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Paralelo

COOIpra(23/02) CR$S75,00 -

Venda (23/02) CR$595�00
Fonte: HF ASfl!SSorin

Comercial

COOIpra(23A:>2) CR$594,622
Verxia(23A:>2) CR$594,628
m-

Janeir0/94 CR$32.882,00

FevereiroI94 CR$42.829,00

A.outrl' cont.a
remuneradi'
Icaballde

pedir o bon' _

INVESTCO'NTA
REMUNERADA
lAll IEIUIIIADA QUE AS ounu

NACIONALti
o Banco que está a seu lado

Time começou bem o campeonato Governador

Juventus ganha de
foi encontro

�---.:'I

2x O do 'Concórdia

opróximo compromisso do
Juventus é contra oCriciúma,
em Criciúmaque vem de der
reta parao Tubarão. Página 12

Joinville
X

Joaçaba
. HOJE

No estádio
João

Marcafto
às 27 horas

o Juventus conseguiu um

24m a 24A:>2 48,4184% importanteresultadonaprimei-
27/01 a27/02 44,6094% ra rodada do campeonato

Poupança
catarinense. Com dois gols de
Silvinho, o "MolequeTraves-Índicep/23/02 45,483SO.I.J ,,- ti It d 'áso garan u o resu a o, e J

Salário m/nlmo
soma dois pontos' na tabela

J� Cr$4.639.8OÓ,OO··
-

Segund� o técnico�Ãbel d�'
.Agosto CR$5.534,00 I Souza,oJuventusnãorealizou

nenhumamistoso comequipesSetembro , C.R$.,;9..Q06,OO profissionais antes de çome-
Outubro CR$ 12.024,00 -

çar o estadual, somente com o

Novembro CR$15.021 ,00 EstreladeJaraguá(6 xO),mas
afirma que osjogadoresjá es-

Dezembro CR$18.759,00 tão entrosados.
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Carlos Alberto foi um dos destaques do time

Divina Providência
echa curso noturno
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Autoridades que foram \QJIL
reunião com o governador, f$� '(

Iam como foi a recepçã0p(-' I. �
g�v:rnador frente as suas� _ ::fl
,?"dic8ÇÕes, queforampro� ;.......
tidas, Especial 6 e 7 �: '1::"O.ut�UI

Mountajn bike
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segredos desta
.superbicicleta-

Lançada 'a quatro anos no
Brasil pela Caloi, a mountain
bike, é considerada hoje uma

dasmelhoresbicicletasdomun
do, eamais vendida. PáginaS

.Ampliada

EscolaSão José
deCorupápassou
porreformas

Foi inaugurado dia 19, as no

vas instalações da escola básica
São José, em Corupá. Na solenida
de, estavam presentes a agente
regional, prof'IsauraMaria da Luz
Silveira, pais e alunos e outros

convidados, Página 4

FONE (0473) 76-3200 -

FAX (0473) 76-0304
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Reminiscências
r

A Sociedade dos Atiradores Jaraguá (4)
Oswaldo Beims complementa

com a foto abaixo, a série que visa
resgatar amemóriadomais antigo
clube de tiro de Jaraguá, A desta

foto,mostra a festiva inaguraçãoda
sede no segundo semestredoanode
1931.

Antesdesseextraordinárioeven
to que marcou época em Jaraguá,
continuava utilizando as instala

ções do Pavilhão da pres, Epit.
Pessoa e reuniões SOCiais nos sa

lões então existentes, na vila, Em
1.929, a festa doEspíritoSanto era
umsncesso.consagrando-seosatí
radores em empolgantes competi
ções e a vitória era festejada num
animado baile no Salão W,

Schleumertex-Lorenzen), no lado
da "goiabeira" e aanimaçãoficava
por conta da Banda do Tiro de

Guerra, local (CP., ed. 521),
Em 31-1-1930,opres.Reinoldo

Rau, convocava uma reunião no

Salão JorgeBurhW-feira), extra
ordinária, que tinhapor finalidade
tratarda inauguraçãoda novaban
deirada sociedade(aqueaindahoje
é uma face da bandeira do Clube
Atlético Baependí, a inauguração
do novo uniforme dos atiradores,
prestaçãode contas doanoanterior
eeleiçãodil novadiretoria,naqual
semanteve ogrupo queconstruía a

�novasede(CP.,ed. 555).Adireto
ria, como dizíamos, era a seguinte:
preso Reinoldo Rau, vice João

Emmendoerfer, 1 o secretárioArtur
Müller, 2° secretário Roberto

Mielke, 10 tesoureiroPaulNeitzel,
2°tesoureiro JoãoKargerecapitão
de esporte - Hermann Puschkeit

(ed.557).
Para a inauguraçãodanovaban

deíraedosuniíormes.em 11-5-30,
realizava-se uma festa commuito
bom tempo, comparecendodelega
çõesdeRioNegrocoml bandade
música: Rio Negrinho com banda
de 18 pessoas; São Bento;
Mittelweg (Joinville);Bananalede

- Jaraguá - Rio da Luz, Garibaldi e
Teuto-Brasileiro,deRioSerro.Uma
longa lista de premiação era

'divulgada pelo CORREIO DO
POVO, Entre� J�elhores, figura
vam: Leopoldo lI1ahnke, omelhor
em 150m. (95 pontos) - prêmio
(48)eBemhardEhlert(RiodaLnz)
5Om.eCariosMiIller,Bananal(59),

(CP., ed. 57'1/30). Reinoldo Rau
convocava para sábado, dia 5-7-

30, Assembléia Geral no Salão
Müller (Bosque da Saúde),naCeI.
Procópio Gomes, às 20hs., para
tratar da construção de uma sede
social (CP" ed. 576/30).

OutraAssembléiaerarealizada
no mesmo local, em 31-8-30, às
1511s., para leitura do protocolo,
ballotagem, exame do desenho da '

Halle do engenheiro Schmitz e

outrosassuntos sobre anovacons

trução(CP.585/30),
Graças à operosidadedo presi- '

dente Reinoldo Rau, dava-se o

lançamentodapedra fundamental,
já referida anteriormente - projeto
doengenheiroSchmitz, cujoprédio
estavaorçadoem40 contosderéis,
medindo 27m, por 20,51ll., ofere
cendo espaçoso salão de baile e

jogodo bolasduplo, todosos com
partimentosadequados àscasasde
diversõeseexigidospelaestétiéae
higiene, Comentava-séque.Jaraguá
ia ganhar uma moderna casa de
diversões emais um belo edificio

graças a essa sociedade (CP., ed.
597/30).

Em 22-3-1931 o

"Schuetzenverein Jaraguá" convi
, - dava "Richtfest" (a festa da

cumieira)danovasede social (CP.,
ed.61O).

Aproveitando as festividades
do domfngo doEspírito Santo, 24-
5-31, o presidenteReinoldoRau e
suaequipe,organizavamumgran
debailepúblico,noSalãoSchrauth,
que era o antigo Salão Lorenzen e

que fora iniciado por August
Mielke, na goiabeira(lado esquer
do do rio Itapocu), com renda em

beneflciodainstalaçãodetiro.ane
xaánovasede social (CP., ed, 61.7).

O "Schuetzenverein Jaraguá",
que já adotava o nome de "Socie
dade de Atiradores Jaraguá",
procurava 001 ecônomo para a re
cém construída nova sede social.
Os interessadosdeveriamcontatar
com o sr. Reinoldo Rau (CP., ed.
624, p. 1,20-6-1931).

NemaRevoluçãode 1930, que
concentrava em Jaraguá,pontoes
tratégiconrilitar,consegniafreiaro
entusiasmopela inauguração,n02°
semestre.

FritzWill Jaraguá - 02/94.
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"É preciso acelerar o estabele
cimento da economia de mercado
no país". Pode parecer uma frase
demagógicadealgumpolíticobra
sileiro remanescente do iceberg
orçamentáriomas, na verdade, é a
palavra de ordem ruais repetida.
não no Brasil e sim na China
atual, cujo ritmo de crescimento

já nos ultrapassou e que. seguin
do essa trilha, voltará a ser em

breve uma das nações mais im

portantes do planeta.
Entre nós a frase não produzi

ria eco. Ainda nos encontramos

na China deMao-Tse-Tung e não
naChina de :i:>engXiaoping. Ain
da acreditamos que o Estado seja
o único responsável possível não
só pela segurança externa e inter
na, mas também pela educação, a
saúde e a previdência, a cultura e

a arte, a ciência e a tecnologia, o
esporte e o�r e até que ele se

justifiquecomooniaiorempresá
rio do País ou assuma a tomada
'das decisões econômicas, em

, substituição aos próprios empre
sários. Assim está até escrito em

nossa jovemejá caquética Cons
tituição Federal, que reside à ci

rurgiaplásticado rejuvenescimen
to precoce.

