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; 'Bauer é nome
r

,'que o PSDB
não descarta,
A filiação do deputado

federal 'Paulo Bauer ao

PSDB abre animadoras

'perspectivas ao partido em

, Jaraguá do Sul, que não
descarta a candidatura do

; parlamentar a prefeito.
'

�
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�

i'uventus faz uma
" j

: éssima campanha
Le vive dias ,ruins'

Criado neste ano, o Conselho

,Mwricipal doTrabalho eEmrrego
tem oferecido vários cursos. pro
fissionalizantes para, trabalhado- ,

res desempregados e maiores de
14 anos. Página12

Titulo do jet ski . Cursos dãoprofissão
pode serde Iaraguá para desempregados

.

Adeclor FerlongÚe, 24 anos,
assassino confesso, foi preso pe
la pelícía 'de Jaraguä do Sul por"
tando .cédulas falsas, num mon

tante deR$ 500,00. Foi indiciado
por estelionato. Página 9

VmíciosWodzinski, piloto de
Jaraguá do Sul, pode garantir por
antecipação o título do campeo
nato catatinense dejet ski em São
Francisco do Sul neste final de
semana Päzína 10

/
Com catorze pontos ganhos

ein seis jogos o Juventus s6 é

Illelhor naTaça Santa Cararina
,

�e o Imbituba, com treze, e o

}ernacional de Lages, que
da não marcou ponto.

\I
.

, I

Página 10 Pres�ões deR$ 85,00por 'mês .

AVANÇO

Bananicultura terá

apoiometeorológico
pora evitar perdas·
B ananiCUltOres' dé do ar, chuvas e ventos,

Jaraguá do Sul terão, já a 'essencia,is para urna pul
partir de outubro' do, ano vedzaçäo corretadas plan-

, que vem, uma mini-esta- tações. Hoje, o, serviço é

ção meteorológica que feito na base do "olhô

fornecerá, com precisão,' metro", causando prejui
dados relativos a umidade zos.

Página 4

Secretario·
.

nega Lojas contratam
criação de ínovos menos para as

cargos naprefeitura vendas de Natal
Página3 Página 5

Malweo. Gos1osa como um abraço.

Cultura dizfruta tempeso econômico

EMCASA

Faml1ias ocupam 'moradias·
,

. -,

populares no Jardim Paraíso
Vinte ,e seis famílias já prefeitura. Pela prestação

estão morando em casas mensal, vão pagar R$
construídas no Jardím 85;00 por mês 'com coni

Paraíso, com recursos promisso assínadoque im-'
oriundos do Fundo'Rota-: pede a venda dos ímöveís
tívo Habitacional e em nos-próximos 15 anos.

sistema de mutirão com a
'

Página 4
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EDITORIAL "

.

Reminiscências',A novela do Pacam
- '

Guerra e Paz: 50 anos (18)Desativado no'governo do hoje senador
Vilson KleinUbing, o Posto Avançado de

Controle Ambiental (Pacam) teve sua

reativação anunciadano fmal de semanapelo
secretário estadual do Desenvolvimento
Urbano eMeioAmbiente,Adem�Duwe,para
dia 8 de dezembro pröxímo, embora nem a

Epagri deJaraguádo Sul tenhaconhecimento
disso. Na época, Duwe era o vice do então

prefeito Ivo Konell,mas nenhum nem outro

protestaram contra o fim do Pacam.
Como consequência, todo o trabalho

investigativo, analítico e punitivo contra

empresaspoluidoras domunicípio recaiu sobre
'a prefeitura, que faz -isso até'hoje às suas

expensas e de forma artesanal se consi
derarmos a estrutura disponível. Menos mal,

que, agora, o secretário esteja disposto a

reativaroPacamdepóis deassíaarainstalação
de um escritório regional da Fatma em

Joinville.Afinal, épromessadacampanha do
ano passado feita pelo seu superior, o
governadorPautoAfonso Vieira.
Causaespanto, porém, que depois de-três

anos de tentativas frustradas do'governomu

nicipal no que tange à reativação do Pacam,
Duwe anuncie o funcionamento do órgão,
numa assembléia daAmvali sem, contudo,
além dadata, dar outros detalhes incluindo o
localda sede, estrutura funcional, campo de
atuação e outras informações correJatas. Pelo
visto e peja falta de explicações, parece ser
apenas pano de fundo para a campanha
política do ano que vem.

fi-

Mais wm foto da coleção do ex

conDaíente Jorge&sching, lenDrando
os tempos em que servir a Pátria era

ponto de honra, co�o honrados
deveriam ser' os .compromíssos
assumidos pelo Brasil no desenrolar
daSegunda GuerraMundial.

Se oBrasil ganhou ou perdeu corm
participante da ünica nação
latinoamericana no conflito europeu
hoje é discutível; entretanto o nosso

país, IJX:Sm> com sacrifício de filhos
"desde s610 és xmegentil", rrediante o
estudo mais acurado apontará o país
saindo do estágio agrícola-pastoril,
paraam.xJemidade da industrialização,
pagando, contudo, um preço exorbi
tante.
i

Joel Silveira, correspondente abre
a sua crõnícada seguinte fOI'IIB: "- Sim,
aqui é Castelnuovo, ne.díz o 2° Sgto.
José Franco, do 6° Regimento de

Infantaria. Pergunto pelo P.C. do

Capitão Aldenor. - Lá em círra. O
senhör temque ir a pé. São umas vinte
casas arrumadas emcírra do morro,

E tudo aqui ainda le� a' luta
recente. Há sangue emnnútos dos fox
holes' nazistas; os caminhos estão
cobertos de estilhaços; e umpouco de
fil,maça sai de uma casamata aberta na
rocha, contra a qual os nossos

pracinhas sacudiramas suas granadas.
Numa casaÍIiata abandonada, ao lado'
do cemitério, encontro dezenas de
cartas emale�o, que não chegaram a

ser enviadas.Meto-as todas dentro do
bolso e vou adiante. O pracinha'Adão
vai atrás de nini, os olhos abertos para
os campos de minas que ainda não
foram retiradas. Com> proteção, há
apenas fitas brancas balisando os

caminhos impossíveis. Do outro lado
da montanha, a 200 IlE. de nös, os

pracinhas brasileiros oontinuamaatirar
de fuzil e rretralhadora corara teímosos
pontos de resistência dos tedescos. Um
km adiante sobre as cristas para aonde
recuaram os alemães, os poucos e

potentes Thunderbolts descarregam
as suas armas eas suas boreoas. O cap.
Ald�nor está instalado numa antiga
casamata alemã, traís ou rrenos com>

umpequeno apartamento: 4 camas em ,

forma debeliche, 1 fogão de feITO, um
espelho de cristal arrancado de um

armário, cabides e talheres. Um

pracinhaestá lavando os copos epratos
que os alemães deixaram, louças civis
requisitadas pelos nazistas dequalquer
lar destruído. O cap. Aldenor aponta
Ire um grande pedaço de carne nova e

sangrenta, alguns kg. deboa vitela, que

não chegaram a ser almoçados. Tudo '

indica que os alemães forampegados
de surpreza. Encontrarms também
uma carta pela metade e uma caneta

tinteiro sobre ela.
A noite da véspera - longas horas

de olhos abertos para o inimigo, os
pés enregelados, uma tremenda luta

corpo a corpo conta o frio, o sono e.
os morteiros - parece ter envelhecido
de 5 ou 6 anos o cap. Aldenor,
cearense antes esfogueado, está agora
pálido, conta a conquista de

.

Castelnuovo com voz de quem pede N

descanso, Conta o capitão: "Partimos
:

deVolpara aoSoprasasso, dominamos
o ImITO horas depois e deixamos atrás
um ponto de resistência que IJIIis
tarde foi aniquilado pelo batalhão do
6°, e tivemos ordem de avançar até

Castelnuovo. Os alemães não

esperavam por aquilo, e tiveram que
se retrair. Uma das casamatas nazistas
encrustadas na rocha foi apelidada de

"Chapelaria" , porque de lá foràfu
retirados novos em folha perto de 40

capacetes de aço tedescos.
Mais sucesso, no entanto, rraís do

.

que capacetes, lurdinhas e granadas,
tão comuns na guerra, fez a coleção
de fotografias de uma esportiva srta.

de Dresden, uma. srta. loura e

gordinha, que multiplicou os seus

encantos em extravagantes ins

tantâneos. Quem as encontrou foi o

soldado Domingos e o paulista disse:
"Encontrei as belezas emum'foxholes',
dentro de urna caixa de bin6culo". E

disse mais - que é um rol

incónfessãvel" .

opênis no idoso
* Walter B. Falconi

Armte-se que'grandeparte
dos homens após a sexta década
exibe dificuldades quanto a sua

performance sexual. A saúde

psíquica e orgânica relaciona-se
d ir e >

'

tatnente
com a Dtogàspodem
d im i-

ser orgâniça ou psíquica. Outras
fontes afumam que estadisfunção
ocorre em aproximadamente 1/3
dós homens a partir dos 60 anos.

A principal alteração dos
tecidos que ocorre na estrutura do

.

corpo cavernoso do indivíduo
idoso é oprogressive aumento do
colágeno e diminuição da mus

culatura. A origem desta disfun
ção erétil no idoso é atribuída
pincipalmente à insuficiência ar
terial ou efeitos colaterais.das
drogas usadas para tratamento de
doenças que afetam este grupo de
indivíduos. Já foi sobejamente
demoostrada a estreita correlação

• entre alterações 'vasculares,
aterosclerose e hipercelestero
lemia, obesidade efumo, Otecido
muscular no interior dos corpos
cavernosos penianoS é paulatina
mente substituído por colágeno,
afetando amanutenção da ereção.

Como a testosterona é hor-

mônio sexual masculino prepon
derante, eage no sistema nervoso
mediando a ereção, com a idade
temos a sua diminuição. Isto faz
com que ocorra diminuição da
atividade proliferativa do tecido
erétil dos corpos cavernosos. O
nível de testosterona no sangue
pode diminuir de 30 a 40% em

homenscom idade de'40 a70 anos.
Sendo esta diminuição respon
sável pelo aumento da gordura,
perda de energia, diminuição da
massa muscular e óssea e

diminuição do apetite sexual.
A depressão e a ansiedade

produzidas por perdas (viuvez),
filhos deixando o lar, .alterações
estéticas no próprio corpo, etc,
Sãoos fatores responsáveis mais
comumente encontrados. .

, O somatório de todos estes
fatos levam a diminuição da
atividade sexual.

afetaro'

desempenho
S8XCJO/

nuição
da capa
cida-de
erétil e

com. o

desejo.
Ocombate a obesidade, hiperco
lesterolemia, fumo, bem como o
controle adequado do hípogo
nadismo, hipertensão arterial e
diabetes ensejam umavida sexual
mais prolongada e saudável no .

homem idoso.
Estima-se que 55% dos

homens acima de 75 anos exibam
disfunção erétil cuja origem Pode *Médico
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Fritz von Jaraguá -11/95

. A comuaidade cresce

�DI•• Jrs
e se transfonna pelo .

