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Jaraguá do Sul, 2 de março de 1994 CR$130,OO

Prédio da cadeiapública não oferece condiçõespara um bom trabalho dapolicia e nempara o abrigo depresos

Segurànça pública exige ação govername�tal imediata

Obras
..

ainda não têm data
A construção dos prédios mente orçada para as obras até agora, sequer constituiu CR$ 400 milhões, corrigi

da nova cadeia pública, dele- está completamente defasa- suas comissões. técnicas in- dos pelaURV e que deverão

gacias circunscricional e da da, exigindo suplementação. ternas responsáveis pela ser liberados em três parce

comarca, além do Instituto Ocorre que isso só pode ser aprovação ou não de proje- las conforme o andamento
Médico Legal ainda vai de- efeito com autorização da' tos. :A nova dotação prevê das obras.
morar. É que a verba inicial- Assembléia Legislativa que, investimentos iniciais de Página 11
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Reminiscências

A Sociedade de Atiradores Jaraguá (5)
Ilca RauDeMio é das constan

tes leitoras do mais antigo que
municia com provas fotográficas o
passado de Jaraguá. A Revolução
de 1930 alteravasubstanciahnente
o comportamento do povo
jaraguaense,quesubitamente se via
cercada de soldados por todos os

lados,eisque, Jaraguáera conside
rado, sob o pontode vista de estra
tégia militar, reduto de relevante

importância pela sua condição de

entroncamento rodo-ferroviário, .

com acantonamento ·de enorme

contingente militar de Santa
Catarina edoParaná.Estabelecia
se limites paramanutenção da or
dem, face tumoresde lutas Iminen
tes pela conquistadaposiçãoestra
tégica, que não aconteceu.ASoci
edade de Atiradores Jaraguá não

escapava das medidas
acauteladoras, que precisavam ser

obedecidas.
Mas sobreveio a emancipação

política do distrito de Joinville, de
onde partiam as detenninações
político-administrativas e milita-

.
res. Q CeI. Aristiliano Ramos,
InterventorFederal deSC, sancio
nava o decreto n° 565, de 26-3-

1934, elevandoàcategoria demu
nicípio, com a denominação de

Jaraguá,o territóriodoâ'f.laraguá)
e 3° (Hansa) distritos de Joinville.
Assim, a Sociedade de Atiradores
Jaraguá, realizava umgrandebaile
público, comumJazz-Banddekio

Negro, conjunto com 10 integran
tes que era muito apreciado (CP.,
ed. 735/34).

Também programava em seu

"standde tiro" , umgrande concur
so,comdelegaçõesdeCuritiba,Rio
Negro, São Bento, Blumenau e
Joinville, pra não botar defeito, .

anexando disputas de bolão (CP.,
ed.746).

Aconstruçãoda sédeobedeceu
a um planomuito bem elaborado,
sem o que seria impossível atingir
os seus objetivos. Apelavaopresi
denteReinoldoRauparaobolsode
seus associados e de particulares,
que respondiam positivamenteao
apelo. Apólices eram emitidas e,

em4-11-34,das 14 às 17horas,na
sédesocial, erampagososjurosdos
empréstimos feitos(CP., ed. 751).

As apólices,estavam redigidas
da seguinte forma: "Sociedade de
AtiradoresdeJaraguá-Fwldada
em 1906, nO_, Rs. 50$000. A
SociedadedeAtiradoresdeJaraguá,
pelasuadirectoriaabaixoassignada,
devidamente autorisada pela As
sembléiaGeral de 31 deAgosto de
1930, confessa ser devedora e

principal pagadora, ao cida-
dão , residente
em , quantia
decincoentamil réis(50$OOO)rece
bida em dinheiro de contado e a

títulodeemprestimo, aojurode7%
. aoanno,pagaveisannualmente, até
real solução, Q capital será resgata
dopor sorteios annuaes,nascondi
ções estipuladas na mesma

Assembléa, acima citada. Assina
vam - Reinoldo Rau - Presidente,
Paulo Neitzel, Thesoureiro e W.

Janssen, Secretario". Muitas des
sasapóliceseram,depois,doadas à
sociedade,oqueaconteciaainda em
1959.

Em 1935 era eleitaanovadire
toria: presidente José

Enunendoerfer, viceH.Pumhagen;
10 e 2° secretários. ArturMüller e
Walden'larGmbbae IOe2°tesourei
rosPauloNeitzeleWilhehnGumz

(CP., ed. 768).
Q Jaraguá Jazz-Band, sob a

<,

batuta dom1estro Romeu Bastos,
pelapáscoaanimavamatinéeegran
diosobaile socialnos "Atiradores"

(CP, 779). PeloEspírito Santo ha
viafestejosdedoisdiascom baile,
marchapela cidade ebuscado "rei"
(CP.,ed. 785/35). Sagrava-se "rei"
Otto Hiendlmayer, 1° cavalheiro
Willleim Gumz e 2° cavalheiro
Adolfo Emmendoerfer. Era Cesar
Jordão (que não era nadamais que
João Baptista Crespo - o poeta da
terra), que comentava a passagem
de pentecostes, em seu "Pingos
d'Água" que a SociedadedeAtira
doresera constituída legalmente",
em26 anos ensinava e estimulava
os exercícios'de tiro... - Não lhe

bastava, porém, esse trabalho e

prova tivemo-Ia há poucos anos,
.

quando a Sociedadepôs àdisposi
çãodoGovemoasuasédeparanéla
funcionar o Tiro deGuerra 406"

(CP., ed. 787/35).
Fritz 1'011 Jaraguá - 02/94.

Editorial'

portas e suspenderam o atendi
mento.

Acurto emédio prazo, os hos

pitais brasileiros e principalmen
te os filantrópicos, se desejarem
se manter em funcionamento e

ainda se atualizar num todo, não
podem esperar mais somente as

ações de governo, e também nada
oupouco devemesperar das "Me
dicinas de Grupo" estas ficam
com o "filé" e os hospitais filan
trópicos com o "osso".

Felizmente das crises surgem
idéias e soluções, alguns novos

caminhos já existem, é só ter vi

são, bom senso, coragem e deter

minação e ainda convocar a co

munidade, pois a solução para
resolverasatuaisdificuldades das
nossas santas casas e do trata

mento da saúde da nossa gente
não estámais nas mãos do gover
no,mas sim na vontade edetenni

nação da própria comunidade.

Na CPI dó Orçamento que, parece, vaimesmo
acabar numa grande pizza, descobriu-se um

monte de ladroes. Deputados e senadores,
principalmente.que. por debaixo dos panos, fazi
am aprovar emendas em beneficio próprio, de
entidadesfantasmas ou a troco de gordas comis
sões repassadas por empreiteiras que
abocanhavam em licitaçõesfraudulentasobras de
grande porte nem sempre prioritárias - às vezes

nem mesmo necessárias.

Mas, prevenidos. nenhum deles em suas emen

das posteriores à aprovação do Orçamento da.
•

União, reportou-se à segurança pública como,

por exemplo, a construção de cadeias. Talvez seja
por isso que o sistemapenitenciário e toda a sua

complexidade fisica tenha chegado ao caos que.
hoje' se constata na esmagadora maioria dos

municípios catarinenses, para não falar do res

tante do país.
Jaraguá doSulnãofoge à regra.Aqui, a cadeia

Indiferença à segurança
pública é um caso de polícia. A Delegacia
Circunscricional, criada com toda a pompa no

ano passado.funciona emmeio l! uma barafunda
de papéis da Ciretran cujas funções são comple
tamente opostas. Namesma situação está a Dele
gacia da Comarca, além do InstitutoMédico Le

gaI (IML), novela que se arrasta hámais de cinco
anos.

Por enquanto, o que a cidade vê é a sangria na
sua arrecadação de impostos que nunca retornam
naproporção dacontribuição (compulsória, diga
se) nem em tempo hábil. A velha cantilena do
Estado é conhecida: não repassa verbasporque a
União suga e não devolve namesmamoeda. Eflca
ojogo de empurra-empurra e opovo sem entender
tanta indiferença dosque deveriamproverasegu
rança pública. Amanhã vem à cidade o governa
dor Vilson Kleinubing, em final de mandato e

postulando uma candidatura a senador. Quem
sabe, "sensibilizado", trará boas notícias?