,,JgF Para isso, arrecadamos como

imposto, em 1993,25% de toda a,

produção nacional. E não basta
ram: prevê-se no mínimo 29%

para 1994! Mas as contas públi
cas sóchegariamaosonhadoequi-
'líbrio se arrecádassemos pratica
mente 100% do IPB ... Mas ne

nhwnbrasileiroestásatisfeitocom
o grau de segurança que o Estado
lhe propiciaoucom a educação, a
saúde e a previdência públicas,
ninguém acredita que o Estado
brasileiro esteja cuidando da cul
tura e da arte, da ciência e da

tecnologia, do esporte e do lazer;
menos ainda que seja um bom

empresário oumesmoum empre
sário medíocre:

O hipertrofiado Estado brasi
leiro já faliu, como faliram o Es
tado soviético e o Estado chinês.

Apenas aqueles tiveram a cora

gem e a dignidade da auto-análi
se, do reconhecimentopúblico do
fracasso epor isso, estãopartindo
para novos rumos, em direção à
economia de mercado de onde,

Jacy de Souza Mendonça

saíram, sem ocultar o desencanto
com a fracassada experiência so

cialista. Nós somos-o único país
do mundo que ainda caminha em

direção ao socialismo, quando
todos estão voltando,

Por que precisamos ter tantos
estados e municípios em nossa

pseudo-Federação? Por que o Es
tadobrasileirodeveocupar-secom
tudo o que diz hoje serem suas

funções se não dispõe de recursos
para isso? Por que manter a farsa
das empresas estatais, sedes de
ineficiência eantrosdecorrupção?
E por que precisamos ter a maior
rede bancária pública domundo?

Precisamos reduzir o Estado
ao mínimo essencial: o cuidado
com a segurança dos cidadãos.
Tudo o1!!ªis deve ser deixado à
sociedade.
,A previdência deve ser

, estruturada à base de fundos com
pulsórios sob administração pri
vada, com outros países já fize- ,

ram, com pleno sucesso. O cuida
do com a saúde deve ser responsa
bilidade de cada um, cumprindo
ao Estado apenas ocupar-se com
os realmente necessitados ou in

digentes. ,A educação pode ser

restituida à responsabilidade da
�.o.éiedade.

O Estado deve afastar-se ou

ser afastado totalmente das ativi
dades econômicas.

Já dernos alguns passos na di
reçãocorretanessesúltimos anos.
Iniciamos o processo de

privatização, nossas autoridades
passaram a aceitar a inexistência
de recursos públicos suficientes

para o cumprimento das funções
erroneamente assumidas peloEs
tado, há clara tomada de consçi
ência popular sobre o desacerto
dosmonopólios públicos e a ine
ticiência das estatais. Mas a pre
vidência social pública faliu e

ainda há quem acredita que o só

processo de moralização admi-,
nistrativa a salvará; a educação
pública faliu e ainda acreditamos
no acerto .da solução, jogando a

culpa de nossos 24 milhões de
analfabetos sobre o aumento das
mensalidades da escola privada;
ii assistência à saúde entrou em .

colapso total e isso é aceito como
desgraça inevitável.

EugênioV"JCtorSclímöckei
DiAltorGeral

,
' '

Jornalista responsável: Yvone A. S, Gonçalves
(DRTISC219)
Repórter: Peterson Izidoro e Udo Leal
Diagramação: Jaime de Borba (ORT/SC 32)
Composição: Adriano Trentini e Denilson Leite
Arte final: Arialves Laus
Fotolitos: Cesar Junkes
DepartamentodeClrculação: Dilson L. Franceschi

Na área econômica, o Estado
parece que abriu mão de seu po
der decisório absoluto, mas, ao
mesmo tempo em que se reserva o
direito à pratica de preços públi
cos livres, não tolera o mesmo

procedimento por parte da inicia
tiva privada, havendo sinais gra
ves de nostalgia com relação aos

controles de preços.

Tomando como pedra angular
a liberdade, temos que gerar çon
dições que estimulem a entrada
de capital no País e desestimulem
sua saída. Já fomos o alvo prefe
rido dos investidoresmundiais de
capital produtivo. Hoje as estatís
ticas se satisfazem com o afluxo
do capital especulativo e os pró
prios brasileiros ocultam as Je

messas que fazem de seus recur

sos para o exterior, najusta preo
cupação de preservá-los.

A reconstrução nacional pres
supõe a recreação do respeito in
transigente à propriedade priva
da, material ou imaterial.

E devemos nos educar para a

competição. Competição, signi
ficaeliminação da indecência que
são os monopólios constitucio
nais ou legais, eliminação de to
dos esmcentívose subsídios; de
todas as formas de reservas e pro
teções ... significa fronteiras aber
tas, mas significa também res

ponsabilidade e punibilidade dos
infratores.

Regime de competição é regi
me de liberdade. Liberdade para
agir, para contratar, para inovar.
Liberdade exercida com honesti
dade e responsabilidade. Liber
dade limitada apenas pelas claras
prescriçoes da lei, cujo
descumprimento deve importar
em sanção imediata e rigorosa por
parte do Estado.

Finalmente, a valorização do
lucro. Nossa cultura, alimentada
pela, massa de miseráveis que a

política econômica gerou, tem ver

gonha do lucro ou até lhe dedica
ódio, quando ele deveria ser o

indicador público do sucesso e o

prêmio à eficiênica. Precisamos
ter coragem em falar de lucro,
cantar seusméritos, estimular to
dos a quererem conquistá-lo pelo
trabalho e a produção.

CORREIO
li::::»C> F=-C>'"C>
Fundado em 10 de maio de 1919

FranciscoAives

Departamento Comerciai: Maria A. Alves
Impressão: Jornal de Santa Catarina
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Ma:tiJtando
EgonL. Jagnow

Reforma agrária
É sabido que a maior parte e as melhores terras

agricultáveisdopaísestãonasmãosdepoucosegrandes
latifundtáriosougrandes empresas, enquantooagricul
tor estájogado em acampamentos de sem-terra à beira
das estradas vivendo em absolutamiséria. Para resolver

criou-se oPlanoNacionaldeReformaAgrária.Masaté
hoje, praticamente, nãopassou de belodiscurso. Só uma
parece darcerto: a reformaagráriapromovida noAcre,
que deu terrasa seupobregovernador colono (como ele
mesmo diz) e seus lacaios. Francamente! Se um cara

desses viesse me pedir o voto, sabe o que levaria?

adivinha!...

Educação de adultos
Uma iniciativa que estádando certo é adasempresas

jaraguaenses e da Seduc: a educação de adultos, com
aulasministradas nas próprias empresas. Se o antigo

. Mobral foi só para enganar as estatisticas, este está

trazendo ótimos resultados. Modéstia àpane: ê "Made

. iI!Jaraguá".
.

"
, ""' _ . ,
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�< Pe:"b� 'dé divulgação
Foi constatado, em auditoria realizadanoMECquea

divulgação da construção de dois CAIC's, 110 governo
Collor, custou a irrisóriaquantiademais umCAIe. Não
resta dúvida que isto é caso de polícia. Mas verba de

divulgação sóserveparapromoverpolíticosàscustasdo ....

dinheiro dopovo. O negócio é acabar com ela.

SalárioMínimo XPrevidênciaSocial
Coma iminente conversãodosalário in inimo (leia-se:

saláriomiséria) em URVaigo estarrecedor veio à tona:
o salário mínimo não leva em conta a necessidade do

trabalhador, mas o valor que aPrevidência Socialpode
pagaraos aposentados (com aquilo que restou em caixa

depois dos roubos efalcatruas). Dápra acréditarl?

Falecimentos
- EmaHenschelWielke - Aos 86 anos faleceu em seu

domicílio, em 17-2-94, nesta cidade e foisepultadano dia
seguinte parao CemitérioMunicipal- centro, no jazigo da
família. Deixa o esposo ConstanteWielke, aos 92 anos, 1

filho, 1 nora, 1 filha, 1 genro, 9 netos, 9 bisnetos e 3 irmãs.
'Em 30-6-1993 o distinto casal aindachegou a completar

os 65 anos de casados, comemorando as bodas de ferro.
Culto 'na IgrejaEvangélica, dia 27, às 8 horas.

- O drama de Elly Schaefer - Germano, seu marido,
alemão, eraalto funcionário da importante empresa (leite
em pó - Glória) e o casal amigo de nosso diretor, apresen
tados pela dra, Zilá Rodrigues Leite, em Itaperuna - RJ.

Chegadaaterceiraidade,afilhaErica, enfenneiradiplomada,
deixa o Rio de Janeiro, para cuidar dos pais. Eis que, o

destino preparou uma falsetaaos Schaefer: dia 17- 2- 94,
Ericasente-semal e falece, deixandoao desamparo os pais:
um diaapós o sepultamento, faleceGermano (19- 2�94) e
ficado Elly. Ora. Zilácomunicou os tristes acontecimentos
eaquiregistrados,comairiteirasolidariedadeàqueridaElly,
que certamente encontrará, nos ensinamentos religiosos,
forte consolação na seara do senhor,

Aos distintos enlutados as condolências desta folhae que
Deus tenha c>; falecidos em bom lugar..