.

trabalho. De cada um .. .

ede todos.
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NOPÃREO

_______.__(C.M------..J-PSDB quer ter Paulo Bauer
\

'

'como candidato a prefeito
Deixando na reta

Na semana passada os vereadores descobriram que, em

agosto, autorizaram um empréstimo de R$ 1,5 milhão da

prefeitura junto ao Besc. Foi quando aprovaram um
'.

projeto em que a prefeitura pedia novo empréstimo, desta

vez de R$ 2,5 milhões ao mesmo Besc, para pagar o 13.°
salário e credores. No artigo 3° do projeto estava escrito

que a operação feita em agosto, à revelia do Legislativo,
ficava ratificada. Ninguém cotuestou a não discriminação
dos credores e os respectivos valores e nem 'o empréstimo
feito hâ três meses. Evidente que o Tril?unal de Contas

não vai deixar passar em branco.

Issem 1
Recentemente, o Tribunal de

Contas dó Estado recomendou a,

aprovação das contas do �i
tuto de 'Seguridade dos Servi
dores Públicos de Jaraguã do Sul
Estranhamente, na Câmara, o

parecer' recebeu quatro votos

contrários. Isso é o que eu chamo
debrincar de vereador, destilando
raivinhas pessoais e ranços po
,líticos que ainda vicejam na

cabeça de alguns.

Issem 2

Acho assim porque, até recen
temente, irregularidades expres
sivas apontadas peloTribunal em
contas da prefeitura foram igno
radas por estes mesmos verea-.

. dores. Era, ainda, a época boa dos
favores trocados por conta do
respaldo no Legislativo. No caso
do Issem, quatro foram contra

mas agiram como avestruzes,
enterrando a cabeça no chão
acobertados pelo voto secreto.

Neli}. tanto
Dias atrás a prefeitura promo

veu a inauguração de quatro salas
de aula na escola Victor Meireles.
Na verdade foram apenas duas

. porque as outra.. já existiam. Em
uma delashouve a troca de tacos

, do assoalho,e na outra, pintura.
f.; A continuar assim vai ser igual ao
" governo de Jorge Bornhausen,
�, tido como autor de seis mil obras.

� \
Incluindo tubos de trinta.

EXTINÇÃO DA SEBES

Auditor doTribunal de Contas L ht' d
·

'

d
,_'

estevenasemanapassadana UC lz_que v,erea ores, naoCâmara de Vereadores, por várias
horas, antes da sessão 'que apro-

;:c���Ó��::I��:ea:�fi: 'leram o projeto do Executivo
funerais. O assunto 'conversado J
com o presidente do Legislarivo
não vazou mas, pelo tom do dis
curso do presidente Valdir Bordin
pouco 'depois, boa coisa não foi.

Aindanão

Hámaisde ummêsa promotoria
pública de Jaràguá do Sul tem em

mãos o relatório da ComissãoE,,

pecial de Inquérito da Câmara de
Vereadores que investigou e

concluiu por irregularidades na

comercialização da logomarca da
Schützenfest Cabe à promotoria
oferecer ou não denúnciapara que
o processo chegue a U11l ponto fi
nal, apontando ou não culpados.

Garantidos

Sem contar o relatório de outra

CEI, entregue recentemente, cons
tituída para averiguar irregula
ridades (constatadas) em auxílios
funerais, neste ritmo é capaz de
tudo ficar no esquecimento du
rante pelo mentis um ano. Justa
mente o último período da atual

admmistraçäo. 1'),'>0 quer dizer que
se culpados houver, disputarão as

eleições, podendo até se elegerem.
Depois virão os recursos e aí nin-

guém sabe.
'

Visita

COMUNICAÇÃO LTDA.

Uma Ag�ncia de Publicidade com a criatividade

e·tecnologia que seu Pr�duto merece!

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 141 - Sala 04 - Fone I Fax (0473) 72-1066
89251-701- Jaraguã do Sul- SC

melhores nomesjá filiados ao
partido e, provavelmente,
entre novas adesões que Caropreso: diálogo aberto

J araguá do Sul - O

PSDB de Jaraguá do Sul

pretende. lançar o maior

possível de can-número

didatos
à Câma-

ra de

Ve r ea

d o-r e s

em 96,

porém
escolhendo-os entre os

FiliOfÕO
de 80uer

.revigoro
opolfido

ainda ocorrerão. O médico

Vicente Caropreso, presi
dente do diretóriomunicipal
dos "tucanos", diz que o

partido está aberto para

dialogar com qualquer outra

sigla sobre a eleição
majoritária do próximo ano,

mas que o PSDB não abre

mão da cabeça de chapa.
A filiaçãomais aguardada,

Jaraguá do Sul- O secretário

municipal de AdministraçãoSig
mar Beno Lucht contestou ontem

afmnações de vereadores que vo

taram contra a extinção da secre

t�ria de Bem Estar Social, de que
o projeto criou oito novos cargos
com issioaados, contrariando a

justificativaapresentada pelo Exe
cutivo (Iue alegou necessaria eco
nomia em função da queda da re
ceita. "Acho que nem leram o pro

jeto", disse Lucht, em resposta
ao questionamento dos verea

dores.

entretanto, é a, do deputado
federal Paulo Bauer, ex-PPR.

Segundo Caropreso (ele pró
prio um nome disponível para
'disputar a sucessão deDurval
Vasel), não está afastada a

possibilidade de Bauer candi
datar-se aprefeito de Jaraguá
do Sul. O próprio deputado
marcou paraaté 15 dedezem

bro sua filiação ao partido.

Coincídentemente, a data

mar�a o prazo final para a

troca departido dos que que
rem candidatar-se em 96. "É
um nomede respeito, quetem
todo o respaldo do partido" ,
observou Caropreso.
O parlamentar, segundo'

Vicente Caropreso, estando
no PSDB com o aval de�er
nando He,nrique Cardoso,
"poderá representar bem o

papel de governista e colocar
opartido à direita do pre-

.

sidente". Os "tucanos" de

Jaraguá do Sul têm um

encontro marcado para o

próximo'dia I ° de dezembro

(sexta-feira) no clubeA�.
. O encontro será o último do

ano que antecede as-eleições
municipais eservirá, também,
para o recebimento de novas

'

filiações, "algumas de desta
que", anunciaVicenteCaro
preso.

Segundo o secretário, a Divi- daAdministração,parasecretatias
afms.

Segundo Lucht,' além da

estrutura de gabinete que existia

na extinta secretaria de BemEstar

Social, também servidores buro-

vado há dois .anos. "O chefe de crátieos remanescentes sem con-,
Gabinete aludido é' o Gervásio 'c'ursopúbli�o foram dispensados,
Pau Ii, omesmo desde o início des- "incluindo atémesmo uma filha do

prefeito". Os concursados, se

gundoo secretário, foram remane

jados para funções idênticas em

outras secretarias já que, com es

tabilidade garantida, não poderiam
ser dispensados por este motivo.

são de Assuntos Legislativos e

Adm inistrativos e a chefia de

Gabinete já existiam na secretaria

Geral, também extinta oêcialmente
pelo mesmo projeto e já desati-

ta admínistreção", disse Lucht. O
secretário garantiu, ainda, que as

outras funções relacionadas no

projeto também já existiam nas se

cretarias de Educação e Habita

ção, remanejadas como no caso

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MORADIA TECNOLOGIA

. Pre!eitura entre?a :6 casas do Estação meteorolôgica traz
prOjeto de habltaçao popular . '. •.

.

b
·

.

lto' .

��:!"":.s:�=�': . =:.�-:":::.w.: economlllpara ananzcu res
habitações J.XlIUlaresparafamilias proíbe de venderem o imóvel
de baixa renda, instituidos pela durante o período do finan

prefeitura de Jaraguá do Sul foi ciamento.

inaugurado domingo, 25, no As unidades inauguradas
10teameDtoJardimPar�. Sã026 domingo possuem forro, ba
casas, das quais dez construídas nheiros azulejados, como também
em regime demutirão (prefeitura e parte das cozinhas, caixilhos em

mutuários) e as demais com madeira, traçadosparacalçadas e
recursos do Fundo Rotativo arborização. No Jardim Paraíso
Habitacional ..As famílias, que já. também foi implantada todaa infra
as ocuparam, terão prazo de estrutura necessária, incluindo
quitaçãodoimóvelde15anoo,com ajardinamento e melhoria no

prestações de R$ 85,00 hoje sistema de iluminação pública,
(incluindo oterreno). podendo os moradores usu- I

Osmutuários que adquiriram as fruírem, ainda, de uma pequena
casas 'éom recursos específicos gruta.

J araguá do Sul - A um

CUsto aproximado de R$ 40 mil,
numa parceria entre o ministério
daAgricultura, Epagri, prefeitura
e a empresaDuasRodas-os bana-
nicultores
de Jara-

"_'-II- _ -1_
guá do �/1Il��

Sul po-
derão ter, prep obtlgo
a partir
de ou- O.umo
tubro do
ano que
vem,
uma mi-

ni-estação meteorológica. O
----------------------__--1. equipamento permitirá. um

Ja:faguá do Sul, 22 de novembro de 1995. trabalho COrreto de pulverização
dos bananais, hoje feito, segun
do o secretário rramicipal de
Agricultura, Ingo Robl, na base
do "olhômetro", o que provoca
gastos .desnecessãrios causando,
ainda, maior poluição do meio
ambiente.

O trabalho depulverização tem
que obedecer critérios como

umidade; chuvas e ventos para
não ser desperdiçado e nem

provocar prejuízos às plantações.
Amini-estação treteorolögica vai
possibilitar informações ins-

.

tantâneas aos produtores. Ligado
a um terminal de computador da
Epagri de Itajaí, -o equipamento
trarumitirá informações cole
tadas diariamente por um técnico

que terá, no mesmo instante,
todas as informações indicativas

IIDo
" I'eitor

Ao Sr. Celso Machado
Nesta

Btmana tempeso na economia deJaraguddoSul
. Carojornalista, venho por rreío desta discordar do comentário feito na

coluna Retranca do dia 11 denovembro de 1995 no jornal "CORREIO DO
POVO", pelo título "rresmice de sempre".

_

Como representante da C.D.L. após ler o comentário e analisar, creio
que â vossa pessoa não templeno conhecimento deCOIm se está se fazendo
para se ter a decoração natalina na cidade de Jaraguá do Sul.

