
Moretti pede sua

exoneração mas

fica até dezembro
o secretário da Indústria,

Commio eTurismo, Gilmar
Moretti, entregou ontem seu

Pedido de exoneração ao

prefeitoDurval Vase). Alega
compromissos em sua

�presa.
Páglna3

Tribunal manda
deputado Pavan
devolve.r dinheiro
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o Juventus joga hoje, a partir OClube dos Idosos de Schroe-

das 17 h6fas, no estádio do Bae- der deve inaugurar sua sede ne

pendi, centra o Avaí. Carlinhos mês de janeiro próximo. Até lá

Maringá é dúvida para Agenor ocupam espaço cedidopela�
Piccinin nomeio de campo. . ciação Comercial e Industrial do

Página 11 município. Página 12

Pré-datado prevalece Iuventus pega Ava(' Idosos terõo sed�
nos supermercados mas joga desfalcado própria em Schroedel

Malweo. Gostosa como um abraço.

P"'_ A.. lIIdDrolCP "

,

FLAGRANTE !' .

Policiais fecham pr�stlbulos
'

I

A maioria dos consumidores
dos supermercados de Jaraguá do
Sul tem se utilizado de cheques
p-é-datados nos últimos meses,

representando 70% dosnegócios.
<, P!Ígina6

SEM CONDiÇÕES

Creches sãQ insuficientespara atenderdema
. A rede municipal de'
creches de Jaraguá do Sul
deverá funcionarnopróximo
anocom 19 unidades.Mesmo
assim, segundo a secretária

adjunta do setor de Bem
Estar, ServandraBeber, este I

número será insuficientepara
atender uma demanda

prevista de 2.800matriculas
de crianças da faixa etária de
zero a seis anos. O problema.
maior, segundo ela, está na
inexistência de creches' de

empresas previstas na

legis1ação e que preferem
manter convênios com custos
reduzidos. Neste ano, cada'

criança representou para a

prefeitura US$ 121,83 por'
mês.

que empregavam menores'
No fmal de semana uma

operação conjunta entre as

polícias civilemilitar resultou
no fechamento de duas casas
de prostituição: aMay Love,
em Guaramirim, e o Bar
Nikita (Nereu Ramos) em

,

Jaraguá do Sul. Nos dois

locais os policiais encontraram
menores que, comomeiode
vida, mantinham relações
sexuais. Segundo a delegada
Jurema Wolf, só nestes dois
municípios existem peJomenos
oito estabelecimentos do

gênero. Página 9

Faça uma árvore de 'Nat.al malS

com present.es do <;-omércio de
\ Apoio: CORREIO 00 POVO '

bonit.a·
J \ '

ara8Uél..
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)Ve��lJ�fortes no Paço
A não ser qli�;o pW}lro fJ���' da au� entre o PTB e o PPB que dava

ache umasolução�da��em perto sustentação poIíticaà administraçãomuníci
seguro, abarcadaprefeináa corte o risco de pai na Câmara. Há outros com vontade de

naufragar,Navegando emmar revolto, perdeu refazerasenergias em teaamas fatos recentes

'ontem maís um tripulante, o secretário de os impedem,moralmente (seriam suspeitos
. . ,,-., )

Cultura, Esporte eTurismo, GilmarMoretti, natos) de Jargar os remos.
que alegando compromissoem tempo integral São comissões de inquérito daCâmara e

em sua empresa formalizou pedido de sindicâncias do Tribunal de Contas que
·�xoI\e�ão. Moretti'; a exemplo deBalduino empurram a barca para longe de águas
Ràiíliho�ofereeeir-se para ficar até dezembro tranquilas às vésperas de umano eleitoralque
porque, disse, pretendeconcretizardemaneira se avizinha como verdadeira borrasca em
sólida alguns projetos daquelapasta. , direção ao Paço. Enfim, a não ser que a

Embora negue, sua: saída, como a de büssola do prefeito seja a única em

BalduÍ90 Raulino, ex-presidente do p'Tß 'e funcionamento perfeito, o casco da nau terá
vereadorfieenciado, tem conotações po��. vida curta e só com muita sorte e perícia

.

Moretti teve a cabeçacolocadaaprêmío pela permitiráumaancoragem seguraaté outubso
plaioriadös vereadoresdepois do rompimento do ano que vem.

o

" f
..
',

. ;...

�·/.(.··:'Martir dapaz
* José Castillw rimo

Na semana ., p�ssa,da, todos os povos do Oriente desalmado ou uma dessas

ocupamos este espaço. para Médio. Essa figura ex1raordinária aberrações da natureza que vez
lembrar·o ressentimento ára� -'. erao primeiro-ministro israelense, por outra vêm para fazer o

,israelita � um palestin() valoroso Yitzhak Rabin, assassinado no mal

q�e'há a
dós Vem

lutando

em pról
da paz

sábado, dia 4, em Tel Aviv, com
três tiros a queima-roupa. E o

mais intrigante desse incidente é

que o .grande paladino da paz:
foi abatido não por um árabe,

"

''litzliok'fIo6in,
homemde.paz
botbaromente

entre pa-
"��"�.�';fA--'lestinose �.;g1f1UVV

judeus e

que é Yasser Arafat, líder .da

Organização pela Libertação da

Palestina (OLP).
. H0j� yam�,��r fef�rência à,

outro denodado c�batente pela
concórdia não· só çp�re pa

lestinos _e israelitas, mas \
de

e sim um israelita de nome Yíg�,
Amir, de 27 anos e que cursava o
terceiro ano de advocacia, o que
demonstra que não é nenhum

analfabetão e pelo bárbaro crime
que cometeu assassinando seu

compatriota Yitzhak Rabin,
primeiro-ministro israelense e

apóstolo da paz, deve SeF um

doente mental, um terrorista

E note-se.para reforçar o que
dissemos acima, que o assassino

fez esta declaração que é uma

"pérola": - "Recebi u,m co

municado de Deus para matar o

primeiro-ministro". Ora, Yígal
Amir, Deus não aconselha

ninguém a fazer omal, pois, éEle
.
uma Entidade Divina que só

quer o bem, ocarinho e o amor e

por isso a 'paz entre árabes e

israelitas vai se tornar uma

realidade como desejava o

mártirda paz YitzhakRahin.
•Jor""lista
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Reminiscências

Guerra e Paz: 50 anos (16)
Um instante de descanso parece

dizer a Iote desta reminiscência,
pertencente à coleção do "pracinba"
Jorge Ersching. O correspondente de .

guerra Joel Silveira, que passava os

seus relatos diretamente do campo de
batalha para aBBC de Londres e esta
as divulgava nos horários adequados
.ao Brasil, formava, assim elos
importantes entre os corroatentes e

suas famOias. A iIqlrensa brasileira
talnbém publicava o noticiário para a

Agência Nacional, O Globo, Diários
Associados, Diário Carioca, COITeio da
Manhã,OCruzeiro do Sul eZéCarioca,
Joel Silveira dos "Diários Associados",
tanDéni escreveu a 'Tomada doMonte
Castello":

.

"Não quero aqui contar toda a

história da conquista do MOITO do

"Castello", conquista esta que assisti,
fase por fase, do posto de observação
avançado do General Cordeiro de
Farias. Quero falar aqui deuminstante
suprem> do día 21, acontecido
precisamente depois que o Coronel
Emilio Rodrigues Franklin anunciou

pelo rádio que havia acupado Pomelo,
à direita do Monte "Castello" e

próxiIm ao seu CIlIre. Ele pedia então,
uma concentração de artillraria sobre a
aista do ßDlTO, e nmcavaa horaexata

· emque os tiros deveriamrebentaralém
do seu batalhão; dezesseis e vinte da
tarde. For;-sem dúvida alguma, o

instante lIIlÍS sensacional de toda-a luta.
· Na hora exata, o conjunto da nossa

Arti1hariaDivisionária concen1rou seus
fogos sobre "Castello".

Já havia lá fora qualquer coisa da

noite, e os obuzes explodiam em

· chamas altas. O binóculo n:e IIDstrava,
tão próximas e reais, as consequências
do tenivel bombardeio: as fraldas do
rmnte ficaramcavadas de feridas negras
e lá em cima o cume transformou-se
numa cratera de vulcão em erupção.
Pelo outro lado, o Major Uzeda

avançava protegido pela fumaça dos
tiros de fuligem, enossas metralhada:
ras correçarama trabalhar ativamente.

Dentro do posto de observação,
onde eU estava, ninguémdizia nada.O
General Cordeiro de Farias colocou
defmitivammte os olhos na luneta e

seus dedos, eu via bem, alisavam
autólbáticamente um pedaço damesa.
O Coronel disse, num fiapo de voz:

"Todo rmndo está andando lá na

frente",
Às dezessete equarenta os homens

'do Majer Uzeda alcançaram outro

ponto forte nazista; no setor

novecentos e três. Às dezessete e

quarenta e cinco o General Cordeiro
de Farias aíastou-se das lunetas, ,

virou-se para mim e disse:
"Praticamente "Castello" esti

conquistado" ..Começavam a chcp
tanilém informações sobre asituaçiO
dos arm-icanos: eles aindanão haviam

'consçguido a conquista dóMonte (IelIa
Toraccia, e o avanço brasileiro teria

que ser feito com aquela estratégica
posição ainda em mãos dos nazistas.

Às dezessete e cincoenta a vaz do

Coronel Franklin \'Çm. forte, pelo
rädío: "Bstou no cume do Monte
"Castello". Pede fOgos da Artilharià
sobre os pontos além. do ltOnte.
"eaStello" énosso... I" ne disse, então,
o General Cordeiro. Mais tres

minutos, e as. baterias estio
canhoneandoCasellna, Serra- eBeUa·
Vista,. Os nazistas respondem COIJl

morteiros. Mas nada adiantaria.
porque, eormrrediria no dia seguinte
o Coronel Franklin. "EstaIJXXI cm

Castello e ninguém trais nos tira

daqui". .

São mais de sete da noite quandO
seguimos, eu e o fet6grafo Horácio,
pela estrada dCsertà e fria do caminho
do nosso "jeep" que ficou distante.

Nossa artilharia continua
incansável. O Castello está bem�

nossa frente, rIIlS não é rraís um

inimigo: é apenaS uma coleção de .

fraldas domadas e aJmnsadàs peJa
nossa Artilharia e Infantaria".

Fritz�o"JtlTdgud .11195
-

r

A comunidade cresce

e se transforma pelo
trabalho. De cada um

ede todos.

DaesRDdlS

�.
_�ENI'OI

Fone (Of13J 71nn
JaraguA do Sul· sc �

...
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:R_et:I�T1� Morettipede exoneraçãomas
fica no cargo até dezembroPisando em ovos

o clima político na prefeitura de Jaraguá do Sul MO é

bom, é péssimo. O prefeito Durval Vasel terá que usar de
muita persuasão para evitar uma debandada que já se

avizinha no primeiro escalão. Quem ainda 000 está

comprometido com o que já foi denunciado até agora - e

aí se inclui o próprio Tribunal de Contas - quer mais é
sair fora. Vasel pode até se dar bem nas eleições de 96

por conta de obras que ninguém pode negar, estilo ai

pata serem vistas. Mas a repercussão política de fatos
recentes, a começar pelo rompimento da aliança entre o

PTB e o PPB é fardo pesado para carregar sozinho.
Pesado demais.

...