Alfredo A. Ferreira *

gente, W1l grande.espaço foi aber
to, e as chamadas "medicinas de

grupo" com fins iminentemente
mercantilistas colocaram nomer

cado os seus "planos de saúde".
Atualmente este segmento conta
com mais de 32 milhões de asso
ciados, gerandopara estas empre
sas comerciais de medicina, re
ceitas e lucros astronômicos, no
entanto os hospitais na sua gran
de maioria entraram em processo
de sucateamentoe hoje estão com
pletamente desatualizados

tecnologicamente, sem pessoal
devidamente formado e capacita
do, pois sem recursos financeiros
não é possível novos investimen
tos em novas instalações e equi
pamentosmaismodernos, treina
mento e reciclagem de recursos

humarios com técnicas e conheci
mentos atualizados.

Não basta apenas a vontade e
. o sacrificio de alguns poucos.

Apesar de todo o quadro de

dificuldades, alguns hospitais fi
lantrópicos estão conseguindo
sobreviver e até se modernizar,
outras infelizmente fecharam as
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Através da atual Constituição
Federal, o Governo assumiu o

deverde prestarassistênciamédi
co-hospitalar a todo o cidadão
brasileiro e aos não brasileiros,
mas aqui legalmente residentes.

"O tratamento da saúde é um
dever do Estado e W1l direito do
cidadão" Art. 196.

Para fazer face a este compro
misso constitucional, o artigo
Inamps, firmou convênios de as
sistência médico-hospitalar atra
vés do SUS, com praticamente
todos os hospitais brasileiros,
principahnente os filantrópicos,
incluindo-se as mais de 2'.000
santas casas.

Entretanto o Estado em todos
os níveis de governo, não cumpre
com a sua parte, exige, 'mas não
oferece contrapartida, paga pou
co emal, e isto gerou como já era

de se esperaramaior crise finan=
ceira de toda a história dos hospi
tais brasileiros e principalmente
as santas casas, pela sua função
social.

Em função deste descaso com
o tratamento da saúde da nossa
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Abastecimento de água preocupá prefeitura deCorupá

Hauffe querobras da Casan
Corupá - Ao reassumir suas

funções titulares de administra
dor do município, depois de um

curto período de férias, o prefeito
Adelino Hauffe declarou que en

controu tudo em dia, bem admi
nistradaque foi amunicipalidade,
em sua ausência, pelo vice-prefei
to Dieter 'Werner. O mandatário

corupaense encontrou em seu re

gresso apenas um problema, que
ele considera relativamente grave
e por isto teceu algumas conside
rações ao comentar o fato. Trata
se do abastecimento de água para
acidade ebairros eque seacha sob
os cuidados e responsabilidade da
Casan, filial de Corupá.

AdelinoHaufIe reforça suapre
ocupação com respeito a atuação
da Casan, exatamente porque o

órgão foi implantado em Corupá
em seu governo, numa adminis

tração anterior. De lá para cá foi
dobrado o número de ligações
residenciais e industriais, o que

significa que o consumo aumen

tou em 100%, isto é, na mesma

proporção. Mas, nada foi feito
com relação ao reservatório, a es
tação de tratamento, ao sistema de

PrefeitoAdelino Hauffe e vice Dleter Werner

captação que continuam os mes

mos, quando deveriam também
ser ampliados.

Em Vila Rutzen, por exemplo,
osmoradores nãoestão recebendo

água, uma vez que o local é um

pouco mais alto que o centro da
cidade. Com a insuficiência do
volume de água fornecida, ela não
consegue chegar em Vila Rutzen.

Mas, o próprio centro da cidade
está se ressentindo da falta' dó
precioso líquido que por ali só

PENSE NISTO:

UNIÃO
SAÚDE.
Tudo O que a

medicina tem
de bom em

nossa cidàde.
E maís: vida

para os
hospitais da
cidade.

R. Preso Epitácio Pessoa, 383
Fone (0473) 71-7331
Jaraguá do Sul - SC

consegue chegar à noite.
Oprefeito não criticaa atuação

da equipe local da Casan. Pelo

contrário, considera o pessoal efi
ciente e prestativo, não medindo

esforços na tentativa de sanar o
, problema. O que Corupáprecisa é
deumfornecimentomelhor,mais
farto, notadamente tendoem vista

que o consumo só tende a aumen

tar, pois Çorupá, mostra clara
mente sinais de progresso e de
senvolvimento e isto quer dizer:

Aterro sanitário

mais consumo de tudo, especial
mente de água.

AdelinoHaufIe afirmaque está
buscando junto a Casan em

Florianópolis e junto ao governo
do Estado, as soluções urgentes
para a falta d'água em Corupá,
mas, entende também que tal pro
blema não pode ser resolvido as

sim, do dia para a noite. É preciso
tempo, pois, a solução envolve

obras e isto é normalmente demo
rado. Acrescenta o mandatário

corupaense que coloca a disposi
ção da Casan homens emáquinas
damunicipalidadeparaacelerara
solução que praticamente depen
de das ampliações da estação de
tratamento e do reservatório, pe
quenos e inadequados para o vo

lume de consumo.
No momento, o que se pode

fazer é pedir aos consumidores
que moderem o uso da água, que
não cometam abusos regando jar
dins e hortas, lavando calçadas e

carros.Omomentoexige controle
e economia e isto depende da co
laboração e participação de toda a
população de Corupá, consumi
dora da água servida pela Casan.

Concurso

Magistério
ocupavagas
nasescolas
Corupá - A professora

BernadeteHillbrecht, secretária
municipal da Educação, lembra
que os professores que presta
ram concurso de ingresso, com
habilitação, nas áreas de pré
escolar e 10 grau, de l8·a 4a

séries, foram chamados para
preencher as vagas excedentes
nas escolas municipais.

Os professores que presta
ramconcursodeenquadramento,
foram efetivados em suas res

pectivas escolas. Estes entra

ram em estágio probatório por
dois anos. E só depois desses
dois anos é que eles terão suas

vagas garantidas nas - escolas
municipais. Oestágioprobatório
mede o desempenho do profes
sor, sua capacidade, sua dedica
ção, seus esforços, sua atuação
comrelação aosalunos, aospais
dos alunos, à comunidade e à

própria secretaria da Educação,
que é oorganismo dirigente do
ensino municipal.

Merenda

Lixo sem solução Pr��eitura
agiliza a

provocaproblemas distribuiçãoQUANTO
VALEA VIDA?'

Jaraguá do Sul- o despejo de
lixo doméstico e industrial em ter

renos localizados nos baUTOS Vila
Lenzi e Nova Brasília deve conti-

nuar por um bom tempo. Isso por
que a Fundação do Meio Ambien
te (Fatma) ainda não entregou à

prefeitura laudo técnico sobre as

áreas que o município colocou, à

disposição para a implantação do

aterro sanitário. Recentemente,
técnicos da Fatma estiveram em

.

Jaraguá do Sul vistoriando alguns
terrenos e, segundo informam, o
laudo seria na última 6a feira.

Ontem, o prefeitoDurval Vasel
disse que no caso do lixo industri

al, obrigatoriamente haverá a par

.ticipação das empresas. Para isso,
quando tiver em mãos o projeto
que já está em fase de conclusão,
vai solicitar uma reunião da Asso

ciação Comercial e Industrial para
discutir o assunto. "A, questão do

lixo é séria, não podemosmais per
mitir que osmoradores destes bair

ros continuem suportando esta

situação. Além disso, na Vila Lénzi

estamos construindo o centro poli-
.

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 2 de março de 1994

esportivo. Lazer e lixo, definitiva
mente não podem conviver",
enfatiza Vasel.

Bolsas
Na sessão da última 2a feira, o

vereador Geraldo Weminghaus
manifestou estranheza sobre opro
jeto de lei enviado à Câmara pelo
prefeitoDurval Vasel, extinguindo
a concessão de bolsas de estudo

concedidas a alunos de terceiro

grau, beneficio instituído pelo pró
prio prefeito no ano passado. Se
gundo o vereador, a atitude' do

Executivo contradiz "o que foi dito
na campanha eleitoral e priva pés-

.

soas do direito sagrado de estu
dar,"

, Mas o prefeito tem outra postura
em relação ao assunto. Para ele, a

concessão de bolsas para o terceiro

grauéderesponsabilidadedaUnião,
"assim como o Estado deve respon
der pelo ensino de segundo grau e

a prefeitura pelo ensino básico."

Ressaltou queomunicípio já dá sua

cota decontribuição para a Faculda

de local, repassando mensalmente
4% da receita."