'

·Pa�ICl Bauer cfêixará "a'S'ec1étarrã'tjä'Eäticäçàci

Deputado. assumirá suas
funções na Câmarafederal

JaraguádoSul-Osecretáriode
Educação, Cultura e Desporto,
Paulo Bauer, declarou durante vi
sita na região, quando inaugurou
as ampliações da escola Alfredo

Zimmennann(Guaramirirn),queno
.'mês de abril deixará a secretaria

para assumir suas funções de de

putado na câmara federal. A

desincompatibilização, dará o di
reito dó deputado concorrer a ree-

leição nas próprias eleições.
Paulo Bauer, pretende concor

rer o cargo eletivo pelo seu atual

partidoPPR O substituto dePaulo
Bauer ainda não foi anunciado,
mas em breve, segundo sua asses

soria, o nome será amplamente di
vulgado.

Bauer xMaul
O secretário Paulo Bauer, que

compareceu a primeira reunião da

AmvaIi, fez várias criticas ao can-
didato a deputado estadual Aldo
Maul, que está orgaaizando o PSD
no Estado. Bauer não se fez de

rogado e declarou: "Este senhor

foimeu chefe de gabinete, mas sei
bem quem ele é". Referindo-se às

atitudes pouco elegantes. e éticas
do sr. Maul.

PSOB

"Tucanos" realizam encomromunidpal
-

Samaedivulgaos Sistema de descentralizacão

resultados do 2°

,

Jaraguádo Sul'- Na ríoitede
amanhã, os "tucanos", realizam o

primeiro Congresso Municipal do
partidoPSDB - Partido SocialDe
mocrático Brasileiro. Na .pauta,
conversações e' debates sobre º
momento' político e cândidaturas
às eleições deste ano. Em Jaraguá
do Sul, o presidente do partido,
médico Vicente, Augusto
-Caropreso espera um bom número,
de participantes para que as dis-

setnestrede 1993
o Samae, entre junho e dezembro

de 1993, implantou 10.318 metros de
novos encanamentos de água, incor
porando-os à rede atual.

Foram 31 ruas ou localidades be
neficiadas em todo o município.

Além disso, o Samae promoveu
investimentos da ordem de US$
166.760,12, sendo US$ 77.364,20 na

aquisição de móveis, utensílios, má
quinas, aparelhos e veículos e US$
89.395,92 na construção de novas

instalações, dentree1asalmoxarifado,
galpão de garagem, vestiário, oficina
de hidrômetros, refeitório e dois fil

tros.

cussões possam. ser realizadas e

decisões relativas. a conduta do

partido seja amplamente debatida.

Na pauta, ainda a definição da
viabilidade de lançamento de can
didatura própria, ou, se for o caso,
definirquem o partido apoiará. O
médico Vicente Caropreso desta
ca a importância doencontro como
oportunidade de agrupar os "tuca

nos", para que criticas e sugestões

, sejam feitas, possibilitando- a me
lhora do desempenho do partido.
O médico disse ainda que este

.

encontro servirá também para que
possam ser realizadas novas

filiações e o fortalecimento dopar
tido na cidade e os municípios
vizinhos. Para o encontro, que ini
cia às 20:00 horas estão confirma
das as presenças do vice-prefeito
de Blumenau, Vilson Souza e do

deputado estadual Marcelo Rêgo,

Autoridadespolíticas
visitarão comunidade

Massaranduba - o governo
municipaldeMassaranduba, nes
te segundo ano de administração,
passa a adotar o sistema de
descentralização, iniciando um

giro administrativo pelas comu

nidadesdomunicípio. Assim, pre
feito, vice, secretários e diretores
dedepartamentos.periodicamen
te visitarão uma comunidade e

dali regerão os destinos de

Massaranduba, atendendo "in

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Guaramirim
,

Comunicadoc_·

Comunicamos à todos os moradores do Perímetro Urbano deste

Município, que o usodo Passeio Público para depósito de Materiais
ou objetos de qualquer natureza, poderá ocorrer somente com

autorização da PrefeituraMunicipal, através do Setor dePlanejamen-
to, Projetos e Cadastro.

'

Guaramirim, SC 17 de Fevereiro de 1994
Victor Kkine

Prefeito Municipal _'
I
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loco" as reivindicações da popu
lação.
A secretariamunicipalde Saú

de e Bem-Estar Social, também
estará se integrando a esta tarefa
de atendimento ao povo indo ao

. encontro deste desenvolvendo
uma campanha devacinação con
trao tétano e tambémurna campa
nha de cuidados com os dentes,
com orientação às criançaseadul
tos prevenindo-os contra as cári

, es, com a distnbuíção depastilhas
de fluor, bem como de escovas e.

pastas de dentes.
A administração

massarandubense quer a saúdedo
,

povo em primeiro lugar, pois, a
saúde é a base mais sólida para o
bom desenvolvimento.

,A secretária da Saúde e Bem
Estar Social, Sônia Martini, já
está com sua equipe preparada e

todo o material de distribuição já
estocado.

, ,( I,.
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da escolaSão Iosé.em Corupá
Projeto-de-lei ..

Projeto-de-lei está sendo encaminhado àCâmaradeVere
adores de Jaraguádo Sul, propondo acelebração deconvênio
entre a Prefeitura Municipal e o Conselho dos Direitos da

Criança e do Adolescente.
.

O objetivo é estabelecer a cooperação mútua visando o

desenvolvimento de ações conjuntas para a implantação e

execução política municipal dos direitos da criança e do
.

adolescente em Jaraguá do Sul.
Pelo convênio, caberá ao conselho zelar pela execução

dessapolíticae pelos recursos financeiros a serem transferi
dosmensalmente, em decorrênciadaförmalização do cónvê-·
nio.

Os recursos serão aplicados em programas deatendimento à

criança e ao-adolescente, enfatizando urn tratamento digno e

respeitoso àliberdadeeàconvivência familiare comunitária
A duração do convênio é previstapara umano.acontar de

lOde março e corresponderá ao valor mensal de 150. UPMs

(UnidadesPadrãodoMunicípio),queemmarçoteráovalorde
CR$7.839,60aunidade.

-

..
'

".

·.Crea·
Visando ô aperfeiçoamento da fiscalização das posturas

municipais, aprefeituraestápropondo, através deprojeto-de
lei à Câmara de Vereadores, a celebração de um convênio

com oCREAlSC (ConselhoRegional de Engenharia,Arqui
tetura e Agronomia de SantaCatarina).
A intenção é garantir açãomtegraäa entre as partes para

dinamizar e aprimorar a fiscalização das atividades regula
mentadas, comuns aos dois órgãos, paracumprir-se alegisla-
çãoprofissional pertinente. ""

O convênio faz parte de um conjunto demedidas adotadas
pelaprefeituraem relação à regularização enormatização das

. posturasmunicipais, a fim de coibir excessos e organizar a
estruturaurbana.

.

O Crea/SC é o organismo diretamente ligado à ação dos

profissionais que projetam e acompanham tecnicamente as

edificaçõesnoâmbitomunicipal, cujaimportâncianoprocesso
é inegável, razão fundamental do presente convênio proposto
à câmara para votação e aprovação:

Secretaria deAgricultura
_ Umprojeto de conscientização ambiental,divididoemquatro

pontos primordiais, foi elaborado'e-aprovado na secretaria da
. AgriculturaeMeio Ambiente de Jaraguádo Sul .

.

Segundo ri secretário IngoPauloRobl, pretende-seabordar,
em quatro etapas as teses fundamentais da reciclagem; con
servação e embelezamento ambiental.

O primeiro programa é o do uso racional dos recursos

vegetais, englobando a extração e uso, proteção dá"mata

Atlântica, reflorestamento e implementação de viveiro de

espécies nativasno.HortoMunicipal.
O segundoprogramaprevê aconscientização propriamen-

. te dita quanto aos prejuízos cansados pelo lançamento de
efluentes industriais líquidos, não tratados,nos cursos deágua.
nos-rios.Itapocu e Jaraguá e efluentes gasosos.

, ,�No terceiro programa trata-se do embelezamento dacida
de, com ampliação e revitalização do projeto "Adote urna

Praça" e campanhaeducativade incentivo à criação'emelho
ramento dejardins particulares.

Finalmente, quer-se cuidar, em campanha educativa, dos
problemas causades

à saúde pública pela falta de higiene na
criação de animais na área urbana e aspectos de legalidade
desseprocedimento.
14

Corupá - Com a presença da

agente regional deEducação - prof
Isaura Maria da Luz Silveira, do
inspetor - prof' Sebastião Jorge
Cúrcio, da supervisora geral da
Congregação das Irmãs

.

Franciscanas de São José - Irmã
Valéria Martins Nazário, diretora
da escola - Irmã Lucy Broering,
professores, funcionários e um

grande número de pais e alunos,
foi solenemente inaugurada, no
ultimodia 19, as novasinstalações
da escola básica São José, da
cidade de Corupá.

A obra inaugurada é-composta
de: um galpão, cozinha, merenda
escolar, cantina, primeiros socor

ros, material de educação fisica,
.

sala para oficina - PPT e seis salas
de aula. Também novossanitários

(masculino e feminino).Aconstru

ção iniciou em 2 de dezembro de

1991 e concluída em 21 de dezem
brode 1993.