A vontade
Reunido no final de semana

tal Florianópolis o PSDB de
cidiu liberar seus correligionénos
!II'll coligações com quaisquer
partidos nas eleições municipais
de 96. Com exceção dos partidos
coDSiderados COOlO de passado
duvidoso. A colocação, um tanto

inusitada. quando feita publi
camente. ticou nisso. Sem no

DlCS.

Sacoleiros 1

Fato inédito foi a manifes

�de cerca de 50mil sacoleiros
contra decisão da Receita Fed
eral diminuindo a cota de

'importação" do Paraguai para
US$ 150. Inédito pelo fato de se

iatar de contrabando puro, com
penalidades previstas na

legislação. brasileira, que vão
desde a apreensão de merca

dorias à prisão.

Sacoleiros 2

Fora isso a explicação é clara:
calcula-se que nove milhões de
�soas vivam exclusivamente
�esta atividade no Brasil,
Ilcluindo aí hotéis, empresas de
bansporte, de turismo, restau
rantes e prestação de serviços,
entre outras coisas. A decisão, se

�tida, poderá levar a cidade de
do

do Iguaçu à ruína. Sem falar
OUtro lado.

Vai longe
AduplicaçãodaBR-I01 ainda

vai demorar. Oprazopara as ol:ras
urbanas nas regiões de Joinville,
Itajaí, Itapema e Palhoça termina
em 30 demarço e não há recursos
suticientes para conclui-las. O
Estado já gastou R$ 11 milhões
dos R$ 35 milhões previstos.
Depois de pronta a 101 será

privatizada, com cobrança de

pedágio em vãríos'trechos.

Não quer
DeputadoCésar Souza (PFL)

deu parecer contrário ao tim da
imunidade parlamentar dos

deputados estaduais. Diz que
isso é. uma prerrogativa
constitucional e que aAssembléia
não tem poderes para anular.

Souza, como se vê, joga no time
dos rabos-presos, não há outra

explicação. Defender a imunidade
é defender a desonestidade

Sufoco

Já está na Câmara de Verea

dores projeto assinado pelo
prefeitoDurval Vasel, solicitando
a contratação de empréstimo no

valadeR$ 2,5milhões.Odinheiro
seráutilizado nopagamentodo 130
salário dos servidores públicos e

deverá ser levantado junto ao

Banco do Brasil com o com

prometimento de cotas do ICMS
eFPM.

'.

KtvB
COMUNICAÇAo LTDA.

Uma Ag8ncia de Publicidade com a criatividade
e tecnologia que eeu Produto merece I

A.'i.M.1. O.Odoro dII FOnNCa. 141 - Sala04· Fone/F-. (0473) 72·1066
.
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Alegando compromissos par
ticulares na administração da
concessionária Ford, cuja
gerência divide com um irmão,
o secre-

táriomu

nicipalda
Indústria,
COOlécào
e Turis

mo, Gil
m a r

Moretti,

Substituto
GIndo
nõo lo/
GnullClodo

entregou ontem ao prefeito
Durval Vasel pedido formal de
exoneração daquela pasta. Esta
é a, segunda alteração já
concretizada nesta adminis

tração desde 1993 - a primeira
se deu mm a saída de Maria
Luiza Vasel em função da

extinção da secretaria de Bem
Estar Social.

Segundo explicações de

Moretti, ontem, além de férias
de seu irmão por um período de
trinta dias, um projeto de

reestruturação da empresa está

exigindo presença rua quase que

IRREGULARIDADES

AlqulvolCP

GWr.rMorelli

integral, o que inviabiliza seu

expediente na prefeitura. Sem
remuneração, porém, ofereceu
se para ficar à frente da, pasta
até o mês de dezembro em

função de alguns projetos
elaborados durante sua gestão
e que pretende ve: con

eretamente encaminhados antes
de sair.
Entre estes projetos Moretti

citou o Jaraguá 2010 (que já
vem da época em que presidia a

Associação' Comercial e Indus

trial), o de agroturismo que visa
implementar o turismo rural, o
Jaraguá em Dados, um trabalho
de pesquisa que durou dois 'anos
permitindo a elaboração de

um completo banco de dados
sobre a cidade e um projeto de
treinamento da mão-de-obra

empregada em hotéis, bares e

restaurantes, entre outros.
Ontem oprefeitoDurval Va

sei disse que a saída de Gilmar
Moretti não tem qualquer cono
tação oomrecentes episódios que
abalaram e desfizeram a aliança
entre oPTB e oPPB (Moretti é
filiado ao PTB), nem oom a for

mação de comissões de inquérito
pelaCâmarade VEireadores enem
com sindicâncias instauradas

peloTribunal deContas na.prefei
tura. Vasel pretende defmir oom
,calma o substituto de Moretti,
devendo a esçolha recair sobre
um nome que possa reaglutinar
uma recomposição política para
as eleições municipais de 96.

Tribunalmanda LeonelPavan
ressarcir os cofres públicos

Balneário Camborlu - O ex
prefeito e hoje deputado federal

Leonel Pavan (pD1), foi res

ponsabilizado pelo Tribunal de

Contas do Estado por gastos irre

gulares de Cr$133,9mil (moeda
da época) durante o período de

1989 a 1992. SegundooTeE, Pa
van utilizou o dinheiro para
despesas caracterizadas como

auto-promoção pessoal, além da

publicação de atos públicos sem

a'uecesséria autorização. A partir
da publicação do parec�r do Tri-
00na1, Leonel Pavan teráum prazo

de trinta dias para recorrer,

pedindo o reexame das contas ou,

então, devolver o dinheiro.
O deputado se defende e diz

que omunicípio tem no turismo a
sua grande economia e que, por
isso, precisa de divulgação
contínua Segundo o Tribunal, as
despesas referem-se a produção
de Vfs exaltando a tigura doex
prefeito, no que concordaPavan,
alegando que isso foi necessário

porque o município não tem

indústrias que possam gerar
fontes de recursos como outras

,

cidades de Santa Catarina que
também têm no turismo uma

significativa fonte de renda.
A Procuradoria Geral do

Município de Balneário de�
boriu, Segundo consta, deverápr0-
mover denúncia junto 'ao Minis
tério PUblico, pedindo o bloqueio
de bens imóveis de Leonel Pavan.
O episódio, de grande repercussão,

na região, alimenta ainda mais a

guerra intestinaentre oparlamentar
e o atual fl"efeito motivada pela
ingerência de Pavan na admi

nistração pública municipal.
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P;;jeiturapede empréstimo C';;d,es serão �nsuficieJ
,

ti 13 o l
� · para atender cnanças em�

para garan r o
.

sa ano

J araguá do Sul - Um

empréstimo a-ser contraido junto
ao Banco do Brasil foi a forma
encontrada pelo prefeito Durval
Vasel para garantir o pagamento
do 130
salário

SlllIGfÕO'
pod.,6
.,plor
em96

aos ser

vidores

públicos.
Projeto
neste

sentide
já (oi
enviado à Câmara de Vereadores

e, pela sua natureza, deverá ser

aprovado semmaiores problemas.
A exemplo de outras prefeituras,
com a queda significativa da

receita, principalmente em relação
ao ICMS, aprefeitura obrigo��se
a lançar mão de recursos

reservados ao longo do ano pará
provimento do 130 salário no

pagamento de outros com-

, promissos.

ENSINO

o empréstimo, que obedecerá
a capacidade de endividamento do
município; prevê a utilização de

parcelas do Imposto Sobre

Circulação de Mercadorias e

Matriculas para educação de
adultos já podem ser feitas

Jaraguá doStj - Até a próxima
sexta-feira, 17, oprojetoEducação

.

Básica de Adultos receberá

inscrições de alunos que queiram
cursar da 5a à sa séries. Jã as

matrículas de la à 4a séries serão

recebidas no período de 27 de
novembro a S de dezembro na

secretariamunicipal deEducação.
As demais deverão ser providen
ciadas diretamente nas seguintes
escolas: Albano Kanzler, Rodel
pho Dornbusch, Cristina Mar
catto, Machado de Assis, VICtor
Meireles,Elza Ferraz, Gúilherme
Hanemann e JoãoRomário.

No último. final de semana a

prefeitura
.
inaugurou uma série

.

de obras na área educacional.
Uma quadra polivalente na

Escola de Eosino Fundamental

Rodolpho Dornbusch, uma sala
de aula no Jardim da Infância
Marieta Saller Rubini (RioCerro),

outras duas salas de aula, quadra
de esportes, campo de futebol e

depósito para materiais na Escola
Municipal Machado de Assis.
Para hoje está prevista a

inauguração de uma quadra de

esportes na Escola Básica Jonas
Alves de Souza (Jaraguá
Esquerdo).

Sábado, 18, aprefeitura entrega
duas salas de aula, cozinha e

outras dependências na Escola
Isolada Ribeirão Cavalo. No
mesmo dia inaugura quatro salas
de aula, parque infantil e

iluminação de uma quadrade areia
na Escola Municipal Victor
Meireles. Nestas obras os

investimentos totalizaram RS 219
mil não apenas de recursos

públicosmunicipais mas também
com a expressiva participação de
APPs que fornecerem a necessãria
mão-de-obra.

1980 LEI O INDUSTRIAL
DATA:.22.11.95 (4·FEIRA)
HORÁRIO: 13:30 HORAS

BENS PARA VISITA E RETIRADA NA RUA WALlI'ER MARQUARDT, 1.120 - JARAGUÁ DO SUL (SC)
(próximo ao Parque Municipal de Eventos).

MÁQUINAS, EQUIPAM�NTOS E ACESSÓRIOS PARA TINTURARIA E ESTAMPARIA: 8 máquinas de tingir malha
50,100, 140, 270,280 e 300kg, anos 89 e 90; 1 máquina de tingirmalha 5m1miiluto; 3 misturadores de produtos qulmicos; 1 máquina de
estampar; 1 barca gBERMA'lER de tingimento, capac. 5kg pIIaboratório; 1 máquina IKLA aplicadora de transfer; 1 alvejadora de malhe;
1 máquina cozinha'de corantes móvel, capac. 175kg; 1 máquina de calandrarmalha; 2 prensasvaporizadeiras; 1 tanque em fibra elca�
de 10.000 L; 3 tanques em aço 1020 capac. 1350, 2.200 e 3.200L p/condensado; 1 tanque em aço 1020 capac. 10.000L p/óleO BPFOI(caldeiras);01 tanque em aço 1020 capa0. 15.oooL p/óleO diesel; 1 trocador de calor em aço inox. MAQUINAS, EQUIPAMEN,' ,

l: ACES$óRIOS PARA CONFECÇAO E MALHARIA: 18 rnäquínas de costura reta; 3 máquinas bordadeiras autómétlC81pl'3 máquinas de caseado; 1 máquina overlock; 1 máquina de costura p/debnim; 1 máquina de cortar debnim; 7 máquinas de costura
elástico; 2 máquinas de costura pliunçao; 4 máquinas de costura p/pesponto; 1 máquina de costura ponto corrente; 1 máquina de.enroill1cadarço; 3 máquinas p/aplicar tiras 2 e 6 agulhas; 1 máquina pJbordado; 3 máquinas p/pregar botão; 2 méquinas p/pregar��.
máquina p/pregar etiquetas; 1· mesa de corte clesteira 36,40 x 2,30m. E QUANTIDADES VARIADAS DE: MÓVEIS, AC..-R.....