A comissão existente da decoração natalina é representada por várias
entidades da nossa sociedade, sendo elas aC.D.L; a PrefeituraMwúcipal, a
CELESC, os artistas plásticos, que atuam diretamente na elaboração da

decoração natalina.
TeImS os que colaboram conosco, semestaremparticipando das nossas

reuniões que são aTELESC, o Jeep Club e segmentos da própria imprensa.
Estamos nos reunindo desde o mês de outubro. Não está havendo falta

de visão do corrércío, pois é muito fácil enfeitar apenas um determinado
local e concentrar ali os recursos disponíveis para isto. Mas no caso de
COIm é feito em Jaraguá é observado a cidade.

Existe um compromisso de melhorar a cada ano a decoração, e isso é
feito dentro de uma análise; havia uma proposta de para este ano ampliar a
decoração o que não está sendo possível devido a crise pelo o qual estamos
atravessando e também devido a quantidade de material que está sendo
-substituído e reposto devido estar estragado.Thdo aum custo, e nós tambéI:Il

. .. .

o temos. Quanto a lâmpadas sem nenhuma beleza, o comparativo é feito
referente a outros tipos de lâmpadas importadas e\que agora estão entrando
no nercado nacional, Sabemos de suabeleza eo impacto que causama quem
as vê, quando as rresmas são colocadas de uma formahermoniosa como que,
se pretende enfeitar. Sabemos de sua beleza e já é do conhecimento da
comissão este tipo de iluminação.

.

Existe o concurso de-vitrines natalinas patrocinado pela C.D.L. para
podermos ver as nossas lojas comerciais mais bonitas para o Natal.

.

Este ano teremos oNoel Wägen, que é o carro do Papai Noel, que
, desfilará pelas roas de nossa cidade durante o mês de dezembro.

Apolítica de cada umpor si a qual se refere na sua Coluna não procede,
pois como é possível imperar uma política desta, onde várias entidades de
nossa comunidade participam; e as decisões são tomadas emconjunto.:

falhas podemos ter, mas não é proposital, mas sim falta'de experiência
neste tipo de trabalho, mas a cada ano que passa há o compromissa de
melhorar anossa decoraçãonatalina.

Sem mais,

sobre o momento correto para
apulverização das plantações. A
mini-estação vai ser instalada na
região de Garibaldi que, jun
tamente com.as localidades de

Jaraguá 84 e Jaraguazinho é

responsável por 50% da pro
dução de bananas no município.

.

O mesmo sistema; futura
rrente, vai beneficiarplantadores
de arroz da região de Santa

Luzia, porém, segundo Robl,
com uma tecnologia mais avan
çada e que será pesquisada: no
Japão pelaEpagri de ltajaí. São
duas atividades agrícolas de peso
representativo para a economia

do -mmicípio.
A banana ocupa cerca de

1.800 hectares com produção
média de 30 mil quilos por hec
tare: O arroz, cuja área de

plantio ocupa menos espaço
rende, em média, cinco mil qui
los por hectare. No caso da ba

nana, segundo Robl, há um f
exemplo bem palpável sobre a 1',

importância que a mini-estação .".
meteorológica representará em 1.'

termos de uma necessária eco- ,

nomia de defensivos agrícolas.
"Há três semanas os produtores
recebiam R$ 3,5.0 -por quilo.
Hoje o preço está emR$ 0,70".

CSM e KOHLBACH
201·LEfLÃO INDUSTRIAL
DATA: 06112/95 (4· feira)
HORARIo:ABAIXO

... 'IlltA - OIIt2IH - tI:ao MOItAS BENS DE PROPRIEDADE DE: CaM COMPONENTES, SISTEMAS E
� PMA CONS1'RUCAo LTDA Fone: (047) 371.2600 - Fax: (047) 371.2830 cio. S,.. Januério SoberanaIci e Paulo Schroeder. .

MAQUINAS E EQUlPAMENTOS'PMA UIó INOUSTRW,: 1 fUradeira radial NARDINI; 1 serra hid'ráullca de fita EaERL.E_i
2 aparelhos de lOIcIa 250A; 1 afiador de broca. PONTI�ATIC;'1 esmeril chicote; 1 ralador de areia. FORNO, CABINE I:

EQUIPAMENTOS DE PINTURA, MONOVIAS E ACESSóRIOS: 1 torno JUNG tipo estufa, anó 92, KW SO, 380V, 76A�.... 2000KG;3�pIromo(34OOx248O) e umconJuntodepintulaforTna!lopor: 2 cabinesde pintura a póDEVILBISS CFC 1 ..""
22OV; 2equipaI1\enID8elelrólUtticoillf/pintunla pó BFX-91O; 1 l'IIOI1CMI ciR::!JIIr (8600 x 2580 x2450); 1 l'IIOI1CMI p/bIflllizlçlo BAUMA
1T. viga I cI11500 de compro e 4500 de alt: 9 tIInque8 cIre8i8tência8 (3400 X 700 X 2130) e dNerJI08 ace88Óri08 E QUANTIDADES
VARIJ.DAS DE: MOTOR'•.:. RES..TINCIASi QUADROS, FIOS, MATERIAL EL.ltnRICO, 6EQU.JPAMEN1:0S. E

::..=L Dili COmTRU"",lO CIVIL, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LABORAT RIC) E MEDIÇ,.O,
lOS PMA LOS. VI.,.A: 04, 05 e 06 /12 / 95, no hor6rio comerciai, no local do leitao. LOCAL: Rua: Max

WHheIm, 594 em JARAGU DO SUL (SC).
' .

.. • FElltA - Oll121M • 11:. HC)AAS BENS DE PROPRIEDADE DE: KOHLBACH S.A. F.one: (047) 371.3344 - Fax:
.

.

. (047) 371.1607 cJöSr. Cario8 M. Kltamura.
•

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL: 1 tomo peralelo IMOR 3.00Omm de barramento e 560mm de1dllrnelro; 1 tomo nMlIIIer de bIncada.c:iIbcaçIo pneurn6tica; 1 tomo de bencada POLIMAC; 12 placas de tomo; 21ooe1a8 pIt�i..� Metllica Interna; 1 CIIbeçI,U l'I1IMl pltemc.. 2 retlllcaa portlIteia de tomo; 1 I'II6quina p/numerar caboe; 1 aparelho de ,.._
MIG - WI-I1lE MARTINS t:IaIirnenIJIéIde.-ne, tip(, SWM 25� 2� de lIOIda eI6tJica tnré8Ico&, 225A; 1 pA!n88 hldn!tuUca de
NPIM; 1 unidade hidljulicada""_deNPIM; 2 furadeiras de colUna MAUA eHARlO; 1 guilhotina POLICORT 2,Omm)( 122Om111; 1
m6quIna pll'aDrchaYeta; 1 ",... edntrIca de bancada capac. 2T; 5 ..... 1'I'IIII1UIia BERGS STEEL de 112,1,3 e 5 T; 1� tipo
belanclrr 1 tamboraedortlpo ""*'ho; 1 m6<pJIna de cortar tacos de madeira; 1 ...- de seno 3OOnvn)( 750mm; 7 caninh08 mec6nfOO1
JACARê capac. 1T. ê QUANTIDADES VARIADAS DE: MOTOR DE C9MBUSTlO, GERADOR, ALTERNADORES.,REDUTORES, CHAVES, BOM�.!l VÁLVULAS HIDRÁULICAS, MINI. COMPUTADOR, MONITORES
TECLADOS. VlSrrAS: 04. 05 e 06I1ouw, no hor6rio comen:lal, no local do lellao. LOCAL: Rua: Bernardo Grubbe, 180 em
JARAGUA DO SUl ($0).

Atenciosamente

Sérgio Luiz Nagel- Vice-presidente da C.D.L.
Membro da Decoração Natalina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'FIM DEANO ,EMPRESAS

vendas diminuiu a Etsul Transporte� é �onsid�rada,

a,melhor entre seIs mIl analzsadas'

-' � ..

coferta de empregos temporanos
Baixa nas

. \

São Bento do �ul " A EtsU1

Transportes Ltda., empresa
catarinense, acaba de ser

considerada como a melhor

empresa do setor de carga geral
pelo balanço anual95196 do jornal
Gazeta Mercantil. Ao todo foram
mais . de seis mil empresas
analisadas. Segundo o diretor de

markeeíng,' João Kuchníer, este
'resultado ,é fruto dos
investimentos feitos pela empresa
no setor e pela garra de seus

,

colaboradores.
Fundada em 30 de dezembro

de 1952 na cidade de São Bento
do Sul, com suamatriz atualmente
em Curitiba-PR, somente neste

ano já abriu novas filiais em todo
o interior de São Paulo, Minas
Gerais, Espírito 'Santo, Brasíia,
Goiânia,Maranhão e Piauí. Outro
produto lançado no mercado este
ano foi o ,Etsul Aéreo Express,
empresa criada para atuar com

cargas aéreas, .cobrindo todo
território nacional, principaJmente

,

no eixo São PaulolManauslSão
Paulo; ocupando assim, espaços
anteriormente tomados somente

por gigantes dó setor, tais como

TNT Brasil, Dom Vital e

Jtapemirim.
'Para o próximo ano, serão

destinados recursos para
construção de um novo terminal
de cargas em São Paulo,
renovação de frota de
transferência e dos equipamentos
de .informatíca e distribujção
urbana, infonna o gerente regional
de vendas em Santa Catarina,
Ernesto Carlos Lopes. A Etsul

possui em Manaus um moderno
tenninalcom 20miI�.

Em Curitiba, encontra-se em

fase final de acabamento o novo .

centro administrativo '

e sua

operacional da empresa. Este ter

minal já será montado com

equipamentos de l1ltima geração,
tais como esteiras transportadoras
com classificação de mercadorias
através' de códigos de barras ,

ligades ' diretamente ao

computador central. "Estamos
efetuando a reengenharia e

preparando a empresa para o

seculoXãl", finalizaLopes.
Nesta categoria de carga geral, .,

a empresa .TNT Brasil obteve a
'

segunda colocação e a
,

Tresmaiense 'fICOU com o terceiro

lugar.

J araguá d� �uI - Todo fi
nal de ano o comércio em geral tem
um aumento considerável no

:'movimento, por isso, amaioria das
:

lojas, nesta 'época, contrata

pessoas para trabalharem em

regime, ,.
" temporário. O IIIDfllIIIAM IIDJ
As con- I' J. ,1J_J.

tratações' 'D/III II' (/Vwl
costumam ',i"', MD II
ser feitas
no final do iAIIASlitDV

os contratos temporartos foram
feitosmais tarde do que em ou1ros

,anos, na segunda quinzena de

novembro, porque segundo ele, o
fluxo de pessoas que estão indo
às compras também não se

intensificou ainda,', devendo
acontecer mais tarde.

