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Besc implanta
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deserviços
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Agora, em 1994 e proximi
dades deumnovomilênio, não
é possível fazer-se, no tocante
as profissões, uma'compara
ção entre mulher de tempos
idos e a de hoje, quando temos
milhões delasmédicas, dentis
tas, engenheiras, desportistas;
advogadas, economistas,
metalúrgicas, cientistas e até
cosmonautas como Valentina
Tereskova e Marsha Ivins.

Palmas, pois, para as mu
lheres na passagem do seu

Dia Internacional com,ellt0-
rado sempre ·em 8 de mar

ço".

.____·_ß_em�in_is_ce_An_C_ia_s____...1 ê�rreio de caranova
�Sociedade de AtimdoresJaraguà (6)
A foto que aparece abaixo não

focaliza os "Atiradores", mas WIl

grupo demúsicos que se tornaram
. famososnaépoca,cedidapelasra.
DODca Fischer·Bazzanella, filOO
dopioneiroFmnciscoFischer, irmã ..

dononagenÍirioFranciscoFemando
Fischer, residenteemCuritiba.

A fotografia denuncia a data -

22-10-33 e foi feita na Estrada

Schröeder, pelo fotógrafoWilhelm
Zirke. Nela aparece, no centro, o
seu pai, em frente do trombone e,
na frentedele umjovemquepode
mos identificarcomosendoÁlvaro
Severino Piazera, hoje ainda resi
dente na Barra do RioCerro. Este

conjuntoanimavaasdomingueiras
e.os bailesda região, de que não se
excluíaa SociedadedeAtiradores

Jaraguá.
Emsetembro de 1935, realiza

va-seumsuntuoso bailenanoitede
nove, no qual era coroada "Rainha
do Tiro de Guerra 406", a srta.

Martha May, com a saudação da
-srtá, Anna Norosny, tendo por
companheira a srta. Paula Mäy,
colocadas em 20e 30 lugares (CP.,
00.799).

Em 17-Il'-35, realizava-se a

Festa do Tiro ao Pássaro,
sagrando-se ·"rei" o sócio Jorge

.

We�irl{ÇJ?;ed. 809). _ _

A Corüissãö Diretora do Tiro ';

deGuerra406, realizava umbaile
embenefícioda "CaixaSocial't.em
6-11-37, às 20 horas, nos amplos
salõesdaSociedade deAtiradores
Jaraguá,àruaBruestlein(CP.,ed ..
907).

OmesmoTiro deGuerra, con
vidava os sócios e membros da
diretoria para uma Assembléia
GeralExtraordinária, no dia 2-1-

1938, nos salões da Sociedade de
AtimdoresJaraguá,afimdeserelei
taanova diretoria. Assinavaa con

vocaçãoo dr, Diogo Vasconcellos,
vicepresidenteemexercício (CP.,
ed.913/37).
o Chefe de Polícia Claribalte

Galvão, expediaPortarianO�41, de
7-12-35, proibindo em praça pú
blicaeem sedeSOCiais,propaganda
doutrinária, excluídas as quedizi
am respeito a eleições de socieda- .c

des,devidamenteregistradaseme-

diante aviso prévio â chefia de po
licil!("�araguá",ed. 95).

Rodolfo Fischer, 10 secretário
dos"Atiradores", avisavaque cre
dores se apresentassem ao presi-

,
dente-H, Purnhagen, para paga
mento �. !1�36 e as apólices
deveriam ser apresentadas ao te
soureiro, Wilhelm Gumz ou

Conrado Mielke ( "Jaraguá", 00.
102).

.

Festejava-senosdias 15/16-3-
36, o 300 ano de fundação, que já
começavana 68-feira, competição
de tiro e grande baile social

("Jaraguá",ed.123).Em7-4-37,0
delegadodePolícia, intimava para
dentrode 10diasrenovar oregistro
dearmaspela SociedadedeAtira
dores( "Jaraguá", ed. 154). Reali
zava-se em 14-11-37,. no
"Schuetzenhaus", uma reunião

convocada, no jornal CORREIO
DO POVO, salão completamente
lotado, aberta pelo dr: Arno
Hoeschl, Juiz de Direito da

Comarca, queexpuriha anovaori
entação do presidente. Getúlio
Vargas;através doEstadoNovoe ..

do combateàsatividadescomunis-
.

tas, na clandestinidade. Após'a
íeituradanovaConstituição,usava
da palavra e prefeito integFali�ta
Leopoldo Augusto G.erent, elogI..
ando as palavräã'da Chefe·daNa....
ção, destlcando o combate ao co
munismo de sua grei partidária e

considerandomais uma vitória do

integralismo("Jaraguá",ed.l86).
Sucedem-sealntentonacomu

nista, o Golpe de 1937, a Revolta
integralista de 1938, a UNE e o

Tmbalhismo,nacionalizando seto
res, que tiveram reflexos sobre a

SociedadedosAtiradoresJaraguá,
a ocupação do prédio, a persegui
ção aos alemães, italianos, teuto
brasileiro, ítalo-brasíleires,proibi
çãodemarchasde caráter "militar"
(uso de espingarda e uniformes) e