Guaramirim - A prefeitura
municipal de Guaramirim, atra
vés de sua secretaria de Educa

ção, Cultura, Esporte, Turismo
e Lazer, está efetuando as distri -

buições dos alimentos destina
dos a merenda escolar dos alu
nos das redes de ensinomunici

pal e estadual domunicípio, in
cluindo também a APAE entre

os beneficiados. Cadernos e

material escolar básico para os

alunos carentes.
Afirmou a encarregadado se

tor, na secretaria de Educação,
quemais de 50% dos alunos das
escolasmunicipais foram bene
ficiados com a distribuição dó .

material básico, com uma per
centagemmenorentre os alunos
das escolas estaduais.
'No casodamerenda, esta vem

beneficiando todos 'os municí

piosbrasileiros por iniciativado
Ministério da Educação, atra
vés da FAE, Fundação deAssis
tência aos Estudantes.

J
'

_.&
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Lideranças regionals discutiram linhas partidária� e a campanha eleitoral; tirando tempo para ouvir animado pagode

PSDB já está mobilizado para as eleições de outubro

Diretório reúne líderes
vo do encontro foi o de
estruturaro partido e motivar
seus filiados e simpatizantes
paraacampanhaeleitoral des
te ano. Durante a 'reunião, os

JaraguádoSul-OPartido
da Social Democracia Brasi
leira (PSDB) realizou na se

mana passada, em Jaraguá do
Stil, seu Congresso Munici

pal, reunindo lideranças locais
e de vários municípios vizi
nhos como Guaramirim,
Corupá, Schroeder, Blumenau
e Joinville. Entre elas o vice

prefeito de Blumenau, Vilson
Souza, candidato a deputado
federal, acompanhado de cin

co.vereadores daquelacidade.

O presidente do diretório
de Jaraguá, Vicente

Caropreso, disse que o objeti-

Jaraguá do Sul- Militantes do
Partido dos Trabalhadores acom

panharam, no último sábado, em
São Bento do Sul, a Caravana pela
Cidadania, liderada pelo presidem
te nacional do partido, Luis Inácio
Lula da Silva, candidato a presi
dência da República. Lula veio

acompanhado pela ex-prefeita de

Leilão

22o Encontro
definido para
mês de abril
JaraguádoSül-022°Encon

tro de Subcontratação e Exposi
ção Industrial, vai acontecer entre
os dias 20 e 23 de abril no Parq�c::
Municipal de Eventos. O patrocí
nio é da Bolsa de Negóciosl
Subcontratação de SantaCatarina,
com a co-promoção do Sebrae/SC
e da prefeitura municipal. O obje
tivo é promover a integração in

dustrial, através da oferta e procu
ra de serviços, produtos, compo
nentes e equipamentos industri

ais, Segundo integrantes da Bolsa
deNegócios, trata-se de urna gran
de oportunidade para que as em

presas, principalmente as peque

nas, possam estabelecer relações
urnas com as outras, independen
te da área de atuação, e também

realizar excelentes negócios.
O evento acontece no pavilhão

"A" doParqueMunicipal, entre 14

e 20 horas nos dias 20, 21 e 22 ..No

dia 23 das 10 às 17 horas. Serão

2.50Om2 de área onde estarão ins

talados 88 stands, emmódulos de

em tomo de450 filiados e está
.

9m2 com painéis divilux, estrado

mobilizado para a reativação dernadeiraacarpetado.instalações
da sigla em Massaran:duba e a

elétricas e toda a infra-estrutura

criação da comissão provisó- necessária. A divulgação e venda

ria em Corupá, de espaços já está sendo feita.

Outras informações podem ser

obtidas no Balcão Sebrae, no pré
dio da Acijs.

'

Jaraguá do Sul- Na visita que
faz amanhã à cidade, o governador
VilsonKleinübing presideo ato de
instalação da agência regional da
Celesc, dando posse no cargo ao

administrador Roberto Time, que
já vem ocupando o cargo de ge-

pai, após conclusão de estudos
rente da agência local. Segundoo

. presidente da estatal, Raimundo
sobre custos.

Colombo, com 'a instalação da re-
Para Rio Cerro, anunciou a gional, Jaraguá do Sul terá total

construção de um galpão em es- autonomia para decidir pela ex

trutura pré-moldada, com25Öm2. pansão da rede e dar um melhor
Obras. Disse que se os resultados O galpão servirá como depósito atendimento a região do Vale do
forem positivos, amedida deverá da merenda escolar, com um pe- Itapocú. Para isso a Celesc está
ser ampliada. Também manifes-

queno frigorífico que possibilita- investindo mais de US$ 2 milhões
tou sua intenção de terceirizar as rá estocagem com segurança de na aquisição de equipamentos,
áreas dc segurança e limpeza dos produtos perecíveis como carne, veículos e contratação de pesso-

órgãos da administracãomunici- frango. frios. leites e outros. al.
,

. CORREIO Da POVO - Jaraguá d� Su_h_2 de março de 1994

"tucanos" debateram o pro
grama partidário e discutiram

linhas de ação visandoas elei
ções de 3 de outubro. Em

Jaraguá do Sul, o partido tem

São Paulo, Luiza Erundina, do se

nador Eduardo Suplicy, do depu
tado Aloisio Mercadante e do so

ciólogoHerbert de Souza que lide
ra, em todo o país, a campanha
centra a (orne.

Candidato
O ato em São Bento do Sul

à Central Única dos Trabalhado

res. Em Jaraguá do Sul oPT deverá
anunciar em breve o nome de seu'

candidato a deputado estadual.

Segundo Jair Mussinato, presi
dente do Sindicato dos

Metalúrgicos, um dos nomesmais

cotados para as eleições de outu-

PTtem candidatoparaaAssembléia

reuniu, também, sindicatos filiados bro é o seu próprio ..

Prefeitura vende equipamentos
Jaraguá do Sul - Caminhões

e veículos leves e outros materi-
destinado a prestação de servi

çosjunto aogabinete do prefeito.
ais do patrimôniomunicipal sem- Segundo Durval Vasel, é preciso
possibilidades de utilização, se- dar continuidade e agilidade às

rão leiloados. Ao mesmo tempo,
a Prefeitura pro .... idencia a

contratação dos serviços de nove
canlinhões e duas

retroescavadeiras; além de ad

uuirir WHa nova e um WH veículo

4,

obras, o que justifica a

terceirização de alguns serviços
c a aquisição de nova máquina c

veículo.

Vasel informou, também, que
buscandomaiorprodutividade no

serviço público, está em estudos.
em caráter experimental, a im-

plantação de dois turnos com uma

pequena equipe da secretaria de

Celesc

Governador
instalaa

regional

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Nair é exemplo·de'vida

N_air Vogeruu Enke (D), foi homenageada dia 28, quando
completou 45 anos de Telesc. Nair começou em 1942 como

telefonista, em 1945, casou-se eficou seis anosfora, retornando
em novembro de 1951, exercendo o mesmo cargo. Em 1959

passou agerente comercial e agora com 67anos, "bem vividos"

segundoela, ésupervisoradegrandes clientes. "Tenho condições
detrabalharmals alguns anos, eserá difícildeixara Telesc. Aqui
dentro é um ambientemuitofamiliar, e acho que épor isso que
estou tão ligada a Telesc",finaliza Nair.

Olho Clínico
Dr. Walter Falcone

Insalubridade - o calor característico de nosso verão tem

causado em 'adultos alguns problemas como; cansaço, sonolência,
alergias dérmicas, desmaios etc, sem contarmos a predisposição
das crianças à desidratação, todos estes sinais/sintomas levam, a

diminuição de produtividade. O calor em nossa região é tim agente

fisico que torna o posto de trabalho ·insalubre. Os exaustores

apenas atenuam estes sintomas. Ideal seria a refrigeração dirigida
(individual). Observo queda de vendas em estabelecimentos comer

ciais que não são dotados de refrigeração, sendo preteridos por
aqueles que as possuem.

Uvesc - A Câmara de vereadores de nossa cidade irá votar

oficio enviadopela União de Vereadores doEstado, nasessão desta
semana, onde pede apoio desta Casa de Leis, para que rejeitem a

emenda constitucional do deputado Nelson Jobin, pleiteando que
cidades com até 10 milshabitantes, os vereadores não recebam

salários. Éuma emendapolêmica,porém acertada. Não irá elitizar,
aCâmara como alegam alguns. Iráselecionaraqueles que realmen
te querem trabalharem prol do município. Continuariam os eleitos

com o trabalho que possuiam, como fazem atualmente, tendo mais

apoio dogrupo que defendem, inclusive com ajuda de custo quando
fosse o caso:Aos vereadores atuais acredito que evitariam muitos

dissabores doando se não a totalidade, grandepane de seu salário

de vereador as instituiçõesfilantrópicas. Desta forma, não seriam
abordados por eleitores inescrupulososque pedem ajuda de custo

para ludo: festas, batizados, casamento, conta de bar etc. Assim

poderiam estar-em contato mais aberto com os eleitores sem o temor

de encarar os pedintes.

