372-3289 c/Noeli Vende-se.Del ReyGhía, ano
ou371-2157comRegiru).. 89 completo. Automático.

Motor com 7.000km, cor'
Vende-se

.

apto� � Barra
•
azul metálico. R$ 5.200,00

Velha no centro com 2 quar21 (aceita. proposta). Tratar
tos, Tratar372-2419 �I

. comAdjrnote,l. 373-0764.

Vende-se.teclado \yamaha
.

PSR 510 por R$ 650,00: 1

guitarra digitalCássio por R$ .

200,00. Tratar rua Rudolfo
. Huffenuessler, 64 apto. 6

línica São CamilC)
Dr.Marcos Femando F. Subtil .

�i�9.iJ.qjl.if#.iMJ�ºMÄlªi§ª�:�:f::A.ºi*ª�:�:�'�i.#.8.fii�:�:
Medicina do Trabalho· Fraturas - Urgências
Doen9as de Coluna. Le.6es do esporte - Cirurgias do joe,lho
.Exames; adm_lonalS, dem_lona" e perl6clleos
Hor6rlos atendimento: 8:30 as -":30 e 14:00 as 18:30hs.

. \

:::::::::-s-.lf:: : : : :::-,J���: : :-.'-: : :::::::: sobreDST/Aids/hlgume.corporal/pnmelros

.1_.111. so<.?:::-::-::::::�::.�.m.)l .

;:;:;:;;;;;;:;:;:;:;:;:;:;:..: wmml ;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:: Rua JoaoButschardt, 84 - Galena Paulo DOnlm

I.II! AT':::::::=�:�::::N�.

'MODA
FEMININA

E MASCULINA

Av. Mal. Deodoro da

Fonseca, n° 23
Iaraguâ do Sul - SC

Fone�· 372-3690

Rua GlJilhei'me Weegà, .136
Fone (047) 371-0303
Jäi'aguií do Sul - SC

�\�r�uY���!�2S..:.�/. JoséLuiz iÚJSifva -O.9l'l3.JC l0311.:.9l

CAUSAS: CRIMINAIS, TRABALHISTAS E CIVEIS EM GERAL

o AROMA E OSABOR DOS BONS TEMPOS VOlTARAM
PANFICADORAECON=BTARIÁ

·PÃ08V1NBO·
�Aberto ciariamente das 06:00 às 21 :oohs,

.

. �. ....
.

inclusive domingos e f.riadOs
Av. Mal. o.odoro, 915/Ce"tro

Rua Venâncio da Silva Porto, 225 - Vila Lanzi (PróximoWeg IJ·
'.'

Fone: 372�1243 .

AGORA vOCÊ TEM LUGAR CERTO

PARA SABOREAR A$ MAIS

TRADICIONAIS PIZZAS

NO MELHOR RODÍZIO DE

JARAGUÁ DO SUL

J RDUIOB BUCK, III' fUIDOS BRIESCO 'IIMO DO BESC· JMMUÁDO SUL· SC' ..

973-8991,j
lo --' --'�.--' --' --'� --' --'....J.J --' -'-oI ,..-J. --' --' --' --' --' --' --' --' --' -"..J .� --' --' •

Aléin de cOJlsertos de Jóias .. Relóg;ios
Rua Roberto Zlemann, 175 - Bairro Czerniewicz

Jaraguá do Sul - SC
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CláAAificados de
,.

Est� �spaço.�sta
..

'

:r�servabo para vocêl..

,..
.

ALUGA-SE
4 ..1a. comercia. na .... J,oinvil" 3731
ào lado ela Panificadora paladar com

MtacionainMto plôni......
Valor" 220,00

Tratar, fona: 371-4524 cl DIrceu

Anuncie nosClassificados do
fOß�O�

��m<� ;�(L��

CORREIO DO POVO
DIVISÃO DECONCRET.O
Rua Jolnvllle, 1016
DIVISÃO DE PLÁSTICOS
Rua Bernardo Dornbusch, 858
MATERIAISDE CQNSTRUÇÃO
Rua CeI. Procópio Gomes, 89 .

INTERIMÓVRIS
.

" cRJÍ!é_Ml4-J

OLHEBEM�••
.

.

� Casa de alvenaria com'.
60m2; terreno t .com 420m2

Rua Jose Narloch

,(Jaraguá-Esque'rdo)
'Preço: R$ 1-8.000,00 (à'

comblnsr)

• Terreno· no Loteamento

Divin�polis .

Ilha da Figueira
.

Preço: 'R$ 10.00'0',00':
o

• ,Apartamentos
em construção

financiados com entrada
a partir de R� 7.000,0"0

VENHAVER!

371-7931��
,

.
'IMOVEIS '

RuaAlitonIoC. F.relra 197
CREC11741-J

COM'U· • :Y.I.I • lOlilA • 1••11.111 • IICO,'OU

CASAS
• Sobrado c/300m" (Rua COITado Rieg.l- Próx. F.rro Velho Mar.chaI) - R$ 120.000,00 ·Aceita imW.1 m.nor valor lcarro·
• Cesa tlv. c/ 200m· (Rua Vitorino Strilgari - Pröx, W.g t - com piscina) - R$ 70.000:00 - "Iroca por apartamento·
• Cesa tlv. c/ll oma. (Rua Cristina Bauer, Gl- Sclvoed... - Próx. SaUlo Borc:hardt) - R$ 25,000,00 ·Aceita carrolParcelar·
• caSa aIv. c/1GOm- - T.rr.no c/6.582m· (Rua Pflnctaa )sabel- 547 - Sdvoed.r) - R$ 80.000,00 ·Aceita Parcelar·
• casa tlv. c/160m· ·NOVA· -'(UBA1\JBA - 5 quartos - 2vg gàragem - 6Ó mts da praia) - R$50.900,OO ·Ab.ita Parcelar·

,

• Cesa aIv. c/140m- (Rua Urbano Rosa· - 4 (JItIrlos -Nova Braslia) R�35.000,OO ·Aceita certo at6 R$ 8.000,00·
• Cesa tlv. c/1GO"," (Rua OIMa Pradi - n" 34 - Pr6x. Cond. Azal'ias) - R$·SS.OOO,OO ·Aceita T.ireno ai Parcelar·
• Cas� tlv. c/ 130m- (Flia Elpldio. Martins - Pr6x: eot'gio Gi.diri Ln) - R$- 38.000,00 ·Ae.ita T.rr.noíCaiTolParcelar·

,

APARTAMENTOS
• R.s. Amlzad. (2 qllos + garag.m - bloco 2 - 3° andar) - R$ 18.000,00 + 26S,OO plm6s OEF - ·Aceita carro at' R$ G.OOO:OO·
• Res. Amizade (2 qtos + garagem - bloco 2 - 3" IIldar -' R$ 1 (J,OOO + 2G8;00 plm6s ·CEP- ·Aceita parcelar/carro·
.'Ed.S�och.t c/156m· (1 ailte + 2 qtos - oozIrhamontada) - R$ 50.00Q,OO + Financ. CEF ·Pr.staç60 R$ 3Gl,20 + 8 anos· ,

• Ed. Argus (cobertura Duplex .m altfssimo padrão' - Toda mobilada + bibliotecalb.zilhollareira, etc) - R$ 160.000,00 :

• Ed. C8vallo c/1-84m. (1 sult. + 2 qtos - MÓI.is .rnblAidos) - R$ 70.000,00 + Financ. "Troca pl apto BaI. Carnbori!f
• Pr'dio em con'''uç60 na rua da CEF - Aptos c/ 2 • 3 qtos + 1 ou 2 garagens. Én"ada + FlIlanc. direto. En"'ga jurho'G6

TERRENOS
• T...reno c/27.675rnR (AMIZADE - Terr.no p/lnd(Jsfria - Totalmente plano) - RJ 350.000,00 ·Aceita ParceIar/Carro.'ImÓleis·,
• T.rrtno c/,601m- (Condanlnio Azal6i.. - Jaragué-Esquardo) - R$ 32.000,00 ou 'Aceita carrolTeieblelParct!ar·
• T'rreno c/ 737 ma (Rua Pedro Franck'n - Pr6x. "tiga rodeM'ria) - San.nle aceita pennutar pl pr6dio .