PARA USO INDUSTRIAL, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS· E �CESSÓRIOS PARA ESCRJTÓRIO E LoJAS,
EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE· CONSTRUçAo, FILTROS, BOMBAS, EXAUSTORES, VENT,ILAD�!'1:"POLIAS E MANCAIS. VISITAS: 20, 21 e 22 I 11 I 95, no horário comercial, no local do leilao elo Sr. Stringari, INFORM,..,.., o

,TSoNICAS: Fone: (047) 371.0233 Fax: (047) 371.2065 - Méquinas de costura: Ll,Iiz Hort (ramaI356) - Equipamentos pjlra tinturatil,
Evaldo (ramal 204) - Outros materiais: Osvaldo (ramal 218). LOCAL: MARISOt. S.Á. INDÚStRIA DO VESTUARIO.

199" LEILAO INDUSTRIAL
DATA: 23,11.95 (S"FEIRA)
HORARlO: ABAIXO

Serviços (ICMS) além de cotas do
Fundo de Participação dos

Municípios, recursos estes

repassados pelo governo federal.
Parte do empréstimo também
servirá para quitar dívidas com

fornecedores já em atraso e quase
do mesmo tamanho da receita
atualmensal daprefeitura que gira
em t<mo deRS 1,5 milhão.

A situação complica-se ainda
mais quando se sabe que a folha
de salários das atuais 1.900
servidores, incluindo os encargos
sociais, aproxima-se da receita
e do montaute da dívida já
vencida. Comoas previsões de

. incremento da receita não são

positivas para os próximosmeses.
aliado ao fato de que a extinção
dasecretariadeBem Estar Social
não resultou em nenhuma
economia expressiva e que não

há previsão de demissões em 96
(ano eleitoral), a situação tende a
'se agravar aindamais.

<1:ars'trns'
I lul(4 ilr,

creches. que deverão funcionar

no próximo ano, todas da rede

municipal, não serão suficientes

para atend�r uma demanda de

2.S00 matrículas de crianças da

faixa etária de zero a seis anos.

A previsão é- da secretária

adjunta do setor. de Bem Estar

Social, Servanda Beber, acres
centando ser necessário e urgen
te a participação de entidades

organizadas para a construção
de novas creches, sejam elas

comunitárias, particulares ou de
.

cunho religioso.
Lembrando que aparceria

entre a prefeitura, Fiese e Sesi,
desencadeada neste ano foi fun

damental para a construção de

novas unidades, Servanda
observa que isso também é

, 'atribuição das empresas que, em
.

Jaraguá do Sul, numa maioria

quase absoluta, preferem

MARISOL

9:30 Horas - BENS PARA VISITA E RETIRADA NA RUA ANTONIO DA VEIGA, 106.; BLUM.NAU (SC)
. (defronte ao Campus Universitário da FURB),

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECÇÃO, FIAÇAo, E ESTAMPARIA: 4 máquinas de costura BR01l!�
EF4B; 1 calandra (modêlo antigo); 3 cHindros de Ioorracha; 3 cilindros ratativos p/estamparia; 4 máquinas retitlneas; 2 máquinas bordau"""9iMARCO el6 cabeçotes; 6 $eiras MASTER (completas); 1 esteira MASTER (completa) pequena c/26 caixas; Z� caixas !Ie fß(IO

Eméquinas de costura e um lote de peças plteares: E QUAN'rID.6IDES VA�IAf)AS OE: ELEVADOR, MATERIAL ELeTRICO
DIVERSOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA.
13:30 HORAS - BENS PARA VISITA E RETIRADA NA RODOVIA SC 470, KM 6; N· 6.607 - BLUMEN'U

,

(SC) (!!strada de ligaçllo entre BlumenaummbO). 000MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÕRIOS PARA TINTURARIA: 1 aparelho de tingimento INDSTE,EL' KF 2iestecapac. 3OOkg, ano 90; 1 aparelho de tingimento SANTA CLARA R-JET 3 bocas capac. 3OOkg; 1 aparelho de tingimento barca de
, 1

n07, capac. 100kg; 5 barcas de tingimenton"s 1,2,3,6 e8, capac.150, 200e300kg; 1 mercerizadeira INDSTEEL, ano82, n03.7�Oteinercerizadeira INDSTEEL, ano 83, n" 4.000, tipo Mercetub; 1 méquina de lavaçao continua AbBRECHT4 campos; 1 máquina amacia. 9foulard ALBRECHT; 1 centrifuga AMERICAN MOTOR 1ookg; 1 aparelho de resfriamento ALFA LAVAL P-13 HB água 10.000�'pIcarros caçapas c/2 caçapas cada; 11 carros caçapa el1 caçapa cada; 1 calandra de enfesto PROECO P TNE, ano 89; 1 mesa ca
plcOmparar cores 1,33 x 1,50 x 0,62m; 2 máquinas revisoras de malha; 1 calandra de estiramento; 1 calandra ALBRECHT n° 2; 6 feit: PIrevestimento de cilindro de calandra; 1 I)'láquina abridora de m;llha ALBRECHT; 1 aparelho ALFA LAVAL pIIavar óleos; 1 apatMATICteste de tratamento de ágl:Ja TlJRBOFLOC JR POl.:ILAB; 1 aparelho de banho maria pltestes cI8 bocas; 1 destilador de água BI

ENTOS2104; 1 tallSlue banho maria c/3ij1mpas e 3 tal1QlJI$de fibra p/soda cáustica elcapao. 15'0000 e 25.000L MÁQUINAS, EQUIPAM 64E ACESSORlOS PARA ESTAMPARIA: 3 mesas de estarnpe corrida 50 x 2,30ní; 3 mesas de estampa localizada C/��formiIs; 1 secador fixador de estampa; 5 carros de estampar p/mesa de estampa corrida; 1 mesa de estampa corrida p/amostras; �O E
de estampa localizada c/8 formas térmicas. MÁQUINAS, EQUIPAr.tENTOS E ACESSÓRIOS PARA CONFEC�na de
MALHARIA: 6 máquinas de costura debnim; 8 máquinas de costura CM!rIock; 1 máquina de costura ponto corrente; 1 máql ce'costura zig-zag; 1 máquina de costura 3�ulhas; 18.420 agulhas; 24.004 platinas plteares circulares. EQUANTIDADES VARIADAS oi
MOTORES, GERADOR, COMPRESSORES, MATERIAL ELÉTRICO, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQI:JIPAMD�r�SPARA ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS E ACE$SÓRIOS· PARA ES'FAÇAO DE TRATAMENTO, CAI:.

• 20'
TANQUES, BOMBAS, EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS' E MATERIAIS PARA USO INDUSTRIAL. VISITA�'«(l47.)21 e 22 111 I 95, no horário comercial, nos locais de leilao elos Srs Machado.e Mauricio. INFORMAçOES. TÊCNICAS: Fone.
334.1200 - Fax: (047) 334.1078 c/Sr. Auri Machado. LOCAL: MAJy INDUSTRIA TEXTIL LTDA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



APARTAM:E:N�T�O�'C:;Z:·:-:"
RuaJoão Picolli - 111 andar -

Surte+dois qúartos + dep.
empregada
R$48.000,00

.

APARTAMENTO
Av. Mal. Deodoro - 22 andar -

Um quarto e demais
dependências

�.
APARTAMENTO
Rua Adélia Fischer - 311 andar
3 quartos demais dep.
R$ 35.000,00

-g] O.· ..
sßJCASAALVENARIAI

....

---I

Loteamento Juventus �

Jaraguá Esquerdo - Surte +
doisquartos - R$ 65.000,00
entt'iPagW"MBte

�
1 ,OPORTUNIDADE
I' 1 CASA ALVENARIA
1 'I Rua: José Menegotti, n2 277
I' 1 Terreno: 827,56m2 - Casa: 223,40m2
1 ' ·1

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

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

CASA ALVENARIA
Rua Maria U. Mascarenhas -

Figueira - Três quartos
R$ 35.000,00

..
t;,TERRENO

R.Arduino Pradi lote 49 área
448,oornZ.
R$11.000,00

..
TERRENO
RuaEleonora Satler Pradi cl
áreade 396,OOm2
R$26.000,00

-

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

• ..
t;,

I '

, ICASA ALVENARIA
I 'I Loteamento Juventus-
1 I 1 Jaraguá-Esquerdo
I , I Suíte + dois quartos
1 I 1 R$ 65.000,00·
1 I 1 condições a combinar

r

..
es

-

�PRÉDIO
R.Preso Epitácio Pessoa, srz
03apartamentos
02salas comerciais
R$265.000,00

-......."..................TERRENO_
Loteamento Flávio - V. Lenzi
cl área de 420m2

-

.

R$ 9.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOPOVO .6

SUPERMERCADOS

Jara uádoSuI, 15de novembJ'lo de1"S

EXPORTAÇÃO _

Grande maioria âas pessoas Motores da Weg estão sendo

prefere o cheque pré-datado exportados para o Egito

J araguá �O Sul - A grande
maioria das pessoas em' Jaraguã
prefere fazer suas compras no

supermercado usando o cheque
pré-datado. Os prazos dados para
este tipo de compra variam de 15
a 40 dias dependendo do

�-
cado e,
cooi:aiu
doo que
acontece

no mer

cado lo

cal, a

inck1ência

OSpfOZDS
YOliom
.,6040
dios

de cheques sem fundo tem sido

pequena.
Segundo o delegado da Re-.

gional Norte da Associação
Catarinense de Supermercados
(Acats) e gerente. da rede

Breahaupt, da qual.fez parte o

supermercado Breithaupt, Sérgio
Kuchenbecker, o número de

pessoas que compram com o pré
datado varia entre 60 e 70%, o
mesmo acontecenc'o com os

outros supermercados da cidade.

"Alguns dias os clientes que.fazem
suas compras pagando desta
maneira chega a 80%" , diz Sérgio.
Na opinião de Kuchenbecker, esse
número tão elevado de pessoas
se utilizando do pré-datado se

deve a dois aspectos - a vantagem
oferecida ao cliente, que pode se

,
beneficiar do prazo dado e a

solução para dificuldades

momentâneas.
O gerente do supermercado

Sesi, Valentim Rosa, disse que, há

alguns meses, houve uma reunião
entre supermercadistas visando
acabar com as compras feitas com
o cheque pré-datado devido ao

problema da demora em se ter o

retomo das vendas. Como nem

todos concordaram, a questão fi
cou a critério do pr6prio estabele

cimento. NoSesi, geralmente duas
vezes por semana é dado o prazo
de 30 dias para as compras com

cheque ou então, o prazo dado é
de 15 dias, informouo gerente. No
supermercado Vitória, o prazo a

ser dado vai dependendo dia do

mês, ''Todo dia 30 de cada mês,
entramos em contato com nossa

matriz, em ltajaí, para acertar os
dias que serão dados", diz o

gerente, Mauri da Costa Moura.

Os prazos não obedecem uma

regra rígida em nenhum dos

mercados e são dados em função
do calendário, principalmente em

época de festas.