OMS � A OrganizaçãoMundial de Saúde, observou diminui

ção do número de espermatozáides (sptz) de 145 milhões por ml/

sêmen, para 60 milhões nos homens. Isto no período �e 1950 até

hoje. Responsabiliza o stress como agente causal. Acrescento ainda
os diversos odttivos químicos, conservantes, estabilizantes,

flavorizantes, edulcorantes, hormônios, anubtàticos, agrotóxicos,

Roberto
Amaral

apresenta
os telefones
cemlares

para a

classe

empresari
al de

Jaraguâ do
Sul

Jaraguaenses já podem utilizar o celular dentro da cidade

lntercei lançou Oprograma
de telefonia celular em JS

Até o dia 28, Jaraguá do Sul não celular", disse Vicente De Fino, re

dispunha de uma antena para tele-
sidente em Curitiba. Mas agora, a

paramuIti-canal, continuamos pa
gando taxa de manutenção estipu
lada nos contratos iniciais", diz
Floriani, exibindo fatura paga no

últimodia 6 de fevereiro.Empresas
como a Cerealista Zanghelini,
Darpe Malhas e Lunender são al

gumas das que enfrentaram o pro-
blema diariamente. Agora, o vere
ador elabora abaixo-assinado diri
gido à Telesc em Jaraguá do Sul

para que uma central digital seja
instalada com urgência em Nereu
Ramos. "Se preciso for, recorrere
mos à justiça para preservar nos
sos direitos de usuários" concluiu
Floriani.

dor PauloAdemir Floriani, foi um
caos "A empresa Construtel, que
participou do plano de vendas,
utilizou o chamado sistema multi

canal, que permite a instalação de
sete aparelhos usando-se a linha
de um mesmo número. "Pela lógi
ca, tudo deveria' estar funcionan
do, só que isso não ocorre. Acho

que hoje só se pode conversar

normalmente, às vezes, pelos pri-,
meiros 30 aparelhos que possuem
linha direta." Mas ele próprio está

com o telefone mudo há· vàrios
dias.

"Mesmo assim apesar da mu

dança do sistema de cabo rural

vem junto a uma maleta e tem uma fones celulares, gerando certas re- Intercel acaba de instalar esta ante

potênciamaior do que o portátil. O clamações de algumas pessoas que na, que está ainda em testes, e, de

custo deste aparelho varia de acor- vinham passear em nosso municí- acordo com Amaral, "ficará 100%,
do com o modelo, mas, segundo pio. "Não entendo como Jaraguá, nomáximo em quinze dias".

Caos nos telefones deNereuRamos

Jaraguá do Sul - A Intercel,

empresa de aparelhos de telefonia
celular, acabade lançar em Jaraguá
do Sul, o Serviço Móvel Especi
alizado, que oferece ao usuário do

telefone celular, maior distância

para a comunicação. "Este sistema
se diferencia do celular conven

cional pela sua área de

abrangência, que chega próximo
aos 30 km, possibilitando maior

serviço aosusuários. Tambémdis

pomos de potências maiores, tan
to no celular de veículo, como no

portátil", disse Roberto Amaral,
presidente da Intercel.

.

A Intercei, que tem sua matriz

em Lages, opera os telefones celu

lares, que passa dos 700 somente

em Santa Catarina, nas cidades de

Blumenau, Joinville, Itajaí, Lages,
Criciúma, Florianópolis e Jaraguá
do Sul e também atende em São

Paulo, de qualquer marca, poden
do ser até mesmo importado.
A empresa dispõe de vários

tiposdeaparelho.aproximadamen- Amaral "o equipamento em si custa que é o terceiro maior pólo indus

�
te dez, mas os mais populares são US$ 1.500, dependendo do plano trial de Santa Catarina e está se

o 8625, que é veicular, utilizado de operação que a pessoa faz quan- desenvolvendo rapidamente, não

do adquire o celular". tenha ainda, antena de telefone

Jaraguá do Sul - No mesmo

instante em que Jaraguá do Sul
entra na era da telefonia celular, o
bairroNereuRamos, com uma po

pulação em tomo de setemil habi
tantes e sediando importantes em
presas do município, não conse

gue sequer falar normalmente com
o centro da cidade. O problema já
se arrasta desde 1985, quando os

primeiros telefones começaram a

ser instalados pelo sistema de
cabo rural. Depois dos primeiros
30 aparelhos, ,hou\'e um trabalho
de expansão da rede envolvendo

de nossos alimentos industriatizados, como fator Ião Oll mais toda .a comunidade, sendo vendi-

importante 110 diminuição do número de sptz 110 homem. A alimen- dos, na época, 105 novos ramais.

tação natural é a solução. , _

A partir dai, segundo o vereá-

CORREJO DO POVO _' Jaraguá do Sul, 2 de março de 1994

exclusivamente para carros peque
nos, SM 330 da Unitel que é o

telefone portátil e o SMS 300 que

5
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"·::::Prefeitura:.de Guaramírim r�serva pavilhão

IndústriaGrafippel

Congo -,

Michael Crichton
\ ,

Relançado esta semana pela Record o romance Congo, de
Michael Crichton, o médico que trocou o jaleco pela glória
literária desde que publicou O Enigma de Andrômeda, seu
romance de estréia, uma obra de ficção cientifica. Congofoi
lançadopelaRecordem agosto de 1982 e deleforamfeitas duas
edições, umadelasparabancas, comgrande tiragem, na coleção
Best of the Best.

Crichton é autor de Parque dos Dinossauros, romance que
ficou 18meses nas listas de bestsellers dosEstados Unidas efoi
adaptadopara o cinemapor Stephen Spielberg. o que resultou
nofilme demaiorbilheteriadahistória do cinema. Dele é OSol

Nascente, outro bestseller, que trata das relações, nem sempre
amigáveis, entre japoneses e americanos. Os dois romances

foram publicados no Brasil, e o sucesso se reeditou.

Congo, o romance que abriu a trilha para os suçessos de

Parque dos Dinossauros e OSolNascente, jáfoi apresentado
comoAsMinas doReiSalomãodaeracibernética, comjustiça.
O livro é umaaventura dignadeH. RiderHaggardou deRobert
L. Stevenson. De Congo também já se falou que é escrito "em
ritmo cinematográfico", com igualjustiça: Além Je romancista.
Crichton também é

_

cineasta (dirigiu Coma, adaptação do
thriller de Robin Cook) e, naturalmente, suas narrativas se

aproximam de roteiros cinematográficos, o que explica a adap
tabilidade de suas históriaspara o cinema.

No coração da África, o Congo, três ousados aventureiros

emb�enham-se. pela selva, atravessando terras de canibais,
vencendo vulcões fumegantes; em busca dos diamantes da
cidadeperdida de Zinj. Para enfrentar os ob§,táculos - pigmeus
inamistosos, hipopótamos assassinos, uma violenta guerra
tribal, rios de lava, espiões de um consórcio rival e uma espécie
de gorila aparentemente disposta a destrui-la -, a expedição
contacom aajudadeAmy - umagrandegoriladotadadegrande
inteligência, c/rpaz de falar 620 palavras - e de sofisticada
tecnologia. O resultado é uma mistura irresistivel de suspense,
emoção, exotismo e eletrônica.

.
,

epecuana
mostram seupotencial

APE�DO------------------�----------�------------------------�
,

ENEIAS, exemplo de bem viver!

Guaramirim - o prefeito meça a passar por urna ampla
VictorKleine faz questão deafir- reforma de suas instalações, rece
mar que o pavilhão aonde vai se bendo inclusive uma pintura ge
instalar a Quarta Exposição In- ralo

dustrial e Pecuária, está desde já Victor Kleine faz questão de
reservado para este fim, não de

vendo, portanto, ser solicitado o

local para quaíquer outra finali
dade.

esclarecer esse detalhe, uma vez
que seguidamente estão sendo fei
tospedidospara cedência do local
para competições e caso fosse

atendê-los, atrasariaapreparação
do local que é o único em

Guaramirimem condiçõesdeabri
gar e sediar a 48Exposição Indus
trial e Pecuária do município,

amostra que vem se realizando a

cada três anos, cabendo portanto,
a- cada prefeito a sua realização
uma vez por mandato.