. ocuparamliteralmente as instala-
ções clubísticas, os interventores
nomeandoadmínistradoresmuni
cipais. Os troféus de atiradores'
eramusadospelospeliciaisno fogo
para ferveras chaleiras - uma situ

ação insustentável.
Fritz VOll Jaragu4 - J/94.

o CORREIODOPOVO vai comemorar, exige sacrifícios e nojornalismo mais ain
no dia lOdemaioproxtmo, seus 75 anos de da. Além da informação c?m qualidade, é
fundação. Agora com tiragem bi-semanal, preciso montar lima estruturaprópria que
vai circularjá no dia 2' de abril com uma atenda a cada l�ezmais crescente exigência
cara nova.. Umprojeto gráfico desenvolvi- dos leitores, hoje'habituados a leitura de
do especificamenteparajornaisdeformato boaspublicações. Os investimentos são al
tablóide vai dar ao CP uma nova roupa- tos e estão sendo feitos, tanto em equipa
gem, semelhante aospadrões gráficos des mentos de última geração como em recur

melhoresjornais dopaís. .

sos humanos para que haja uma uma

Superando os obstáculos naturais que se compatibilizaçãoperfeitaentre amáquinae
impõemàsempresasdo ramojornalístico, o o homem.
Correio está se estruturando para ser um Nossa edição comemorativa, já em fase
jornalmoderno, dinâmico, atualizado, bem de execução, será o retrato fiel de tudo
aogostodaquelesque ansiampela informa- aquilo que oCORREIODOPOVOpretende'
ção correta dos fatos sobre sua cidade e oferecer à comunidade de Jaraguá doSul e
região. do ValedoItapocú. Cadernosespeciaiscom

.

Toda esta mudança está exigindo dos produçãode capasem cores vãomostraras

profissionais do CP um esforço às vezes
Y

potencialidades do Vale do Itapocú, sua
além das resistênciasfísicas de um ser hu- gente, sua indústrias; o comércio, o ainda
mano. São tantas as horas trabalhadas a quase inexplorado turismo, os homens de
cada dia para que o projeto possa ser . negócios. Vamos contara nossa história de
viabilizado que se chega, não raro, aperder pioneirismo em vários segmentos produti
anoçãodo tempo.Mas tudoissoé compensa- vos, vamosmostrarnossaforçade trabalho

.

do pela concreta possibilidade de darmos a e dizer com quanto contribuímos para a

Jaraguá do Sul umjomallocal que a cidade contrução de Santa Catarina. Vamos dizer
nunca teve; aoscatarinensesquenósnosorgulhamosdo
Profissionalismo, emqualqueratividade, que fazemos.

Dia Internacional-daMulher

Departamento Comerciai: Maria A. Alves
Impressão: Jornal de Santa Catarina
-Associado a Adjofi e Abrajori

�_>Os arf(p'S assinados noo renetem a opini/jo do jorna/.
Redação, Administração e Publicidade: Av. Mal.
Deodoro, 122.1°andar- CEP89251-700/Caixa Postal19
CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul.

.

Fone (0473) 72-3363, Fonelfax (0473) 7.1-0091.

José CastilhoPinto

Estamos transcrevendoaqui mer,n que não. fosse parente
. algunstrechos do nosso artigo muito achegado, seu marido,
do ano passado, sobre o Dia noivo ou namorado firme,' a
Internacional da Mulher que noitenuncaseafastavadecasa
transcorre nadata 8 demarco. sem estar acompanhada por
"AMulherdaatualidadepos-' familiares eomesmosucedidia
sue, tanto quanto o homem, quando viajava.

. qualidadessufícientesparabem Afora os afazeres caseiros
desempenharmissões as mais que absorviam a maioria das

importantespoiselaéinteligen- mulheres, só cinco ocupações
.

te, culta, sociável, independen- lhe eram permitidas a saber:
te e até mais bonita que a sua empregadasdoméstica,partei
irmãde 50 anos atrás que úsa-' ra, professoras, enfermeira e

va vestidos pesadões que iam telefonista.pois não se encon
aréostomozeíos.queraseme». . ·trava' mulheres trabalhando
te saía sozinha de casa,difícil- comooperárias, balconistas, es- ,

mente falava com outro ho- criturárias, cartoriais.

CORREIO
I::»C> PC»"C>
Fundado em 10 de maio de 1919

.