Falando na oportunidade, a

supervisora geral da congregação
-IrmãValériaMartinsNazáJio, agra
deceu o empenho' de todos; se

gundo ela;este foi wn trabalho de
. esforço comum, de muita boa von

. tade de todos. Com isto se alcan

çou o objetivo proposto e deseja
do.
A escola pertence a congrega

ção, por isto este total apoio na

realização desse empreendimento.
Usando da palavra, a agente

regional de Educação - prof Isaura
Silveira - justificou a não presença
do secretário da Educação - depu
tado Paulo Bauer, mas em seu

nome também agradecia a todos

que colaboraram pata a execução
desta grande obra. Disse que tarn

b�m a secretariá da Educação cola- ,

-borou com o empreendimento,
doando a tinta, através do projeto
'Pinte sua Escola" para a pintura
do novo prédio .

A colaboração da MP justifi
cou, foi fundamental neste traba

lho, a ela e a todos que colabora

ram, repetiu os agradecimentos da
1 � Sete e da secretaria da Educa

ção do estado.
A diretora do estabelecimento -

Irmã Lucy Broering também fêz

questão de registrar os agradeci
mentos a todos que colaboraram,
em especial, a congregação a que
pertence, o suporte financeiro da

obra; a 1 � Sere e a secretaria da

Educação, a toda a APP, na pessoa
do seu presidente "' Henrique
Schalinski, e ao vigário local pe .

. JoséNof. A união de todos funda
mentou para que esta grande obra
acontecesse, concluiu.

',.

"Maissebeneficiaquemmelhorserve"
Este é um dos lemas adotado tos de 149 países e 39 regiões rotarianaMarilene'Vargas Souto,

porRotary International, que tam- geográficas. Existem, também, Ariovaldo Stelle fàzia.a saudação
bémutiliza um outro= "Dar de Si 6.104RotaractClub'scom 140.392 aos presentes e recuperantes de
antes de pensar em Si" - uma sócios, em 104 países; 6.758 freqüência. Naquela ocasião, o

organização de homens de negó- InteractClub's com 148.676 sóci- afilhado do "Leste". desenvolvia
cios e profissionais, unidos no os, em 20 países e 4.579 Núcleos .meritórios trabalhos comunitári
mundo inteiro, queprestam servi- Rotary de Desenvolvimento Co- os e' tinha como.meta básica o

ço humanitário, fomentando um munitárió, em 51países. 418.995 projeto "Um lugar à beira do ca

elevado padrão de ética em todas desses comparrheiros tem aminho", de apoio ao movimento
, as profissões e ajudam a estabele- comenda de "Paul Harris" .

- "PortaAberta", de recuperação de
cer a boa vontade e a paz no A foto mostra um instante da drogados, no Pantanal-
mundo. reunião semanal do Rotary Club. Florianópolis.

Hoje a organização conta com Florianópolis-Trindade, quando, (Da Coordenadoria de Rela-
26.541 Rotary Club's, com sob a presidêncía de Antonio ções Públicas do 0-4650, 1993/
1.175.749 sócios, em 502 Distri- VírerínoAvilaesecretaríada oela 94�

'.'

.

.

.
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Áries ( 21/3 a 20/4) - Por mais que
as coisas lhe pareçam duras de en

frentar, o medo que sente é sinal de

que sua força pessoalnão é pouca. O

medo nem sempre é sinal de que

algum desastre acontecerá. o medo

'pode ser sinal de que vencerá.
Touro (21/4 a 20/5) - É provável
que as pessoas com que é obrigado a

relacionar-se não lhe pareçam gran
de coisa. E você se pergunta se

realmente está no caminho adequa
do. Nada acontece' por acaso, o

destino tem suas razões.

Gêmeos (21/5 a 20/6) - Fez força
de tudo quanto foi jeito para que os

seus desejos seconcratizassem. Agora
que 'tudo parece estar garantido, você
perde o entusiasmo e nada lhe pare
ce tio apetitoso quanto antes. Não

deixe a peteca cair agoral,
Câncer (21/6 a 2117) - Ainda que
tente dirigir outras pessoas desde a

obscuridão, elas acabarão sabendo

da sua influência. Por isso, será
melhor que você passe a agir direta-.
mente, sem subterfúgios. O maior

beneficiado com isto será você

mesmo.

Leio (22/7 a 22/8) - Tenha cuidado
ao julgar severamente a proteção
que recebe. Pode parecer-lhe que ao

invés das pessoas poupá-lo dos pro
blemas elas os precipitam. É que
você iludiu-se ao pensar que poderia
livrar-se do esforço.
Virgem (23/8 a 22/9) - Na sua

frente estio as pessoas certas e você

sabe bem disto: Pode ser queelas não
se pareçam COOl nada do que'ivocê
espetava mas isto já é uma outra

história. Por enquanto você precisá
encarar a realidade e nada mais:

Libra (23/9 a 22/10) - Os grandes
vôos a que sua mente éstá dedicada
são possiveis. Em muito menos tem

po do que pensa. Mas, se n'o arrega

çar as mangas para concretizá-los,
estes continuaria lindos no mundo

deles e você aqui na Terra.

Escorpillo (23/10 a 21/lt) - É atra

vés do uso que faz das pal!lvras que
você pode sair ou entrar nos proble
mas. Não se dizem coisas à toa,

porque os desdobramentos das pala
vras são, na sua maioria,

. imprevisíveis. Use as palavras com

cuidado.

Sagitário (22/11 a 21/12) - Os

conselhos que recebe devem ser pas
sados pelo crivo do bom senso. Você

pode pensar que está próximo da

realização dos seus desejos, mas na

verdade pode estar caindo na con

versa dos ·outros. Use o bom senso!

Caplicómio (21/12 a 20/1) - Por

mais que queira livrar-se do trabãlho

que a vida lhe dá. você parece ir ao

encontro de ruais responsabilidades,
Esta não é uma simação negativá, já
que nasceu no signo e lhe cabe cum

prir o seu destino.

Aquário (21/1 a 19/2) - Não dá para
segurar o coração. Ele emite impul
sos dificeis de serem deixados de

Indo. Você está perto de tomar posse
de algo 110 qual depositou seus inte

resses. Agora é· só ir em frente e se

deixar levar.
Peixes (20/2 a 20/3) - Não há

outros neste momento. só você com

as atitudes que tome ou deixe de

tomar. O mundo não é um panorama
cheio de circunstâncias. O mundo é
o panorama onde você aplicará sua

força e influência. Dê de si o melhor!

Umabicicletatotal",ellte "selwlge","qlreellcaraqualquerte"eIIO

Bicicletas: um "negócio do outromundo"

As mountain bikes
invadem o mercado

em todo mundo.
Não se fazem mais bicicletas

como antigamente, agora "as

magrelas" são totalmentediferente
de 20 anos atrás. Um exemplo é a
mountain bike, que aliás foi cria
da também há 20 anos pelo ame
ricano Gary Fischer. Um modelo

arrojado, preparado pára enfren
tar qualquer tipo de terreno. O

tempopassou, emuitasmudanças
marcaram esta bicicleta. O que
era uma simples aventura, se tor
nou um grande investimento.
Freio a disco e supensão, ligas
metálicas nobres, transmissão de

câmbionamanopla, porexempío,
já não são mais privilégios de

veículos motorizados. TOdos es

tes . componentes desenvolvidos
com aajuda decomputadores, dão
um brilho a mais nas bicicletas e

aguçam a cobiça dos cic1istas.
A mountain bike entrou no

mercado brasileiro a quatro anos,
ede lá para cá 60% das vendas das
bicicletas são da "mountainbike"

que praticamente já conquistou
admiradores em todo o mundo. A

mountain bike destaca-se por ser
muito leve, tornando-seumabici
cleta para subidas e passeios de

longa distância. A marca ameri
cana Trek, por exemplo detém, a
patentedaOclu, sigladeOptimum
CompactionLowVoid, que signi-,
fica ótima corÖpactação a bruxo
vácuo, eéexatamenteuma ligade
fibra de carbono compactata ao

vácuo. Um quadro de 19,5 pole
gadas feitocomessematerial pesa
apenas_1,3kg. Outra marca ame
ricana, a "Specíalized", primeira
fábrica do mundo a produzir
mountain bikes em série é distri
buída noBrasilpelaCaloi, e revo
lucionou O mercado com a Metal
Matrik - conhecida como ligaM2
-, uma mistura de alumínio com

partículas cerâmicas.

Amoutainbíkepode serconsi
derada urna bicicleta "mágica",
possuem componentesmilionári
os e uma tecnologia de fazer inve
ja. alterando operfildas indústri
as em todo o mundo.

Uma "nave'! em duas rodas

CORRElp ,pp.POVO - Jaraguá do S,!I, 23 de fevereiro de 199� .
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Exito na viagem a Florianópolis
terá duas pistas laterais. via

dutos, ajardinamento lateral e
farta iluminação. O custo pre
visto é de US$ 1.050 milhão.

Uma pauta de reivindica

ções, contendo as obras cita
das, foi entregue ao governa
dor. É interessante notar que.
pela primeira vez, 'uniram-se

forças jaraguaenses para soli
citar, no próprio Palácio San
ta Catarina, em favor da cida
de e região.