• Terreno c/l.7GO m- Ilha da Figueira - Pr6x. Ponte Nova·daW.g II - R$ 35.000,00 ou ·pare.lado· .

• T.rr.1'IO c/3G2m- (Jardim CanlllliMO - Ao lado daW.g II) - R$ 12,000,00 ai ·Parc.lado·
•

�err.no c/ 6Gsma (Rua d� lmigrlllte. - Ace••o da Faculdad. ·FERJ·) • R$ 15,000,00 ·Aceita P.celar/C.ro·
• T...r.no c/12.725m· (Sc:hroed.r - 1.500m da Av. Cestelo Branco) - F,!$20.000,OO aI·ParcelJodo·

,

• Teiunos c/ 750 • 1.000m· em Schr_eIer (Rua Villen'" Zoz - Pr6x. Cd'gio Mip �to) - R$ 6.000,00 ai ·Parcelado·,

.' T...rll'108 R••ldenciall;linrique Behlng (p;6x. Sallo Amizade) - A parir de R$ 10.060,00 ou ·PlI'cei.do·
• Terrence Loteemenlo Plaz.... I (Ilha da Agueira) - Apartr d. R$ 8.000,00 ou •.ntr.da R$ 2.0ÓO,OO + .aIdó pll'ceI.do
.• T...rll'108 próx. FORUM <'lua 172 - Artlu Gunz"lado Dir.ito·) - R$ 35.000;00 ai ·Parcelado em ,.t' 10 '1('
• Terrll'108 Lote�ento GerriJm (Santa Luzia) - A PIII'tir de R$ 7.000,00 ai Enhda RS 1.500,00 + Saldo Pircel.do SOlI:

. GALPÓElCHÄCARAS
'

,
.

'

.

Ga!pio'c/ 800m· + Casa AI: c/ 233m· + Terr.no plano c/26.54Gm· (Santa Luzia-C.n"o) R$ 140.000,00 'Negoci.,eis·
O'I6cara c/ 180.000mO {Estrada Garibaldi - 15km do' centro· N_ntiis + Casa antiga_ R$'80.000,OO' 'Negoci.,eis·
O'I6cara c/ 110.000m. (Estrada.Garibaidl- RIb.irio do. HlÍ'lgaros - 12km do c;en"o - R$ 20.000,00 ·Aceita c...•

.

O'I6Cara c/125.000m- (Ribeirio'GJlIlde - Pr6x. Nar.u - Cesa .Iv. Ranchos/Águ. pr6pria) - R$ 120.000,00 ·Parceledo·.
O'I6cara c/l.84G.300m" (Relorestado com 400.000 pafmitoe - Pr6x. 8" Salto'da Celesc • Scnroeder) - Á$ 150.000,00
a;6cara c/ Ó5.000má (Sdvoeder - Br890 SUl - can casatrancho. - �oda P.I-)

- R$ 45.000,00 )ACeita PlI'celar· .'
. '.

Não petca esta opÓrlinidade �--- Residencial "Herri IIIrq..dr Próx. MaN.s Malwe. (200mts após)
• Enio el1Xllimei/Germflrico' Prazo de .n"'ga Pre9QS txados at' 13 dli olAJbro' d. 1 GG5 (em reais)
• 2 apartame"tos por'andar .

À VISTA

PLANO 12

PLANO 100

R$ 25.000,00
R$12.000,OO + 12 x1.333,OO (FIXO)
R$ 8.000,OO+100x300,OO

• 2 �artos + hulte + garagim Blocos Tempo
.. Porteiro eletrâlicOlPlay-gtalnd

.

• ,G Bocos dt aPartam.ntos 1, 2 • 3 10 m.ses

• Uma dlU'r••queira pl bloco
'

4, 5. 6 13 me••s

• Área total , 112m-. 7, Be G lS·m.... A�ita-s. na entrada: cerrolmotolteletone/parcelar
08S.: Set' sort..cio enb os 53 canpradore. - 1 (um) APARTAMENTO QlHTADO (apto. 1154 - Boco G)

,.�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Gla�ific,ados de
.1

(

Vendo consörcío Koesa -

0011000 nio çontemplado;
.

com 19 parcelas paps de R$
217,00. Por apenas R$
4.000,00. 'lratar com Denis

pelo fone 372-2295 ou 371-
0988 ramal205 com Maria
Edite.

VENDE-SE
. 'CONSÓRCIO

GOL 1000'"
li

'CONTEMPLADO
(Zero Km),

I,

Tratar II

II

371-9822II

973-8955

,Vcnde-se Chevette 81 - 2°
dono super inteírö, Valor RS
3.300,00. Aceita proposta,
Thltar 372-2265 cl César.

-

Veodo-:se pÇo CB 400 ano

84 iOOdelo BX.
Aceito m>to de mmor valor.
RS 3.100,00. Tratar 373-0764
,cl Nelson ou Adir.

Planos ·50 e 60 meses
tons6rciG Nacional Volkswagen' e Anlauri

.

Não perca tempo, e venha f�er sua inscrição,
na maneira mais faicil de conquistar C) seUiveí -
culo.

Itl
_ ',Feme 047- :1710488

AMJNClI;NOS
él.ASSIRCADOs

, DOJORNAL
CORIIBO DO POVO �

�S�.
,� .

'

371-1919

Vende-se P�satl75 por
R$ 1.800. Uma bicicleta
de 04 ma:rcli� feminina
cor cinza. rretá1icaporR$
90,00 e 1 trompete novo
por R$ 50Õ,OO. Tratar no
973-5738 patte damanhã
cl Ingo.

'Vende-se consórcio Fiat
BLX Ele1ronic - 4 portas -,

plano 50. meses - 14

prestáçÕ�s' pagas. RS
3.800,00 - assumir 36

prestações de R$ 263,00.
Contato 372-3289 ou 371-
2157 cl Regina

Mensgotti Vekulos

�HONDA R. . [f,}@[fdp;j@...R.gat�
" Comérci'o d. Moto Ltd8�

$alliine GL:lOOO•• _ •••••_ ....._ •••••_.begelllili _ •••••_ .•..._ •••••_ ••.•.�:::•. _ ....•_ ....._.!112
v. ;..__,.. ----....."' ----.----_-"--.-----••�--..90

Voy.CL..8OI1ne••••_ •.•._•••._ •••pnd8, .. _ ••••_ .•••_ •.•••_ •••• _ ••••_ •••_ •••••_ •••••.•••_.89

CoL_. ;.__• �... ßlllho__;.__• • __;. ..89

lmCS••__" pllllam. ...._ ....__".__.. _._.. _..89

GoIa......._;,.•••_ ••••_ ...._�. ._•••_. ••••_�.__•••__••..89

DeIR"Gla.. .;. �------------- II8,

GoIa..,.. • .� • ..beg..__• __.;_.__• __• ..;. • __• __..6T
GoI1A .ve....Iho "" ..86

�----------------ARâ--�-�-------------------86
E_Gl._.__• __• __"__• __.v_.._.__. �.--.---,..-.,--.-86
DeIAlly IIJIIII.. ..86

.....L. • " .veldll .:.__,_. .., • .,...es ,

s. JJ........... .._;...._......86
GoL _ ••••••••••••••••••••••••.,."nco.•.•.••••••..••••�:•.•..•_ ••••••••.••••.•••••..1J4
,a._ .,.__ARâ � --83

.