Editor Chefe: Celso Machado MTB-DRT(SC) 153
Repórter: YvonneA. S.GonçaIvesMTB-DRT(SC)219
Peterson Izidoro e Udo Leal
Diagramação: Jaime de Borba MTB-DRT(SC) 32
Composição: Adriano Trentini e Denilson Leite
Arte final: Arialves Laus
Fotolitos: Cesar Junkes
Circulação: João Carlos de Borba

EugênioVictorSchmöckel
DiretorGeral
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[ Retranco I Vasel desmeníe candidatura em-outubro.
"'----R_e-mem-ber

_---' Guentherassume
o candidato a governador do Rio Grande do Sul pelo PMDB,

Antonio Brito,já foi repórter especial da Rede Globo. Suamissão era
acompanhar o ex-presidente João Figueiredo. Pra falar bem.

Vantagem
Todo este bate-boca em tomo da revisão constitucional beneficia

unicamenteumpartido: oPT, q\le é contra. Simples estratégia.eleitoral
num país onde a maioria nem sabe o que é a Constituição.

Erro
Na edição de sábado, � descuido.gráfico omitiu números. Por

isso o valer das verbas para obras públicas anunciadas pelo governo
do Estado para Jaraguá do Sul são diferentes, na capa e na página 3.

Curiosidade
Afmal, que lucro tem o clube campeão catarinense de futebol?

Tudo bem
o presidente da Câmara dos Deputados, Inocêncio de Oliveira -

que mandou escavar poços artesianos em suas propriedades, com
equipamentos da Sudene a preço de banana - acha que o plano FHC
vai dar certo. E se não der, o que ele perde?'

Check-up
Vice-prefeito Alfredo Guenther assumiu ontem, às 9 da manhã,

TitularDurval Vasel sai de férias por 30 dias. E aproveita para cuidar
da saúde.

Organizando
Juiz eleitoral da 1711 Zona, Carlos Alberto da Rocha, reúne-se hoje

à tarde com representantes das 12 maiores empresas de Jaraguá. Para
organizar um calendário de cadastramento de eleitores nos próprios
locais de trabalho.

'

Mistério
Se não há dinheiro, como se explica que o Juventus continue

contratãndo?

Insustentável
Estudantes Universitários de Jaraguá que frequentam a Universi

dade Regional de Blumenau estão pagando mais pelo transporte do

que pelas mensalidades. Não é à.toa que a evasão escolar seja tão
,

grande.

Pra conferir
PrefeitoDurvalVasel garante: com areforma administrativaeconver

tidos emURVs, os salários pagos pela prefeitura deJaraguá do Sul serão
os maiores (ou ficarão entre eles) das prefeituras eatarineases.

r-

Lentidão
.

Reforma da ponte que dá acesso a Blumenau, no trevo de

Guaramirim, segue em ritmo de tartaruga.
sr

Até isso
O governo, agora, vai importar dinheiro. Metade dos-2 bilhões de

'cédulas do realvirá do exterior-A preço de dólar. "

'

Avanço
Agência do Besc de Massarandubajá está informatizada. Sistema

permite grande agilidade na prestação de serviços e liga aclientela a'
toda rede estadual e bancos estatais em todo o país.

.
'

,

. Jaraguá do Sul- Durante o ato

. de transmissão de cargo do prefeito
Durval Vasel para.o vice, Alfredo
Guenther, ontempelamanhã, houve
uma preocupação comum:

descaracterizar os comentários de

que Vasel não estaria apenas usu

fluindo de um direito que lhe é con

cedidopelaLei Orgânica do Muni

cípio, ou seja, fériasporum período
de até 30.dias. Tantooprefeito como

.. o vice enfatizaram que não há ne

nhuma intençãodeoprimeirodispu
tar algum cargo eletivo nas eleições
de outubro.

Ao assumir pela primeira vez o

cargo de prefeito, Alfredo Guenther
citou frase recente do governador
Vilson Kleinübing - "Politica se faz
com companheirismo e adversários,
nunca com inimigos" - garantindo
que agirá da mesma forma durante
os próximos trinta dias. "É necessá

rio que abramos espaços também

para os adversários, permitindo que
suas sugestões pçssam ser coloca
das em discussão, para o bem co

mum", disse o prefeito em exercício.
Em seguida, fez um apelo para que
secretários, vereadores e partidos
que integram a União (pTB, PL e

PPR) acatem o período de afasta

mento do prefeitoDurval Vasel com
naturalidade,

"Há comentários de pessoas
desinformadas que analisam as féri

as do prefeito como um ato de fuga
por causa de decisões tomadas com
a reforma administrativa daprefeitu
ra QUmesmo com a lei que estabele
ceu os novos valores do IPTU, Isso

não existe", enfatizou Guenther.