-

o mandatário guaramirense
acredita que a exposição vai ser
urn verdadeiro sucesso, dada a

expectativa que vem despertando
não apenas na comunidade, mas,
especialmente naqueles que que
rem expor seus produtos e que
desde já estão procurando a pre
feiturapara reservar os seus stands.

Haviaumpequenogrãodetrigoquepoucopensava
emsimesmo. Ocupava-seemcolocarsuavidaaserviço
dosoutros.Estavasempredispostoaentregar-seedoar
emfavor dos outros.

Nessa humildade, foi deitado na terra e passado
algum tempo, no lugarondeogrãozinhomorreu, surgiu
umnovopé detrigo. Cresceu, deu florebrotou cacho,
um cacho bonito, cheio de grãos.

Essepequenogrão esteve em nossomeio. Nos deu

exemplo de bemviver, Com seufeitohumilde esimples
cativou aspessoas. Comsuaspalavrasedisponibilida
deajudoua todos. Com seu sorriso transmitiuabeleza
davida...

Filho muito amado, aluno aplicado e dedicado,
verdadeiro amigo,jovemautêntico!EnéiasBoni, com

seus 17anos viveu bem enosmostrou quea qualidade
da vida é muito mais importante que a quantidade,
porque os diasforamjeitospara serem vividose não
contadas.

E o segredo é este: se'ficarmosgirando em tomode
nósmesmos, vamosficarsós eaverdadeira vida estará
em nÓs. Se, noentantonos entregannos, nosdoarmosem
favordasoutros, encontraremasaverrJadeiranovavida.
"Se ogrãode trigo, caidona terra, nãomorrer.fica ele

. só; mas semorrer, produzmuitasfrutos"(Jo 12,24);
Nós, Direção, Irmãs, Professares, Funcionários,

Alunos e Amigas do ColégiO Divina Providênoia,
sentimosasuapartida,masa sementequevocê lançou
produzirámuitosfrutos. Seu nome e seujeito de ser e
de viverficará sempre conosco.

.

Variedade em Máquinas de Costura

NÃOCOMPREANTESDENOSCONSULTAR

I'

'Temos os Melhores Preços e aMaior

o referido pavilhão está desde
agora impedidode sercedidopara
competições desportivas e outras

finalidades, uma vez que ele co-

.

Entregamos suaMáqufna em .Iotnvâlle ou Região
.g
.2
�
8

_

.
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ÁRIES �21/3 a 20/4 - Os conflitos
açontecem porque você está des
norteado a respeito dos seus sen
timentos. A paixão não combina
bem com a amizade. Há uma saida:
use todoo seu entusiasmo para
pôr em movimento o seu trabalho.
TOURO - 21/4 a 20/5 - Se você
conseguisse agir pelo prazer de

agir, não- teria tantos problemas
nem sofreriade tanta ansiedade. É
o apego ao fruto dos seus atos o

que gera ansiedade e temor. O
caminho é feito para ser andado e
desfrutado.
G�MEOS - 21/5 a 20/6 - Razões

poderosas movimentam seus pés.
e ainda por cima encontra o apóio
das pessoas que lhe interessam:
Assim, é possivel que você fique
um pouco mais entusiasmado e

entenda que a vida é muito melhor
do que parece.
CÂNCER - 21/6 a 21/7 - Seus

planos podem ser arriscados, mas
seduzem o espirito aventureiro que
habita no seu íntimo. Quanto mais
arriscada uma situação, mais
adrenalina corre por suas veias e

mais se sente impelido a seguir em
frente.
LEÂO - 22/7 a 22/8 - As pessoas
que transitam pela sua vida atual
parecem ser tudo o que precisava.
Elas parecem pensar igual a você
e parecem ter as mesmas espe
ranças. Tudo corre às mil maravl
lhas. Mas nem por isso consegue
sentir-se bem.
VIRGEM - 23/8 a22/9 - Oscálculos
que faz na sua cabeça não são
fáceis de aplicar na vida prática. E
a ansiedade aumenta ao perceber
que a dura realidade não se sujeita
ao seu controle. Mas aos poucos
verá que tudo pode dar certo.
LIBRA - 23/9a 2211 O - Aansiedade
de estabilizar um relaçionamento
pode acabar dificultando a mani
festação espontânea' dos seus

sentimentos. O futuro é incerto e

deveria importar-semuitomais com
o que sente já, porque esta é a

realidade.
ESCORPIÄO-23/10a21/11-Está
muito próximo duma posslvel
concretização dos seus interes
ses. Ainda haverá que fazer al

guns ajustes, mas estes não são
tão profundos para desviá-lo do
seu caminho. A teimosia também
pode ser positiva.
SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12 - É o

tempo das negociações. Coloque
seus interesses em jogo e não
desista ao primeiro obstáculo, por
que estes aparecerãomais de uma
vez. Neste momento, tudo depen
de de você continuar em frente
sem desistir.
CAPRICORNIO - 22/12 a 20/1-Os
assuntos menores tomam conta
da sua vida a parecem atrapalhar
as süas ambições. Preste atenção
a tudo o que o destino lhe propõe
imediatamente, tentando não fazer
força para passar por cima disto.
AQUARIO - 21/1 a 19/2 - Não é
suficiente estarentusiasmado. Não
é suficiente ter intenções magnifi
cas. É necessário tomar atitudes
corretas e trilhar a via do seu

destino. Porqueeste não irá acon
tecer sem uma pequena ajuda do
seu lado. _

.

PEIXES·20/2a20/3 - Estáemjogo
muito mais do que pensa. Os sen
timentos, a ambição, as esperan
ças, tudo parece cónvergir para o

mesmo ponto e agora só lhe resta
. esperar que o Universo dê o pri
meiro passo. É horado silêncioeda
expectativa.
.

.
Rosângela, Eronero, Carlos e Rosãngela; proprietários

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul. '2 de março de 1994

Média de 100 pessoaspor noite no Big House

Bar dançante agita Jaraguá do Sul

Big House Bar
,

e o novo "point"
dos jaraguaenses
JàraguádoSul-Foi inaugura

do no dia 5 de fevereiro, oBig
House Bar. O único bar dançante
da cidade, e commúsica ao vivo de

quarta à sábado, a partir das 22:00
horas. Seus proprietários, Carlos
MineI e Eronero Minel, também
investem em música de alta quali
dade, onde recentemente a dupla
alemã, Diego e Cony, se apresen
taram para urna "galera" bastante
animada, que lotou as dependên
cias do bar. ,iNão podemos descar
tar os músicos jaraguaenses, onde
a maioria apresenta muita qualifi
cação em suas apresentações. E
também peladiversificação de suas
músicas", comenta Carlos.
A casa também 'oferece variado

cardápio, pizzas, caldo de peixe e

dobradinha a "moda da casa", são
pratos especiais que são feitos

pelas próprias esposas dos propri
etários, ambas Rosângela. "Por

enquanto não começamosno ramo
de lanches,' estamos somente nas

refeições 'firias' tomando o bar, urn
ambiente familiar", disse

Rosângela, esposa de Carlos.

OBig House oferece ainda bebi
das das mais variadas marcas de

cervejas e wisky's importados e

nacionais. Estão dispostas 40 me

sas aos convidados, que segundo
Carlos "são agendados".

o endereço do Big House é: rua

W�terMarquardt, ir 71-4232.

Nestesáhado.haverájantardan
çante.
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<ir Casa de alvenaria, com 153m2,
terreno com 318m2, rua Alfredo

Mann, n° 77 - Centro.
<ir Casa de alvenaria (inacabada),
com 106m2, terreno com 319m2 -

rua 588 - (Próximo ao Vieirense).
<ir Casa de madeira, com 90m2,
terreno com 450m2 - Rua Guilherme

Hering - Próximo ao Bar Capilé.
<ir Apartamento com 144m2 na rua

Barão do Rio' Branco.

�

rir Apartamento com 85m2 com 2

quartos no Ed, Eldorado.
rrApartamento com 220m2, com 2

,

garagens no Ed. Carvalho.
rir Terreno com 760m2, com casa

antiga na rua Padre Francken - Cen
tro.

.

rr Terreno com 450m2, na rua

Prefeito José Bauer - Vila Rau.

-riio Carlos Ferreira - centro.