Fu_.__�-------.--.---brancQ..-.--.-;..-.--.-...-_--------83
COIC.. I__• ._......_._.__.... ._._•• _._._•• • • __-!n

'

GoI.__._•• _.__._ •• • __ • __._._,._.__._._-.-••- ••_._.__._••BI
�__ .� . "�� . . . . ._80
Fu • __-.----.--.v.rniItn--.,.-----,---.------,80
FuICa. • ._._� • __bN� J ._._._.80
a._n.. . .______ _ ._79
Fu-._.__._�__• • __..cUI... 75

MOTO ANO COR
XLX12SS 88188 Branca
'XLX12SS 88188 Vennelha
CGI2S 81/82 Vermelha
XLX2S0 90190 BI'�
XLX3S0 8&'." Preta

'

�12SS 9Y93 Vennelha
CGI2S 89/89 Preta-
CB400 82/82 Preta
CB4S0 85/85 ..uul
CGI2STltan 9419S Vennelha

EscOl1 Hobby (completo) ,- 95 - prata R$ 4.300 + 14 x 640 ,00

.
Santana GLS 2000 ar/dirltrio 89 azul AS 8.900,00,
Cha...... SL 86 vermo R$ 4.300,00

.Passat'LS 83 branco R$ 3.600,00

Fusca 1300 76 dourado
_ R$ 2.100;00, L

\Uno CS (aros de liga leve) 87 vermo R$ 5.900,00
.

Chevette SL 74
.'

azul � 1.500,00

Corcel I 78 . bege R$ 1.500,00
'

Chevette SL 83 bege R$ 3.800;00
e

lJnoCS 89 prata R$ 6.500,00

MOTOS

XLt25 84 vermo AS1.500,09
Xl.X 250 (carburador) 85 preta. R$ 3.800,00

CiclomotorMonark 89 prata. AS 590,00

··Motocicletos "OKm" 50% de entrada
, saldo em até 12 pagamentos.

• CqnsóréiiJ de CG 125 Titan, XL 125 S CBX 200,
NX iOD,XR200,NX350 em-

,

50 nunsalidades, consulte.
RUAADÉLIA FISCHER, 239 - FONE (047) 371-2999

JARAGUÁDO S,UL - SC.
" Rua Joinvillo w 3573- Fone \0471371-9&22

JARAGUÁ DO SUL - SC

p- R O M O P., t e A S
A Menagotti lança pra você a melhor promoção da .

peças originais,do _ano: "PROIVIOPEÇAS�
II 1'1,

. LIGUE AGORAOU VENHA VlSITAR-NOS! ....
Menegoffi Veículos

I DISQUE PEÇAS 371-12811 Poaa 047- 3710499

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



OORRDODOPOvo-4 CLASSIFICADOS DE' IMÓVEIS JaraguádoSuÍ, 8denovembro deI,",

CENTRO-Em - Excelentes' VIlA
frente a APAE - Lot. Bruns- Casa-em lotes financiados em 10 Terrenocom BAEPENDI- Joio Franzner-
'Csa em alvenria , Casa em Lotescom 15,00

C/250m2 - alvenaria cl
alvenàriacl meses - Pröx, a Rádio 1.395,OOm2- 'Terreno cl metros de frente

R$ 85,000,00 181,OOm2 próx. Javel R$ 490,40m2 450,ÖOmzR$ ,

Brasil Novo
70.000,00 15.000,00cadalote

CENTRO-Rua VILA NOVA- Waller MarquaIdt . RIODALUZ-
Felipe Franzner- Casade CENTRO - Apto, Edifj'_ "

Terrenoccl Sitloc/'
Casaem

alvenaria cl .

. Jaraguá - Surte, ? qtos + 3,700,00m" • plOK • 45.000,00m2 -

'alv.n'aria cl Catume Schlmft, . Terrenoer
130m2 - 215,OOm2 ' dependências R$ 65.000,00 Irente plWaller 3,411 ,50m2 pröx, aCEVAL.

Marquardl em 30,00
.

RS 48.000,00 RS 90.000,00

C�NTRO - Casa •

V1LALENZI-
em alvenaria cl casá em

VILA J_ENZI- CENTRO - Apto. Edif. Nereu R.mos .

343.00m2, Casaem Schiochet Terrenoe! HuaAdäo Terreno cl

fundos da alvenaria ci
alvenar�cI R$45.000,OO 318,50r02 Norosckl - 2OOO,()()mZ5(),00

JARAGUÁ '272,00'm2 terrenocl metros para BR280

piséina, 'cl + financiamento CEF, e40;00mélrosparaFABRIL
235,46m2

,392;00m2 R.Ja�lJio1issi R$
35.000,00'

, AMZADE,.
CENTRO - Ed. Karine -

Casaem Barbada casa Apto. com02 • Excelente

alvenaria CI em alVenaria cl qtos. R$ Rua João Picolli, 473 -

Terreno de Terreno cl

esquina cl 733,OOmO.
90,00m2R$ 03 qtos. 17.500,00 +' .

APto. cl 2 quartos, demais Edificado cl
30�000,00 Apenas financiamento 579,OOm2,

RS 28.000,00 CEF dependências,'R$ 40.000,qo prédio comercial

r.
I

I

'. . , .

para gerar negocIo

CONSUMIDOR E FOR-NECEDOR
Mais que uma rima, uma solução

dos ,classficados do
CORRE,IO "DO'POVO

Imobiliária'
, "

Menegotti111
,

. CRECl550-J
., -

OTIMO PADRAO DE CASA
Vende-se com 350m2localizado naVila Lenzi contendo 2 suítes, 2
salas,sala de jantar,lavabo"cozinha, dpendênciq deempregöda,
lavanderia, garagem para2 carros, casa com alarme e portão

elétrico. VaiorRS 100.CXXl,OO. Estuda-secontra-propostas.
, ,

CASA EM MADEIRA,
co- 9O,OOm2eterr�o contendo 579, 15m2.ValOrRS 2O.CXXl,OO-

I\EGOCIÁVEL
.

,� .'::=--:----::;-�-
-'

- . ., ,

,

.r=
-'-
..� ',OTIMO TERRENO

Localizado naRuaGuilhermeLessmannCom 551 25m2
. Apenas RS 30.CXXl,OO.

.

<y ,

DISPOMOS PARAAVENDA lOTES
�DOS, VENHA CONFERIR!

AV. !'IlAL DEODORO DA FONSECA. 855
ED. MEHEGOTTI 1" ANDAR - SAlA 107/108

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

Tudo em máimo e'granito, soleiras, pias, tampos de bal- '

Cães e Túmulos, acabamentos em geral
.

, ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO'
, ,

BR-280 Km 60 (An_tiga in�tala9ões da Marmoraria Prüsse)
Guaramirim - SC - Fone: 73-0162

SCllDClft
Fe)NE . ,«)47:1)

:J7:J-()325

Fábricade Calhas
-

IriduStriais
eResidençlals

Rua Athanasio Rosa, 1645· Guaramirim '" Santa Catarina

J.,'SANTOS
Comércio de ,Materiais" de Construção e 'Iransportes

MATERIAIS ELÉTRICOS- HIDRÁULICOS
TUDOPARAVOCÊ CONSTRUIRDESDe AFUNDAÇÃOATÉO ACABAMENTO

11111111.1111__••1.1.11111111111111
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APAR-TAM:'E�N�T�O�,r::;�:':in:.ii
RuaJoão Picolli - 1 II andar -

Surte+dois quartos + dep.
empregada.