E prosseguiu dizendo que tudo

isso e mais o plano de cargos e

por trinta dias

Verbasparaconstruirquadras

Alfredo Guenther, 'assinando o livro deposse

salmos do funcionalismo públtco
municipal é resultado de um traba
lho planejado que vem sendo discu
tido há meses" com a aprovação do

colegiado municipal. Em relação a

sua atuação nestes trinta dias,
Guenther disse que pretende por em
prática um sistema de dois, turnos na
área da Secretaria deObras; Viação
e Serviços Públicos, para que os

serviços possam ser melhorados e

agilizados,
"Isso evitará o deslocamento de

máquinas e equipamentos durante
o expediente normal de trabalho, o
que sempre provocamaiores gastos
com combustíveis e perdas de horas
de trabalho", assinalou, Porém, a

prefeitura enfrenta, nomomento, um
problema que pode inviabilizar o

plano: não há trabalhadores braçais
suficientes,

Jaraguá doSul - Ontem, pouco ra), Euclides da Cunha (NereuRa- . Töwenagel (Francisco de Paula) e
depois de entregar o-cargo ao vice- mos), Eleodoro Borges (rua CristinaMarcatto(JaraguáEsquer
prefeito, Durval Vase! anunciou Joinville), José.Duarte Magalhães' doj.Anunciou, ainda, recursos de

uma série de convênios filmados (BarradolõoCerroj.Elzaô.Ferraz CR$5Il milhõespara aconstruçãc
com a Secretaria Estadual deEdu-· (Santa Luzia), Julios Karsten (Vila do centro poliesportivo e de 40

Na espera cação para a construção de (algu- Rau), Roland Dornbusch (Rio salas deaúla, Deste total, CR$ 335
Presidente do Besc,Mércio Felski, diz que está deixando a política ' mas em conclusão)." doze qua-

.

Molha), SantoEstevão (Garibaldi); m ilhõesvirãodo crédito educativo, "

-

. para os políticos. Garante,que seu compromisso.é com o governador dras de esportes cobertas, nas, Antonio Estanislau Ayroso devendo os CR$ 116 milhões res- "

.

'-� e .que só saí ,c�dida{o-a: depu�a�o federal· se IÇleinüblng -achar,.; . -r seguintes escolase c9:légi6s.::L.i!1an· .(J!Jr.a�lJá �99!" J6ão.,N., .de SQ)iza " .t'!lnú�� s�rem.li1:>er.�d()s.peJo &9y�í:�
-

,':'

conveniente.
• , - .

(CM.) A)TOSO Oeschler UIlia' de Figuei-
.

(Loteamento. 'Ana Pnula), Ana no do Estãdo.
'

c - -
,

,._- .....
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"

Dr. Walter Falcone

..'�

Hematúria
Termo médico para definirmos sangue na urina.

Mtcrohematúria, seria o sanguena urina visto apenasatravés
do microscopto, quando do exame laboratorial.
Macrohematúrta seria o sangramento urinário visto a olho

nu.

Toda hematúria é importante, seria um sinal de alerta.

Pode ser desde uma Cistite simples, passando por uma

pielonefrite ou mesmo um câncer de vias urinárias. Porém

também pode ser causada por um lttiase (pedra) de vias

urinárias. Comopodeseralteraçõessanguíneas (discrastas),
provocada por exemplo por intoxicações por agrotóxicos,
fato não incomum em nossa região.

Defino para meuspacientes como se hematúria fosse um

-sinal defumaça inicial empalha seca. Ou seja, no início é de

fácil resolução. Porém se "os ventos" foram favoráveis a

palha pode pegar fogo. Neste caso temos os cânceres, que
quando iniciais também têm cura.

Após exames laboratortais que vão do parcial de urina
com sedimento corado.passando pela llrogr�fia (raio X), o
ultra-som; a cistoseopia (endoscopia urinária), até a

tomografia computadorizada, ou mesmo a, ressonância

magnética. Temos que encontrar a cousa do sangramento.
Esta é apremissa básica.Não esquecer de umcoagulograma

"

sanguíneo e dosagem de, creattnina.
Não deve-seprotelar um sangramento urinário, poispode

ser danoso: Nas mulheres quando encontra-se sangue,,

, 1

microscópioo na.urtnac-temos que questionar o;�içlo men-

strual,para evitarmos um diagnóstico erêõneo de colheitada
urina nafasemenstrual oumesmopróximo dela. Procure seu
urologista para que ele firme o diagnóstico causal, pois
sempre ,é melhorprevenir do que remediar.

Segurança no trânsito
Virá a nossa cidade dia 10/3,. o chefe de segurança de

trânsito da Volvo de Curitiba, Ulisses Iaroohiski, é uma

palestra imperdível. Será no auditório do Sindicato dó

Vestuário, às 20:00 horas. PatrocintoAssociaçãoMédica de

Jaraguá do Sul.

Até 25 de Fevereiro
você tem 30% de

.,desconto no preço,
à vista em todos.
os produtos.