'irPrédio com 480m2, com 3 salas
comerciais e um apartamento, ter
reno com 1.456m2 na rua João
Januário Ayroso - Jaraguá Esquer
do.

rr Prédio com 140m2 + casa de.
madeira com 80m2, terreno com

900m2, na rua Procópio Gomes de
Oliveira - Centro.

CP Classificados
VENDE-SE

Estamparia composta de 2

mesas; 20 berços infantis, 10

berços bebês, 10 berços adul
tos; mais aproximadamente
200 jogos de quadros. Valor
US$ 4.850 cl Ingrit fone 72-
2418. Rua Bahia 93",entrada
Jaraguá Esquerdo

'

FILMADORA MODELO

PQ958
Marca Panasonie - aceito tro
ca. Contato pelo fone 75-1450
cl·Francisco

·VAGA
Estamos admitindo profis
sionalparaatuarcomo"As
sistente Administrativo"
em Corretora de Seguros.
Requisitos:
Idade mínima de 25 anos e

máxima de 50 anos.

2° grau completo
Sexo masculino
Ter carteira de motorista

Experiência .çomprovada
Os interessados deverão

apresentar Curriculum
Vitae à rua Exp.
.Gumercíndo da Silva n? 90
1 ° andar sala n" 2

MICROCOMPUTADOR
PC-xT

1 Mb de memória RAM,
velocidade 12 MHz, con

tendo 2 drives 360 Kb, dis
co winchester de 20 Mb e

víd,o padrão COA
MICROCOMPUTADOR

PC-at
1 Mb de memória RAM,
velocidade 10 :MHz, con
tendo 1 drive de 1,2 Mb e

outro de 360 Kb, disco
winchesterde20Mbevideo

padrãoCGA. Possuimanu
ais e documentação com

pleta
- IMPRESSORA
EMÍLIA-PC

Tipomatricial de 132 colu
nas, com velocidade de 200

cps
- IMPRESSORA
EMÍLIA-PS

Tipo matricial de 132 colu

nas, com velocidade de 300

cps. Contém disquete com

fontes, de caracteres para
programação da impresso
ra. Tratarpelofone71-0311
cl Iracy

TRABALHO
Sr. se oferece pl trabalhar na
área administrativa, recem for
mado em adrninistração de

empresas pela Universidade
Ubarão. Contatofone73-0198

OPORTUNIDADE
Vendomáquinadecostura reta,
overloq e máquina de c.orte
semi-novà, marca Tuki. Tra
tar fone: 72-0450 - HC

VIDEO CASSETE
Vende-se Panasonie 2 cabe

ças, por apenas US$ 300. Tra
tar fone: 71-4309 cl Lilian

TOLDO I PAMPA
Em perfeito estado. Apenas
CR$60.000,00. Tratar72-0777
clZeca

FORD PAMPA/84
Aceito troca igualou menor

valor. Contato fone: 75-1450
cl Francisco

MONZA86/90

Compra-seMonza86/90. Tra
tarfone: 71-2214 cl Valmor

PAMPA 1.8/93

Vende-se Pampa 1.8193 - ga
solina, verde metálico cl faixa
lateral. Entrada CR$
1.400.000,00 - assumir + 31

prestaçõesde250.000+ IGPM
vene. 21/3. Contato fone: 71-
4565

DfJrl\RP�PEDRA�tR���:''V
TERRENO
Vende-seterrenoPraia Itapema
Norte 15 x 30400mtsda praia.
ValorUS$1.500. Contatospelo
fone: (0474) 27-2544 clMaria

,

SÍTIO
Vende-sesítiocl80.000m2cl 3
casas na B. Rio Cerro. Tratar
fone: 71-3724 cl Genésio Pe
reira

PEDRAS: s10 TO�IÉ - ARDÓSIA
PEDRAS PARAREVESTIMENTOS EM GERAL
Rua Silveira Júnior, s/ng (próx. Ginásio de Esportes)
Guara;';irim - SC l�f)NI�: 7:)-0027,

TERRENO
Vende-se terreno 700m2, pró
ximo aMonfort, à 1500mts do
centro. Valor US$ 6.500 (Seis
milequinhentosdólares). Acei
to carro no negócio. Contato
fone: 72-2931 cl Beto

BARRA VELHA
Vendo I lote de 365m2, próxi
mo da Lagoa e da Casan -

loteamento Radun. Contato

pelo fone (0474) 22-2763 -

Joinville

CASAMISTA
Vende-se casamista cl 140m2, •

próximoHotelltajara - terreno

550m2, todo murado. Valor
US$ 26.500 (Vinte e seis mil e

quinhentos dólares). Contato
fone 72-2931 cl Beto

CASA DE ALVENARIA
Vendo casa de alvenaria - nova

210m2 de área construida - ter

reno 600 metros. Toda mura

da. Valor US$ 20.000(Vinte
mil dólares). Contatos fone:
7S-1450

TERRENOEMPIÇARRAS
Vendo terreno em Piçarras 12
x 30. ValorCR$ 500.000 (Qui
nhentosmil cruzeiros). Conta
to fone: 72-3384 cl Dagmar.
CASA DE ALYENARIA
Vende-se casa de alvenaria em
Corupá, cl 135m2 + fundos cl
rancho de 75m2 - aceito carro
no negócio. Contato fone: 75-
1450 cl Francisco
CASA DE MADEIRA
Vende-se casa de madeira, 6 x
9, em ótimo estado, pl retirar
do local. contato fone: 72-1784

TERRENO
Vende-se terreno, área de
21.000m2 - perto do centro -

vendo ou troco por residênica
ou prédiomesmo cl enquilino,
Contato fone: 72-1784

TERRRENO NA RUA
JOINVILLE
Vende-se terreno na rua

Joinville, 40m doasfalto 370m2

perto da Weg II. Contatos pelo
fone: 71-1988 - ComI e/Mar
cos ou 71-6076 - resido

Vendo !'inda chácara!

8

Com 80.000m2, situada em Rio da Luz, a 3 km da
Ceval. Com casa, rancho, máq. de picar trato, duas,
lagoas cl carpa, 3000 pés de banana, 5000 pés de

palmito, mata e 500 pés de árvores frutíferas. Com
Luz e água. Valor US$ 20.000,00.
Tratar fone 71-7010 cl Marisa.

Indústria e Fab. de ésquadrias
Ferro em geral - Janelas - Portas
- Cercas - Grades '- Po;tas Rolo -

Pantogróficas - Portões
e Consertos em Geral.

.

Rua Luiz Balistieri, nO 289 - Guaramirim - se\
Fone 73-0580
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JOI / HANNOVER / JO.
USD 1.333,00

SAíDA DIA 18/04/94
TRECHO SAO / HAJ DIRETO !

....

CONSULTE SEU AGENTE VARIG i'20/APRÀ27/APR/94
Av. Nicai. Deodoro. 1 22
.

Fone: 7 1 -009"
.laraguâ do Sul - sc

IIIIII!!_--------- ..

@VAAIG.f
---------------- �f

o
.

único classificado que lhe traz o'

retorno com a certeza de o,bter lucro!!!
'Faça' o seu classificado· pelo telefone l,

.'.'
. �

72-3363 e ai é só esperar•••

- .

COMPRA-VENDA-TROCA

!
------------------------�----------------�!

_ Faça a sua Declaração do Imposto -de Renda Pessoa
Física ou Jurídica, com quem entende do assunto.

Organização Contábil
"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

.

.
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Para sua Segurança e Privacidade

- o Bina identifica o número do telefone chamadorantesque a ligação 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 Bina elimina a

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

ocupaçao 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 eletrônica: em vez da mensa-

.

gern, o I;Una registra o número de quem ligou, com data e horário;
- Registra o horário de todas as ligações recebidas, com data e tempo de

conversação; .

- Registra o horário de todas as I_igações efetuadas,
com data e tempo de conversação;

- Acompanhamento, digito a ligito, no display, do nú

mero que está sendo discado, facilitando as chamadas;
- Possui relógio digital no display, com calendário

completo;

- Se ocorrer algum defeito na linha do seu Telefone,
aparecerá no display do Bina a indicação "Defeito".

A vida pública traz compensações das mais variadas.

Porém, existe uma parte minima dos acontecimen
tos que insiste em se insinuar de forma negativa na sua

vida particular. sao as ameaças, as agressões verbais,

os trotes ... e a maior parte delas feita através do seu

telefone.
.

.

Para evitar tais problemas e lhe proporcionar diversas l
outras alternativas para uma utilização mais c:

�ointeligente do seu telefone chega ao mercado o

BINA 875 PIUS,nasua3ageração.