O proprietário da loja de

confecções Fruet, Thomaz César

Fruet, conta que no ano passado
contratou três pessoas para a

épocade Natal e este ano apenas
uma. "Se houver \IDlI movimento
muito grande nos últimOs dias que
antecedem o Natal, então vamos

contratar niais pessoas", dizFruet
"Nós Observamos uma queda de
35% nas vendas", diz. Na sua

opinião, muitas lojas não estão

comprando das fábricas commedo
de ficar com. mercadoria

, encalhada. ·0 representante da

Sulfabril, Assis Arruda, conta que
em anos anteriores em outubro já
não tinha mais mercadorias e que
agora, quase início de dezembro,
algumas fábricas ainda estão com

seus estoques.
O Lojão Beber contrata

serviços temporários todos os

anos já em outubro "para treinar o
funcíonario", diz o gerente da

, matriz Ivonaldo Reesse, que
informou que o número de

contratados deste ano foi menor

porque as vendas caíram. Na loja
de móveis e eletrodomésticos

Mobiliar Haus não foi contratado'

ninguém para serviços tempo-,
rários. Segundo o gerente, Hilário
Corrêa, a venda de móveis nesta

época é estável e não varia muito
em relação ao decorrer do ano.

"Apenas na 'linha de eletro
domésticos pode haver uma

variação e um aumento ,de ven

das", exp!.ica. Quanto às vendas

para este final de ano o gerente
diz que para saber "só tendo bola
de cristal".

Emboahora

O recrutamento da mão-de
obra de apoio é feito quase sempre,
através do rádio e OS con1ratados
trabalham até a véspera de Natal.

Apesar do empregó durar em

média um mês, o dinheiro ganho
ajuda quem está desempregado e

sem renda fíxa,

: mês de ou-

. tlÍbl'o�as neste ano, em algumas'
lojas, começou wnmêsmais tarde,
o que demonstrá que as

,

expectativas de vendas pro final

,'de ano não são das melhores. No
'ano passado as vendas se

,

.intensificaram bastante devido à

euforia do Plano Real.
"

O presidente do Síndícato do
Comércio Varejista de Jaraguã do

, Sul, Bruno Breithaupt. que tam
. bém é empresário, diz que os

, comerciantes estão com um certo

; otimismo porque todo ano se

'verifica aumento no movimento, NEGÓCIOS

Parceria
deve render lucros para s,e

Brasil e Alema'nha

Empresas catarinenses de

pequeno e niédio porte têm na feira

Brasil-Alemanha uma grande
oportunidade para negociar,
especialmente !ta área de serviços
para indüstrías. A observação é
do presidente da Federação das

Indústrias de Santa Catarina

(Fiese), Osvaldo ,Moreira Douat,
que está em São Paulo

participando da Febral 95. Douat

sugere atenção especial dos

empresários à microejetrônca -

com destaque para comunicação

e informática.

"Parcerias nessa área vão

permitir que utilizemos nosso

enorme potencial demão-de-obra
especializada" , diz, lembrando que
os setores 'tradícionais, como'
alimentos, cerâmica e eletro

eletrônica, também podem obter

grandes vantagens na associação
'com os alemães. Nessa aproxima
ção.outros pontos que contam a '

favor de Santa Catarina são a

qualidade de vida e a cultura em- '

presarial semelhante à Alem�.
'�

de'"
Lojistas esperam aumento de vendas nes âtas que antecedem o ':aúÚ

'

Bem .casada com o
seu futuro. BESC

o Bar:-co de Santa Catarina.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I

o "niver"
de Valéria

Florlan6poUs - Transcorreu
no dia 23 do corrente o

aniversário de Valéria de Barros
. Rupp, fino ornamento da
sociedade flerianopolítana. A
nataliciante e bibliotecária é chefe
do Setor Santa Catarina, da

Biblioteca Publica do Estado.

Muito. querida pelos que dela

necessitam do atendimento de

pesquisas escolares e 'históricas,
daqui partem wotos de muitas
felicidades de milhares de

admiradores da inteligente .e

competente fimcionária, profun
da conhecedora do setor de

jornais catarinenses da veterana
"

biblioteca estadual,
'

'COM�M.ORAÇÃO
u

ARTUR MULLER
no Centenário' de

.
'

seu nllscltnento'
ltaperuDa-aj - "COm iDdizível

satisfação acabo de receber; de
sua autoria, a biografia de Artur
Müller.

Gostei llluito, seus méritos
como veterano jornalista alta-

, mente inteIectualiz;ado, não me

, surpreendem, já os conheço de

longa .data, através do jornal
'

CORRFlODOpovo.

Inegavelmente, o biografado
pelá sua coragem, dinamismo,
eÍnpreendimentó, trabalho e

visão, foi um homem que viveu à

frente dê seu tempo. Quanta coisa
ELE, realizou, quantas difi
-euldades enfrentou. Mas, como,
se diz a1ílalmérite: vALEu! !

Seme pennite -à franqueza, só
não gostei da foto' que encima o

seu currícule, Será mesmo você?

Ora. Zj/á Rodrigues Leite
Advoga1a

;

Gente & Informações
'OS 81 anos de Lavina
Pereira Piccinini

�
� 'Felicidades ao casal Agenor Gonçalves Ferreira e, Gen,
���; do.Maia Borba que seuniram pelo mauimõnio na Capelada
�: ,Catedralde loinvüle.A cerimôniafoi realizadapelo r«Mildo,

. �� paroquiano em Mafra.
" -

.».
. . ,

.

�:;:::j::;:.§:$.:;:;:;:;�j:':::;;:::;:�;:::::::;:;:;:;:;:;:;�:;@�;:;:;:;:::�;:;:;:;�;�:;�:�:�:;:;:;:;:;:�;:::;:��;�:;:;:�;:;:;:;:;:;:;��:::I�j��z�;:;i.

Em promoção de MOIA EVENTOS e BOATE NOTRE IMME, '

�om apoio da secretaria da Indústria, Ú",rércitl·e Turismo, tivemos
a realização do concurso de escollia- da Miss ./a'raguá/96. Após a

apresentação das oüo candidatas a eomissão dejurados escolheu
tomo a representante da beleza jaraguaense, Froneine Bakun, que
representará o'município na escolha estadual neste fim desemana
em Florianópolis.

.
.

'.

Para
-

nós, seguro não é SÓ,garanti'a de riscos
Seguro. é' - Prestação de Se,rv'iços'

,

SEGUROS'GARCIA
Rua Expedicionário Gumercindo, da Silva n" 90� .

l' ,,,d8,', sala 2 • Fonl/Fax: 71·1788
Jaraguá do Sul • sc

Jaragná do Sul - Desde que a

conhecemos ela mora na Rua 14

(GeorgCzemewcz), nobasrocom
este nome e que, no passado, era
a estrada 'Itapocu-Hansa, .

onde o

seu marido Arehangele Piccinini

Unhawna ferrariamuäo procurada,
.

.momada por ele com a vinda para
Jaraguá, em 15-4-1941.

Queremos nos referir à sra.

, rAVINA PEREIRA PICCININI,
nascida ao ], o dia de dezembro de

1914, e que completa o seu 810
ano de existência. Casou-se em 18-

8-1934, em'Euíz.Alves, perante o
juiz Gildo Bornpani e escrivão.

, Anibal Gaya, e no religioso com o

Pe: Estanislau, com festa para 100

pessoas. Desse consórcio teve os

seguintes filhos: Maria, EIßá,
Alvino, Waldemar,' Nelson e

, Donval (gêmeos). H6je temmuitos
'

netos e bisnetos,
'

Esta: simpätica senhora ..é

"':1:',.

')

�nstante,Ieitorá doCORRFlODO

rovo, tomando conhecimento de
tudo que se passa na 'Pérola' do
Vale do Itapoeu', ,'j

À senhora LAVlNA PEREIRÁ
PICÔNINl, pelq seu aniversário, ;

daqui da redação 'partem os
1 ,

parabéns por tão longos anos de

vida e votos demuitas felicidades.
()?_v.:s.)

AARTE
DE

DECORAR
ADQUIRA .BELEZA, E QUALIDADE

PELO MENOR PREÇO/' ,

ESQ()LflA
JÁ O }EU!

, RuaDomingos ílaNova, 154 (ao TELEVENDAS.
.laflo do sinaleiro da Reino/do

(047) 3,72 _, issoRau). Jaraguá do Sul- SC: - - 2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO D<lPOVO

Jamail
Jara,1i6

.

ni6qulna e Imp'.mentol Ltda.

GRANDE PROMOÇÃO DE
LAVADOURAS liAS
rrALIANASII. VEI\tHA

CONFEIIR

�-
RUA MAX WllHElM, N"' 82
FONE: (047) 371-0904
FONE/FAX: (047) 371-3669
JARAGUA DO SUL - SC

, 'I(nica São Ca'rnilo
��*"lttljiM��t�iR._iii��fä§i';'�tH���I.r.�HIJ�����
MedJclna do Trabalho _' Fraturàs _ urgincias
Doen9as de Coluna, L_6_ do _pórte _ Cirurgias do Jf)elho
Exam_: adm18slonalS, demlsslonala. e' periódicos '

Hortirl._ �tendlmento: 8:30 às 11 :30 e 14:00 às 18:;JOhs.

J

MODA
"

FEMININA
• .

E MASCULINA
..

I;'

Av. Mal. Deodoro da

Fonseca, n° 23
Iaraguâ do Sul-.SC

.

Fone: 372-3h90

I :
,',

1

Revendedor _

@fXiUlR!filf2.

CENTRAIS Phlllps
TELEFÔNICA Intelbrás

Equitel
NutroÍl

APARELHOS'
TE,LEFÔNlCOS -

FAX

TEMOS PIANOSDE CONSÓRCIO
ACE$SÓIIOS,EQUIPAMENTOS E

SUPIIMENTOS

REVENDEDOR

�SrAll
f!!jMOTOIIOU'

1mEPOT.

SINALIN1ERIOR
I 'REPRESENTANTE COMERCIAL DE

ASSNATURAS
,

TV A CABO· NET JARAGUA

INFO'RMÁTICA
COMPUTADORES

COMPAQ
Rua CeI. Procópio Gomes, 680 - FONE: 371-9999

,
.:
Rua Guilhenne Weege, _ 136

Fone (047) 371-0302
(

,

Jatagalã do Sul, - SC,

.IY·.ADVOGADOS
�� ..,\

-

'. ,

'.

'�. ( ..
fader pa.ulo !Marin

- OJl'll�C 10372 .

� </-.,' joséLuiz áaSifva -OJ4.�-6C 10311-J4.·

CAUSAS: CRIMINAIS, TRABALHISTAS E CIVEIS EM GERAL

--

OAROMA E OSABORDOS BONS TEMPOS VOLTARAM',
PANIFICADORAECOI\FBTARIA
...' "

PA08V1NHO
�Ab8rto diariamente das 06:00 às 21:00hs, '.
� ,inc.lusive domingos e feriadoS ,

.

Àv. Mal. Deodoro,915/Centro ,

Rua Venânçio da Silva Porto, 225:- Vila l.enzi (�rõXimoWeg n
Fo.. : 372-1243'

"Você pode ter ama vida normal, lavar e escovar
os cabelcs naturalmente"
_ Marquéum entrevista sem ccmprcmisso'e faça .