Prefeitura espera tempo bom para entregarprimeiraparte das obras

Praça modelo está �m fase adiantada

Primeira

Jaraguá do Sul � Apartir de 10

de maio próximo, numa primeira
et�p��\l populaç�ö -passará a usu

fruir de ummoderno e amplo espa
ço de lazer, prática de esportes e

manifestações culturais. Trata-se
de uma praçamodelo que a prefei
tura está construindo com recur

sos próprios em área localizada
aos fundos do atual prédio da ad

ministração municipal. a projeto,
quando totalmente' implantado,
incluirá um calçadão entre o trevo

doBanco doBrasil eproximidades
do Colégio São Luís.
A praça, cujo custo global ain

da não está contabilizado, terá uma

quadra de vôlei de areia com arqui
bancada em desnível, play-ground
e toda a infra-estrutura necessária,
como camarins e banheiros, para .

manifestações culturais - shows,
teatro, folclore, por exemplo. Um
espaço específico será destinado
a realização de gincanas e compe
tições que poderá ser utilizado

sempre que for solicitado em tem

po hábil, por escolas ou qualquer
entidade do município.

Commuita área verde e-um cha

fariz, a praça será cortadapor uma
ciclovia, dando espaço para os

'

ciclistas sem que os outros usuá
rios sejam prejudicados. a projeto

etapa

vai·mais longe e prevê o alarga-
,

merÍto e asfaltamento da rua Anto
nio Carlosferreira e arevitalização
da praça Ângelo Piazera, melho
rando o espaço para as feiras 'de
artesanato. Segundo o secretá
rio de Planejamento, Otaviano
Eduardo Pamplona, o projeto
estará totalmente conclúido com
a construção de um calçadão, em
futuro próximo entre o trevo do
Banco doBrasil e proximidades do
Colégio São Luís. "A intenção é

,criar um ambientede lazer, equipa
do e estruturado para todos os

tipos de diversão", ressalta

Pamplona.

Projeto Sacolão será reativado
As comunidades beneficiadas desativado. Segundo o secretário

com oprograma são Ilha daFiguei
ra'Ana Paula,AnaPaula Il, Jardim
Santo Antônio e \y1lldemar Rau,
esta última a ser estruturada. No

mês de abril o Sacolão deverá fun

cionar também no centro da cidade

em local aindanãodefinido. Peixes
deverão ser comercializados às

sextas-feitas na Ilha dá Figueira.
Queijos, leite, nata, doces, cucas e
strudel poderão ser comprados aos

Robl, paraque sejaviávelépreciso
que o volume de vendas atinja um
mínimo de cincomil quilos de pro
dutos a cadà semana. Naquele
bairro, a média de vendas era de

'apenasmil quilos.Avantagempara
os consumidores está na aquisi
ção de muitos produtos a wn mes
mopreçoporquilo. Sãocercade25
itense a economia chega a até 70%

em relação ao comércio tradicional

Vestindo Você, deCorpo Inteiro..
Getúlio Vargas, 55

'janeiro por causado intenso calor, sábados no Ana Paula II. já que osprodutos comercializados
coincidindo com época de baixa Por razões econômicas, o não têm a interferência de ataca-

produção de verduras e hortaliças. Sacolão da Vila Lenzi deverá ser distas.

, , ,.Ii.' f , CORREIO DO POVO - Jãraguá do Sul, 9 de março de 199'4

Alimentos

Jaraguá do Sul - Depois de
uma interrupção durante o mês

de janeiro, o Projeto Sacolão

deverá ser reativado a partir
deste mês, A informação é do

secretário de Agricultura e

Meio Ambiente, Ingo Paulo

.Rob l, depois de audiência

.mántida em Florianópolis com

. o secretário estadual de Agri
�cultura, Mário Cavalazzi. O

Sacolão deixou de funcionar em

•

•

pronta emmato
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imagem positiva
Jaraguá do Sul - Pesquisa

realizada entre os dias 27 de
janeiro e 2 de fevereiro, em três
diferentes pontos da cidade, por
amostragem, mostrou o perfil
dos que visitam Jaraguá do Sul,
suas preferências e os pontos
negativos. Os números, colhi
dos entre 183 entrevistados, está
servindo agora como incentivo

para a Secretaria da Indústria,
Comércio e Turismo viabilizar
providências que possam suprir
deficiências apontadas pelos tu
ristas.
A maioria deles procede do

Paraná e utiliza ônibus como

meio de transporte. Em segundo
aparecem os catarinenses com

carros de passeio. Mais de 6%
.

hospedam-se em casa de ami
gos ou parentes e apenas 32,98%
ocupam os hotéis. As mulheres
aparecem em maior número

(61,02%) e 27,17% dos visitan
tes são de faixa etária de 35 a 50
anos. A maioria são comercian
teso A pesquisa mostrou, tam

bém, outros indicativos: amédia
de permanência na cidade é de

Maria Fumaça 160, ano 1945

Maria Fumaca

Turismo ferroviário
na velha locomotiva
Rio Negrinho - Já está em Rio

Negrinho a locomotivaMaria Fu

maça nO 160, restaurada em Tuba
rão e doada pela RFFSA para ser

utilizada como opção de passeios
turísticos no trecho conhecido
como'Ferrovià das. Cachoeiras".
A iniciativa é do engenheiro Ralf
Hg, diretor da AssociaçãoBrasilei
ra de Preservação Ferroviária 'em
SantaCatärina e presidentedoClu-

be da Maria Fumeça'de Rio

Negrinho.
A doação significa um grande

passo em direção ao turismo férreo
que necessita de ampla participa
ção das diversas comunidades da

região, unidas ou não pelos trilhos
da RFFSA. O apito da velha
Daldwin 160, construída em 1945,
emocionou autoridades e convi-
dad�s.