.

R$48.000,00

VENDE'
,

.�
AAPAMaiRTAMENTO ...........!S4--- , ARPAAdéRTI.ÄFMENTO
v.

.'
Deodoro _ 22 andar _

ua la lscher- 311 andar

Um quarto edemais.
3 quartos demais dep.

dependências
R$ 35.000,00,

APAR1AMENTO��....._
Rua 383 condomínic Amizade,'
220. - bloco 7 apto. 202, 3 qtos,
COZinha, bwc, área serv., (

garag�m" R$ 25.000 ent. +

fin?P9'eWS'ß

I .�. I g:�:l��:PttfA�A
I :

' I. Rua: José Menegotti, n2 277
I '

, I Terreno: 827,56m2 - Casa: 223,40m2
I ' I

03 dormitórios - sala jantar - sala estar
:

copa - área de serviço - garagem - biblioteca -

-I-:-'-I cozinha. - R$ 40..000 entro + 30 x R$ 2.000,00

ç
�_um

CASA AI,VENARIA <

Rua MariáU. Mascarenhas
Figueira - Três quartos
R$ 35.000,00 '

�..(..--.-,
CASADE ALVENARIA
AuaMax Eugênio Ziemann, 223
Suite+dois quanos + dep.
empregada - R$ 85.000,00

CASA ALVENARIA
RuaSC-301 - Água Verde
'rêsquartos + dep.
mprega� - R$ 45.000,00

CASA ALVENARIA'
oteamento Juventus -

.

araguá Esquerdo - Surte +
�doisqúarto$ - R$ 65.000,00
nt.+financiamento

. 11

CASA ALVENARIA
R.RudoWo Ziemenn slrf' prox.
Etalan.1 surte, 2 qtos., sla jantar,
copa,cozinha, área serviço, bwe,
churrasq e garag.n - R$75.000,00

�
.. '

'.

CASA
Rua 470, pröx, WEG II - Dois
quartos e demais
dependências - R$ 25.000,00

�-
.. '.'

TERRENO
R. Arduino Pradi lote 49 área

::1���,00
_� . q �c=
,..TB CÄSAALVENARIA .' .'

1'"
TERRENO

R. JoSé·Picolli, 290 B.Estr... ..

R. Barão doBlo Branco
Nova - 2 qtos., sla, copa,

. 543f112 - R$ 25.000,00 entrada
cozinha, bwc, lavanderia, . + 6 parcelas R$ 5.000,00
garag�m. - R$ 40.000,00

.

"1'1
.

O �= [S : PRÉDIO .
.

. TERRENO
.

R. Pras. Epi�cio, Pessoa,-2721[ Loteame.
nto Flávio.- V. Lenzi

03 apartarnabtos . cl área de 420rJl2
02 saias comerciais RS 9.000,00
R$ 265.000,00

,

u.
.

TERRENO A::Rua Eleonora Satler Practi cl
área de 396,OOrJl2

'

RS 26.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jara
'

do Sul, 8denovemb�del"S '

FALECIMENTO.. MANIFESTAÇÃO

O adeus aAlfonsBuhr Em memó�ia do��.�ortos e
'. •

EY.'_' desaparecIdos pofltwoslSC

\
, ,

Disse o orador na Capela do laticínios '� a manteiga ouro e o SOCIO fundador dó Rotary Club
'Lar das Flores', interpretande o queijo prata fabricados pelo seu de Jaraguã do Sul e 'serviu as suas
sentimento de tod�$ que a sogro Bernardo Meyer, a filiaI e, fileiras como veterano prestante
despedida do velho guerreiro era depois, sede, em.Curitiba, as filiais . até a morte. Colaborou com o

um'misto de dor e de alegria, de deHansa-Hammônia (Ibirama), a ' 'CORREIODOPOVO', naDeuts
tristezapelapartidadeumamigo Hansa distrito de Jaraguá cheEcke'{Cantinhoalemão) com
que ao longo dos anos, (Corupä), a sua participação na a intenção de servir os leitores

, diuturnamente se encontrava firmä Truppei& Cia., de S. Fran- bilingues fi era uma espécie de
.

pelas esquinas dacidade ou nos cisco, as noitadas alegres, as correspondente focal da 'Brasil
clubes que frequentava.: e de tiradas filosóficas do 'poeta' Buhr,

'
.

Post', de São Paulo. Nos quatro
alegria, pOrque, embora tudo se ou' melhor AJbuhr'com seus tomos do livro que conta a vida
fizesse pará minorar o seu longo molhos picantes e extra-fortes, o de Seu grupo de bolão 'Ás de Esta é a impressão que têm nenhuma instrução nes-
péríodo de sofrimento físico e BuIirstahJ que ele levou pára o . OUro', no período 1948 a 1993 (A deixaram diversos turistas se sentido.
espiritual., o Criador, o 'chamou a túmulo.' vidada vida que agente leva), ele , 'F

' 'b Ac
'

locais, regionais, ,e estaduais" eíta a mano ra u� carro e
Si para uma vida de paz e Ele foi um dos mais antigos colaborou com suas inconfun- '

,

'que no domingo passado já distante 500 metros do 10�contemplação até aconswnação sócios da antiga 'Sociedade díveis anotações.Jevando para a

d
'

I
'

J
"

deooi 'segw'ram a trilha até a' Usina cal, apareceram ' mais doisos secu os. . ,Atiradores ,aragua', que epols. posteridade os exemplos de como .

,

rdmannBuhr'
,

do, B"",'"inho C'O'm amotenção de veículos, de tora do,' Estado,MfonsE·
'

fOI um transfonnou-seem Clube Atlético' administrar a segunda e terceira �'""�

idades do homem. O último livro conhecer a Reserva .Eco-' querendo saber p caminho q�e
do "ÁS de Ouro' com suas 269 lógica elo BraciDho anunciada

-

conduz à reserva, sendo, entãO
páginas não esqueceu' os comestardalhaço pelo gover- informados pelo primeiro que
octogenáriosCarl Endefla e Alfoos ,nador Paulo Afonso Vieira seriam baldados os esforços de
Buhr - "os combatentes.do.nosso como urna das grandes .reali- conhecer tão rica região de
esporte, que jã deram a saaparte e

zações de seu início' admi- 'preservação da natureza, mas
vivem rodeados do nosso

nistrativo. que não tinham nenhuma
carinho". Lá ficaram os pen- Pessoas que nãO querem se estrutura física, par.a 'atendersarnentos da terceira idade.

Cipriano.Jucã; "Envelhecerbem, identificar, mas que apare- aos turistas que ali tem

ßmultiplicar amocidade".' Coelho cerno - assim afirmaram - para aparecido.
Neto disse: "Os séculos são

.

desmascarar essafarsa, depois 'Diante do acontecido

longos e quem se destina a de pegarem uma estrada viefam até asredação para
atravessá-los deve ir devagar, estreita chegaram até a Usina apresentaras� contrariedade
Quereis saber como se consegue, ali instalada e constataram ao ver frustrados os seuS
aEternidade?Com oTempo". que o" portão· de entrada

Na foto que ilustra esta nota; o, estava fechado. Depois de
neto e o' filho Clans, rotarianos e

, muito alardear a 'sua pre-bolonistas conduzem o seu corpo ,

sença apareceu um" fun
para a últimamorada. Morreu aos

.