ExIgências
Existem alguns requisitos para

a pessoa que quer usar o cheque
pré-datado. No supermercado Sesi
a exigência é de que o cheque seja
da praça e que o portador
apresente documentos de

identificação. Já os supermer
cados Vitória e Breithaupt usam o

sistema de cadastramento, onde o

clientepreencheuma ficha que vai

conter todas as suas referências
e recebe um cartão que deve

apresentar na hora das compras.
O supermercado Vitória temmais
de quatro mil pessoas
cadastradas, segundo informou o

gerente. Já o supermercado
Breithaupt, não tem um controle

sobre o número de clientes
cadastrados, porque quem
preenche a ficha em uma das lojas
da rede, pode usufruir das

compras com o pré-datado em

todas as outras lojas.
Apesar de fazerem uso do pré

datado, algumas pessoas vêem
uma desvantagem neste tipo de

pagamento. "Às vezes a pessoa
acaba gastando além da conta",
diz Conrado Riegel Neto, 38, in
dustrial, João de Oliveira, 33,
padeiro, diz que compra quase
sempre com cheque pré-datado e

observa que "depois que começa
a comprar neste sistema não para
mais, porque vai ficando conta de
um mês pro outro". Já Claudete

Devenzzi, 32, operadora de caixa,
acha que o uso do pré-datado é
uma vantagem na hora das

compras, porque permäe que a

pessoa se programe melhor. A
dona de casa,NilcéiaBarbosa, ,23,
costumacomprarcom chequepré
datado e faz sempre suas compràs
nomercado onde fez seu cadastro,
mesmo que o prazo dado seja
menor que em outros super
mercados.

Jaraguá do Sul - O

governo do Egito é; o mais
novo cliente da Weg
Máquinas. No mês passado,

_ a empresa fechou o

fornecimento de cinco
motores de anéis KAP 315
de 175 KW. Os equipa
mentos serão utilizados em

bombas, nos projetos de

irrigação e saneamen-to do

governo. A venda dos

produtos - via Weg Electric

Motors, dosEstados Unidos
- foi intermediada pela
lngersollDressetPump Com

pany.
O projeto prevê a

aquisição de mais produtos
Weg. Para os próximos
meses, por exemplo, está
acertado o fornecimento de

mais dez motores de anéis •

cinco KAP 315 sw 150 KW
e cinco,KAP 280 de 132
KW.

ANIVERSÁRIO

Acim oferece-palestra sobre

administração participativa
Massaranduba - A

Associação Comercial e

Industrial deMassaranduba

(Acim) comemora no dia
29/11 o seu 9° aniversário
e terá como palestrante o

empresário Ninfo Valtero

Konig - presidente da

Associação Comercial e

Industrial de Joinville

(Acij) e ganhador do

prêmio Homem de Vendas
de Santa Catarina deste
ano. A palestra será sobre

administração.participativa
e vai acontecer no Salão da

Sociedade dos Atiradores·
As confirmações devedl
ser feitas até o dia 27 deste

I

mês, na 'ássociaçãç-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CENTRAIS Phlllps
TELEFÔNICA Intelbrás

Equltel
Nutron

APARELHOS
TELEFÔNICOS

FÀX

TEMOiPLANOSDECONSóRc�
.

ACESSÓIIOS,EOUIPAMENTOSE
SlPIIMEWTOS SlNALIN1mUOR

INFORMÁTICA
COMPUTADORES

COMPAQ

REPRESENTANTE COMERCIAL DE
ASS.TURAS

,

TV A CABO ·'NET JARAGUA

Revendedor

fPfldOfR!fi1Blllll.
Rua CeI. Procópio Gomes, 680 - FONE: 371-9999

I(nica SaO Ca�il
Dr.Marcos Fiemanelo F. Subtil

.

�;)�jt§iij.Wtg.M"tª,."!iMi••'''�@lji4..(J
Medicina do Trabalho - Fratur_ - Urglncl_
Doenç_ de ColUna, l.e81_ do _porte - Clnlrg_ do Joelho'
Exam_: adm_lona", dem_lona" e pel16dlcos
.Hor6rlos atendimento: .:30 .. 11:30 e 14:00" 1.:30...

--�

::::::::: :-,�:: : : ::: : :-,',l : : : : :-,':::::::: sobreDST/Aidslhigune corporaVpruneiros

fI_ ..e·::-����.::.t�il
::::::::::::·::::::::::::::..: JI�g ::::::::::::::::::::::::: Rua JoaoButscharelt, 84 - Galeria PauloDonlnl

�,ll:�t�tfff�I.�f���tt��!���t:��I. Salas 01 e 03 - Fone (047) 373-0432
�:�:� ·nft:Ift....�Aftüf'·· ·.C .....•�:: Guaram/rim - SC

BIII_1III ATEND_.MN .AftT�ULM • CONVIN_

Av. Mal. Deodoro da

Fonseca, n" 23
Jaraguá do Sul - sc

Fone: 372-3690

MODA
FEMININA

E MASCULINA

Iy' ADVOGADOS
���. Jaáer pa.ufo !Marin -

OJl1!,-SC 10.372
.

. _�/ José.Luiz áasifua -WI$-,5C l0311.,9L

CAUSAS: CRIMINAIS, TRABALHISTAS E CíVEIS EM GERAL

Rua G�ilherme Weege, 136
Fone (047)·371-0302

.

Jaraguá do Sul - SC

o AROMA EOSABOR DOS BONSTEMPOS VOLTARAM
PAI\FICADORAEOOI\FEITAIIA

N '

PA08V1NBO
df6"Aberto clariamente das 06:00 às 21 :OOhs,
� 'inclusive domingos e feriados

Av. Mal. Deodoro, 915/Centro
.Rua Venâncio da Silva Porto, 22& - 'Vila Lanzi (PróximoWeg I)

Fone: 372-1243

. �... RESTAURANTE E PiZZARiA

�o Corsário
AGORA VOCE TEM LUGAR CERTO

PARA SABOIEAR AS MAIS

TRADICIONAIS PIZZAS

NO MElHOR 'RODÍZIO DE

JARAGUA 00 SUL

TODAS AS NOITE, das 19:00 ÀS
23:00hs - MENOS às 2As-feiras
__J__J__J __J__J__J__J__J__J__J__J__J__J__J__J__J_;__j__J__J

":�V"da Naa,rese.laeil.eslet.,.1C ' alJ
f':�!lJI Zr"ÍJios.ão.ireillàlJ;arra.eVi... rJ

J _.111, IH-FlUS"·IIMIIiIESC·.-.í•• ·SC 973-8991 J
.__J__J__J__J__J__J__J__J__J�__J__J__J__J__J__J�__J�__J�__J__J__J__J�.

RELOJOARIA. ZOZ . L'tDA.

Jóias - Relógios e Presentes

I .

. Além de consert�s de Jóia,s' ,,_ Relógios
Rua Roberto Ziemann, 175 - Bairro Czerniewicz

Jaraguá do Sul - SC
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Vende-se Escort XR3 ano Vende-se uma casamista à
ALUGA-SE87 - completo menos ar - 800mts do centro valor R$

Este espaçomotorna garantia. ValorR$ 24.0Q0,00. Interessados tar- 4..1as comerciais 118 Rua Joinville 3731
7.000,00. Tratar 372-3633 tarcomBeto naLaochonete ao lado da Panificadora Paladar com
comi. - 372-3399res. do Tio - Via Rau.

esta reservabo
..acionamento plônibus.

Valor RS 220,00
Vende-se terreno medindo Tr.atar fona: 371�24 cl DirceuVende-se ou troca-se por ISx30 na Tifa Theilacker -

apto., carro ou telefone, pr6x. ao açougue

para vocêl.casa em alvenaria semi Theilacker. Tratar na R.
acabada com 12Sm%. R$ Costa e Silva, IS8 - Vila r l!1J1j©>�
30.000,00. Tratar com l..enzi VaIocR$ 3.000,00 (na

ANUNCIESamuel na R. JoséNarloch, . parte damanhã e à noite). ���� H(L���,1470.
Vende-se barracá 5 pessoas
com Avancê. Valor R$

nos Classificados do
. DIVISÃO DECONCRETO

Vende-se apto. frente para
. 400,00. Tratar 372-0504. Rua Jolnvllle, 1016

Marechal. Com 2 quartos, DIVISÃO DE PLÁSTICOS
banheiro, lavanderia, sala, Vende-se Chevette 84 com

CORREIO DO POVO
Rua,Bernard� Dombusch, 858

cozinha, sem garagem. R$ motor na garantia super I, MATERIÀlSDECONSTRUÇÃO26.500,00. TratarcomBeto iriteiro. ValorR$ 3.700,00.
na lancho do Tino - Via Rau Tratar 372J2265. Rua Cei. Procópio Gomes, 89

A
lNrERIMÖVF;rS• ,cRreiõtl4-J

VOCÊÉ
INTELIGENTE?

- Casa de alvenaria com 4.900m2,
todo plano e cercado BR 280

(próx. a recreativa Breithaupt).
Preço: RS 90.000,00
(com várias formas de

negociação).

- Terreno com 33.600m2 BR 280

(Nereu Ramos)
ótimo para chácara
Preço: R$ 30.000,00.

�Terreno com560m2 (15x37)
RuaAnaZako

R$ 10.000,00 (negociáveis)

'ENTÃO.NÃO
PERCAESTA.

372-�
372-3025

371-0066

.!iff�
IMOVEIS

371-7931
fluaAntonIoC. Ferreira 197

CREC11741-J

COMPU • V.IDI • 101ilA • IDMIIISTII • IICOIPOU
,

CASAS
• Sobrado c/300m" (Rua Conrado Rlegel- Próx. Ferro Velho M...dlaI) - A$ 120.000,00 ·Acelta ImW.1 m.nor V(Jjor·l_ro·
• casa lIlv. c/ 200m" (Rua Vitorino Slrilgarl - Pr6x. Weg I - com piscN) - A$ 70.000,00 - "Troca por ap..tam.nto·
• casa lIlv. c/110m" (RuaCri8llnaBauer, 01-Sc:hroeder - Pr6x. SalIoBorch..dt) - R$25.000.00 ·AceitaearrolParcelar·
• casa lIlv. c/100m" - T.lreno c/8.582m· (Rua Princesa Ia� - 547 - Sdvoed...) - R$ 80.000.00 ·Aeeita Parcelar"
• casa lIlv. c/180m" ·NOVA· - (UBAltJBt. - 5 qu..tos - 2vg garagem � 80 mts da praia) - R$50.000.00 ·Aeeita p..celar·
• CaM lIlv. c/140m" (Rua Ulbano ROM - 4 CJ.I8r�. -Nova erula) R$ 35.000.00 ·Acelta carro at6 R$ 8.000,00'
• casa lIlv, c/100m" (Rua ClIvia Pradi - nDU - Pr6x. Cond. Azal�)/A$ 55.000.00 ·Aceita T.Ir.no ou Parcelar·
• casa lIlv. c/ 130m" (FlIa Elpldio M,...... - Pr6x. CoI6g1o Giarclri Lenzl) - A$ 38.000.00 ·Acelta T.rr.noICarrolP..celar·

·

APARTAMENTOS
• R••. AmIzade (2 q�. + g..agem - bloco 2 - 3° andar) - R$18.000,OO + 285,00 phlll. CEF - ·Aceita carro at6 R$ 0.000,00:
• R••. AmIzade (2 qtoe + garagem - bloco 2 - 3D nar - A$ 18.000 + 208.00 pImi. ·CEP- ·Aoeita p..celar/carro·
• Ed. SdlIochet c/158m" (1 aulte + 2 qto. - CÔZlmamontada) - A$ 50.000,00 + Fhane. CEF ·Pr••taçio R$ 301,20 + 8 anOs·
• Ed. Argua (cobertura Duplex em altlaaino padrloo - Toda mobilada + blblot.caIb.zmo.1ar.ira••te) - R$ 180.000.00
• Ed. CervallO c/184m" (1 suite + 2 qtoe - Ml1I.1a .mbutIdos) - A$ 70.000,00 + Flnanc. "Troca pl apto BaI ..C8mbori((,
• Pr6dlo.m conetuçio na Na da CEF - Apto. c/ 2 • 3 qtoe + 1 ou 2 garagen•. Entada + F1nanc. dlr.to. Enhga jurho'06