-

Turistas têm uma boa impressão da cidade

quase sete dias, com média de

gastos de US$ 100 por visitan
tes, cujamaioria têm renda men
sal média de US$ 400.

Como pontos positivos.. os
visitantes destacaram o bom
atendimento nos hotéis, cidade
em desenvolvintento, restauran
te do" Parqué' Malwee e boa
receptividade. Como aspectos
negativos: trânsito central com
plicado, motoristas intprudentes
e apressados, postos de vendas
fechados aos sábados à tarde,
pouca sinalização nas entradas e

saídas da cidade, transporte co

letivoprecário eatendimento não
satisfatório na rodoviária. Se

gurido o secretário Gilmar
Moretti, o que é de responsabili
dade da prefeitura já está sendo
providenciado. Mas lembra que
o poder público não pode inter

. ferir no funcionamento dos pos-
tos de venda e no transporte
coletivo. Quanto ao resto dos
itens relacionados ao trânsito,
anuncia que as mudanças ocor

rerão com a implantaçãodonovo
sistema viário da cidade.

Falecimento

. EmílioBortolini '..S

Faleceu às 18 horas de 4-3-1994, vítima de derrame fulminante,.
o estimado cidadão Emßio Bortolini, filho de (Davide) Feliciano
Bortolini eAngela Stinghen, aos 92 anos de idade. Retomava ele de
uma das rotineiras visitas que fazia a amigos, quando se deu o

desenlace. Viúvo, deixa 6 filhos, 4 noras e demais parentes. O seu

sepultamento deu-se no dia seguinte, pata o cemitério da Comuni
dade São João, com missa em frente a sua moradia, na Estrada

Itapocuzinho, lio 13.175, oficiada pelo irmão, Pe. Alfredo Borlolini
e coadjuvado pelo seu filho, Pe. Alvino Bortolini, com grande
acompanhamento.

.

Grande amigo de nosso diretor, causou consternação em toda

região nordeste catarinense e, em 1989 foi destaque em "Flashes da

Cidade", ed. n" 3.568, sob o título "Bortolini, filho de imigrante
trentino", quando fazia fascinantes revelações de sua vida preciosa,
de seus pais e avós, estes destinados à Argentina, emigrados de
Trento dos tempos de muita miséria, e por causa de uma epidemia
à bordo do navio, fê-los desembarcar em Itajaí, subindo até inteiramente custeadapela Casan, ditivose Visuaisestá ccmrnatrícu- Assis. A coordenação da Aadav,
Blumenau e chegando a Rio dos Cedros, em maio de 1876. atendendo reivindicação da Co- la abertas dentro do projeto Je' Luiza Helena Rosa, avisa que as

Parte da entrevista merece transcrição, pelo pitoresco que pedi- missão por Luis Alves, integrada Atendimento ao Portador de Defi- pessoas interessadas devem 'prö
mos que ele nos contasse: "Meu defunto pai lembrava a fundação do por vereadores da União e líderes ciênciaAuditiva. O projeto integra c�rar a secretaria municipal de

li CORREIO DO POVO, que leio até hoje. Na Il" Guerra Mundial comunitários. pessoas deficientes que não tive- Educação. Para este ano mais dois
li fOIDOS Incomodados algumas vezes. Numa noite quente, abafada e Já em Rio de Peixe, começa- nun a oportunidade de frequentar profissionais habilitados foram

com relântpagos, na conversa disse um "sim" em italiano. Alguém ram a ser perfurados 'poços nenhum programa educacional, contratados para atuarem na área

passou eme dedou. No dia seguinte fui intimado e preso por 5 horas, artesianos pela Cidasc. Num total não concluíram seus estudos na de educação especial, totalizando

nos fundos da prefeituramunicipal, administrada pelo ten. Herbster, ele dois.estes poços irão amenizar época adequada ou que não tive- agora cinco professores, todos

odramadaconstantefaltadeágua ram acesso ao ensino regular. pagos pela prefeitura. O
porque não tinha cadeia: Preso, mas de porta aberta, numa sala.

naregião.Oabastecimetnodeágua municípiofomece ainda o espaçoQuando chegou a hora do almoço reagi e meti a boca, reclamei ' ,

para Rio do Peixe abrange três Os níveis de atendimento en- tisico para o desenvolvimento das
comida. Não deram, mas me levaram com o praça até o Ruysam, 1 b lf b