84 anos, namadrugada de.03-11- .

cionärío que apenas limitou-se
95 ,é foi sepultado na' tarde do . a dizer'qUe por enqpanto não

m�smodia. pode acontecer a visita ao

Adeus, Companheiro! (E.V.S.) Parque Ecológico potque não

o_ristleAlfo'llSEnInum"B"",.""sexlIl-feira

homem de seu tempó que lutou , Baependí, passando por algumas
alt quando as f0tÇas fraquejavam, sociedades Intermediärias - o

foi préstâtivo no aprimoramento Sport Club Brasil. e 'o Clube
'(lo ser humano, exigente consigo Jaraguaense - para escapar dos
mesmo e cooí a sociedade em que . tentáculos' de alguns 'poderosos'
vivia, homem que' tinha 'seus que, emnome de uma pseudo
defeitos.. daqueles de que falam nacionalização, queriam apossar
as Sagrada.$ Escrituras há' quase se deum patrimônio conquistado

. doismil anos - mas quem de nós, às duras, penas pelos primeiros
num rápido exame deeonsciência, atiradores' alemães, teuto

poderájogar a primeira pedra? bltasUeiros e brasiIei.r�s, n�
"

COina,mortêfi�icadeAlfons longínquo 06-03-1906. Eta,
Buhr deiXam de existirosBuhrde, também; um dos primeiros sócios
sua geração e das- passadas, .

<lo grupo de bolão 'Ás de Ouro',
sobrevivendo a sua des- fundado em 08�05-1948, ainda
ceadêneia, e, ficam para trás, existente, que se cobriu de glória
perdidos na poeira da história os pelos feitos esportivos do grnpo,
Buhr, osEnke, o 'SalãoBuht' dos disputando em termos de
bailes, das reuniões, do- bar e do igualdade com bolonistas da
ciaemamudo e aalmado.e teatro colônia alemã. radicada no

alemão e brasileiro, a fabricaÇão Par.aguai e com renomadas

dacaseínaondeseerguerlaó'Bar equipes boloníst,icas da Ale
,CatarineD8� - a boca maldita da manha, internácionalizan<,lQ o

,

'

" , '\
ci�ade -, ou Os produtos de esporte do bolão da região. Foi

Fíonanõpolís - A Assern- curador dos fiJhos de Herzog no
bléia Legislativa do estado de . processo que pela primeira vez

Santa Catarina, a Associação responsabilizou a-União pela
Catarinense de Imprensa e o

' morte de Um preso político: e.

Comitê Pró-Memória dos Jurandir Pires. Camargo"
Mortos e, Desaparecidos repórter do diário Indústria &.
Políticos/SC, promoveram ato Comércio, autor da repor-
solene, dia 27 último, às 18 hs., .jagem, publicada pelo alter
na Casa do Jornalista, na rua nativo Afinal, em 1980,
Victor Meireles, 55, alusivo à relatando o drama vivido pela
passagem do 200 aniversário da família para encontrar e

morte do jornalista Vladimir resgatar o corpo do filho,
Herzog. Na ocasião foi enterrado como .tantos no

inaugurada uma placa in 'cemitério de Perus, em.São

.memortam de Rui Pfuet-: 'Paulo.

zenreuter, jornalistacatarinease O evento visou ainda
também vítima da violência e reafirmar a posição de Santa

,do,,!bítrio do regime ditatorial. Catarina na defesa da

Em sequência realizava-se 'Democracia e da Liberdade -.

um debate, conduzido pelo bandeiras tradicionais da

jornalista Cyro' Barreto, Associação Brasileira' de

presidente da ACI, com o imprensa que indicam ser

comparecimento de painelistas sempre necessário repetir eil)
da categoria dê Péricles Prade, alto e bom som que Censura,
ex-secretário da Justiça e Cida- Ditadura e Tortura no Brasil:

dania, escritor e advogado,', Nunca Mais! (E.V.S.)

.Reserva ecológica é balela

intentos - dizendo que era tIIU

governo mal aparelhado e' que
não voltariam tão cedo para'". ,

conferir as promessas que se
.

estão no papel, dél]á ainda ná"
saiu.Com: apalavra o gOVe11lo,
para explicar, tão triste
acontecimento. (E.V.S.)

,
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POLfCIA
• * .�

CORREIO DOPOVO o!)

FERIADÃO

PRF registraseis acidentes

Guar... lrbn - o posto da Benz placas NS-4832, de Join
PoliCia Rodoväria Federal, em ville, dirigido por: Bloí de Mello
Guaramirim, registrou apenas 'Filho, de 35 anos, bateu na
seis acidentes, nenhum com traseira de outro Mercedes Benz
� fatal, duranteos seis dias placas JL-7669, de Blumenau,
daOperação Finados, naBR-280. . conduzido por Renato Monteiro,
No km 18, em Araquari, 26 anos. Níaguem saíuferído.

quinta-feira, 2, o Teinpra placas violênda
ADE-S614, de}oinviDe, condu- Nas rodovias catarinenses, o

.I zido por Alisou Beltrami, de 18 feriado. de Finados, foi violento,
anos" capotou depois que o principalmente na BR-I0!. Oito
motOrista perdeu o controle do '

pessoasmorreram de quarta-feira
veículo. Beltrami foi encaminha- até anteontem. A Polícia Ro
Ao ao hospital São José, em ' doviãria Fedetal já se prepara
JoinviDe, com ferimentos leves. pàra o feriadão do dia 15, quando

, Sexta-feira, 3, às 10b30min, o fluxo de veículos irá aumentar
'no km. 12, o caminhão Mercedes consideravelmente.

VIOL�NCIA

Delegados.reún.em·separa
discutir segurança em SC

, IlaJaí - Delegados da região
de Itajaí, se reúnem amanhã, com
a secretária de Segurança Pública
de �anta Catarina, a delegada
Luc!a Stefanovích, para debater
o estado de Segurança naquela '

legião. Desde janeiro, pelo me

nos, três tentaúvas de rebelião
. foram evitadas - duas em Balneá
rio Camboriú e

..
Uma em ltajaí.

O delegado de Itajaí deverá
sOlcitar oficialmente, junto ao

esQdo, a construção daDelegacia
d,a MUlher, que atenderã as

CIdades de Balneário Camboriú
,e- Penha, Armação eCam:
riti

Ir
Stefanovich aproveita para a sários, que 'éstão lotados nos dis
ansterências de alguns comis- tritos de Itajaí.
,

,

'.
'

AUDÁCIA

Menores são acusados de
assaltar locadora em- JS
J araguá do Sul- Osmeno

res V. A. M., de 16 anos e R. P.

O., de 13

11/.0 d.
'

o,.odos /III

d.po/IM/l1tJ
ôpo/k/o

durante o assalto, foi quem
comandou a ação. "Na hora que
ele apontou a arma em direção do
caixa, ainda abriu para mostrar

que realmente estava carregada",
afirmou Santos, ressaltando que,
uma criança armada pode ser

mais perigoso do que um ladrão

, experiente. "Eles não terp noção
de nadá. Se alguém reagisse,

'

poderia ter ocorrido uma tra

gédia"; define. V. eR. poderão ser
. encaminhados a Pucàbem '(Fun
dação Catarinense do Bem-Estar
do Menor), em Florianópolis,
depois da decisão da justiça.

ESQUECIDAS

Pátio daDP está lotado de bicicletas
Jaraguá .do Sul -=- Màis de

35% ct pátio do estacionamento
da delegacia de polka de Ja

raguã do Sul, está ocupado de
bicicletas recuperadas, pela
polícia, desde janeiro até agora,
que somam maís de sessenta.