/--

. uma;análise desc{e � comprimento até o corte. RuaHenr1qtlePiazera, 137
TRAGA ESTE ANÚNCIO EGANHE 10% DEDESCONTO Fone(047)m�598��

/
.' ,"

RELOJOARIA' ZOZ 1.TDA .

,
Jóias � Relógi(Js e Presentes, '

. l'O". \' O'f

. --

AI.ém de consertos de JÓias e Relóg�os
,-

'

Rua Roberto Ziemann, 175 - Bairro Czerniewicz

Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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., J. SANTOS
Comércio de Materiais de Construção e Transportes

,

' MATERIAISELÉTRlcoS-HIDRÁULlcoS
. . TUDO PARAVOCÊ CONSTRUIRDESDE AFUNDAÇAoATÉOACABAMENTO

1!1!11�.III_I.III.I!1111111111111

. i

�

� , �

VIA MOVIIc\)
Móveis Exclusivos

� �

r

Tudo ena mirmore e gra'nito. soleiras. pias. tampos de bal
cões e mesa. Túmulos. acabamentos em sretal
ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

, ;r

BR-280 Km 60 (Antiga instalações da Marmoraria Prüsse)
. Guaramirim - SC - Fone: 73-0'162

SCHI I CHE,·Fábricad.cal��SIndustriaiS
e Residenciais

FONE '«)47:1)

:J7:J-(J:J25
Rua Athanásio ,Rosa, 1645 - Guaramirini - Santa Catarina

ANOVAOPÇÃO
EMMÓ\fEJS'DE

,
<

QUAUDADE·
,

.

t Dormitórios Im mog�o 4, & li portas
t Camas especiais dI 1,60 x 2,00 Im mognf;J (foto)
tRack p/ som com porta CD's

/

,

t Sala dI jantar 'Im mogno (foto) .'

,

t Tapetes dI todos os tamanhos, mo�lo•• cor.'
com r�ina anti"derrapante

_111111_
ENDEREÇ04:

RUA PROCÓPIO GOMES DE OLIVEIRA. 1149
(Defronte Verdureira Raquel) - Jaragu'.' do' Sul

FONE: 372-2453

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Cla�ificados de
,

ANUNCIE NOS CLASSIFICADOS
DO' JORNAL CORR,EIO DO POVO

�s
..�

Planos ·50 e 60 meses'
, COnsôrdo Nacional Volkswagen e Amauri
NAo pe� tempo, e venha fazer sua inseriçAo,
na maneira ",ais fácil de conquistar o seu vai -
culo.,371-1919! . .'

.

." I'

II

li
II

-

II

II

I:

Escort Hobby completo 95 prata R$ 4.30Ó;00 + 14 x 640,00'

Uno EU< completo ar - 94 verde R$ 5.550,000+ 36 x 224,00 .. '

,

. Santana GL
.

� -

\ 87 chumbo R$ 7.000,00

Monza él��ic (c/ar c/ dir) 87 cinza R$7.600,OO
Uno OS (gasolina) 87 vermelho. R$5.900,00
Uno OS 89 prata R$6.500,00

r Ohevette SL 86 vermelho' . R$ 4.300,00

ChevetteSL 84 bege R$3.900,00
-

Fusca 1300 \
. 76 dourado R$2.100,OO

Fusca 1500./ 72 \branco
-

R$2.500,00

Ohev�tte SL 74 azul �1.500,OO
Corcelll 78

'

bege R$1.500,OO
MOTOS

nx 350 87 . branca R$3.000,00
XLX 250 (1 carburador) ás . preta R$2.5QO,OO

R JOINVILLE 205D FONE/FAX (047)371·1574973-9753

�HONDA

Menegotti Veículos

R.9Bt�
Comércio de. Moto Ltda.

MOTO ANO COR

XL125S , 93193
,

Vennélha

XL 125S 88188 Vénnelha

CGl25 89/89 Preta
. - ,CB400 82/82 Preta

, CG 1251100 94/95
.

Vennelha

CG 125 Today 94/94
. _. Venndha

CG 125 Today 91192 Azul

)
CG 125Today 91191 Azul

:I< Motocicletas '(ÔKm" $0,% de entrada

salâ» em até 12 pagament,os.
* Consórcio de CG 125 Titan, X'L125 S CBX 200"

.
'.

NX20,0" XR,20D,NX350, em

50,mensalidades, consulte.
RtJAADÉLIAFlSCHER, 239 - FONE (047) 371-2999

JARAGUÁDO'SUL-SC

Feme 04.7- 3710499

..
Se1lll!1Í'Da.. "__�_. ,...__'.pIIIIa. ,", .s;

T•.,..._ ..._�__.. ..azulm.... ...94'

GoIGI:; �------mei.'.;.-----------------,...9CI
SenlllnaGL�.. - .•••• - - -.bege_ _ _ •••••_ _ ••••• _ ...••_ _.!lI2

�s. ;. .pr..Q, ..91

��_,... �-----�---_.-"�----�--��---------.89
GoICL__" .. �----bMncO.-----------------.----�--.89
·DÍeIReiGhIli -'a ---------- •__..88

Gola �----------I_--.bNnco..------.:::-- ------.---------..88
.DeIRtI'fGuIL -w. .......88

s.1II!I..Gl.s. \lllll'ditmeL �__.:.. • ..88

GolGTs. -' bMnco.,;. --..88,
S.IIIaGLS. .,. ;pnII& -..:.� ..ttT '

Morl28 a..tIc;. � JIordo ----_,,----_.------JfT
NkNa.� bMnoo... " �...87

GoIcL.. ..., .V!IInnelho. �.:.-------...J16
, 0paIa ...__.:. ;. ... ...

,
__.:..---:---------..88

.

,DeIFlllyGl. ..:.... ....pnIIa._...- ... ..88

MnIo._ ..., •__..,. • �_.. .J16

Pa...Is...__·_.....- .verde. ;., ...85

a.wa.a �_�-.. �� ��&
Fu�-,;.----------------Innco..-----------------""--·�--..83 '

Pa....L IIIIIho. � ..83

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

A Menegotti lança pra 'você a melhor promoção.da-I.
peças originais' do ano: IIPROMOPEÇAS.II \

�

LIGUE AGORA OU VENHA VlSITAR-NOS!
Menegotti Veiculas

P'ROM.O,·.P
-

.

'/
. /

1 DISQUE PEÇAS 371,-12811
,

. .

CoI'gio 'UDivina Providênc'all
Informativo

-

de Matrícul,a
Para alunos doCol�io
Dias: 11, 12'e 13 de dezembro
Horário: 15h30min. às 20h
Para alunos Novos'
Dias 18 e 19 de dezembro
Horário: 13h30min. às 20h

,

Supletivo de 2liGrauNoturno .

,

A partir de 1196 funcionará no Colégio "0Jvi,na;
Providência"- o Supletivo .

, MatrIcula: 18 e 19 de de:zembro: 1 �h30min às 20h.
'1-"'

Maiores infQrmações na-Secretaria do
.;

Colégio ou pelo teléfone 371-0779
.

,"

- II

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ClASSIFICADOS De IMÓVEIS
.

.JaraguâdoSul, 29 de";_ro de 1��
====�==�================================================�====�==============�==�====================�� �

INTERIMÓVEIS
Imobiliária.....

,

1::.

. (

Menegotti
CRBCI0914.J

•
c

BARBADA
Vende-seótímacasa em alvenaria localizada nobaírro EstradaNova,
contendoÖ2 quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro egaragem

Vende-se com uma entrada e o saldo em até 50 meses.
, � Aceita-se contraproposta.

TERRENOS FINANCIADOS'
Dispomos dê terrenos finanoiados para a venda. Faça-nos uma visita ou

consulte através do nosso telefone comércial.
-

.

LOCAÇ_AO
A imobiäáríaMenegotti dispõe para ahIJgar osseguintes imóveis:

CASA 'EM ALVENARIA
'.

Bairr:o: São Judas': Rua: José Pomianowski, 88
Dependências: 03 quartos, sala, cozinha, léJ.vançferia e02 banheirqs simples

Valor:H$ 300,00 para contrato de um ano.

APARTAMENTO CENTRAL '

Bair-ro: Centro - Rua Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 855
Edit. Menegotti - 5º andar

•

Dependências.öaquartos; sala, cozinha, banheiro e
dependênciadeempregada

'

Valor: R$5oo,00.paracontrato de.um ano'

APARELHO TELEFÔNICO "

. Aluga-se aparelho telefônico -,Valor R$ 120,09'
. I

','
.,

,."

NAO COMP'RA·
- Casa dealvenaria'com 60m2 terreno com'42()m2

Rua ,José'Narloch (Jaraguá-Esquerdo)
Só R$18.000,OO .�

.

\

- casa com alto acabamento (no'va)
com 226m2, terreno com 450m2

'I. Loteamento Versales

P�ço � R$120:000,OO (à combin,ar)'
- 01 apartamtmto com 150m2

(1 suíte + dormitórios)
Barão do Rio Branco'

Apenas: R$ 45,.000,00

QUEMÉBOBO!
AV. MAL DEODORO DA FONSECA. 85S

ED. MEHEGOßI· 1 º ANDAR - SAIA 107/108
FONE: (047) 37H)031 -JARAGuÁ DO SUl- SC

Terrenocom
. 1.39'5,OOm2-
próx. J�:lVel R$
70.000,00

VILA
aÁEPENDI
Terreno cl
49b,40m2

• Casaem
alvenariacl
,181,OOm2

lotes financiados em 10
"

meses - pr6x. a Fórum e

ao Breithaupt

. Joã.o Franzner
Lotescom 15,00
metros de frente
450.0úmzR$

15.000,OOcadalote
.'" ..

- Casa em
alvenaria cl 2 ,

qutos + 1 sl:I'lte

Casada
alvemaria çI
,215,00m2

W8Hel Marquardt .

Tellenocel
3.700,06I'rl' . pm.
Ci'.rtüme Schlrrdt,
Irenla pl WaHer

'

Marquafdl!101 30;00
R$ 90.000,po

NOVA·
BRASíLlA
Terreno.c.l '.
3.411 ;50m2 .:

RIODÄLUZ
Sitio cl

45.0ÖO,00m2 -

,

próx.aCtVAL.

PIÇARR�
Apartamento
de frente pIo'
mar. Ed. Mi-

'

'Casita

em alvenaria cl
343,pOm2,

'

tundes da
JARAGUÁ
FABRIL i

terreno ct

392,OOtn2.

,Nereu Ramos •

. Te'rreno cl
2OOO,()()mZ50,OO

metros para BR280
e40,OOrnetro§para
Rua JiJio ljssi R$

35.00P,OO

Casa em

alvenariaal
272,OOtn2 .