. _c,

etapas: naprimeira ocorrerá aper- g o am a a ra etízação, com ênfa- atividades, auxilia com transporte
onde almocei com o soldado de lado. Voltei ao cárcere. Antonio e

furação dós poços, seguindo-se a se na educação para o trabalho, coletivo, exames que são feitos
Henrique Pedri, meus antigos, me consolaram, garantindo que teria construção de reservatório e () sis- dando continuidade de desenvol- fora do Estado e material didático
comida e cama. Pelas 4 horas da tarde o delegado me soltou, sem tema de distribuição. A comuni- vimento a partir dos níveis de es- para as chamadas salas de recur-

pagar carceragem. Voltei com a minha bicicleta.
.
dade participa com a aquisição colruidade em que o aluno se en- sos onde as aulas são ministradas.

Nunca mais me incomodaram". dos canos que serão colocados no .
contra para o aprintoramento oral e Atualmente, os alunos inscritos

Aos enlutados os nossos sentidos pêsames. interior dos poços. . escrito, Dividido em duas turmas, giram em tomo de 120.

5 CORREIO oo POVO - Jaraguá do Sul, 9 de março de 1994.

. ,

LuisAlves
aumentaa

água. tratada
Ensino

Deficientes auditivos

têln'educação escolar

Luis Alves - Na próxima se

gunda-feira, a Casan inicia as es

cavações e assentamento da tubu
lação que conduzirá água tratada
para a ruaDom Bosco e transver

sais. Serão implantados 3.180
metros de rede, beneficiando cer
ca de 60 famílias.: A obra será

o atendimento é feito nas escolas
Mário Krutzsch e Machado de

Jaraguä doSul-AAssociação
Assistencial dos Deficientes Au- !
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Brasília - Quando o real, a

nova moeda brasileira, começar
a circular, os contratos e preços

que não estiverem convertidos

para a Unidade Real de Valor

(URV), estarão sujeitos à apli-
cação de um deflator ou tablita.
A informação é do assessor es

pecialdoMinistérioda Fazenda,
Milton Dallari. Esta semana

.

Dallari pediu rnais responsabili
dade aos empresários no cálculo
depreços pelamédia, sob o risco
deoCongresso incluirnamedida

�tl provisóriadaURVemendas que

II restabeleçam o congelamento.

I "Se todos quiserem ganhar,

,I! todos perderão", vaticinou
, I

I Dallari, acrescentando que é ne-
I cessário que se perca um pouco,
mas não se trabalha com a hipó
tesede congelamento. Segundo o
secretário especial de preços,
cabeaos empresáriosmostrar que

I' o tabelamento e o congelamento
III não são necessários. Dallari

anunciou que o governo vai pu
blicar uma portaria ministerial

amanhã regulamentando as ven

das a prazo da indústria para o

III

comércio e também disciplinan
do as operações com cartão de

crédito.
Dallari explicou que as difi

culdades que o governo está en
contrando para a regulamenta
ção das vendas a prazo deverão
ser resolvidas com uma reunião
extraordinária do ConselhoNa

cionai de Politica Fazendária ou
com a intervenção do ministro
FernandoHenriquejunto aos go
vernadores para uniformizar a

.. cobrança do ImpostoSobre Cir
culação de Mercadorias e Servi
ços (ICMS). Dallaridefende que
a incidência do ICMS ocorra

como em São Paulo onde o im

posto é calculado em cima do
valor à vista e não com os custos

financeiros embutidos no preço .

dos produtos, como em outros

estados. Nesse último caso, a

alíquota de 12% acaba se trans

formando em 13,5% ou 14,5%,
disse Dallari. Ele entende que
para regulamentar as vendas a ..

' •

prazo,ain�idênciadoICMSterá .se�"" 'lÇ'�Cf
que ser umforme e com base no .

,... Y j ..,Jt.J
valor à vista,

.

,

Real" ,""'" '�'.' . ", " "
. ,... ' ..

�, ' l " _.1 ...• I .40 • f f f
• \. , S

•

,�'.i·/.·..':"",·,. ':', .,,' ': . �'; ,.

Uovernopouera

aplicar a tablita

, Grafippel

Memória é dinheiro
HarryLorayne

Que a arte da memória é uma invenção fantástica, útil tanto na

aprendizagem quanto navida.jáfotapregoadoporfilósofosgregos
no século 400 a.e. Sua utilidade no trabalho é o que Lorayne
procura demonstrar nesteMemóriaéDinheiro, que aRecord lança

) esta semana. Autor do Bestseller Como Ter uma Memória

I�I Superpoderosa, tambémpublicadopelaRecord, Lorayne criou um
I

ijl programa de desenvolvimento da memória adotadopor algumas
I

W das maiores empresas do mundo, como Exxon, NeR, Texas

111 Instruments, Singer, IBAI, Bendix,Arco,At& TeNestlé, entre outras.
ri A memória é um aliado Imprescindivel de qualquerprofissional.
Politicas, homens de negócios, artistas e intelectuaispodem melho
rar seu desempenhoprofissional com o desenvolvimento damemó
ria. A memària contribuipara o controle efetivo do tempo, e tempo,
qualquer executivo sabe, é dinheiro. Neste livro, além de ajudar o
leitor a desenvolver sua memória, Lorayne ensina as melhores