,

Com capacidade de abrigar
três veículos, apenas dois ficam

protegidos, durante à noite, de
temporais e vândalos, "Estamos
pedindo para quem teve sua

bicicleta 'roubada de janeiro
deste ano, venha até a delegacia

-

para ver se está'aqui. Basta apre
sentar um comprovante e levar",

, afuma o delegado responsável
pela delegacia; Odilon CÍaudino
dos Santos. Ano passado.quan-"
do foram recuperadas aproxana-.
damente 70 bicicletas, no mes-

..

mo período, a polícia; depois de
enviar inquéritO ao Fórum, doou
todas para a Apae (Associação
de Pais e Amigos dos Excepcio
nais), de Jaraguá do Sul. "Este
ano poderá acontecer a mesma

coisa", conclui Santos,

anos, am
bos 'resi
dentes em
Trêis Rios
do Norte,
f o r a m

presosem
flagrante sábado à noite, depois

'

durànte Q'PerflJ!ão Fina�o"s_·-�:a.':,:=:.=_<JC':'�. "l" U�. Com os menores, a pohcia
encontrou, além de R$ 382,00,
que haviam retirado do caixa,
uma espingarda calibre 36, cano
serrado e dois cartucbos. O aSsaho .

aconteceu às 20 horas e durou

pouco mais de cinco munios.
"Ficamos espantado .com a

.

aüdáéia 'destes menores", explica
o delegado responsável pelo caso,
Odilon Claudino do Santos,
acrescentando que o assalto foi

premeditado. Segundo o dele

gado, R. que estava com a arma
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ESPORTES Jaraguá do Sul, 8 de novembro de l;�

'MÉDIA 6· R0DADA

São Luís espera repetir bom Trêsjogos movimentam

à
.

h ",XOli '. c'Brasilelro'hojeà noite
esempen O na lmaca ·Po�A""'-o.fmi�eGO- clabesv contr

ä

o Ajax.d.H�

J '

.

DlWlgdoICP
iás no Olímpico, em Porto Alegre, landa, em dezembro, no Japão.

araguá do Sul .. Cerca de
)

. '. Vitória e Griciúma, na Bahia, e O Crícíuma, que errou muito '

'600 pessoas, entre dirigentes, Cruzeiro e São Paulo, no nas, finalizações centra o Bo-

técnicos e atletas estarão. dis- 'Mineirão, em Belo Horizonte, tafogo, busca uma vitória contra

pütaado em Jaraguä do Sul, aX
.

abrem hoje à noite, a 68 rodada o V,itória. No Mineirão, C!:ruzeiro
Olimaca (Olimpíada Marista do Campeonato Brasileiro. eSão Paulo revivem a decisãoda

C a t a ri -

,I,Ja,I·,_. ,;., A
Em Porto Alegre, o Grêmio vaga às se�ais da Supercopa,

'

n e n se) ,"
" tentará manter a liderança do realizada há duas semanas.

realizadaa Obj_'/vo i grupo A, jogando com o,Goiás,' Amanhã, mais sete 'jogos
'cada.deis /nl.fJlG,, OS que também liderao.Bccom dez completam a 68 rodada. O des-

anos. A _
" pontos em cinco jogos. A equipe taque, é o jogo entre Flamengo e

,

lém doco- o/unos • C'uritihll

'

gaúcha está antecipando suas Santos, no Maracanã. Quem
partidas pelo .Brasileíro', devido 'perder, não terá mais chancesde

.

mll/Islos a cliSpma do título mWidial inter- se classificar p�a às finais;
'légiosede,

São Luís,
com' 90

A abertura daXOlimaca será

amanhã, às 20 horas no ginásio
.4e esportes Arthur. Müller, Os
,. jogos começam, a partir de sexta
feira, 10, e as' finais, serão rea-'

• lizadas n&.Sábado, 11,

X OLIMPíADA
MARISTA

. CATARINEN'SE
I

olé
@

10
..."

a Luís
C!JrtDz com a IOgomarCQ daXOlimaça, em Jaraguã do Sul

(

,

�·::iam�;�:wf.·:�;�:��:�:�::·:·:
Quint.feira(G) ',l���,="..jlr.fef.m�f
"21 horas: São Luís x Aurora - Futsal- Arthur MOUer
Sexta-feira (1O)
",16 horas: São Luís xMàrista (B) - Futsal- ginásio São Luí,S
"19 horas: SãG Luís xMarista. (C) - Futsal - ginásio São Luís ,

• 10 horas: São Luís x Frei Ro.gério - Basquete masc, - ginásio São Luís
'16 horas: São Luís x Frei Rogério - Basquete fern, - gináSio São Luís
"11 horas: São Luís x São Bento - Vôlei fern, - ginásio São Luís'
"15 horas: SãG Luís xSãoFrancisco - Vôleimasc. - ginásio SãoLuís
• 16 horas: São Luís x Aurora - Vôlei fern. - ginásio São Luís
"18 horas: Sãö Luís xMarista - Vôlei fern. - gil\lásio São, Luís

"

"15 horas: São Luís x Marista - l'ênis'dé mesa fern. ginásio São Luís
"14 horas: São L.ís x Ma�ista - Têl\lis de mesa masco "ginásio' São Luís,

140JI;.

Grêmíex Goiás
Vit6ria x Criciúnia

, '

Cruzeiro x São Paulo

, II AMANHÃ
Palnieiras x Bahia

Botafogo x União SãoJoão
Flamengo x Santos

Bragantíno x Fluminense

Paraná x Portuguesa '

Juventus x Atfético-MG
';...---::
Guaraaí x Vasco

I,

atletas e dez dirigentes, o

Colégio Aurora, de Caçador,
Frei Rogério, de Joaçaba, São,

, Francisco, de Chapecó, colégio
São Bento, de São Bento doSul,
Marista, de Criciúma, e a

participação do colégio Para
naense, ß� Curitiba, disputam
mais umaediçãô dáOI:imaca, nas
categorias de basquete, vôlei,
xadrez, handebol, tênis demesa,
zedas nas categorias masculino
e feminino, e ainda o futebol de
salão, '

·Em 1993, a IX Olimacà, rea-,

�;��ie��:oen::.���!� SÃO LUrS .. " ..

,

, '.
"

'

jljl111111111111111�1�11�1�1�ljl�lj� ��llllllllllllllll�llll�l!l!l!l�!!i
:o�u:�i�t�ó:!�aS!�C::':::. ,COlégio quer conquisi..ar ,

:::::::::::::::::.:.:::.:::.:::::.:':::.:.:.:::::.:::::::::::::.:.:::::::::.:::::::.:.::::::::::::'

:::::I:::'O::�'G�:�O:::l;'�ás:::::::::::::::':::::::���5:::::::�1:':0':';>!consecutiva, o troféu' geral. Os ;;r

critérios analisades pela comis- ,. ,',
'

;

tlé' MG 5 10

::::=,o;a�;:;�: pelo menos. três troféus ::_ .... : :�
empenho e. postura dos atletas, ' ' ,

'

5° S 5 8"Acredito que) temos grandes derão reservar sutpfesas ao final ' antos
,

além da organização das 8chances de conquistar o primeiro da competição. "São duas cate- , 'Inter 6
equipes. "Na primeira edição da

lugar no' futebol, de' salão, ·gorias que nós .também vamos, r Sport 5 7
Oliniaca, oCOlégio campeão era, '

basquete e VÔlei masculino e disputar com muita garra", 8° Criciúma 5 6
ãquele que conquistava omaior .

feminino", diz otimista 0 diretor ressalta o diretor, No entanto, no.. Bahia 's' 6
número de troféus. Percebeu-se do colégio São Luís, 'Adilson handebol, ooolégio São Luís não 10° São Paulo 5 4
que virou uma rivalidade muito Schultz, referindo-se a colocação terá nenhuma equipe. "$ um União S, J. 5 4
grande, podendo, inclusive, gerar do colégio de Jaraguã do Sul, ' esporte, que o colégio não 'Portuguesa 5 4
violência E o óbjetivo do evento nestas modalidades.