TERRENOS
• Terreno c/ 27.675111" (AMIZADE - Terr.no pl lndú8tia - Tolalment. plano) - R$ 350.000,00 ·Aoeita Parcelar/Carro.'lml1lels·
• Terreno c/ 801m" (Condanlnlo Azal4lu • 4araguA-E.querdo) - A$ 32.000,00 ou ·Aceita carrolTeI.tonelParcelar"
• T reno c/ 737 m" (Rua P.dro Frfll'ldcen - Pr6x...liga rodeM6ria) • San.nle aoeita permutar pl pr6dlo
• T reno c/1.700 m" lila da Rgueira - Pr6x. Ponte Nova daW.g II - R$ 35.000.00 oU ·pare.lado·
• T reno c/302m" (Jarclm Cenlitn6rlo - Aolado daW.g II) _.R$ 12.000,00 ou ·Pareelado·
• Terreno c/ 80Sm" (Rua �oe lmigr.,t•• - Ace..o da F_,Idad. ·FER.r) - A$' 15.000.00 ·Acelta P..ceIar/Carro·
• T.rr.no c/12.725m" (Schro.d.... 1.500m.da .Av. cast.1o Branco) - R$ 20.000,00 ou ·Pare.lado·
• T.rreno. c/ 750 • 1.000rn" em Schr.oedar (Rua Valenln loz: - Pr6x. Cd6g10 MllJ.'eI Couto) - Rl 8.000,00 ou ·Pare.lado·
• T.rra"lOi R••ldtndal HtlTlque BehI� (próx. Sallo Amizade) - A parir d. R$ 10.000,00 ou ·Pare.lado·
• Terreno. Lot.lITI.n� Pluera I (lila da Rgu.ira) - Ap..lr d. R$ 8.000,00 ou .ntrada R$ 2.000,00 + saldo parcelado
• Terreno. próx. FORUM (Rua 172 - Artlu Glmz "Lado Dir.ito·) - R$ 35.000,00 ou ·Parcelado.•m at6 10 X'
• Terrenoe Lot.lITI.nto G......m (Santa Luzia) - A p..1Ir de R$ 7.000,00 ou Entada R$1.500.00 + Saldo p..celado 50le

GALPÖElC!iACARAS
.,

Galploo c/ 800m" + casa AI. c/ 233m" + T...reno pI.-,o c/28.540fn0 (Santa Luzl8-C.nto) R$140.000.00 'N.gociáteis·
OI6cara c/1.0.000m" (Eslrada Garibaldl- 15km do cenlro - Naoent.. + Ca.. anligIL R$ 80.000,00 'Negociáteis·
Ol6ca-a c/110.000m" (Estrada Garlbaldl - Ribeirlo do.H�roe - 12krn do cento - R$ 20.000.00 ·Aeeita eua·

Ol6ca-a c/125.000m" (Rib.irlo Gr..d. - Pr6x. N.,eu - casa alv. Ra'lChoeIÁ1J.18 própria) - R$ 120.000.00 'Pareelado'
,006ca-a c/1.840.300m" (R.lor..tado com 400.000 .itoe - Pr6x. 8D SaI'to da C.I.se - Sdlroeder) - R$ .150.000,00

I Ol6ca-a c/ 05.000m" (Sdlroeder - Br�o Sul - can ClYalrand'los - Toda.pI_) - R$ 45.000,00 ·Aeeita Parcelar·

Nlci perca .sta oportlnidad••_-- R.aidtncial "HIIrrl liarci....dl" Próx. Malhas Malw•• (200mts após)
• Esllo tl1XllimeilGermlrico
• 2 aparbmentoe por .,..dar

Prazo d••nhga Prtçoslxad08 at6 13 d. oullbro d.1005 (.m r.ais)

À VISTA

PLANO 12

• 2 CJl..t08+ hulte +g..agllTl Blocos T.mpo
.. Porteiro .letrOnlco.'Play-ground

R$ 25.000.00

R$12.000,OO + 12 x1.333,OO (FIXO)
• O 90c0' d. apartamento. 1,2.3 10m.... PlANO 100 R$ 8.000,OO+100X300,00
• Uma dura.queira pl bloco 4, 5. 6 13 me...

• Ar.a total- 112m" 7,8. O 18m.... Aceita-se na entrada: carrohllotolt.l.fon./parcelar

08S,: Ser' aorl8ado .nh oe 53 compradores - 1 (um) APARTAMENTO aurrADo (apto. It' 54 - Soco O)
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Cla�iflcados de
,

ANUNCIE NOS CLASS�FICADOS
DO JORNAL CORREIO DO POVO

� 371-1919

AAUTONOVO.

VEI'C.U'LOS.

.

Escort Hobby completo 95 prata RS 4.300:00 + 14 x 640,0.0
Uno ELX completo af - 94 verd8 � 5.550,00 + 36 x 224,00
SantanaGL 87 chumbo

.

R$7.000,OO
Monza Classic (c/dr c/ dir) 87 cinza R$7.600,OO

/

R$5.900,oOUnoCS (gasolina) 87 vermelho

UnoCS 89 prata R$6.500,OO
Cl'Ievette SL 86 vermelho ÀS4.300,OO
Chevette SL 84 bege R$3.900,OO
Fusca 1300 76 dourado R$2.100,OO
Fusca 1500 72 branco R$2.500,OO
Chevette SL. 74 azul R$1.500,OO
Corcelll 78 bege R$1.500,OO

MOTOS

XlX 350. 87 branca R$3.000,OO
XlX 250 (1 carburador) 85 preta R$2.500,OO

R JlIltJ.ILLE ?JJO ForJEHX,O-FI�/11:i/� 97�9753

R89.t�

1+1
-

MenegoHi Veículos

. Planos 50 e 60 meses
. \

Cons6rdo Nacional Volkswagen e Arna,uri
Ni.o perca tempo. e venha fazer sua inscrição,
na maneira mais fácil de conquistar o seu vai -
culo.

!\me 047- 3710499

�HONDA
Comércio da Moto Ltda.

M010 ANO . COR

XLUSS 9Y93 Vennelha

XLUSS 88188 Vermelha

C(;I25 89/89 Preta

CB400 82/82 Preta

CG 125 ntan 94195 VeJ:'IIlelha
CG 1251bday 94/94 Vennelha

CG 1251bday 92/92 AzUl

CG 1251bday 9V91 Azul
,

•Motocicletas "OKm" 50% de entrada

saldo em até 12pagamentos. '

• Cons6rcio de CG 125 Titan, XL 125 S CBX200,
NX2()0,XR 200,NX350 em

50mellS!llidades, consulte.
RUAADÉUAFlSCHER,239 - FONE (047) 371-2999

JARAGVÁDOSUL-SC

91va�CL � .95

T.� � �m� �

OoIGL ,-wnlameL -: -III

s.n.n.GL2000__ .:__•••••_ ••__.betIe ...._._•••••_ .•_._•••••__•••_ •••__••••_ •••••_..

ÜIOS. ...f"IG... ..;.._..OI

ÜIOcs. � ___..

00Ia.. 1lnl1IDO.. ...

DeIAIIQh.. �_.;. ......
OoIa.. JINnoo.. ___

DeIR-.GuIL
.

____
......GLs.. wnlameL

.
__

OoIGTS. ------ noo.------------------:.II

91n1e01.& .....61
Mona CIeeIIc.

,.
.

JIoIdo..-------------:..-- 1I1

�� bnumo._ �--.--------------1I1
00IOL- ."._1IIQ. __

�---------------�.�-----------------------
DeI"'-YGL --..........-----------.....-----...------116
"'*nIo. ...bep ___
......IL ...IIi

a....& •• .83.
_____ . -.á3

.......I;o------......--�---,--------....83

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

.

A Menagottl lanp pra você a.malhor prornoçio da

peças originals do ano:
IIPROMOPEÇAS. II

.

UGUE AGORAOU VENHA VlSrrAR-NOS!
Menegotti Veículos
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CORRDODOPOvo-4 CLASSIFICADOS DE. IMÓVEIS Jaraguádo Sul, 15 denovembro deI99!

CONSUMIDOR E FORNECEDOR
Mais, que uma rima, uma solução

dos classficados do
CO,RREIO DO POVO

para gerar negócio

Im()biliária""'-::-4lJa

Menegotti
VEJA SÓ ESTAS OFERTAS
CASA NO BALNEÁRIO DE CAPRI

Ótima casa em alvenaria com órea de l13,39m2 (terreno
com 357,00m2) contendo Ol sulte. 02 quartos, sala, cozinha,
dependência de empregada, 02 banheiros e garagem.

Valor RS 55.000,00. Aceita-se permuta por apartamento em

Jaraguó .

. CA�A COM 350,OOm2
Localizada no bairro Vila lenzl contendo 02 suítes, 02 salas,

, solo de jantar, cozinha, lavanderia, dependência de empre
gada e 'garagem para 02 carros.

Terreno contendo 900,00m2• Valor RS 100.000,00

VALE A PENA CONI=ERIR
AV. MAL DEODORO DA FONS((�lt 855

EO. MDUGOTTI . 1" ANDAR· SAlA 107/108
FONE: (047) 371-0031 . JARAGUÁ DO SUL·· SC

Tudo em mãnnOr8 e granito. soleiras.'pias. tampos de bal
cões e 'mesa. Túmulos. 8C8baßllN1tos em geral
ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

BR-280 Km 60 (Antiga instalações da Marmoraria Prüsse)
Guaramirim - SC - Fone: 73-0162

Fábricade Calhas

SCIIOCIE!
110NE (047:1)

:J7:J-():J25

Industriais
eResidenciais

,

Rua Athanásio Rosa, 1645 - Guaramirim - Santa Catarina

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

\
, MATERIAISELÉTRlcos-HIDRÁULICOS

TUDOPARAVOCÊ CONSTRUIRDESDE AFUNDAÇAOATÉOACABAMENTO

11111111.1111__••11.1111111.1111111

CENTRO-Em VlLANOVA-
.

VILA NOVA - Excelentes VLA
frente a ,APAE - Casaem lotes financiados em 10 Terrenocom BAEPENOI-

João Franzner-

Csa em alv.nria lotesOom 15.00
c/250m2• alvenar:iàc! meses - Próx. a Fórum e 1.395,OOm2- Terreno cl metros de frente

RS 85.000,00 181 ;0011'}2
ao Breithaupt próx, Javel R$ 490;40m2 450.0�ZR$

70.000,00
. 15.000.00cadab.

'ALANOVA- Waller MaIquaIdI • NOVA
Casa<i'Je CENTRO - Apto. Edit. Terrenocc/ BRASíLlA-

alvenariac! Jaraguá - Suíte, 2 qtos +
3.700.00nI' • pm.

Terreno·c!Catume SáIImII.