Assinaram o memorial o

prefeito Durval Vasel, o vice
Alfredo Guenther, o vereador
Luiz Zonta - presidente da Câ
mara, os deputados Paulo
Bauer e Udo Wagner, o em

presário Vicente Donini - pre
sidente da ACUS, o empresá
rio Arno Beber - presidente do

.

CDL, o'dr. Robert Donath -

presidente da Seção da OAB/
SC, o dr. Walter Falcone -

presidente do CPL, o delegado
Circunscricional Adhemar

Grubba, os presidentes muni
cipais do PTB, PPR, PFL, e

PL, respectivamente José Be- ,

nedito de Campos, Nélsio
Henn, Geraldo Werninghaus
e Carlos Alberto Barzenski.

Todas essas pessoas tam

bém estavam presentes na ca
ravana que esteve em

Florianópolis na sexta-feira.

e 20% à prefeitura. A parte da

empresa - 'iO% por doação e

20% para débito no ICMS.
O governador ficou de con

versar pessoalmente com a

direção da Ceval para definir
os rumos da obra.

PolieSI)órtivo
O complexo políesportivo,

cuja pista de atletismo e cam

po de futebol já foi iniciado
por conta da prefeitura, ficará
a cargo do secretário Paulo
Bauer, da Educação, na quali
dade de responsável pela libe
ração des recursos.

A delegação de competên
cia foi determinada na hora da
audiência, pelo próprio gover-'
nadar. Kleinubing falou: "O

.' Paulo Bauer tratará de arran

jar o dinheiro". O custo chega
a USS 800 mil.

Acesso à FERJ
A urbanização do trecho da

BR-280, do PostoMarcolla até
a entrada da FERJ, foi o proje
to quemais estimulou o gover
na.�r. Ele fez questão de afir
mar que era uma idéia sua e,
por isto, autorizou a imediata

licitação das obras, cujo pro-.
jeto já está pronto, elaborado
pela secretaria dePlanejamen
to da prefeitura, e lhe foi mos
trado na audiência. O projeto

A iniciativa pioneira do

prefeito Durval Vase!", de reu
nir lideranças econômicas e

políticas em torno de objeti
vos comuns e viajar à Capital
para audiência especial com o

governador Vilson

Kleinubing, rendeu dividen
dos importantes para Jaraguá
do Sul.

.

A finalidade da viagem foi
cobrar compromissos' para
com o município, até agora
não cumpridos pelo governo
do Estado, apesar de insisten
tes pleitos do prefeito e do

deputado Udo Wagner.
Segurança
Com relação à liberação das

, verbas para a construção das

delegacias, IML e presídio, o
governador garantiu para den
tro de 10 dias, dando razão aos

reclamos do prefeito e da co

mitiva com relação à demora.
.

No ato da audiência, telefo
nou para o secretário Sidney
Pacheco, instruindo para o

imediato cumprimento do

compromisso.
Para essas obras, CR$ 400

milhões já estão autorizados e

garantidos, segundo o gover
nador.
Contorno

Peça vital do novo sistema
viário..o contornoviário urba
no projetado pela secretaria
de Planejamento da prefeitu
,ra, foi reconhecido pelo go
vernador como a sua principal
promessa de campanha para
com Jaraguá do Sul e, segundo
ele, vai ser realizada. Autori
zou início imediato de negoci-

K/einubing após quase um ano depromessa libqou verbas
".

ações neste sentido e a obra

pode até ser iniciada e conclu
ída ainda este ano.

Como se sabe, para o con

torno ficarpronto, basta capear
o paralelepípedo existente na

grande maioria do seu curso.
O custo previsto é de US$

1.3 milhão.

deverão ser pavimentados. O
seu custo, de US$ 750 mil,
deverá ser parceirizado: 40%
caberá ao Estado, 40% à Ceval

Rio da Luz/Ceval
Os seis quilômetros do tre

cho do Rio da Luz até aCeval

r'·.·<i�rrf�
� � � :.�����:.; A� �;}:::::::'n :::'.� :�...,z....�

Até 25 de Fevereiro
você tem 30% de
desconto no preço
à vista em todos
os produtos.

Ce/esc
A regionalização da Celesctambém está garantida, já que teoricamente está anun

ciada. A implantação será na posse da nova diretoria da ACIJS, com a presença

confirmada do presidente da empresa, Raimundo Colombo, e do próprio governador
Vilson Kleinubing

CORREIO DO ,POVO - Jaraguá do. Sul, 23 de feV�,�e�ro de 1994

Vestindo Vocêde Corpo Inteiro.
Getúlio Vargas, 55
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Lideranças�queriam-íiberaçäc�:imedlata::.:nas:,:;ob-r;as, prometi�'aoS:�:f�, .

Durval Vasel comandou as negociações
Jaraguá do Sul- Algu

mas das 27 autoridades,
entre elas politicos e empre
sários, que estil'era", no
últilllo dia J8 reunidos com'

o governador do estado
o

ViIsollKleinubing, dize",
COIIW foi a receptil'idade de

Kleillubillgfrente a coilúti-
'

va liderada pelo prefeito e

a,�lia", as obras que
foram liberadas para sere",

começadas ainda 110pri
meiro semestre deste ano.

A maioria afirma que a
reuniãofoiprodiuiva, alé",
de sentirem o governador
u'"pouco tenso lia bora ,(la,

-

reunião, sendo que ele ..

o

prometeu todas as obras

queforam reivi"dicadàs lia
,';sita que realizou e",

Jaraguá do Sul 110primeiro
semestre do alio passado,
sem/o que até o dia J8,
na(la tinlu: sido decidido. Nafoto, todas as autori(/adespre..,elltes,julltoao gOl'eTllalllJrVilsoll K/eillubillg .

"Me surpreendi com a

receptividade do governador
o

a frente da nossa comitiva e

pela liberação imediata das
obras prometidas e espera
'mos que as obras sejam
começadas logo. Mas todos
nós estamos de parabéns pe
las conquistas obtidas e quem
ganha com tudo isso é a co

munidade não só de Jaraguá,
mas também de toda região".
Amo Bebei' - presidente do
CDL.

"Com as obras que esta

rão sendo construídas com a

liberação de verbas do go
verno. ajudará toda a comu

nidade. Se somente a admi
nlstração municipal tivesse
ido a capital reivindicar as

promessas junto ao gover
nador. acredito que não terí
amos conseguido. sendo as

sim as autoridadespoliticas e

empresariais ajudaram em

muito nas conquistas. Dunal
Vasel- prefeito de Jaraguá do
Sut
CORREIO DO.POVO - Jaraguá do Sul, 23 de fevereir» de 1994

Algumas autoridades deram seuparecer

'� reunião que tivemos com

ogovernadorVilsonKleinubing,
foi muito produtiva. sendo que
ele aceitou nossas reivindica-

o

ções com uma receptividade in
crível e estamos confiantes em

tudo que-prometeu. Em relação
ao atraso do cumprimento das

promessas, devemos estar cien
tes da carência de recursos que
o Estado tem. mas conseguimos
o que queríamos. a liberação de
verbas para as obras". Vicente
Donini -presideate da ACIJS.

"Conseguimos todas estas

obras porque nos unimos e

com isto nosso governador
se sensibtltzou. Pois espera
mos aproximadamente um

ano e nada. agora resta ape
nas esperar 30 dias. prazo
que ele nos deu para libera

ção das verbas. se não vier

nada podemos esquecer. Mas
nosso município merece a/

guma coisa por parte do go
verno do estado". José Bene

dito de Campos - prcsldcate
doPTB

"A reunião foi bastante
produtiva. O que nos ajudou
a conquistar todas estas

obras. foi o número de auto
ridades. demonstrando assim
uma união da classe. O go
vernador já estava ciente das
nossas retvindtcações. ficou
um pouco apreensivo, mas

afirmou que ainda noprimei:" .

1'0 semestre as obras pelo
menos já tenham sido

começadas". LuizZonta- pre
sidente da Câmara de vere-
adores.
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Casa demadeira com 90m2 -

terreno cl 420m2 Ruà Bernardo
Dornbusch, próximo ao PostoVargas.
(Vila Lalau).

.

<7 Casa de alvenaria, com 130m2,
terreno com 1.726m2 - Rua José
Emmendoerfer. (Nova Brasília).
<7 Casa de alvenaria com 130m2,
terreno Com 765m2 (17 x 45) - Rua
José Emmendoerfer (Nova Brasília).

Casa de alvenaria com 153m2,
terreno com 318m2' - Rua Alfredo
Mann no Centro.
<r. Casa de alvenaria com 82m2, ter
reno com 450m2 - Rua Maria B. Bertoli
(Vila Rau).
<7 Apartamento com 85m2, com 2

quartos no Ed. Eldorado.
.

'<7 Apartamento com 150m2, com
garagem" ed. Carlos Spézia.

'

<7 Apartamento com 134m2, 1°

andar no Ed. Argos.
<7 Terreno com 3.515,15m2 na rua

Erich Abel - Vila Lenzi.