, desenvolve, além de ser pouco
e a integração e amizade entre, Noxadrez e �nis' de mesa, difundide em Jaraguãdo Sul",
os alunos dos colégios maristas segundo SchUI�, também po- define Schultz.
de Santa, Catarina e' Paraná" ,

ressaltá 'Odiretor do colégio São
Luís, Adilson Schultz; acresceu
tilndo <pie o espírito e�rtivo
entreos pröpries atletas é óponto
alt) da-competição

Abertura

EQUIPE, JOGOSPONT�

r Grêmio 8 13
2° Botafogo 5 11

3° Corinthians 5 1<1
4°' Guarani ' 5 9
5° JUventude 5 '8
6° Palmeiras 5 }

Flamengo 5 1
8° Bragantino 5 6

9° Vitória 5 4

10° Paysandu 5 3

11 ° Cruzeiro ' 5 2
12° Paraná 5 1

Cl'iciúma lxI Botafogo
.Goiãs 2xI Córinthians

,mtemacional OxO Flamengo
Fluminense 2xI Guarani

Portuguesa OxO Cruzeiro
Sãõ Paulo 3xI Paraná '

União S. J. Oxl Juventude'
Atlético-MG 2xO Palmeiras

BálÍia Ixl Vitória
Sport Ix l Paysandu
Grêmio 2xf Vasco

Não est� cQIT!Pl:ltado o re�ultado do

jogo entréCoritlthiaris e Sport, rea
lizado ontem à noite: '

DISPUTA
.

GrupoBestá equilibrado
, 1

Pelo menos, sete equipes tem

.
chances de conquistar o título do

grupoB, e garantir vaga nó qua
drangular final du Campeonato
Brasileiro. Goiás, AtléäcoMinei
ro (cinco jogos), Vasco e Flumi
nense (seis jogos), somam dez
pontos. Internacional e Santas
dividem a quínta colocação com

'

,oito pontos - o· time paulista tem'
�

.' .

Um jogo a mais - e o Sport, COlll
sete pontos, brigam pelo printeiro
lugar no grupo,

'

Nos Jogos deste meio �e
semana, todas as equipes do

gfl,lpO B, jogam n1\ casa do

adversário. Goiás e Santos -en-
,

.

, .

s
frentam, teorjcamente. eqU,lpe,
mais fortes..Grêmio e Flamengo,
respectivamente. '
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CLASSIFICAÇÃO GERAL

Jaraguá do Sulfica em 11 o Sempatrocínio atletas estão

1 '.

'.'

.

.

. A'b.; .., II) ... desmotivados, diz Leutprecht
ugar no Jogos . ertosl75 .. Um dos princípais motivos �hoe� a média s"ri�

" '

',destacados pelo presidente da da equipe de vôlei masculino de

J, '

.
.

FME de Jaraguá do Sul, Jean Chapecö, é de,R$ 10 mil, Em,
araguá do Sul - Com Cario Leutprecht, pelo 11 ° lugar Joinville,�!l equipe feminina de

quatro medalhas de ouro, sete de nos Jogos Abertos de Santa vôlei, o menor salário é de R$
prata, seis de bJ:o'nze e 32 pontos CIdade ' , Pontos Catarina, foi a falta de patrocínio 1:200,00. Por outro lado, em

na classulCaçlo geral, a FME 1° BIumenau 256 das empresas em equipes da Jaraguä do Sul, a média não,

(Fundação .Municipal de Es- 20 Joinvilie. 157 Modall.de ClassificaÇão fundação. "Se analisarmos, a ultrapassa a R$ 250,00, ou, 'na
portes) de 30 Florianópolis 149 maioria das equipes campeãs maioria das vezes" os atletas

Jamguádo S.m DOI1"ID 40 Cbapecó 88
VÔlei (F) 47:.llugug�, deste ano dos Jasc estão com recebem, além da bolsa .de

S I
r-' VÔlei (M) <U' du, ter-,. '.JA I,.�,JA"J..- '5° <.\oncórdia . 63 patrocínio de gran es empresas, estudos, um reembolso, de no

minou os "'" 1JI/t,/f.I'lni 60 Rio do Sul ,48
Futsal, ,9° lugar, O futsal e o vôlei masculino, de máximo, R$ 100,00. "Eles com-

�5° Jogos 'IM..J II 7° São,Bento 46
Bolão (F) 5° lugar Chapecó, doFrigorífico Chapecó; param; e fK;am desmotivados",

'Abertos p/J DriO ritO
80 Crioithna 37

Karat! (F)' 5° lugar o handebotfemininoda cidadede afuma o presidente da PME. "

em S�ta', dllilt dlzJ.o" 9° Timb6 36
Tiro (M) 3° lugar' Ouro, com aAgro Ouro; o vôlei As 'únicas empresas que

Catarma,·. . ltajaí 36 Tênis demesa (M:) 2° lugar feminino de Joinville com a'" trabalham com a Fundação Mu-
aaI1'colocaçio.Blumenau,com JeJaraguácloSul 32 Tênisdemesa(F) ·7° lugar Oatasul.·Lá, os atletas são nicipaldeEsportesdeJaraguádo
256 pontos foi pela 29' vez, 12° Joaçaba f8 Xadrez .(F) 3° lugar .

valorizados como profissionais", Sul, são a Dalcelis e aDarpe, que
campeã dos Jasc. 10inville ficou 13° Brusque 24 Xadrez (M) .4° lugar explica Leutprecht,

'

sedem agasalhos às equipeS .

.

em segundo e Florianópolis con- 14° Palhoça 19 Atletismo, (F) 10° lugar ,

fÜStOu a terceira colocação. "A 15° Tubarão 15 Atletismo (M) 4° lugar JOGO DI; VOLTA
nossameta era ficar, pelo menos, N.o quadro de ""dalhas, Blumenau· semana, dirigentes, técnicos e o

atéa 12· posição, a mesma de ficouem 1°lugarcom 132medalhas, presidente'daFMEirãosereunir GU'a ...anileva vantag'em'1994. Conseguimos", ressaltá �:���:��=�J=:��: para elaborar os trabalhos que

.

lU. 1

.

,Jean Carl� Leutprecht, presidente conquistou 17medalhas (quatro de serão desenvolvidos em 96 ..
'daFMEechefe.dadelegaçãode' ouro,seteda rataeseisdabrónze. "Vamosdecidirsobrecortese fi'�;1 S' b b1aráguá do Sul, acrescentando

P.....A.1IIdaDa' contratações de alguns técnicos e

.

nas lnalS aa . U I U� ana
que alguns resultados surpreea- jogadores", avisa Jean, afirmando
1Ieram' as pröprias equipes. "No que irá haver dispensas. "É nor-

r:�:�:s :�-::����!:: mal", conel;.espesas vit::a��át!: ��;r;�:b;�m;. :11111111j�III�'
-, ..