215,()()m2 dependências R$ 65.000,00 'rellle plWaller
3.411 ,50m2MaIquaIdI 4m 30.00

RS 90.000.00

CENTRO - Excelente lote RUA JOINvILLE

343.ÓOm2• Casaem cl 740,OOm2 - prÕX. Ed.
- Excelente

terrenomedindo Noroscki -

fundos da alvenal'iia c! Carvalho - R$ 60�OOO,OO 1.400,OOmz c/ terreno c/:JARAGUÁ piscina. cl 30m de frente-
FABRIL

235,46m2 . RS 120.000,00
392,OOm2

Casaem
alvenaria c/
90,OOmzR$
30.000;00

BarPada casa

em alvenaria c/
03 qtos.,
Apenas

.RS 28.000.00 '

CENTRO - Ed. Karine -

Rua João Picolli, 473 -

.
APto. cl2 quartos, demais

. dépendências R$ 40.000,00

Terreno de

esquina cl'
579,OOm2

Terreno c/
733.00mZ -

Edificado c/
prédio comercial•

....

..1 �
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 285 --iS (047) 372·2679 e 372·3139

- Excelente
terreno comerci
ai c/ casa em '

alvenaria por
apenasR$
55.000,00
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.Gente& Informações
VIDA ROTÁRIA

Encontro no R. C. de Estreito

Florlan6poHs/Novembrol9S - Foi na noite de 6-11-95,
no Rotary Club Florianópolis-Estreito, no Continente, que
foi tomada esta foto. Na mesa principal, da direita para a'

esquerda, o comp" Hélio Freitas, Gov. 93/94, o secr. Paulo
RobertoMay, o presidentePinheiro eo visitante, ex-comp?
do clube, capitão, ex-Comandante daEscola deAprendizes
de Marinheiros da capital catarinense e atual capitão dos

Portos deMinasGerais e atual integrante doRotary Club de
Pirapora, MinasGerais.
A sua visita foi assinalada de muitos abraços pelo retomo

ao clubedo ex-valoroso eompanheíro, hoje servindo nas alte- Deise C. Cõrrea
rosas mineiras, Cumprimentos ao companheiro Roberto
FerreiraMorgado. (E.V.s.)

_l.__
No dia 23 de novembro, quinta-feira,
às 23 horas, show com uma das
melhores bandas de pagode do Brasil,
GrupoMolejo naM�akech. Você '

pode adquirir seu ingresso antecipado
por apenas R$ 10,00 no Quick Dog,'
Sorvetão, Center Burger, Bariloche,
Hobby Vfdeo News 11, Kibarato 1,3"
Dimensão e tamblm na Marrakech.

No dia 17 de novembro, às 23
horas, tem Banda Fle�e lia
,Marrakech.Multa gente Já

estava com saudade da banda,
que fez seu último show na

Marrakech em novembro do
ano passado, quando teve um

público de quase duas mU

pessoas.

BLACK WHITE OfElECE CURSO DE MODELO E MANEQUIM
o destaque da foto Ipara
os alunos do curso de

-

modelo e manequim do
centro de estética Black
White. Interessaâos

podem participar do
curso, que I oferecido
para adultos e crianças
acima de 4 anos. No curso

'

de modelo e manequim'
você tamblm aprende

noções de dança, teatro e etiqueta. Além desta opção, a Black White
também oferece bronzeamento e ginástica sem esforço (1" sessão grátis) e
massagem.

Sábado, 18, acontecea
escolha da "Garota

EstudantiV95" no

PavilhãoMunicipal
ManoeldeAguiar em
Guaramirim, às 22
horas. Ingressos

antecipados podem ser

adquirúJos nos colégios
ou em Sérgio's Cabelei
reiro. Confira a beleza
de cinco das garotas

participantes!

Sônia SadzJnsld

Van",a OIto

.

Xalana latahy

VENmADORES
DE TETO

AARTE
DE

DECORAR
ADQUIRA BELEZA E QUALIDADE

PELO MENOR PREÇO!
PRESENTES.

�/',
I

ESeOU-IA
JA O �UI

RuaDomingos daNova, 154 (ao TELEVENDAS.
lado do sinaleiro da Reino/do

Rau). Jaraguá do Sul- Sc. (047) 372 - 1.8QO
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ARTEINAUGURAÇÃO

Pontes novas resolvemproblemas OCRlumodificaprojetopara ter
','

. h S h âe
maiornúmero de colaboradores

,com as enc entes em c Toe eT Blumenau/Jaraguá do Temporada Artística de
Sul-AOrquestra deCâmara Blumenau e divulgação do

de Blumenaumodificou seu nome da pessoa ou empresa
projeto "AdoteumMüsico", nos programas de todos os

para que mais pessoas Concertos realizados pela
possam fazer colaborações. Orquestra durante a

O projeto, criado em 1986, TemporadaArtística;
temcomoobjetivoarrecadar 3 - Categoria Ouro
recursos para suprir Doações mensais acima de
necessidades primordiais da R$ 500,00. Benefícios: o
Orquestra e conta hoje com integrante dessa categoria
um grupo de índüstrias, será "TItular"deumdosCon

comércios, hotéis, certos da série anual da

prestadores de serviços, OCBlu durante o ano de

órgãos governamentais e 1995 no Teatro Carlos

pessoas físicas. A cada Gomes e receberá 100

doação será dado um recibo ingressos para o referido

quepoderäseruãlizado corm evento e mais 10 ingressos
dedutor no cálculo do, paracada um dos concertos

Imposto deRenda de acordo daTemporadaArtística;
coma 1ei vigente. Categoria Especial -

ComoparUdpar Doações feitas através de

1- Categoria Bronze - prestação debens e serviços,
doações mensais entre R$ em forma de cortesia ou

50,00 e R$ 300,00. doação de mercadorias.
Benefícios: 6 ingressos Benefícios: os mesmos

para todos os Concertos da direitos dos integrantes das

Temporada Artística de . categorias Ouro, Prata e

Blumenau e'divulgação do Bronze, proporcionalmente
nomeda pessoa ou empresa aos valores da prestação dos
nos programas de todos os bens e serviços.
Concertos que a OCBlu Apresentaçio em
·realizardurante a Temporada Jaraguá do Sul
Artística; No dia 18 de novembro,

2 - Categoria Prata - às 20 horas, a Orquestra de
de Música e Belas Artes do

doações mensais entre R$ CâmaradeBlumenaurealiza
Paraná.

300,00 e R$ 500,00. um Concerto .que será
Beneficios: 10ingressos para apresentado no antigo eine
todos os Concertos da. ma deJaraguá do Sul..

SChrOeder - No último concedida em abril deste ano

sábado, 11, foi oficialmente

inaugurada e entregue' à
pelo governador do estado,
Paulo Afonso, com a

interferência dos deputados
estaduais Ivo Konell eGeraldo

comuni- -----

dade a

ponte José

Lenzi, no

bairro •

Schroeder l'IVIDAfIJ �
I. Com um fJfJ/JIItIt4#
custo de "--"------"".........-

aproximadamente R$ 25 mil,
esta ponte foi con,st_N(da em

parceria pelo gQYer.DQ',rlQ
. """;:0:"""". '"

Estado (70%) e pFe(�i��.tnu- , que, com essas obras, terão
nicipal.<JO%)." )Ii/'inôi�o mais .segurança e tran

reivindicada pe.I.�.' comuni- quilidade, quando ocorrerem
dade, esta: obra resolve os chuvas fortes.

problemas que ocorriam a Reconstmçãq_
cada enchente ou enxurrada,

'

Também como objetivo de

quando muitos moradores ofere-cer segurança aos

ficavam ilhados e o sistema moradores dos bairros Duas

Mamas, Rancho Bom, Braço
doSul e Tomaselli, a prefeitura
municipal, através de sua

secretaria de Obras iniciou na

Werninghaus, na qual esteve
presente também o secretário
'de estado da Seduma,
Ademar Duwe. Os saldos
destes recursos estão sendo
utilizados na construção de 10

galerias de concreto armado
nos bairros Bracinho, Centro,
Rancho Bom e Duas Mamas

viário danificado, ' ','

'

<;;'->'r+:fi_\t .",';',:
Os recursos i,iberädos� num

total deR$ 50mil provenientes
do Tesouro Estadual, foram
autorizados em audiência última semana as obras de

MÚSICA

reconstrução das Pontes Rio
Velho e Tomaselli. Aprimeira,
com 10 metros de extensão e

7 metros de largura, no bairro
Rancho Bom, evitará que seus

usuários tenham que fazer um
desvio de mais de dois

quilômetros, que atualmente é
a única alternativa de acesso

ao final daquele bairro, onde
existem diversas empresas e

o ''Pesque-Pague'' de trutas,
muito visitado por turistas da

região da Amvali.
Outra obra, a ponte

Tomazelli, que terá 30 metros
.

de extensão e 10 metros de

largura, será construída em

substituição da antiga Ponte

Baixa, levada pela enchente de
fevereiro deste ano" quando o

município de Schroeder foi
duramente atingido: Estas
duas pontes também serão

construídas em parceria entre

os governos estadual (70%) e

municipal (30%)�

Pianista e violinista jaraguaenses
fazem· duas apresentações naSear

kendaU, William Starr, Yasuki
Nakamura, Cristophe Bossuat,
Paulo Bosísio, entre outros. Em Tem participado de vários

julho deste ano participou da XII cursos de aperfeiçoamento,
Conferência Muadíal doMétodo tendo aulas com grandes mestres,
Suzuki, realiZada emDublin, Irlan- tanto na área instrumental',
da. Atualmente é aluna da profes- quanto na' área. da pedagogia
sora Simone Savytzky, e atua musical, Participa anualmente do

profissionabnente como profes-
.

Encontro de Professores de Pi
sora de violino no Colégio ano, em Curitiba. De 1980 a 1984

Currículos Evangélico de Jaraguá, foi professora de Iniciação Musi-
.

AdrianeMara Fischer - Natu- professora de violão, regente de cal eHistória da Música na Escola
ral de Jaraguã do Sul.jmcíou seus coral infantil e 1° violino na de Música Villa-Lobos, em

estudos musicais através do Camerata da Sear. I Joinvile; professora de ftauta
violão popular. Posteriormente VAniaD'Aquino Pinho - Natu- doce no Conservat6rio
dedicou-se ao estudo de violão" ral de Jaraguá do Sul, estudou no "Professora VanyKnoU". De 1980
clássico e violino da Sociedade Conservatório "Professora Vany a 1990 foi diretora da Escola de
CUltura Artística de Jaraguá do Knoll", em Joinville, no qual Música da Soar, exercendo parale
Sul. No ano de 1992 graduou-se concluiu o Curso Médio de Piano. lamente o cargo de professora e

em licenciatura em' müsica na É formada no Curso Superior de onde permanece .lecionando até
Escola de Musica e Belas Artes Instrumento (plano) e hoje. Como atividades artísticas
do Paraná. Participou de diversos Licenciatura Plena em Música, citam-se reeitae entre alunos e '

cursos e seminários com renoma- onde teve como opção instru- professores dás referidas escolas
dos professores a destacar: Jobn mental a flauta-doce, pela Escola de música.

Jaraguá do Sul - Nos dias 19
e 22 deste mês, a violinista
AdrianeMara Físcber e a pianista
Vânia D'Aquino Pinho se

apresentam na Sociedade Cultura
Artística (Soar), às 20 horas. No

programa estão Beethoven,
Mozart, Jules Massenet, Béla
Bartök.Heitor VillaLobos eWH.
Potstock.

PROGRAMA
E. Aguiar
J. Brahms

- Quatro Momentos Musicais
- Valsa.
- Dança Húngara n° 5

V. Montl - Czardas .

Tom Jobim - Luiza
Astor Plazzolla - Buenos Aires Hora Cero

- Melodia em Lá Menc;>r
- Inviemo Portefio
- Lo que Vendrá

VIIJoido - EI Choclo

Gardel-Lepera - Por una cabeça
M. Rodrigues - La Cumparsita

. I
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Polícia fecha,duas casas 4e
/

prostituiçãoeprende os donos

FISCALlZAÇAO

J araguä do Sul/Gua
ramirim - Em uma ação
conjunta,
reunindo
as polici-

.