,
Casaém
alvenaria cl
piscina, ct.
235,46fn2 .

cobertura no EdiL Rí'viera
próx.' Bei,ra.,.Rio

- Excelente
terrenomedindo
1.400,ÖOm2. cl

,30m de frente -

R$ 120,000,00,

em alvenartia cl
03qtos. '

'r 'Apel')a�' \ \
.

R$ 28.000,00

. AMZADE
,

Apto.com 02

qtos. R$
,

17,.500,00 +

financiamento
CEF

)CENTRO - Coberíura no

, Ed. Residencial Dunker
(em construção}:

Casaem
alVenaria cl

.

,90�00m2R$
30.000;00.

,

Terreno de
,

esquina cl.
579,00m2

VILA LENZI
Terreno o(
733',OOm2 -

Edificado cl

l' ,IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



APARTAMENTO
RuàJoãoPicolli • 111 ander
Suíte+ dois quartos + dep.
empregada .

R$48.000,00

.VENDE
�. _ ��.

��

PARTAMENTO
.

A
Adé lia Fischer. 311 andar

....-

Rua e

ís d�3quartos demals ep.
R$.35.000,00

APARTAMENTO�·�__..Rua 383 condomínio Amizade,
22Q • bloco 7 �pto. 202,3 qtos,
cozinha, bwc, area serv.,

��rag�m
• R$-25.000 ent. +

APARTAMENIU
Av. Mal. Deodoro - 2º andar
Um quarto ,e demals
dependências

CASA DE ALVENARIA'
R. José Menegotti, nli 277 - 03
dormitórios e demais dependências
R$ 40.000,00 entro + 30 x

R$ 2.000,00

CASA 'ALVENARI�
RuaLuiz Satler nº 63 - Barra-
01suíta- 02 quartos e, demais
dependências - R$ 55.000,00

CASAALVENARIA
Rua João Plahischeck nO 677 • Vila Lenzi -

01 suIte, 03 quartos - demàis
depend�ncias + piscina +churrásqueira -

saia de jogos .. R$ 45,000,00

CASA ALVENARIA .....................
R. José Picolli, 290 8. Estr.
Nova - 2 qtos., sla, copa, .

cozinha, bwc, lavanderia,
garagem.• R$ 40.000,00.

CASA ALVENARIA
RuaJosé Barutti nl1 160· Ilha da
Figueira - 03 quartos, demais
dependências, com piscina
R$120.000,00 '

CASA ALVENARIA
Rua Adélià Fischer nll 248 - 03
dor{flitórios e demais dependências
R$ 40.000,00

CASA ALVENARIA
-.

Rua Angelo Tancon nll 10G - Terreno
2.698,83m2 - área construlda:
600,OOm2.-lIha da Figueira,

SALA COMERCIAL
Av. MaLDeodoro, 855
Edit. menegotti - 1Qandar, sl101
cl área de 110,00m2
R$ 70.000,00

TERRENO
RuaEleonora Satler Pradi cl
áreade 396,00tn2
R$26.000,00

SALA COMERCIAL
Rua Bernardo Grubba Jr., 90,
GEPRON - Area 30,00tn2
R$ 30.000,00

CASA DE ALVENARIA
R. Loteamento Juventus -

Jguá-Esquerdo - suite + 02 quartos
.
R$ 65.000,00

TE-RRENO
R. Barão do Rio Branco
543m2 - R$ 25.000,00 entrada
+ 6 parcelas R$ 5.000,00

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

TERBENO
Rua Antonio Gesser - V. Amizade
Área 4G8,OOm2
R$ 12.800,00

TERRENO
Rua Lot. Versalhes - Vila Amizade -

Área 396,OOmZ -

R$10.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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se fala em death- metal,'muita
gente associa o termo a uma.

música grotesca e sem Omenor
.

nível de qualidade ou

competência. Comparação
esta um

.

t a n t o O VA'''I/�VA'
precipita- IJIIt1JI AM tel/J
dae sem o »Ó,

m 'e n o r IlptlfD Ati
fun d a - ADJJtlllftMD
m e nt o ,

_ .....__..�...._-

Apesar do vocal gutural é
dos altíssimos decibéis
emanados pelos grupos que
atuam nessa área, podemos
dizer que é dentro do cenäriö
"death" que encontramos

alguns dos melhores músicos
do mundo do metal. E aqui ,

mesmo em nosso estado
podemos nos deparar com

algumas bandas do gênero que
possuem músicos muitíssimo
competentes que, se conti
nuarem a se dedicar com o

.

mesmo afinco dos últimos
anos, sem dúvida alguma terão

,

um futuro promissor,
E quanto às bandas que

quero mencionar, trata-sé de
dois dos melhores grupos aqui
de Santa Catarina" cujos
trabalhos tive oportunidade de

comprovar pessoalmente no

último dia 18, no Curupira
Clube emGuaramírim, aliás, a

única casa noturna daqui da
região' que abre espaço para
grupos que integram o cenário

.

underground 'catatinense.
Voltando às bandas, a princípio
seriam três bandas, mas
encima da hora a banda
Hecatomb de Curitiba
cancelou sua participação
porque um dos integrantes da

banda, o baterista, acabou
deixando o grupo, ó que
impossibilitou sua 'vinda até

aqui. E, com isso, muita gente
.que ainda' não conhecia o

trabalho das bandas
catarinenses não compareceu
ao evento, pensando que o

show não seria tão contagiante
como o esperado, o que foi uni

grande erro 'por parte deles.
Além disso, a má 'divulgação
deste sbow também contri
buiu para que o público
comparecesse em pequeno

mesrna eficácia, Mesmo que o

público não tenha sido o

esperado, a banda não perdeu
o bom humor e muito menos o

carisma para com os

"headbangers" presentes. Mais
um ,ponto positivo para o

pessoal do Tempestas.
Urna noite memorável e que

nos remeteu diretamente ao que
há de melhor em se tratando
de death-metal dentro do

estado de Santa Catarina.
Enquanto não chegam os

aguardados registros contendo
o trabalho destas promisseras
bandas, temos que nos

contentar com com as duas

demos que ambas possuem. O

pior é, após ouvi-las exaus

tivamente, aquele gostinho dê

"queromais". Que venham logo
estes CD's para saciar nossa

fome por novidadesl!
DietmarHille (Tito)

Jara uá do Sul, 29 de novembro de 1995

Banda Tempestas de Florianópolis, com CD previsto para janeiro próximo

; grande marcü, emuito mais que
isso, uma merecida conquista
para o cenário underground
barriga verde. Quanto ao show
do Tempestas-é impossível não
se render à sonoridade criada

por eles. Todos os membros da
banda são ótimos músicos e de

um nível muito superior a
.

diversas bandas que inclusive

já possuem algum material

gravado. Um talento de causar

inveja a muitas bandas

tupiniquins, mas não pense que
isso é algum tipo de bajulação
de minha parte, muito peló
contrário, pois sÓ o fato daHel
lion ter contratado Q Tempestas
para integrar o -cast de sua,
gravadora, já é a prova de que

'

eles realmente tem um grande
potencial a ser explorado.

, O show foi uma atração' a
parte, onde a banda nüs

presenteou com um repertório
dé qualidade impecável, fruto
de um entrosamento poucas
veres visto e que obviamente
só é possível graças a muitas
horas de -exaustivos ensaios e

muita dedicação pü� parte de
seus integrantes.

Além de composições'
próprias, a pedidos da galera
rolaram também alguns covers
que foram executados com a

com nova formação a banda
conta cem um time de primeira
linha que traz Chacal (vocal!
guitarra), Pepa (baixo), Fábio
(guitarra) e Jhony (bateria).
,Este último integrante, foi o que
mais me surpreendeu, pois
conduz as baquetas d� uma

forma animalesca, pre
enchendo a vaga deixada pelo
antigo batera cüm muita garra
e dinamismo. Não é a toa que
a banda está prestes a ser

contratada pelo novíssimo selo
catarineuse Lofty Storm
Records (é, podem acre

ditar! !), e, se tudo der 'certo,
ano que vem teremos o prazer
de ter' em nossas vitrolas um

magnífico trabalho ..

É bom também lembrar que
o Flesh Grinder também foi

cogitado peloselo paulista Hel
lion Records, especializado
em bandas de metal pesado,
mas' por algumas divergências
entre a banda e o selo não foi

possível fechar. o contràto entre

ambos. O que não aconteceu

com 'o Ternpestas de:

Florianópolis, que para alegria
dos amantes da boa música

pesada, j á está com seu

primeiro disco engatilhado para
o final de 96.

Sem dúvida alguma um

número. Mas, independente
das pessoas presentes terem

sido uma minoria, as bandas.
esbanjaram muita técnica e

profissionalismo.
O Flesh Grinder, de

Joinville, foi o primeiro grupo a

se apresentar, e mesmo

desfalcada de seu baixista que,
infel izmente não pôde vir por
motivos desconhecidos, no

vamente eles se mostraram
muito competentes. Surgido em
meados de 93, o grupo apostou
todas as suas fichas numa

sonoridade um tanto incomum
dentre as bandas catarinenses,
Optaram pelo estilo que atende

pelo termo "splatter", sendo
este rnais uma das inúmeras
subdivisões existentes dentro
da cena metálica. Um estilo

digamos até radical, pois suas

músicas impregnadas por Ietras
de caráter' escatológico,
abordam temas que falam de
atrocidades nas suas mais

. variadas formas. Indepeudente
da temática adotada nas letras,
a banda possui um instrumen
tal coeso e devastador e já nos

primêiros acordes deu pata
perceber uma nítida evolução
desde o lançamento da. fita
demo Rotten Process, que foi
gravada emjulho de 94. Agora,

Serviços:
FLESHGRINDER
-Rotten Procsss (fita-demo/ 4

músicas/ julho de 94)
-CD previsto para meados de

96
TEMPESTAS
-Clandestine Ways ( fita-demo!

2 músicas! dezembro de 93)
-CD previsto para final de janeiro

de 96
Onde encontrar: ABRIGO NU

CLEAR RECORDS - fone 372:{>545

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, otoqueiro e·
rO iaapren e ossassmo com atropelado em

R$ 500,OOfalsos em Jaraguá M��:��
J Fdos:DIIMgacio.bnal 0pInII0ICP Lambreta placas MS-767, de

araguádo Sul.- Apolícia Massaranduba, Adelson Silva,
prendeu sexta-feira passada, 35 anos, morreu sábado passado
Adeclor Ferlongue, 24 anos, depois de ser atropelado pelo
assassino confesso de Saulo Fiar, placas LWS-4pO, de

.