;·;·;::;;·;;�·I:;·;·;:;·;S1111111�i�;�;���M�::::�:::::;�::::::::::::::�;�;::::�II�:::.:;::::II�;;;;;�;�em quarto e no tiro masculino, a Depois que a prefeitura cortou Cantareira, a equipe do Guarani

grande surpresa: um prineiro em 25% a recesa destinada a terá a vantagem do empate, na
lugar individual e a terceira PME; devido a queda na arreca- partida de voha, pelas_semifinais .

colocação no geral", afirma Leut- dação, a fundação .economiza o da Copa Suburbana de futebol. Na
precht, referindo-se ao atirador dinheiro ainda disponível em outra partida que definirá a

Samuel Leandro Lopes, de 16 caixa, para o pagamento dos segunda equipe que disputará a

anos, que conquistou ouro na encargos, que serão pagos no final do torneio, Aliança e Fran-

modalidade carabíra, início de janeiro de 1996. "F,m cisco de Paulo empataram em dois

Vôlâ média, recebemos anualmente R$ gols. Quem'Vencer fica com a

.

Outro destaque da delegação 780 mil para o' esporte amador. vaga. Se houver novo empate, o
foi Elol'za Schlickmann, do vôlei - Destes; ainda estão sobrando R$ jogo v.ai para a prorrogação e se

felllinmo: Ela foi considerada 140 mil pari as despesas que peananecer o placar de igualdade,
lIna das melhores atletas deste

.

teremos neste ano e no início de a vaga será decididaaos pênaltís,
ano,duranteos Jogos Abertos, "A tmtpr.ehi: ''fIetDtuJ.tulmMIII'' 96", destaca Leutpreeht, A sítuaçãõmaís complícada é

Plrtirdedezembro, elajá devera
.

.

A Fundação Munícípalde ado Cantareira, que além de
ler do Botafogo ,do--Ri�, de Ja- "Quem sabe para 1996, ela esteja Esportes, de, Jaraguã do S� dis- vencer no tempo normal, precisa
lIetto", lembra o pres�ente da de volta integrando a seleção de puta este mês, as tv� tinais do,
lIME. Blofza assinou contrato Jaraguá do Sul", diz.Leutprecht futsal, mfantil e infanto, VÔlei
COßl a equipe caríoca 'para dis- Em 1994, a delegação jara- feminino, infanto e juvenil e

PIItar a Liga Nacional de VÔlei, guaense ficou em 12° lugar ria basquete mirim e infanti, pelo'
. qqecomeça dia 3 de dezembro, e pontuação geral.. e em 10'\ no .' campeonato catarinense de cada
fea até o final da temporada.. quadro de medalhas. N� próxima modalidade,

REFLEXO

Gua1Í:lni:"Omais tranqaãonestafase,
precisa apenas' de um empate pata
chegar à final.·

.

Cantareira: em pior situação entre

os quaíro 'semifinalistas, terá que
vencer o Guarani, para provocar a

prorrogação, Se quiser disputar a fí- '

nal, também terá que vencer nos 30
minutos.

vencer na prorrogação, ou nas
-

penalidades. Assim, terä o direito .....---------....

de disputar a final da' Copa Su

-burbana.

Confira as situações de cada
. equipe para chegar à final da

Copa Suburbana:

Aliança e Francisco de Paulo:
, Ambas equipes empataram no jogo
de ida. O vencedor fica Com a vaga.
Se terminar empatadono tempo nor
mal e Da prorrogação, a vaga será
decidida nos pêna1tis.

As partidas que irão defínir çs
dois finalistas, acontecerão no

próximo domingo (12), narei
nauguração do estádio Seleto, em
Guaramirim, a partir das 14
horas.

Auto Mecânica
Borehers

. .

COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
TROCA DE ÓLEO POR sucçso
RUA ALBERTO PICOLLI, 400 - ÁGUA VERDE - JARAGUÁ DO SUL - sc (FONE/FAX 371-8122

��----------------------------------------------------------------------------------------�--------------------------------------------------------
.
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CORREIO00POVO .12 GERAL J�guai do S�, 8 ci� novembro de 1995'�'
a.'

setor de
saäde da (,IolIlOS

.,./0/11.'prefei
tura, q\Ie
também s.,Óo

I»/I.6tlodosestãrea
lizando a

dfitribução' para 570 gestantes
com risco de desnutrição. A
entrega acontece mensalmente,

.. na secretaria.
Faixa etária

_ Cada criança com ida� entre

seis. meses e dois anos ferão

SAÚDE

VigilânciaJiscalizapodrõe« higiênicos
Jaraguá do. Sul - Nos oito Segundo o prefeito Durval refeições diárias (almoço e jan-

primeiros meses deste ano
.

Vasel, este serviço, implantado no tar), recentemente foram am

(janeiro a agosto) o serviço de início de sua admínistração (e piamente .pesquisados no que se

Vigilancta Sanitária da prefeitura gerenciado pela secretaria da refere a higiene das cozinhas. e

procedeu a 2.126 vistorias para a_I Saúde) obedece a normas e sanitários, manipulação. dos
concessão de alvarás; expediu 31! padrões estabelecidos para dife- halimentos desde sua procedência
autos de intimação, oito de ihfra- rentes procedimentos, produtos e até á hora de servi-los, vestuário
ção, nove de interdição e 76 de serviços ,sujeitos a este tipo de:

.

dos funcionários, entre outras
apreensãodemercadorias. A ação

"

fiscalização. ''É uma dasmaneiras coisas.
,

dos fiscais se c;lá principalmente de se garantir maior qualidade Posteriormente todos foram
'

em relação a estabelecimentos. para OS alimentos e, ao mesmo classiãcados de acordo com a

comerciais manipuladores de tempo, prevenir e controlar estrutura verificada. Hoje, selos

alimentos, que os confeccíonam fàtores adversos a saúde hUma- identificam a categoria destes
ou que os revendem, para veri- na", ressaltá Vase). estabelecimentos. A letra "A"
fícar as condições de higiene, e .

.

PesqlÚsa garante excelência da qualidade,
estocagem dos produtos, entre Restaurantes e similares, onde o "B" é bom. Daí para frente,

• outraS coisas.
'

boa parte da produção faz, suas melhor nem entrar.

·CELULAR'
REVENDEDOR

I

#UhR
® AfOTORt:)LA
TESTEPOT. SINALINTERIOR

UNIVERSIDADE

------- DATA DASPROVAS-----
- Matemática, Física e Introdução à Tecnologia Cerâmica, dia

16/01196, das 8 às 12 horas;
- História e Biologia dia 17/01196 , das 8 às 11 horas;

- Geografia e Quúnica, dia 18/01/96, das 8 às 11 horas;
- Comimicaçãt> eBxpressão, dia 19/01/96, dasê às 11 horas.

CURSOS DA FERJ'
- Administração: 65 vagas

- Ciências Contábeis: 45. vagas
- Letras Licenciatura Plená (1): 30 vagas

- LetrasBacharelado (2): 30 vagas
- Pedagogia (3): 45 vagas

e .demais estados, 0800-480801. As ligações são' gratuitas.
..

LOCAL DAS PROVAS
Para os candidatos que optarem fazer as

provas em Jaraguá do Sul, elas serão
realizadas na Fundação Educacional Regi.onal
Jaraguaehse (Ferj), à rua dos Imigrantes, 500,
bairro Rau. A documentação para realizar as

provas sãoa carteira de identidade e cartão de

,inscrição. Além da documentação, os
candidatos deverão levar canetá esfero

ráfica azulou; reta .

·INFORMÁTICATELECOMUNICAÇÕES
COMPUTADORES

COMPAQ
AT&N-mM-ßP

�..
CENTRAIS

lPhiUPSTELEFÔNICA Intelbrás

, Equitel '

. "Nutron
APARELHOS
TELEFÔNICOS FINANCIAMENTO:

LEASING ATÉ36MESES
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