. as civil e
militar de

Jaraguá
do Sul e

DIIOS lOSOS

1I011l1llOS

IolOm
IlIlenlllodos Um ocidente na segunda-feira;por volta de 11h30min,

congestionou o trânsito da rua Arhtur MUller, prôximo a

antiga rodoviária, poralgunsminutos.A Saveiro,placas JK-
0090, de Jaraguâ do Sul, da empresa Menegotti Velculos,
conduzida por JerryAdrianeMorais, atropelou o servente

JoãoAntônioXavier, 18anos, que transitava de bicicletano
sentido contrário. Segundo Morais, o ciclista teria

atravessado afrente do veiculo.

Guarami-
rim, foram fechadas na sexta-

feira à noite, duas casas de

{X'ostituição, que funcionavamna
. BR-280. Além dos {X'oprietários,
foram detidas duas menores que
trabalhavam nas casas.

Indiciados
Luis Sérgio SimeettMaia, 38

anos e Antônio de Moura, 25,
ambos responsáveis pelo fun
cionamento do BarNikitta, estão
presos na cadeia pública de

Jaraguä do Sul. A menor M. S.,
de 15 anos; foi flagr'ada man

tendo relações sexuais com um

dos clientes. Ambos serão

indiciados por explorar {X'0s
tituição demenor emanter casas
de prostituição, "Só em Jaraguá
do Sul, a polícia tem mapeado
onde funcionam, pélo menos,
mais três c8sas",.garante a dele

gada Jurema Wulf, acres

centando que na região existem

aproximadamente oito pros
tíbulos.

Em Guaramirim, ° delegado
A1civandroEspezim prendeu em
flagrante Simone Feliciana Me
nezes Borges, proprietária da
boate M� Love. Outramenor, T.
P. S., 17 anos também foi fla

grada trabalhando na boate, que
está fechada pordeterminaçãoda
justiça. Os proprietários das
boates poderão pegar de dois a

cinco anos de prisão,
A blitz em boates faz parte da

"OperaçãoCentopéia", realizada
nos estados do Paraná, Mato
Grosso do Sul, Rio Grande do
Sul e Santa Catrina, entre a

políciacivil,militar eReceitaFe
deral.

VELOCIDADE '

Motoristamata pedestre na rua Joinville
JK-3777, de Jaraguá do Sul, tra
fegava no sentido bairro/centro,
quando atropelou as innis Ivan

dira, de 24 anos e.AngelitaMen
des, 27 anos, que está no hospital

.

com fraturas no baço e costelas.
Ivandira morreu no local. O
bafÔmetro apontou 0.8 de álcool
no sangue do motorista, cons
tatando embriaguêz.

Depoimento
No depoimento a polícia,

. Rocha afirmou que tentou desviar

Jaraguá do Sul - Um acidente

grave namadrugada de domingo,
às Ih30, em frente ao salão Líder

Club, teve o saldo de uma pessoa
morta, outra internada na U.T.I
(Unidade de Tratamnto Intensi

vo), do hospital São José, e três
carros danificados. A colisão
aconteceu na hora de maior fluxo
de pessoas que estavam saindo da
boate.

O comerciante Valdir Rocha,
38 anos, condutor daD-20, placas

de uma pessoa, quando atropelou,
no acostamento, as pedestres. A
D-20 também atingiu um Woslk

wagen e umMonza, que estavam
estacionadOS. Rocha pagou uma

fiança deR$400,00 e foi liberado .

De acordo com a deiegada
Jurema Wulf, responSável pelo
caso, o indiciado�derá, em
iberdade, por lesões corporais,
<ireção perigosa, embriaguez e

homicídio, podendo pegar de um
à tlês anos de detenÇão.

·CONTA-CORRENTE·
.

T

.

" Redatores doEstelionato épreso aplicando golpe em iaragua , _

. JN sao presos
em flagrante

Jaraguá do Sul - O este

lionatárioMárcioMário Notli, 25
anos, foi preso em flagrante,
sexta-feira passada, quando
tentatava aplcar um golpe no

supermercado Vitória, em Jara

guã do Sul. O estelionatãrío
encontrou documentos pessoais
de Jerson Deliz, em Barra Velha,
e abriu uma conta-corrente na

Caixä Econômca Federal, em
Corupã, retirando talões de ehe

qúes e cartão de crédito.
Nolli comprou mercadorias no

valer de R$ 800,00, solici-tando
a entrega à domicílio. "O gerente
nos comunicou e um comissário
se passou pelo entregador,

predendo-o em flagrante", afuma
a delegada Jurema Wulf, a

crescentando que ele já tem

passagem pela delegacia de

Jaraguá, pelomesmo crime, "mas
ainda não foi julgado", lembra a

delegada. Além do supermercado,
mas duas lojas foram lesadas:
Berber Calçados e Lotérica Ja

raguã,
NaBeberCalçados, Nolli com

prou, entre camisas, meias, luvas
e calções, mais de R$ 1.300,00.
"Ele se apresentou muito bem",
ressalta a gereute da loja 2, Cleusa
de Fátima da Silva Xavier. Na.
Lotérica Jaraguá, o golpe ultra

passou à r$ 500,00.

Jaraguá do Sul - Polícíais
prenderam em flagrante, na ma

drugada de domingo, os reda
tores do jornal Jaraguá News,
Marcos António Rosa. e Marceló'

.

Manerich. Eles estão sendo
acusados de destrUir o semáforo
da rua Reinoldo Rau, e ainda de
furtarem uma cadeira no Smurfs

,

Lanches. Segundo os próprios
indiciados, ambos estavam bêba
dos. Eles irão responder inquéritp
policialpor danos de bem pdblico
e vandalismo.
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Criciúma precisa da vitória

paramanter chances no "B"
Cridúma - Só a vitória

interessa para a equipe do

Criciúma, hoje à tarde, contra o
Juventude, no estádioHeríberto
Hülse, para manter as chances de

,

cooquistar
'

o título do

grupo "B", Tri,,.· I./Ó
e garantir

!ll!!�!!!1111l�:::::::::::::::::::�111111ir:'"
....

EQUIPE JOGOS PONT'OS EQUIPE JOGOS PONI'08

1° Botatogo 7 . '17 l° Goiás 7 13
2° Corinthians 7 16 2° Santos 7 12
Grêmio 10 16 3° Atlétic<rMG 7 11

4° Palmeiras 7 13 F1umineme 8 11
5° Guarani 6 12 5° Vasco 7 10

Bragantino 7 12 6° Inter 7 8
r Juventude 7 I 10 7° Sport 7 7

Flamengo 7 10 Crici1Úna 7 7
9° Vitória 7 8 São Paulo 7 7
10° Cruzeiro 7 5 10° Bahia 7 6
11 ° Paysandu

'

6 4 Portuguesa 7 6
12° Paraná 7 3 12° União S; J. 7 4

Ct.rmilthõ.s ",,60CMP'" d. 011100"""" .", 6,1 s.guruloB

SUPER TRUCK

"Maquinas do asfalto"
chegam em dezembro

,qll. v.nt.,
oss.lsJIJIOS ,

uma vaga
no quad
rangutar
final do qll.f./om
catnpe<JWo
Brasileiro. O "Tigre" que vem de
uma derrotá para o Palmeiras,

. soma sete pontos em' sete jogos;
seis a menos' do que o líder do

grupo. A equipe catarinense

'depende de outros resultados,
além de vencer todas as partidas
que faltam para brigar pela vaga.

Aproveitando o feriado nacio
nal, hoje à tarde também.jogam
AtlétiCo Mineiro e Grêmio, no
Mineirão e Paysandu e Interna

cional, no Pará.
O Grêmio realiza sua pe

núltima partida pelo Brasileiro
,

antes do Mundial Interclubes.

1995, no Brasil. "Além do país
ter um grande número de

campeões no automobilismo,
eXÍ$tem aqui inuitos�onei
ros que percorrem.as estradas.
P�r estes motivos, esperamos
atrair um bom número de

'torcedores", destaca o campeão
Borgudd, acrescentàndo que nas

'

provas realizadas na Emopa, o
público médio é de aproxima
damente cem míl pessoas.

Os ingressos do Mobil Oil

�upere Truck comprados
anteeipadamente, pelo telefone

8�0-2722, custarão R$ 20,00
para os dois dias. No dia das

provas, custarãoR$ 25,00.

Porto Alegre - Está previsto
para o próximo dia 22, no porto
de Vitória, Espírito Santo, o

desembarque de dezoito cam

inhões de corrida, que participam
de quatro provas, em dezembro,
no Rio Grande do Sul e Goiás,
da European Truck Racing. As
provas serão de exibição, nos
autódromosdeTarumã, emPato
Alegre, dias 2 e 3, eGoiânia, 9 e

10.
Os pilotos qge participaram.

desta teinpotã(Ía, que já tem seu

campeão; osuecoSlim Borgudd,
que dirige um Mercedes-Bens

Escolinha defutebolabrirá em Corupá ::!!!.;;:,:: ;!::�
ADI/São Luís

HojeCerinthians 2xI Internacional
Grêmio 2xI São Paulo
Vitória 1 xO Vasco

Botafogo 5xO Atlético-MO
Pallneiras 2xO Crich1ma

Paraná x Santos
Cruzeiro 2xI Unilo Sio Solo

Paysandu OXO Fluminense

Flamengo 2xI Goiás
Guaranj 3xI Sport

Bragantino 3xO Bahia
Juventude OXO Portuguesa

Cricidma X Juventude
Atlético-MG x Grêmio

PayslUldu x Internacional

Sábado

Goiás x Botafogo
União S. J. x Pabneiras
Grêmio x Crici1Úna

·MENINOS DEOURO·

Festival de
handebol

Jaraguá do SW - A esco

linha de futebol "Meninos de

garante o 1°

lugarno futsal neste mês

Ouro" ampliará suas ativida

des, a partir desta quinzena, em
Corupá. -O professor Carlos
Alberto começa o trabalho de

.preperação de atletas, visando
preparar aluàös para clubes de
São Paulo. "Só para o próximo
ano, três atletas da escelinha de
Jaragoá do Sul, disputam a Tàça
São Paulo infanto-juvenil, pelo
São Paulo Futebol Clube",
ressalta O treinador, acrescen
tando que o local ainda não foi
definido para os treinamentos.

Sede

Jaraguá do SUl - A PME

(Fundação Municipal de

Esportes) de Jaraguá do Sul,
definiu o prazo final para as

inscr:ições do I Festival Munici
pal de Handebol: 21 deste mês.

O festiiVal, que acontece dias
25 e 26 destemês, deve� reunir

praticamente todas as equipes de
escolas municipais, estaduais e

particulares de ensinõ, nas

categori� mirim, infantil, in
fanto e juvenil.
O congresso técnico que

definirá as chaves' e jogos
acontecerá às 17 horas do pró
ximodia 21.