<7 Terreno com 450m2 na rua Pr�fei
to José Bauer - Vila Rau.'

<7 Terreno corrf475m2 na rua Anto
nio Carlos Ferreira.

,<7 Terreno com 900m2 na rua do
Posto em Schroed�r com "pagarnen:..

"

to a longo, prazo".
.

cP Classificados
, /

,

DOMÉSTICA
Preciso de doméstica que pos
sa pernoitar no emprego. Inte
ressadas tratar' pelo fone: 73-
0106

'

BIêICLETA
Vende-sedamarcaBrisa. Tra
tar na COHAB

'

BARRACA
Vende-sedemarcaYanespara
6 pessoas comacessórios. C�
75.000,00. Fone: 72-3889

lJICICLETA
,

Vende-se com 18 marchas,
marcaMountain Bike. Conta
tos rua João Carlos Stein, 172

TELEVISOR
Vende-se TV colorida, marca
Panasonic, 20,polegadas. Tra
tar rua João Stein, 172

FREEZER
Vende-se freezer horizontal,
18litros por CR$135.000,00.
Compouco tempo de uso. Tra
tar na Ilha da Figueira na rua

doHotel, 58 casa a direitas.

CACHORRO
Vende-se cachorro da, raça
Pínteher,4nieses.Preçoa com
binar, Tratar fone: 71-5954

COMPRO
Livrg da 68 série do colégio

, Irmão Leão. Contatos pelo
fone: 71-2553

JOGO DE QUARTO
Vende-se jogo de quarto de
solteiro, cerejeiracommaleiro,
baúporCR$35;OOO,00. Tratar
fone: 71:-2122

TÍTULO
Vende-se, Beira Rio. Tratar
fone: 72-0207. Com Isolde

CARRINHO
Vende-se carrinho de nenêm
da marca Borigotto, ainda na

caixa por apenas CRS
50.000,00. Tratar fone: 72-
3235 após às 17:00hs

CACHORRO
Vende-se da raça Rusk

Síberianomacho,vacinado, 10
meses, cor cinza, olhos azuis,
lindo exemplar. USS 150,00.
Contatos pelo fone: 72-0207
comIsolda

GARRAFASDEREFRIGE
RANTE
Vende-se 12 caixascomgarra

, fas de refrigeranteno valor de
C� 50.000,00. Tratar fone:
75-1450

FILMADORAPROFISSIO
NAL
Vende-se, com máquina de
escrever embutida. Valor US$
1.000,00. Fone 75-1450

ATENÇÃO CONFECCIONISTA
•
•
'.
•
•
•
•
•

: VENHA FALAR CONOSCO
· .'.

ieMarge Loja 44

•
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Portal Jaraquá :
, I

,

, (pela rnanhä)
,

,
',I

•••••••••••••••••••••••••••••••
Me final Correio do POlIO •• (0473) 72-3363 '

.

SE VOCÊ QUER VENDER SEUS PRODUTOS NO
PORTAL DE JARAGUÁ SEM DESPESAS DE

ALUGUEL E FUNCIONÁRIOS
TEMOSA PARCERIACERTA PARA LHE PROPOR:

'8

TELEFONE
Conserta-se aparelhos telefô
nicos e fax extenções telefõni
caso Tratar fone: 71-1142

TELEVISOR

Vende-se preto e branco da

marcaPhilips. Tratarfone:71-
0988, rama1283. ComMagali

MESA DE SNOCKER
Vende-se, contatos fone: 12-

,

0191. Com Paulo em H.C.
Valor de CR$ 45.000,00

TERRENO
.Vendo ou troco, terreno na

praia dePenha, com casameia

água,"'fica à 400 mts da mar,
porcarroFiatUno_ Tratarfone:
72-2784. Com Laurita

CHÁCARA
Vende-sechácaracom 6,OOOm2
de terreno, CQm casa de alve
naria de 280m2, 2 quartos, su
íte, garagempara 2 carros, pis
cina 7,5 por 7,5 semi-acabada
de concreto. Situado na rua

Bertha Weege, 1652, à J km

apóSaMalwee,Fone: 76-1315.
Com Leonel Stein

COMPRO

Carro, pago até CRS
1.000.000;00. Contatos pelo
fone: 71-0835

CHEVETTE/91
Vendo em ótimo estado. Con
tatos pelo fone: 72-3162

FIAT/81
Vende-se porCR$ 550.000,00.
Interessados tratar fone: 72-
0224

FIATIPICK uP
Vende-se corvermelhaemóti
mo estado. Valor US$
400.000,00. Contatos pelo
fone: 75-1450

MOBILETE/9Ö
Vende-se, impecável, corbran
ca, valor CR$ 320.000,00.
Contatos fone: 75-1450

CASAMISTA
Vendo ou troco, tratar pelo
fone: 72-0224

PROCURO
Apartamento ,,' de um quarto
paraalugar. Contaiospelo fone:
71-1562. Com Ivo

COMPRO
Casa ou apartamento pago até
CR$7.000.000,00.Tratarfone:

'

71-1444. H.C. com Ivana

CASA
Vende-se casa para tirar do
local, com 2 quartos, sala, co..
zinha, por CR$- 600.000,00.
Interessados tratar com Leila

pelo fone: 71-5047

TERRENO
Vendo ou troco por casa na

praia (qualquer) ou por auto
móvel. Contatos na rua São

,Paulo, 76, próx. ao Dering

SÍTIO
Vendo sítio com terreno de
520.000m2, situadaemCorupá,
com casa mista, 12 mil pés de
banana, no valer de US$
45.000,00. Contatospelofone:
71-4998

VENDE-SE'
Lote na praía de Albatroz. In
teressados tratarpelo fone: 72-
3299 ou no Lojão do Povo, 10
andar' - sala 08 na Reinoldo
Rau
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TARIFA

JOI / HANNOVER / JOI
UaD 1.333,00·

. SAíDA DIA 18/04194
TRECHO SAO / HAJ DIRETO' ,i

.

. �

CONSULTE SEU AGENTE VARIG I
...................... -

@VÂRIGi
--------------------��

o . único classificado que lhe .raz o .

re'torno com a certeza de obter luc;of"!
- " ,

,

.

"

.

,;.,.,.,.. ," .. , t ' .,

;;"'.' '.1

'

. c ,<. " . .' � , ....

,

'

� ,

Faça o 'seu classificado pelo telefone �
.
I. . , �

.
.

7Z-3363 e aí·é só esperar•••
·

201APRÀ27/APR/94

,.COMPRA - VENDA .. TROCA

i
--.....---------......-__�__IIIIIIiiIiIIIII ...�·

Faça a sua Declaração do Impsoto de Renda Pessoa

Físíca ou Jtuidica, com quem entende do assunto.

Orga.n1zação Contâbeil
"A COMERCIAL"

Há meio século atendendo a Região da AMVALI
'

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 122·-.fundos- Centro
Fone: 71-1721-Ao lado da Varig

,

t�,tJ �:�Z<. o: .)t;;
, CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul. 23 de fevereire de 1994
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'- Registra o. horário de todas as ligações efetuadas;
com data e tempo de cenversaçäo:

- Acompanhamento, digito a ligito, no display, do n(l
mero que está sendo discado', Iacjlítando as cha!!,adas;

.

- Possui relógio digital no display, com calendário
completo;

.

- Se'ocoÍfrer algum defeitona linha do seu "Telefone,
aparec(!rá no display doo Sina a lndlcaçäo "Defeito".

. A vida públic� traz compensações das mais variadas.
p,orém, existe uma parte minima dos acontecimen

tos que insiste em se insinuar de forma negativa na sua

vida particul.ar. sao as ameaças, as agressões verbais,

,'t ��"".'lo 'IiI-�"'" ..::'-. «1' "' -y.�. -,.�- __ .. _�::. . ."., .. � � _
..

_ _ _�_��._�".;:.
o,<"� '.;' ",., -, 1';::- '.�

, ,

_- ..

''''''.

•

••••

1IIIm•••
li·l·'!··'rlz··.··'·Z··;'·I··'·'''CJ.··I·!···'··r'··:c;·,.§!.

Para sua Segurança e Privacidade
- ° Sina identiflca o número do telefone chamador.antesque a ligaçêo seja atendida,

evitando interrupçOes ou interferências indesejadas na sua intimidade e permitindo
maior segurança no manuseio do seu aparelho;

- Identifica a categoria do telefone chamador: residencial, comercial ou público;
- Em caso de empresas que prestam serviços pelo telefone, o Sina elimina a

chamada de confirmação do número, oferecendo segurança e reduzindo o tempo de

ocupaçêo de linhas.
-Registra as IigaçOes feitas na ausência,. com número, data e horário, permitindo a

rechamada automática ao simples toque de um botão de qualquer um dos números da
memória.

Outras Utilidades
- Memoriza as últimas 30 chamadas recebidas;
- Memoriza' as últimas 30 chamdas efetuadas;
- Oferece um novo conceito de secretária eletrõnica: em vez da mensa-

gem, o·Sina registra o número de quem ligou, com dala e horário;
-

- Registr!l O horário de todas as ligações recebidas, com data e tempo de

conversaçêo;
,

j;;
(r�

g.,:.
� .