.-

PARA MAIORES INFORMA�OES, UGUE:

h

FONETEC - Bolsa de Telefones

• ESTÁ DIFíCil COMPRAR A SUA CASA PRÓPRIA?

• E AQUELA CASA NA PRAIA?
,.

�nl .... ........ · JÁ PÉNSOU ONDE VÃO MORAR SEUS FilHOS?

Rua CeI. Proc. Gomes de Oliveira, 285 :n

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

�------------------------------------------��--------------------------------�------------------------ ---- �i

.
_

A RESP.OS
MAS voe

• IMÓVEL É UM EXCELENTE INVESTIMENTO, VOCÊ NÃO ACHA?

s
AI
AI
m
Õ

8

�

VANTAGENS NA HORA DE COMPRAR distribuicaminhõeseônibusMERCEDES-BENZ,eprodutos
Quandofor contemplado, você terá ã sua disposição dasmarcasVALMET,TOYOTA: MARCOPOLO, KRONEe

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

na hora da compra. SORIEIOS PELAW.
ATÉ SO E 100 MESES PARA PAGAR. A RODOBENS investiu na mais avançada tecnologia,
Você pode pagar em até 50 e 100 meses. parádar maior transparência a tudo que fai, al$m de total

° Indice de reajuste das parcelas é o INCC
.

comodidade ao ccinsorciado. Veja bem: os sorteios você
. (FGV). assiste de sua casa pela REDE BANDEIRANTES DE

"

_

. • O IM6VEL quEvoei QUISER. TELEVISÃO.
. ...-......__

'

Você tem totalliberdade para escolher seu imóvel: na INFORMA�-À DISPOSIÇÃO.
<

.,' 't!!!!!I�O��a- cidad�:�=:ra�. i����a:::'==r:::=:::
'CONSÓRCIO DE \W\(::),,�� O_C_O_NS...Ó_R_Ci_O_RO_DO_BE_N_S_,h_á_m_aiS_de_25_a_nos_,_com_pu_tador_cent_ra_1R_O_DO_B_E_NS_,_at_laV_éS_do_T_E_lE_B_EN_S_.--t

.• 1 '.,

ENGETEC - IIDobiliária
CREC/934-j

Rua CeI. Proc. Gomes de Oliveira, 285
Fone: (0473) 72-2670/72-3139/72-2833 - Fax: (0473) 72-2679
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Casos de Polícia
.UdoLeal

Tudopor causa da malvada dá bebida
Dona Cecilia Zatelli, da rua Venâncio da Silva Porto, 533, Nova

Brasília, registrou queixa contra seu marido Teobaldo Hagedorn.
Ela.disse que o Teobaldo chegou em casa embriagado, primeiro

danificando o portão de entrada e depois, ameaçando dona Cecília e

seu filho dé morte.

Hoje, que o seu Teobaldo já curou a "carraspana", provavelmente
já está arrependido do que fez e até já deve ter consertado o portão.
Mas, ébom, seuTeobaldo, que tomecuidadoéomamalvada da pinga,
que pode levá-lo a fazer coisas de que o sr. se arrependa para o resto
de sua vida.

Pelo prazer depraticar o mal
Existem certos comportamentos humanos, às vezes mesmo num

menor de idade, que não dá para entender. Dá a impressão mesmo,

que um animal não faria tanto.
O sr. Osair Junckes, soldador,morador da ruaMaxDoering, disse

à polícia que no dia 26 último, sábado, ao retomar para sua casa,

reparou que parte do telhado estava danificado, bem como a antena

parabólica. Seu Osair desconhece que tenha feito aqueles estragos,
mas, sabe que estragos idênticos foram cometidos em várias outras
residências 'da redondeza.

Outra de vandalismo
Martin Roeder, funcioaário do Banco do Brasil e que está cons

truindo na rua Max Doering, proximidades do hospital Jaraguá,
queixou-se ao comissário de plantão, Renato Araldi, que está acon
tecendo casos de vandalismo em sua construção. Defecaram no local,
sujaram as portas e paredes, quebraram tijolos, pias e até queimaram

o madeiras e objetos que fazem parte da obra.
.

Observa-se que nestes casos e em outros como, por exemplo,
riscar a pintura de um carro ou uma moto, são comportamentos que
não proporcionam vantagein alguma ao seu autor, muito diferente de
um roubo, que proporciona lucros a quem o pratica, o vandalismo não
é, nem mesmo, uma vingança. A pesso� só o faz pelo simples prazer
de fazer mal, de prejudicar, seja a qualquer um, às vezes à pessoas
que ela nem mesmo conhece. É um ato animalesco. Não de um ser

humano em sã consciência.

Benjamim é daqueles que não sabe", perder
.. OBeniamim Ianowski, daruaOlívioDomingosBrugnago, às 12.15
horasde domingo último, dirigiu-se à ruaArduírioPradi, 654, Jaraguá
Esquerdo, aonde mora sua ex-esposa, dona Odete Schwirkowski, e
ali, de marreta na mão, destruiu o portão da casa.

Ora, Benjamim! Isto, então, é coisa que se faça! Se vocês estão
.

separados j á há bastante tempo, cada um levando a sua própria vida,
por que então agora um ato dessa natureza. Mais uma destas e você
vai ganhar de prêmio uma boa temporada na cadeia, onde você vai ter
bastante tempo para pensar nas suas burrices.

o

e IML ainda

Mataram para roubar uma moto Nova cadeia

vão demorar
.Jaraguá do Sul -A

reestruturação do setor de se
gurançapublicadeJaraguádo
Sul aindanão temprazo��fini
doparase concretizar. Segun
do anúncio feito ontem pelo
prefeito Durval Vasel, a pre
feiturade Jaraguádo Sulobri
gou-se aassinarumnovo con

-vênio, agora para a obtenção
deverbasuplementarjáqueos
valores estipulados no convê
nio anteriormal dariam parao
início das obras.

o
Alémdisso, a aprovaçãode

pende da Assembléia

Legislativa, através deprojeto
de lei do governo estadual, que
sequeroficializou, até agora, a

constituiçãode suascomissões
técnicas internas.

Por elas o passam todos os

projetosedelas dependeaapro
vação. Agora, são CR$ 400

milhões corrigidos pelaUlcV
para que as obras possam ter

início. Com terreno emão-de
obra doados pela Prefeitura -

"caso contrári� não sai nada".
_ salienta o prefeito - o projeto
prevêaconstruçãodosprédios
das delegacias da Comarca,
Circunscricional (criadanoano
passado) InstitutoMédicoLe
gal (IML) e Cadeia Pública.

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

I os produtos. Vestindo Você de Corpo Inteiro.
L Getúlio Vargas, 55

,
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Morte de Carlos

Governadoraqui

Amanhã o governador
VilsonKleinübingvaiestarem
Jaraguá doSul. Mesmoque até
ontem a agenda de visita não

tivesse sido anunciada, o pre
feito Durval Vasel disse acre

ditar queKleinübingváautori
zaralgumas reivindicações fei
tas recentemente pela delega
ção jaraguaense duranteaudi
ência emFlorianópolis. Opre
feito destaoa, como priorida
des, a assinatura dedocumento
oficializando a regionalizaçãö

"

da Celesc, até porque concur
so público neste sentido já foi
anunciado. convênio

o para a

construção do centro poli-es
portivo cujas obras de

terraplanagem naVilaLenzijá
estão adiantadas e a pavimen
tação do acesso norte

( BR - 280 ) até a faculdade.

U �o,
.• .,.._

Bilck começa a

ser desvendada
Jaraguá do Sul- Já está preso

o assassino de Carlos Bilck, 27,
quemorreu degolado no dia lOde
dezembro do ano passado. O caso
ficou, durante algum tempo, en
volto em mistério e falou-se até
mesmo em rituais demagia negra.
Quinze dias depois do crime, a

polícia encontrou a cabeça da ví
tima numa distância aproximada
de 10metros do local ondeo corpo
foi deixado, numa área que havia
sido alagada pelas chuvas.

Moto
As investigações comandadas

pelo delegado César José Zanetti

prosseguiram até que a polícia
descobriu o motivo do crime. O
roubo de uma moto que pertencia
a Carlos. Na semana passada, o
delegado Zanetti juntamente com

ocomissárioZocatelli, foi atéQue
das do Iguaçu (PR), distante 1.200

9uilômetros de Jaraguá do Sul. Lá,

com a ajuda da polícia local, con
seguiu encontrar Dirceu dos San
tos N�, 23: natural de Quedas e

que havia desaparecido de

Jaraguá na noite do crime.