Messias �.I Joinvillevdirigido por Valdomir
Soares,19 ,.,'I'OlllU. Tiepo. O acidente aconteceu

a nos. ti otusodo entre o trecho de BlumenauIMas-

Fedongue, saranduba. A polícia não sabe

junto com demolol informar as causas da colisão.
Geovane destHUpOdO De sexta-feira até domingo à

Gonçalves, noite, quatro pessoas morreram

foram presos dentro de uma em acidentes em rodovias
construção, próximo a Compa- , federais e estaduais. Este número
nhia de Polícia, na Vila Lenzi. . é considerado baixopelapolícia,
"Inicialmente, ambos foram devido ao tempo bom que fez no
indiciados por estelionato. Eles litoral catarinense durante todo
estavam com cédulas falsas, no final de semana
total de R$ 500,00", revela a Adeclor: coetúna eMias falsas Gonçalves: eslelionotário Entre os acidentes registra-
delegada Jurema Wulf, acres- dos, osmais graves aconteceram
centando que 'no depoimento, "Pessoas viram quando levaria de volta para Jaraguá do na BR-101. Dois ciclistas mor-

realizado emGuaramirim segun- Ferlongue entregou alguns Sul. "Apenas ameacei. Ele disse reram atropelados. Nestescasos,
I

<' da-feira de manhã, Ferlongue papelotes de cocaína e dinheiro que eu não teria coragem de a pol'ícia também não soube

,confessou que matou Saulo com para Saulo, e em seguida, na atirar, além de ameaçar", ressal- informar a causa do acidente,
•.� um tiro de revólver. parte de foradaboate, escutaram tou o acusado no depoimento. No posto daPolícia Rodovia- ,

Ocrime aconteceu namadru- um disparo. 6 que acertou a Ferlongue, que responderá in- ria Federal de Guaramirim,
gada dodia 14, naboate Sambão, cabeça' de Soares", lembra o quérito por assassinato e estelio- policiais não atenderam nenhum

• no quilômetro 48 da BR-280. delegado Alcivandro Espezirn. nato, e Gonçalves, também por acidente grave no trecho da BR-
"

Segundo a polícia de Guarami- Defesa estelionato, estão na cadeia pú- 280. No perímetro urbano de
';. rim, algumas testemunhas Por outro lado, Ferlongue blica de Jaraguá do Sul. Ambos Jaraguá do Sul, a políciamilitar '

, alegam que o assassino cometeu .afirma que Saulo teriajogado-o poderão pegar de urn a cinco também não registrou acidente.
latrocínio (matar para roubar). no chão e avisado que não o anos de reclusão.

'

grave.

Jaraguá do Sul, 29 de novembro de 1999 CORREIO00POVO - 9 I

Estelionatário

desrespeita,
ordem judicial
Jaraguá do Sul - O desocu

padoÉlcio L� Rufino de Soo-
_

za, 25 anos, foi preso depois de
desrespeitar�a ordem judicial.
De acordo com a delegada
Jurema Wulf, o indiciado, que
responde por estelionato na

comarca de Jaraguá, deixou de
pagar urnamulta junto aoFórum
e foi detido, depois de tentar

trocar dois cheques no Banco do
Brasil, no valor de R$ 380,00.
Élcio aguarda Julgamento

detido na cadeia pública.

AUMENTO
'

PM registra mais demil infrações durante este mês.
Jaraguá doSul- Um levan

tamento final, elaborado pelo
COpOm (Centro de Operações
da Polícia Militar), deverá
apontar um acréscimo dê apro
ximadamente 80% nos núme
ros <Je multas registradas no

meane período do ano passado.
Dados revelam que desde o ,

dia primeiro até segunda-feira
passada, de hovembro, a polícia
notificoumais demil veículos,
"Este alto n.,úmero de notifica
ções deu-se em virtude da

realízaçäede blitz diariamente,
durante a semana e, as vezes,

nos três períodos", explica o

tenente do 8° Batalhão da 3"

Cotnpanhia dePolícia, Rogério
I<ublem,

.

acrescentando que o

�fetivodaPM àUmentou devido
a transferência de férias de

muitos soldadas, para o prõ
ximo ano.

ItAssim, entre oito e -

doze homens trabalhavam em

cada barreira policial It, ressalta
o tenente, calculando que cerca
deR$ 12 mil serão arrecadados
com Os pagamentos dasmultas.
Destes, 35% será encaminhado

para a polícia civil, outros 35%
para a prefeituramunicipale o
restante ficará para a polícia
militar de Jaraguá do Sul.

Para o próximo ano, a

Companhia deverá receber
mais um radar eletrônico e wn

aparelho de bafômetro, "Com
.

este novo radar, usaremos urn

em cada blitz. Atualmente,
possuímos apenas um", afirma
Kuhlem, lembrando que a PM

, dispõe de três aparelhos de
bafômetro. Mais de vinte blitt.e fortim reálizada.ç pela polkia em nOf'embro

o-que representa os GRU
pos e quanto vale

cada multa

ENTENDA

GRUPO I: Licenciamento vencido,
lacreviolado, dirigirsem CNH, entre

gar,\I8ículo para pessoa não habilita
, da e veícúlo sem placas (R$ 85,42)
GRUPO II: Avançar sinal \l8rmelho,
ultrapassar limite de velocidade e

trafegarna contra-mão (R$63,61)
GRUPO /It. Estacionar em local não

permitido, falta de equipamento de
segurança e transitar com as luzes
apagadas (R$47,71)
GRUPO IV: Motorista sem docu

mento, tra nsitar -sem capacete e

estacionarA8 êontra-mão (R$ 38,16)
GRUPO V: Veículo sem lacre,
carteira de habilitação e do veículo

ssm proteção plástica (R$ 15080)
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COPASANTA CATARINA INVICTO

luventusfaz a terceirapior Jaraguá. vence�nal à)'.

'. . .'
.

. .• �.. futebol Infanto luven"campanha da competição , �gué � Stj" Gm três pancadaria, envolvendo, u.c�<

vitórias consecutivas, a eqwpe stve, torcedores. -

J' <

de futebol de salão ,ADJ/São A partir da próxima seman�.
de diS=�ou�= ��:;�: :11111!1!111111111111.::�;;;�:r·:�;·:111jlj��_.::;;ili;:��!11:;i;:11��:;i�:1;11!1!1!111!1!1!1!1!1 �u��a;.::!ui:::d:a7C:� :=:p�:���=uaJ�:;:;:;:;:;:::::::::::;::::*::::::::::::::::::::;:::::::::;:::::;::!;:::::;::::!:!;.::::: •••:::::::*::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::. :::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::: '

jogadores -

< que a própria modalidade,nacategoriainfanto ocampeonatode 1996. "Oob' .�diretoria contratou no primeiro
< juvenil. Astel, de Florianópolis tivo maior é a conquista dós J ;,

semestre deste ano -, o Juventus foi vice-campeã, <

AABBlRotes- guinhes Abertos", afirmafaz a ter-
.

ma, de Chapecô, ficouem tercei- treinador. ,

ceira pior D/M/ol/o ro lugar e o Lagoa Iate Clube, 'Peladão'
campanha "

,II. também deFloripa, terminou em Domingo, aconteceu a finaldda Copa IOSlDU tOm
último no quadrangular final. 13 o ,"Peladão'� de futebol; enSan t a ,"t/sões No primeiro jogo, .a ADJ as equipes da Lecimar Malhas ,

Càterina,
venceu fácil o Lic por quatro a Metalúrgica Hame. O 'ginábW

com ape- d. tOlllm/o zero, 'enquanto na sexta-feira, Arthur Müller recebeu um bon(
nas cator-

derrotou a Astel por três a dois. público paraprestigiar a decisã<l;,'.

ze poetes em seis jogos, per- Precisando da vitória para ficar No final, a Lecimar MalhaS.
dendo apenas para o Imbituba,

com o vice-campeonato, AABB/ _

venceu por CÜlCO a três e fie ",'quetem treze'pontos e o Inter de -Rotesmae Alälfizeramoüítano com o título. Na terceira.
Lages que ainda não conseguiu jogo da fase final, Jaraguä colocaçãoficou o Posto Cídade;
marcar ponto. A derrrota para o guiar final. Hoje à noite, na perder e o Imbituba empatar ou derrotou Chapecó por cinco a qúe goleou a lanchonete Shae-i
Imbituba, ein Jaraguá do ser, Ressacada, o Juvenms �frenta

'

vencer, o Juventus cai para o
dOIS'. A partida &01' marcada pela +_1 &

•

I' Lin por seisaum. Nototal, locam,'tirou as chances de ficar COOl o Avaí. A metade do, time será penúltimo lugar na classificação violência dentro lia quadra, Um marcados 432 gols em 82 jogos.:uma das vagas para o quadrsn- de jogadores do junio:es. Se geral da competição. desentendimento entre jogadores com umamédia de 5,2 gols pa'
das duas equipes gerou uma partida.

RADICAL
.'

. 'INDAIATUBA.
,

Jet Ski define os vencedores de .1995 Xadrez caiarinenseficai
em segundo nos JAR's!

Jataguá doSul-Uma vitória
na penúltima etapa' do cam

peonato Catarinense de Jet Ski,
que acontece sábado, 2, em São
Francisco doSul, garante o titulo
antecipado pata opiloto Vinícíos
Wodzinski (Menegottí Veículos!
Emplac ,Painéis/Stúdio FM) de

Jaraguá do Sul, na categoriaRu
naboutNovatos ..Luiz Splengvde
Gaspar; e' Luiz Carlos Povoas

(Choco LeitelWizard Idiomas!
SnídioFM), também de Jaraguá,
estão na brigá pelo título da

temporada.
'

.

A última etapa será realizada
domingo, 3, definindo o cam

peão. "Esperamos vencer sábado,
para domingo correr mais tran

quilo", avalia Vmícios, que ven
ceu no final de semana passado)

Jaraguá do Sul - A delega
ção catarinense trouxe na baga
gem, dos JAB's (Jogos Abertos

Brasileiro), .na modalidade de

xadrez, umamedalha de prata e

um, quinto lugar. Tanto no

masculino como no feminino, as
equipes eram representadas por
atletas da Fundação Municipal
de Esportes de Jaraguä do Sul.
os JAB's focam realizados no

último final de semana em

Indaiatuba, interior paulista.
No feminino, a equipe

catarinense, junto comRio Claro
e Indaiatuba, de São Paulo,
Maringä, do Paraná e Mato

Wodzinski: espemnça de conquistar título de 95 antecipadamente
.

� \
. .

em Laguna, a 5a etapa do Esta- o piloto se preparapara competir
dual, assumindo a liderança na em uma categoria acima da No
categoria. Para o próximo ano, vatos: Runabout Especial.

. Auto Mecânica
Horchers
COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

TROCA �EÓLEO POR sucçso
RUA ALBEJfTO PICOLI,:], 400 - ÁGUA VERDE - JARAGUÁ DO SUL·- SC

Grosso do Sul, fizeram uma das

partidas mais equilibradas da;

competição. Santa Catarina só ':
perdeu na final, para Maringá,

.

por dois a um. Este foi omelhor �
resultado já obtido pelo Estad()B�
em Jogos Abertos Brasileiro, no.';
xadrez feminino.