.

�'"
. Rua Cei. Proc. Gomes. de Oliveira, 285,. .

. ",,<

...._'_,_Fa_ne_':_(04_._7_'3_�_72_'-111!!'2_6",,_O_/_7._2_:"3_1_3_9_/_72_-_28_3_3_-_F._8_X_:_(04_·_73_�_7_2_-2_6..79_.....�.·ÍIIIII'
c·

• i'.t

os trotes ... e a maior parte del;;ls feita através do seu

telefone.
Para evitar tais problemas e lhe proporcionar diversas

outras altematlvás para
:" uma utilizáQao'

.

mars
inteligente 'do seu telefone chega ao mercado 'o

SINA 87S PIUS,nasua3ageraçêo.
"

• ESTÁ DIFíCil COMPRAR A SUA CASA PRÓPRIA?

• E AQUELA CASA NA PRAIA?

• JÁ PENSOU ONDE VÃO MORAR SEUS FilHOS?'

• IMÓVEL É UM EXCELENTE INVESTIMENTO, VOCÊ NÃO ACHA?

.A'RESPOS
MAS VOC'-

VANTAGENS NA HORA DE COMPRÁR distribuicaminhõeseônibusMERCj:DES-BENZ,eprodutos
Ouandofor contemplado, você terá à sua disposição dasmarcasVALMET, TOYOTA, MARCOPOLO, KRONEe

um crédito imediato para a compra do seu imóvel CASEMA. Ele pertence ao GRUPO VERDI, que também
à vista e, por isso, tem grandes vantagens de negociação controla outras 43 empresas em todo o Brasil.

na hora da compra. SORTEIOS PELAw.

ATÉ &O E 100 MESES PARA PAGAR. A RODOBENS investiu na mais avançada tecnologia,
Você pode pagar em até 50 e 100 meses. para dar lÍiaior transparência a tudo que faz, além de total

O indica de reajuste das parcelas é o INCC -comodidade ao conSorciado. Veja bem: os sorteios você

,
.

. (FGV). assiste de SI!a casa pela REDE BANDEIRANTES DE

O IM6vEL QUEvoei QUISER. TELEVISÃO."

p�gb��_ -: Você tem.totalliberdade para escolher seu imóvel: na INFORMAÇÕES.ÀDISPOSlÇÀO.
cidade, no llaIT1PO ou na praia. Através do seu telefone, você P9de dar lances e obter

TOI'ALSEGlllANÇA informações Sobre sua cotà.{3asta discardiretamente para o

CONSÓRCIO DE. \�(::)"'��;.;';.,_ OCO_N_SÓ_R_C_IO_R_OOO_BE_N_s,_há__m.a_is_de"",,2_5_anos_,_com_putador......._cent_ra_1R_O_OO_B_ENSNS_.,atra__vés_do_TE_LE_B_EN_S.....__,
..

PARA MAIOR�S INFORMA�O�S, lIGU�:
ENGETEC Jruobfffár-ia

CREC/934-J
Rua Cei. Proc. Gomes de Oliveira, 285

Fone: (0473) 72-2670/-72-3139/72-2833 - Fax: (0473) 72-2679

10
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UdoLeal

Vi/mar, o. covardão
O Vi/mar Souza, que é servente e trabalha no Brei/haupt

e mora no Loteamento. Androvandi, Rio. Molha, já tem 31

anos de idade, mas, nem 1 ano' de juizo.
No domingo, às 10 horas da noite, ele invadiu a casa de

sua vizinha, donaMiranda, diarista, que trabalha em resi

dências. ND momento da invasão, DaA/irando, seu marido.

e suas filhas já se achavam deitados.
O Vi/mar, covarde e mal intencionado, agrediu dona

Miranda com um soco sobre o. olho, causando-lhe um grave
hematoma. Mas, mesmo. assim, Dona Miranda teve que

enfrentar o "valente" - entre aspas - para que suas filhas
pudessem fugir dali.

.

Dona AI/ronda pro.curou a DPC para registrar a queixa
e o. comissário. Zocate/li, ao atendê-Ia, orientou a mulher

para que procurasse o. médico. a fim de fazer um exame de

corpo delito, para comprovar o. grau da agressão.
Agora, o. Vi/mar que seprepare, porque, os homens da Lei

querem ouvir suas justificativas.

Para Wo.lfgang, ser advo.gado. não. faz diferença.
O advogado Enno Jansen Junior, estabelecido ,à rua

Mareehal Deodoro, 429, sala 104, registrou uma queixa na

Delegacia de Policla da Comarca. Disse ele quefoi agredi
do. po.r Wolfgang Ge is/er, no sábado às 22:4.0- horas, na

Estrada Garibaldi. O Wolfgang mora em Ribeirão. das

Pedras, lá pelos (OdDS de Gartbaldl, trabalha naMalwee e

é um homem de aparentemente uns 50 anos de idade. Estefoi
o. registro da queixa do Enno Jr.

Porém, o. que não. foi explicado é o que o. mencionado

advogado estava fazendo aquela hora por aquelas bandas,
nem porque motivo. o Wolfgang Geisler o agrediu.
Parece que a história está incompleta e sendo. assim, está

mal contada.

Mais um do. clube dos valentões
Disse Dona Estefânia Kiatkoski, do. Braço. Ribeirão. Ca

valo, Nereu Ramos, que seu marido. Silvtno Kiatkoskt ehe-
.

gou em casa no sábado às 10 da noite, agrediu-a morai. e

fisicamente e ainda danificou a casa com um "coice" na

porta. - Fala-se em "coice" porque assim parece que O

fulano. estámaispara eqütno do. quepara humanoide. - Bem,
mas, a presença da PMfo.i solicitada, mas, o. Silvino armou

se de um revólver e "deu nas calos" quer dizer, fugiu do.
local. Dona Estefânia acabou indo. dormir na casa de uma

filha, com medo. da volta do. "valentão." Silvino.

Belo. orelba vai ficar mais orelhudo.
Dona Marinez VezaroSoette, que cuida de uma lancho

nete na rua Marina Fructuoso, queixou-se contra o. Beto

Luiz da Silva, popularmente conhecido como "Belo. Ore

lha", indivíduo que já tem passagens pela policia e que já
cumpriu pena.

Disse Dona Marinez, que o. Beto aparece seguidamente
no seu estabelecimento, come e bebe a vontade, sai sem

pagar as despesas e ainda ameaça tocar jo.go. na casa.

Acrescentou que o mesmo costuma portar drogas e ainda

oferecê-Ias aosfrequentadores da lanchonete. P'ra comple
tar, o Beta Orelha ainda ameaçou de morte João. Reinaldo.
Rudnick.

Olha Beto! Vê se te manca. rapaz! Os homens da Lei estão.
atrás de ti e vão. mais uma vez te puxar as orelhas.

1994

C.ampanh·à'd·a·Fratemidade.em fam-ilia
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. Tema deste ano
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Divina Providência
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Família
Aberta oficialmente dia 16

(quarta-feira de cinzas), em todo o

País, a Campanha daFraternidade,
cujo tema escolhido este ano é a

familiacomolema: "AFamiliacomo
vai?" Coincidentemente; a ONU

(Organização dasNações Unidas)
também definiu para 1994 como o
ano internacional da família. "Nos
unimos à ONU, que merece um
grande elogio. Pena que somente

agoraesteorganismopercebeuque
a família é um fator de desagrega
ção domundo moderno", afirma o
arcebispo de Florianópolis, Dom
Eusébio Scheid, felizcoma coinci
dência. A campanha iniciou nas

comunidades no último domingo,

Para a igreja, a família ia base da
sociedade, sua célula mater, e por
tanto diversos valores estão em

jogo quando uma família é bem ou

mal estruturada. Dom Eusébio,
cita, para a reportagem do CP, por
telefone, por exemplo, os valores
como a solidariedade, a sociabili
dade e a partilha, onde encaixa-se
também a sexualidade. "A acolhi
da tem que existir desde o bebê e

esta' é uma das' coisas que mais
falta no mundo", afirma.