Nega
Entretanto, mesmo confessan

do sua participação no roubo que
resultou em assassinato, Dirceu
dos Santos Neri negou ter cometi
do .0 crime, afirmando que não foi
ele quem matou Carlos Bilck, Foi
recambiado para a delegacia de

o

polícia de Jaraguá do Sul onde

responde a inquérito policial. Se
gundo consta, a vítima foi convi
dado a participar de uma pescaria.
Os criminosos o levaram para um
local distante, no morro da Boa
Vista (Ilha da Figueira) para que
não houvessem testemunhas. Pro
vavelmente ainda esta semana o

delegado Zanetti vá esclarecer
definitivamente o caso.

DECLARAÇÃO
Eu, PauloRicardo Lemos, venho apúblico declarar, que por
voltadejulhode 1993,após ter eucontratadooprofissional
LincolnSilveira, paratratardeassuntojudicialno forumlocal,
e também após ter resolvido a causa,novamente contratei
o para assessorar em trabaÍhos na área tributária, a qual
prestei assistência a algumas empresas nesta cidade.
Para realizar tal trabalho, solicitei umasalado escritório do
profissional, aqual fiquei usando amesma, aténovembrode

. 1993.

Esclareço que nãomais me interessando continuar em tal
área, passei a negociar automóveis, os quais a maioria

o

comprei em concessionárias, tais como Emendoerffer de
Jaraguá do Sul; Fhipasa de Florianópolis e etc; e por estas

empresas foram emitidas notas fiscais de vendas.

Esclareço também que o possuo uma firma deRepresenta
ções e Serviços.
Esclareço e declaro, que o profissional Lincoln Silveira, em
momento algum figura como meu sócio nas transações de
automóveis, e tão pouco figura no contrato social deminha
empresa de Representações de Serviços.
No mês de novembro de 1993, devolvi a sala cedida pelo
profissional em seu escritório, a qual também ajudava a

manter as despesas, pois usava o telefone daquele local.
É para que fique esclarecido de vez tal situação, assino a

'presente e reconheço firma, e que seja levado a público.
Jaraguá doSul, 2.5/2/94
Paulo Ricardo /-emos
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Juventus
Péssima a atuação do Juventus em Joaçaba contra o time local.

Perdeu por J x O, mas poderia tomarpelo menos móis 2 gols, sem
contar com a infantiltdade cometida PO]' Alaor, que acertou 1/111

soco no zagueiro do Joaçaba, e acabou sendo expulso. prejudican
do o time.

Renda
A melhor renda da terceira rodada. foi em Itajal, no jogo entre

MarclltoDias e Tubarão. Aproximadamente'Bmilpes-soas estavam
no estádio, sendo que 4.500 eram pagantes. O Marcilio acabou
vencendo o jogo por 1 x O. assumindo o liderança isolada do

campeonato. Não podemos esquecer que a diretoria marcilista
sorteou um Gol 1000 neste jogo. Podemos seguir o exemplo deles.
não podemos ?

�Rápidas--------------
*Alguns clássicos movimentaram os campeonatos regionals no
final de semana quepassou. Em Curitiba, oParaná Clubegoleou
o Coritibapor 4x O. Na Bahia, o Vuõria também goleou o Bahia

, ,
'

por 4x O.� OMorumbi estremeceu com o jogo dos "milionários".
O São Paulo venceu o Palmeiraspor 2 x 1. Pelo menos i00mil
pessoaspagarampara assistir o melhorjogo do_final de semana.
Vasco e Flamengo jogavam a liderança da chave B da Taça
Guanabara. Quem levou amelhorfoi o time deSão Januário, que
ganhou de 3 x L O destaque foi a péssima atuação do árbitro.
Aluísio Viug, que deixou de marcar dos penaltis claros, um pelo
lado do Flamengo e outropelo Vasco, em compensação, quasefoi
agredidopor um torcedor rubro-negro, que invadiu o gramado e

foi seguropelosprópriosjogadores. E olha que a Suderj víStoriou
o estádio antes do campeonato.

RÁPIDO E EÀCIENTE
,

.

�'. . -

Inglês - Espanttol -Italiano - Alemão - Francês--

- Solicite já uma atida
dernonstratlva gratuita.
-Mais de 200 escolas no

Brasil e Exterfor.
Rua Epitácio Pessoa, 820

Fone 72-3407

que
o Internacional de Lages
Jaraguá doSul-Hoje; valendo

pela quarta rodada do campeonato
catarinense, o Grêmio Esportivo
Juventus enfrerita o Internacional
de Lages, que está na última colo

cação na tabela. O técnico Abel de
Souza espera um jogo bastante
difícil esta noite. "O Inter vem

mordido pelas três derrotas que
sofreu no campeonato, e tentará
de todas as formas levar pelo me

nos, um ponto de Jaraguá do Sul",
disse ele.

O Juventus, que até a segunda
rodada estava em quinto na classi

ficação geral, depois da derrota

para o Joaçaba (1:..:0), caiu para a

oitava colocação, atrás doMarcílio
. Dias, Joinville,Criciúma, Tubarão,
Joaçaba, Chapecoense e

Figueirense. "Temos que vencer

ou vencer este jogo, sabemos que
o Inter conta com três ou quatro
jogadores excelentes, e não enten
do o porque que está tão mau

colocado na tabela, mas nossa
.

equipe estará preparada para qual
quer surpresa", argumenta Abel.

Para este jogo, o técnico não

contará comNei eAlaor, queforam
expulsos no último jogo. Em seus

lugares, entram Jair, que é zagueiro

PG J V' E D GP Ge 8GEquipe

2

-2

I ° Marcílio Dias o 5

e Josué que atuá no ataque. "Con
tamos com somente 1 7 jogadores
em nosso elenco, e para estc jogo
teremos 14 jogadores", finaliza.
Juventus e Internacional come-

. ça às 21 horas, no João
Mareatto,

6 3 3 O O 5

5 3 2 O 4

5 3 4

4 3 2 O 6

4 3 2 .0 5

4 3 2 O 4

4 3 I 5

J 3- '1 3

3 3 1 1 3

3- 3 I

3

4 o

a

Juventus

Joaçaba - Gilson; Duban .. Bereta,
Paulo César Cl Neneu; Nardela, Antô
nio Carlos, Macedo. e Caçapa:
Penúcio (Israel) e Santana - técnico:

Adilson Fernandes.

2° Joinville

2 4

5° Joaçaba 2

JIIVe1ltIlS: Leonetti; Lin, Nei, Amauri
e Júnior; George (Josué), Antunes;
Agnello e Carlos Alberto; Silvinho e

Alaor - Técnico: Abel de Souza

Cartãa amarelo: Josué (Juventus);
Antônio Carlos, Bereta, Gilson e

Petrúeio (Joaçaba)
Cartãa vermelho: Nei e Alaor

(Juvenfus); Nardela (Joaçaba)
Renda: CR$ 1.600.000,00
Públícor 1.600

Local: estádio Oscar Rodrigues
Danova3 ° Criciúma

'

4° Tubarão

6° Chapecoense

}o Figueirense

8° Juventus

9°, Blumenau

10° Cäçadorense

3

2 2

5 o

Marcílio D. 1 x O Tubarão

Internacional O x 2 Criciúma
Joaçaba 1 x O Juventus

Joinville 1 x O Concórdia

Caçadorense 1 x O Atlético

Chapecoense 1 x OFigueirense
Blumenau 1 x 1 Araranguá4 -1

3

II ° Concórdia O 2 3 -2

I'

II
I'

2 3

12° Atlético 2 3 5 -2

2 2 . 4 -2

130

13 ° Araranguá 3 O

O O 3 O

Tubarão x Blumeneu
Juventus x Internacional

Figueirense xMatcílio D.
CrioiúmáxJoinville
Atlético x Joaçaba
Concórdia x Chapecoense
Araranguá x Caçadorense

.'

�T:EMPORAD'A DE OFERTAS�
I :) ;B i i : [�!IJ :'11

ENTREGAMOS NAS PRAIAS
"

8 -8

Oscritériosdedesempatesão:maiornúmerode
pontos-maiornúmerodevitôrias-maiorsalda
degois-maiornúmerodegolsafavor-confron
todireto:

14° Internacional O 3

CORREio DO povO- Jaraguá do Sul, 2 de março de 1994.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