Superioíidade
Na categoria masculino,

Santa Catarina terminou em

quinto Itlgar.'No grupo.estavam
aindaRio Grande do Sul, Minas ..

Gerais, .Indaietuba e Paranaguá. '?
que contavam com o quarto:\
melhormestre à nível mundial e- ;
dois mestres.nacional.

•

, ,

FONE/FAX 371-8122
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DOWNHILL
�

Ultimas etapas definiram os

campeões desta temporada
Jaraguá do Sul - Depois

.
das duas últimas etapas rea
lizadas no final de semana na

modalidade downhill, de ciclis
mo, a temporada deste anojá tem
seus cam

peões. Os
destaques
foram os

bikers
Pedro Fa-

/IltIS 1160 IIto
tom título

1It1 dllU/II11'"ria Gon
, 'çalves, na categoria juvenil, e

Jean Fábio Finardi, na cadetes,
. , venceram sábado e domingo, e

.

conquistaram ó título.
-

No sábado, a prova aconteceu
no Morro da Lagoa, em Floria

nópolis. CarlosEduardoPereira,
"

.damasters, terminou o percurso
em 5min23s, sendo omais rápido

,
entre os 55 ciclistas que percor
rem 3,7 quilômetros. Oünico in
cidente foi registrado com o pa
rsnaense Ricardo Riggoti, que

,

teve ferimentos no rosto depois
de uma queda na descida do

,
morro. No feminino, a jaragua

.

ense Paola Glaci Hackbarth
�

venceu sábado e terminou em

terceiro lugar no domingo. A
campeã foi Alexandra Beröis, de
Florianópolis.
Mesmo vencendo as duas

•

'f.t

#",*

DOWllhill obrigapilotos a fazer umpercurso em declive no menor tempo

etapas na categoria masters, Apesar de não vencer nenhu
Carlos Alberto de Souza não ma das etapas na categoria es

conseguiu superar Roberto de pecial, Jonatham Grimm não foi
Oliveita, que conquistou um alcançado na ponnaação por E
terceiro lugar e ficou com o título duardo de Souza; que chegou em

deste ano. Na categoria sênior, primeiro nas duäs etapas marcou

WernerWind venceu em Palhoça o me lhOI' tempo, domingo, 11o

e não deu chances para o segundo Morro do Cipó, com 2min38s,
colocado na classificação geral, em 2,,2 quilômetros.Ratael
Antônio Gonçalves, que ficou Waltrick. dajünior, levou otítulo
em primeiro, sábado. vencendo a última etapa.

BOLÃO
. ./

"As de Ouro" encerra atividades em 95
Jaraguä do Sul � À,

veterana entidade "Ás de

Ouro", fundada em 8-5-1948, _

filiada ao Clube Atlético

Baependi, realizou, na última
sexta-feira, 24, o encerramen
to de suas atividades bolonís-

_

ticas, com aperitivos e jantar
de encerramento.

Flagra
Na foto, instantes em que

o salão vipdo Baependi. o
presidente IngoWagner lia a

I

programação comemorativa

que se realizou com as e;'
posas, (E.V.S.)

Bento do Sul, a Weg garantiu
cinco modalidades para a etapa
estadual.

Nos dias 8, 9 e 10 de de
zembro, as equipes de bolão
masculino, xadrez masculino, e
tênis de-mesa feminino represen
tarão SantaCatarina no campeo
nato Sesiano Sulbrasileiro, em
Porto Alegre. "Yafuoo confiantes
em trazer título para Jaraguá
do Sul nestas modalidades,mas
será difícil, assim como foi o

Estadual", comenta, Sasse,
ressaltando que uma das mo
dalidades que poderá garantir
troféu é obolãomasculino, "mas
tanto no xadrez como no tênis de
mesa O objetivo é ficar em pri
meiro", define o diretor espor
tivo da empresa.

. Toda equipe da Weg que venceu o SesÜIM na eIIIpa esta4uaI

Weg garante 2 troféus
no Sesiano em Videira

Bomo tem ehance de ficar com o troféu no Sulbrasi/eiro

ESTADUAL
-

Videira - Das cinco equi
pes daWeg que participaram da

etapa estadual do campeonato
Sesiano, duas conquistaram o

título da competição: bolão e
xadrez masculino. Nas outras
três modalidades em que a em

presa participou - vôlei mascu

lino, tênis demesa e canastra fe
minino - ficaram com amedalha
de bronze. "Nosso objetivo foi

alcançado, tendo em vistao nível
técnico da competição" , destac�
o diretor esportivo Edson Sasse,
acrescentando que o, único

período de treinamentos eram

nos finais de semana e ao noite,
"enquanto outras equipes
tiveram um tempo maior de

preparação", afirma.
Na etapa regional, em São
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OPORTUNIDADE SCHROEOER J�
Conselho' vai capacitarjovens Reciclagem de lixo inicia'�

e desem re ados' em dezembro nomêsdejaneiro nas escolas"l'P 'gI Sebroeder - A partir de arrecadação de recursos será -,

J
'

janeiro de 1996, � prefeitura destinado a obras assistenciais

, araguá 'do Sul - O Con- municipal de Schroeder, através para a comunidade.
selho MUnici� do .Trabalho e das secretarias de Obras e Saúde, Iniciativa

Emprego está cadastrando na

secretaria .de Habitação, desem-'
pregados ejovens com ,nais de
14 anos, t ,

'

••III.#rtloaté sexta- 1I.",.nl

cursos

profissionalizantes - costura in

.dustrial, modelagem básica;
torneiro mecânico, informática
básica, datilografia, recepcionis
ta e telefonista, Os cadastros de
vem ser feitos das 8 às 15 horas.

As ofertas de empregos faz

parte do projeto da secretaria de
diminuir odesemprego e óferecer '

"uma chance aos trabalhadores
i

que estão fora do mercado de

trabalho", ressaltá o presidente
do Conselho, Ademir Izidoro, vagas cada, enquanto os cursos

Os cursos de costura indus- de informática básica, '

trial, modelagem básica 'e datilografia e recepcionista!
torneiro mecânico dispõe de 16' , telefonista, oferecem 20 vagas

CORREIODOPOVO -12

feira, 1,
paraaca
pacitação
de seis

ptl1t:I qvem
olndonitJl
I,,,bolho

GEHAt

Consellw oferece/entre outros,' curso de inform4tka "tlsica

cada um. Todos os seis cursos

iniciam dia 4 de dezem-bro, e
serão ministrados no Sesi e

Senac. As vagas são limitadas,

PALESTRA

Pratesdefende a qualificaçãopessoal
Jaraguá do Sul, - "É neces

'sário sempre manter a idéia de
, qualificação pessoal emmente".
A declaração é do jomalistaLuiz
Carlos Prates, durante palestra,
sexta-feira à noite, para um

grupo de formandos do curso de
vendas de Comércio Geral, das
escolas Sid, na Associação '

Comercial e Industrial de
Jaraguä do.Sul,

Objetivo
Prates defende a idéia de se

, trabalharpara.alcançar cada vez '

mais a qualificação de cada um. "

O Jornalista destacou que o

aprendizado - aperfeiçoado -

beneficiao desempenho do 'Maisde40pessoasesliveramnapákstradojornalistanaAeijs
vendedor, e fortaleee suacapaci
dade de buscar uma forma

melhor de negociar. "Hoje, vocês
que' estão participando desta

palestra, cO,m certeza estão

. a,prendendo mais de quem
prefere usar este tempo para, por

exemplo, beber um chapinho na

praça", afirma Prates, referindo
se as duas horas de duração da

palestra, "Nunca desista. Mesmo
. que o 'inimigo' saiba de sua

tática. Um dia ele faßl�rá, e você

As palestras, realizadas 'em..

Brusque e Joinville, fazem parte
do encerramento do curso de
vendas no Comércio. Geral,
oferecido pelas escolas Sido Esta
foi a terceira vez que Luiz Carlos
Prates veio aJaragua do Sul.não". lembrou o palestraute.

lançará oficialmente, a cam- Em Jaraguá do Sul, a inicia
panha "Lixo que não é Lixo",

' tivaprivada, junto COlD a prefei
visando a reciclagem de lixo em tura instalou em algunspontos da'
escolas e comunidades, "Vamos cidade, latões destinados II

aproveitar para límpar a cidade, reciclagem de papéis, vidros e

que está em um período de metais.

conscientização ecológica", Desde a implantação dos
afirma�prefeitpHilmar Rubens latões, a comunidade já se

Hertel,' acrescentando que a conscientizou, e está depositan
primeira etapa da campanha do o lixo dentro dos reservató

começarão com palestras em rios: ajudandona preservação do
escolas e reuniões em associa- meio embiente, Todo o dinheiro
ções demoradores. Uma bióloga arrecadado com a reciclagem de

da Amvali (Associação dos lixo em Jaraguá será destinado a

Munícípiosdo.Vale do Itapoeu) aquisição de material escolar e
.

fará o acompanhamento dos reformas epl escolasmunicipais.
alunos nas reciclagens. Entre as cidades da Amvali,

"Destino Corupä, Massaranduba e Guara-
Todo material aproveitado mirim não oficializaram a cam

será separado e vendido. A panha de reciclagem de lixo.

INICIATIVA

. Alunos vendem'objetos
natalinos em Jaraguá

Jaraguá do Sul - Cerca de
100 alunos' de 1" a 8" séries
daEscolaMunicipal Alberto
Bauer, promovem a ,amaltt..\.:l

"

nas dependências da escola-o
"Bazar de Natal".

Os alunes irão comerei
lizar a preços, simbólicos,
objetos natalinos fabricados
durante todo ano: pelos

próprios. Enfeites de mesa,

portasbonecos, entre outros,

estarão custando pouco mais
de R$ 1,90. Todo dinheiro
arrecadado será destinado a

oficina de arte da escola, que
tem COlhO um dos objetivos,
'realizar anualmente, o "Bazar
de Natal ", que é aberto ao

público.

,
"

�rnoo l

Prece Milagrosa para prosperidade, ,cl,

Cl

Ó criador do mundo tu que dissestes Peça e Receberás, embofll.
nas alturas, em vossa glória, inclinai os seus ouvidos, a '� humilde
criatura para satisfazer-me o desejo. Ouve a. minha prece oh! Pai

Amado. E fazei que por vossa vontade eu obtenha a graça que tanto

almejo. Pedir: Deus supri agora todas as minhas necessidades,

segundo as suasriquezas sempre ativas, presentes, ímutãvee e

abundantes em minha vida e que isso sE(ja feito pelo poder em nome

.do vosso adorado Filho Jesus .. Recitar esta prece pela manhã 7 ve1ßS

juntamente com o Salmo 23 e o Pai Nosso. Mande publicar no 3·

dia e observe no 4 o dia.
' .'

. ,

Agradece M.L.S.V.
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