Mães solteiras, meninos de
ruas sãoexemplos e consequências
de uma má formação familiar, de
acordo com a igreja. A Campanha
da Fraternidade tem o objetivo de
melhorar a sociedade que está,
muito individualista e hedonista

(prazer individual e imediato). A
campanha quer ainda difundir e

melhorar a família, que é o sacrário
verdadeiro da vida, entendida
desde a concepção e a morte, ex
cluindo o aborto e a eutanásia,
ex-plica dom Eusébio, que diz que
no Brasil não existe uma política

Cartaz traz a união. dafamOia
.

familiar. "Quandoexisteé paradis
tribuir camisinhas", critica o. arce

bispo, acrescentando que para a

igreja seria uma conquista conse

guir que houvesse uma política
familiarnumpaís que, segundoele,
só está preocupado com a questão
econômica.
A iniciativa da campanha é da

CNBB (ConfederaçãoNacionaldos
BisposdoBrasil)esurgiuem 1964,

. idealizada por dom Élder Câmara,

JaraguádoSul-OcolégioDi- nos que lá estudavam, o fecha-

A Mar.garida não
é

flor que se cheire. vinaProvidência, está, a partirdes- mento OCOlTeu' após a notícia de

A Margarida da Veiga de Farias, de lugar incerto e te ano, com suas salas de aula cancelamento das bolsas de estu-

ignorado, anda prontando por aí, aplicando uns golpinhos totalmente vazias no período da dos. Acontece que após um levan-

no comércio de Jaraguá. Ela compra a prazo, fornece noite. Acontece que o segundo taménto,ficouconstatadoque70%
endereço falso e desaparece com a mercadoria. Parece que 'grau noturno foi fechado. O fato dos alunes secundaristas do perí-
já tem receptador certo. Entre outros, aMargarida deu um aconteceu após uma reunião com odo da noite eram bolsistas. Com o

golpe nas Lojas Fretta, cujo gerente registrou a queixa na pais e alunos do período notumo cancelamento por parte da

DPC. com a direção da escola que se municipalidade.fioouinviávelpara
Portanto, amigos cio comércio, cuidado. com a Margari- negou a prestar qualquer informa- a maioria dos estudantes custear

da. Esta flor é enganosa e não cheira nada bem!
'. ção à �U)Dr.e',�_t4as,�g\.mdo.1I1.1,l�. ""'<:�"''i':''�''.lidades que variam este

. CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 23 de fevereiro dr�' :-�.!- .: "':. t �
•
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Alunos sãoprejudicados

arcebispo de Olinda, e o atual car
deal doRio de Janeiro, dom Eugê
nioSales. Também participou do
iníciodacampanhaogrupoCaritas,
uma entidade que trabalha para
angariar fundos para situações
emergenciais. Além da campanha
atingir as comunidades através da
imprensa, também são feitos ges
tos concretos e diversificados. Um

deles é feito pela Pastoral Familiar
que existe em todas as paróquias.

mêsentreCR$27eCR$29mil.Fora
os gastos commaterial didático e

livros, que não são baratos:
Com o fechainento do Divina,

no período noturno, mais de 200,
alunos tiveram que procurar ou
tras escolas. Segundo alguns alu
nos informaram, 80% foram para o
CentroEducacional Sigma,quetem
mensalidades bemmais reduzidas,
e um ótimo currículo escolar .

1.1
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Vitória
O "MolequeTravesso" começou bem o estadual. Ganharde.2 xO contra

um timedooestenão é fácil, principalmente se foroConcórdia, tun timemuito
perigoso e também violento.

Jogadores
Todos os jogadores do Juventus tiveram uma participação importante.

Os novos contratadosmostraram para que vieram. CarlosAlberto (1O), foi
o que se destacou, com dribles rápidos e uma boa visão, Lin (2), seguro na
lateral, comdescidasperigosas, Leonetti ( 1) quasenão tocou na bola, fezuma
defesa importante e vacilou em dois lances. Agnello (8), teve poucamovi
mentação, precisa mais entrosamento com toda equipe. Ricardo (7), não
perdeu seu futebol-arte do ano passado, "matou" os laterais do Concórdia.

Concônüa
Infelizmente não éo "Galod'Oeste" como nosanos anteriores, Continua

com sua raça de sempre,mas agora parte com violência para cima de seus

adversários, tendo em vistaque dois jogadores foram expulsos na partida
contra o Juventus,

Luis Carlos Espilldola
Este árbitro estevena lista negra da arbitragem do anc passado e é forte

condidato para ireste ano também, Não demonstrou firmeza nenhumacom
osjogadores, expulsou os dois jogadores doConcórdiamuito tarde e ainda
distribuiucartõesamarel()sdesnécessariamente. EolhaqueoRenildoNunes

.

estavabandeirando.

-Rápiilas.--------------
•(jFlumille'lSe, quecolrtratoujogallores.deIIiveldeseleçllobrasileirae
eril agralldepromessallo campelJllato desiêimoi}Jer..deupuaoBota/ogo
lia reabertura doMaracall4 Jogo" ",al Ilesdeo illiciôililjogo._egraçasa
RicardoCmzllllotolllO",ullagoiealla.A torcúlajico"ullla "uma"cOlltra
otreb.ador, earlosAlbettoTorres, egritalYl,/oraTo"es,quere",osGersolL
Ojogotermillo"ein2x1. O VasCOSegllÍlIoIIIeslllocan';IIhodoFlmllellgO
efezfeioCOlltraoMadureira, empatou em Ox o. Um IletaO.e, ojogoelltre
Flallumgo eMad"reirafoi lia Gál'ea, comr« o Vasc%i 110 estádio do
Mad",eira commuitagellte torúlldoparao time local

RAp/DO E EÀCIENTE
Inglês - EspaOltol ';Italiano - Alemão - Francês-

.

Solicite já uma aula
demonstrativa gratuita.

. Mais de 200 escolas no
Brasil e Exterior.

Rua Epitácio Pessoa, 82·0
Fone 72-3407

vitória no campeonato
JaraguádoSul- OGrêmioEs

portivo Juventus deu seu primeiro
passo no estadual/94 vencendo o

time do Concórdia por 2 x O, do
mingo, no estádio João Marcatto.
Desde o início do jogo o Juventus
deu um ritmo forte a partida, e logo
aos 3 minutos Silvinho entrou na

área e chutou sem chances para
Anselmo. O Concórdiaficou total
mente "desnorteado" com o gol,
onde desmantelou todo o esque
ma tático do técnico Ricardo Le
mos.

. OJuventus desperdiçoupelo
menos mais quatro öportunida
des de. ampliar o marcador. Pelo
lado do Concórdia a única chance
clara de gol foi quando o recém
contratado Leonetti, goleiro, es

corregou ao pegar a bola recuada

pelo zagueiro, quase deixando a

"pelota" no pé de Natalino. O se

gundo gol do Juventus nasceu de
urna bola enfiada pelo ponteiro
direito Ricardo, onde Silvinho di
vidiu como goleiro e na sobra ele
mesmo anotou o tento juventino.

Sill·i"l,o ",arco" osgols da l'i/ória

Depois foi só garantir o resulta
do, mas o "Galo d'Oeste" deixou
de lado o futebol e partiu para a

violência.Oz_agueiroBenhur(Con
córdia), após derrubar o último
homem que eraRicardo, foi expul
so, e ainda quis brigar com o juiz,
Luis Carlos Espíridola, que não

estava nos seus melhores dias.
Femando (Concórdia) foi expulso

,

�,
,

depois de urna entrada violenta
em cima dc Ricardo.

O próximo adversário do
Juventus é oCriciúma lá na capital
do carvão, amanhã, 21 horas.

...:espdrtjvôs:Y"'_' :C'oncórd'ia 'âbúsôu dá violênciae perdeu'de 2 x' b

...._---------·Juventus estréia com

JUVENTUS 2
CONCÓRDIA o

Ricarllo deixa o Juventus

JllvenltlS - Leonetti; Lin, Nei, Alcir
e Júnior; Amauri, Agnello, Carlos
Alberto e Antunes (George);
Ricardo e Silvinho (Alaor) - técni
co: Abel de Souza.
Concórdia - Anselmo; Santa,Rosa
(Kid), Modesto, Benbur e Mário
Sérgio: Fernando, Gilmar Mineiro
e César. Ronaldo (Miltinho), Na
talino e Marcelo Carioca - técnico:
Ricardo Lemos.
Cartllo amarelo: Ricardo
(Juventus)
Cartllo vermelho: Benbur e

Fernando (Concórdia)
Árbitro - Luis Carlos Espíndola,
auxiliares - Renildo Nunes e Ro

que Bonenberger
Renda: CRS 1.166,750,00
Público: 1.397
Local : Estádio João Marcatto

Emprestado

Ricardojogará no Alianza do Peru
Jaraguá do Sul - O ponteiro

direito Ricardo foi emprestado ao

Alianza do Peru, por urn bom di

nheiro, segundo Alcir Pradi, vice
presidente do Juventus, por três
meses. O "Diamante Negro" que
no ano passado foi considerado o

melhor jogador do Juventus e urn
.

dosmelhores em todo o Estado, foi
contratado exclusivamente para

disputar a Libertadores da Améri
ca. Eh�disputou a primeira partida
do campeonato catarinense contra

o Concórdia, e teve boa atuação.
O futebol de Ricardo sempre se

destacou, pois além de ser muito
veloz e ter boa visão de jogo, ele
praticamente "humilhava" seus

adversários na ponta.
"CQm o dinheiro do emprésti

mo, iremosbotar a 'casaem ordem',
e ainda .

por cima contrataremos
rnais urn jogador que irá substituir
nosso ex-ponteiro, que virá

.

de
. São Paulo, Paraná ou Rio Grande
do Sul, nos próximos dias", disse
Pradi.

.

Com este dinheiro a diretoria
pretende pagar a segunda parcela
das luvas aos jogadores e também

para o técnico. Mas outra maneira
de arrumar o dinheiro necessário,
é os torcedores indo ao estádio,
dando sua cota de colaboração e

_ aomesmo tempoprestigiar as apre
sentações em casa.
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