Jaraguá do Sul - A equipe
de futeliôl de salão da ADJ/São

It.uíslDarpe, de Jaraguá do Sul,
garantiu aprinleira colocação na
terceira fase ao vencer oLic )XX'
seis a três e oCuritibano, por oito
a zero. eo.n esta classificação,
a Associação Desportiva Jara

goá sediará nos dias 23, 24 e 25
deste mês, a fase final, com as

equipes do Lic e Astel de

Florianópolis e AABB, de

Cbapecó. Os jogos acontecem no

ginásio Artur Müller.
O vencedor do quadrangular

define o campeão desta tempo
rada, até 16 anos.

Escol;". "M."i"os IÚOuro''jtí co"'" to", lfUIis IÚ c.", lIlullOsFm Jaraguá do Sul, a "Me-
.

ninos de Ouro" está desde 19�4
investindo em garotos e garotas,
que contam com toda a

assistência médica ambulato

rial, orientação nutricional,
além de preparador físico e

massagista. Com sede própria -

estádio do Botafogo, na Barra do
Rio Cerro -, a escolinha dispõe
de uma intra-estrutura que
atende as necessidades dos
atletas.

O treinador Carlos Alberto
deverá selecionar mais atletas

para ingressar em equipes'de
São Paulo e Paraná, onde

m�tém contato com dirigentes
de vários clubes.
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COPASANTA CATARINA

Quatrojogadores são dú�idas
para apartida de hoje à tarde

Jaraguá do Sul - Todas as A superioridade dos canorStas
categorias que ainda estão na do Canoken também está na

disputa do Estadual de Canoa- categoria Turismo. Os três

gem, são lideradas por canoístas primeiros colocados; Ademir
da equipe Canoken, de Jaraguá do Reggert, Odilon Manske e Jülio
SuI. > Roberto Rodrigues, com 87,85 e

Na categoriaWavemasculino, 56 pontos, respectivamente,
Ademir Klemz, dê Jaraguá, soma

:

integram a equipe de Jaraguá do
77 pontos, contra 68 de Paulo Sul.O título desta categoria já é

Vieira, segundo colocado. Uma
.
de Jaraguã do Sul.

,

vitória n;l 7·' e penúltima' etapa,
'

N.a EspeciaÍ, também três

que acontece em Benedito Novo, jaraguaenses lideram a tabeia de
no próximo d:ia 26,' garante o classifIcação: José da Costa; que
título antecipado para Klemz. precisa apenas' de um terceiro
GilmarBaade, com 64 pontos, de lugar em uma das etapas para
Sehroeder, precisa vencer as duas garantir o campeonato, Argemii'o
etapas que faltam e ainda torcer Homburg e Edson KIemz. Nesta

. para Vieira e Klemz não categoria, que conta com catorze

Definidos os quatro semifinalistas =�""fic"coo>oUtulo :;::::;,_frês c.ano!stas são do

JaragDádoSuJ-Arodadado' ficou.eBletro SomMendonça.A apartirdas 19h3Omin.Aequipe Biumeno» é camoeã na Wave
finai de se semanda passado, de- lanchonete Schao-Lin também da lanchonete Schao-Lin joga r
tiniu os quatro semifinalistas que conseguiu se classificar depois da com a Metalúrgica Hame e a

disputam duas vagas para a final vitória sobre as Duas Rodas: 5 a
.

LecimarMalhas-enfrenta o Posto
do 130 CampeonatoMúnicipal de 3. A maior goleada da rodada Cidade. Os veneedores decidem
Futsal "Peladão". aconteceu na partida entre Posto o título deste ano.

A equipe da Lecimar Malhas Cidade e Colorado. A equipe do As premiações, oferecidas pela
garantiu passagem à semifinal ao posto aplicou 8 a 1. FundaçãoMunicipal deEsportés,
derrotar o Posto MarcoDa pór 7 a Osjoges semifínais, marcados são: troféus, medalhas, suínos,
4, mesmo resultado do jogo entre para esta sexta-feira (17)"no bolas de futebol de salão e me

Metai1irgica Hame, que se classi- ginásioArthurMüller, acontecem. dalhóes.

JaragDádo Sul-'O téarlco

Agenor Picc,ioin terá problemas
para escalr a equipe, que entra em
càD1pO hoje à tarde, às 17 horas,
contra o Ava{, no Clube Atlético

Baependi,
em Jara

guä do

SuI.Ogo
leiro Pau

Ião, o za

gueiro
Henrique,
o lateral esquerdo Márcio e o

meio-campista 'Carlinhos Marin
gá eStãI) entregues ao depar
tamento médiq).

.-/111/01.
ptHI.r6o
s.'0Pl60
/10m '/tt/II/II

"Vamos esperar algmn parecer
do DP, e só depois iremos escalar
a equipe titular", afirmou o

treinador, aeres-centando que
poderl utilizar alguns ex

júniores, como Fábio, Charles,
Remato e Alcir.
No gol, a opção seria MárCio

Ventura, que átiíou éomo '1itúIar
em Imbituba e praticamente já é
o 'dono' da camisa um. Na zaga,
as duas vagas sio disputadas entre
Omar, Alcir, Altair eMauro-Ove
�. Na lateral. e no meio-campo
o treinador DÍantém mistério na

escalaçio.

"'PELADÃO"

TreüuuJor reaJizpujopdasde t*uple no treino de ontem denianhã

Classlftcação Juventus está na segunda
A disputa da vaga no grupo A, colocação com dois pontos,

entre Joinville, Marcílio Dias, seguido de Marcílio Dias e

Juventus e Intemacional está Internacional, ambos com um

bastante equilibrada., O Jec, que ponto.
já carimbou passagem para o No grupo B, o líder é o

quadrandular final, lidera com Figueirense, com seis pontos em

três pontos em dois jogos. O dois jogos.

Canoísllls do Cara0ken dominam a temp01'flllll deste ano

SUPREMACIA

Iaraguaenses lideram o

Estadual de Canoagem

Duas categorias já definiram
os campeões desta temporada. na
Wave feminino, a blumenauense
Izabel Billardt, da equipe Clube
de Canoagem Blumenau, com 62

pontos, assegurou o título na

última etapa desta categoria. Már-'
eia e Gise Ie Vie ira, ambas tam

bém de Blumenau ficaram em

segundo e terceiro, respectiva
mente. Na categoria K-1 Ohmpi
co, o canoísta José da Costa, de
Jaraguã do Sul venceu fácil a
última etapa e garantiu o título de
1995, Somando 48 pontos, con
tra 31 pontos do segundo coloca
do, Rivo EIníIi� Biehl Jü-nior da
Alican, de Balneãrio Camborní,

ESPECIALIZADA

Auto Mecânica
Horcbers

. COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
TR,OCA DE ÓLEO POR SUCçÃO

.

RUA ALBERTO PICOLLI, 400 - ÁGUA VERDE - JARAGUÁ DO SUL - sc fONE/FAX 371-8122
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CLUBE DOS IDOSOS

Obraspodem serparalisadas
el!' 1996porfalta de recursos

Sehroeder - "Se não
arrecadarmos recursos sufi
cientes para o término, a obra
corre o risco de parar tudo". Esta

.

foi a afirmação da presid,ente do
Clube dos ,/�I_I.,,_Idosos de .,.'i.,.,

Schroeder,
Io l an d a

Cardoso
Anastácia,
referindo-

tOIl/llblllll
tOm IINJIls
d.ßSIlJmll

se ao descaso da iniciativa

privada de toda a região.
Segundo a presidente, há dois

meses, quando começou a

caInpanha de arrecadação de
dinheiro para a conclusão da
obra, mais de cem ofícios foram

.

enviados a pequenas, médias e

grandes empresas da região,
solicitando uma aju�a mínima,
"Recebemos o' retomo de duas

pequenas empresas de Schroe

der,quedoaramR$100,00eR$

Prnisilo ptmJ te,.",ilUU' "prltlill 4" clube IatI/ne,.lro de 96

300,00 cada", lembra. Hoje, nicipal investiu mais de RS 15

maisde70%danovasedejáestá mil, que foram usados para a

pronta, restando a conclusão de aquisição de cimentos, maca
divisórias e a colocação de dame e tijolos. "Fizemos a parte

. equipamentos. A prefeituramu- burocrática da obra", comentou
o prefeitoHilmarRubensHertel.
A nova sede servirá para. os

encontros mensais do clube e

tardes de lazer dos idosos com

mais de 60 anos, ou viúvos e

viúvas que estão associados.

"Nossocíubecontahoje cem 230
idosos cadastrados, que se

reúnem no primeiro doming<l de
.

cada mês, no salão da igreja
matriz", destaca Anastácia.

,

VA PEGAR O SEU!
ESTE ÉO
LINHA DIRETA.
AQUI VOCÊ

I

ENCONTRA TODOS
OS NÚMEROS DOS

,

TELEFONES DE
JARAGUÁ DO SUL

NÃO
PERCA
"tEMPO!

Para adquirir o seu exemplar basta apresentar
.

a sua fatura teJefônica domês de novembro/95
em um dos locais abaixo:

LOJ� BREITHAUPT (Barra do Ri,o Cerro)
Rua Angelo Rubini; 1163
LOJA BREITHAUPT (EletrolTecidos)
Av. Getúlio Varg�s, 2(58

LOJATEK�
Rua Joirwille, 1641
LOJA ARTEX:..SAN"ISTA
Rua .Jolnvllle, 2188

Nova sede fica
na área central
do município
Localizada na rua Ponte

Pênsil, área centralda cidade, a
nova sede do Clube dos Idosos
terá 600 m1 de obra construída,
e um terreno de aproxima
damente 1.900 m1. "Vamos
instalar a parte administrativa do
clube, cozinha, depósito e palco
para apresentações na sede",
af111IlOU a presidente, ressaltando
que, hoje, os idosos não dispõem
de uma área de lazer em Schroe
der. "Só uma sala para reuniões",
derme.

DEGRAÇA

Doações parabiblioteca
ajudam aumentaracervo

Jaraguá do Sul - Dos 1.124
títulos que a biblioteca pública
Rui Barbosa recebeu de janeiro
a novembro deste ano, prati-

.

camente todos foram doados por
usuários que frequentam a

biblioteca. "Por enquanto já
cadastramos488 títulos, faltando
registrar ainda boa parte das
obras que foram arrecadadas",
lembra a responsável pela
biblioteca, Diane Chiodini,
acreséeI1tando que a secretaria de

Cultura, Esporte e Lazer investiu
na compra de 375 novos títulos,
além da campanha da Livraria
Ana Paula, de Curitiba, em

conjunto com a Fundação Cul

tural, que rendeu para a biblio-

teca mais 261 títulos. Hoje; o
acervo total da biblioteca é de
15.270 livros e obras.

Movimentação
De acordo com Chiodíni, o

. movimento, emmédia, nabiblio

.

tecaRui Barbosa é de aproxima
damente 30 pessoas/dia, que
emprestam 33 livros, e con

sultam 74 obras literárias.
Dados da biblioteca revelam

que de janeiro até a primeira
quinzena deste mês, 7.160
clientes cadastrados já fizeram
consultas e 8.015 livros foram

alugados.
Só este ano, a biblioteca

pública já cadastrou 371 novos

associados.

OPORTUNIDADE

ClubeBeiraRiofacilita
ara compra de título
Jaraguá do Sul - Desde o.

início domês, oBeiraRioClube
de Campt> está, cadastrando
pessoas para adquirirem títulos,
com condições facilitadas de

pagamento.
Uma entrada de R$ 100,00

neste mês e outra em dezembro

já garante o cadastramento no
. clube. As parcelas deRS 86,00,
serão pagas em oitos meses. As

pessoas que entrarem neste

plano, terão o direito de
cadastrar outros dependentes.
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