1 maneiras de utilizá-la para ganhar dinheiro.
I Depois. de enumerar os problemas das pessoas que têm má

I� memória e oferecerao leitor um testepara ele saber a quantas anda
� suamemória, Lorayne ensina comopôrfim àfalta de atenção, como

lembrar nomes de funcionários e clientes para obter capacidade
admtntstrativa e lucros, como sair de uma reunião com todos os

fatos discutidos em mente, como, enfim.fazer amemória, trabalhar
para torná-lo superior a seus concorrentes..

Divertidas efáceis de serem seguidas; as técnicasde Lorayné são
extremamente eficazes, comojá comprovaram osmilhões de leitores

� de Como ter umaMemória Superpoderosa. A principalmensagem

',',•. I
dos seus livros é: não existe memôriafraca; o que existe émemória

" I bem ou mal tretnada. +

,

'

'

,'�

I� ,Memória � Dinheiro - Harry Lorayne - Traduç�o ,de Sonia
f !!uanda e Eliane Carpenter Fraga Lourenço 240 paginas,
6

Jorge dos SantosMeUo (E) e OdenirDeretti '

farão o trabalho. O prazo final de

entrega é 29 de abril e já há um

Besc de Massaranduba já informatizado

Sistema agiliza os
dobanco :�

Rais

Serpro tem software específico
FlorianÓIJolis - ARAIS - Re

lação Anual de Informações So
ciais, um cadastro que as empre
sas legalmente registradas são

obrigadas a atualizar com dados
sobre cada empregado, está dei- O sistema vai funcionar atravé� empresas. Lançandomês a mês

xando de serum pesadelo para as de convênio assinado com o as alterações, no próximo ano as

micro e pequenas empresas. O Sebrae/Se. Nas localidades onde empresas estarão com o cadastro

Serpro - Serviço Federal de não há o Balcão Sebrae, as asso- praticamente pronto na hora da

Processamento de Dados desen- ciações comerciais e industriais entrega.
CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul�'9de março de 1994

Massaranduba - Desde aúl--_.

tima segunda-feira, a agência do
Banco do Estado de Santa
Catarina está totalmente
informatizada. A partir de ago
ra, toda a clientela do banco po
derá dispor dos serviços do Besc
em qualquer cidade catarinense

e, ainda, realizar operações de

saque em qualquerparte do país
através da rede de bancos esta

tais.

Segundo o gerente regional,
Genésio Junglos, a

informatização da agência é re
sultante do prestígio dado pela
comunidade ao banco. "O apoio
que tivemos até agora está sendo .

retribuido na forma de prestação
de serviços através de um avan

çado sistema informatizado cuja

tendência é a de evoluir cada vez
mais", destacou. O prefeito
Odenir Deretti, presente à sole
nidade, disse que a cidade reco
nhecia o beneficio implantado e

que ele, pessoalmente, se sentia
satisfeito por ter participado das
negociações que resultaram na

infonnatização da agência.
Modernidade

O diretor de tecnologia. Jorge
dos Santos Mello�destacou que,
com uma inflaçãomédia de 40%
ao mês "ninguém pode ficar es
perandomuito para fechar tran
sações financeiras. O que falta
va era essa fase demodernidade,
que finalmentechegou, comequi
pamentos de última geração."
Mello fez umprognóstico: quan
do a inflação baixar vai sobrevi-

O(cas de Leitura'»

volveu um software específico
para empresas deste porte, possi-

bilitando o envio de fichas atra
vés de disquetes de computador.

� , _,J,.. ":;. "Ó,

ver quenl for competente porque ()i� .'
hoje a inflação cobre qualquer

'; ,ci
incompetência. .Segundo Jorge.
Mello, das 254 agências doBesc

'

instaladas em Santa Catarina,
230 já estão informatizadas, re
presentando investimentos da or
dem de US$ 20 milhões desde
1990. "O Besc tem31 anos de
vidaeprecisavadisso",concluíu.
O gerente geral da agência de

Massaranduba, Jorge LuizNas
cimento, traçou um rápido perfil
do banconomunicípio: funciona
há 12 anos.com sete funcionári-
os efetivos e quatro estagiários.
Tem no crédito rural, no financi
amento a micros e pequenos
empresários, além dos

. correntistas, suasoperaçõesmais
significativas.

cronograma de recebimento dos
disquetes, já preenchidos pelas
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ÁRIES - 21/3 a 20/4 - Não são as
falhas que cometeu as que devem

pesar Resta parte do caminho.Nem
mesmo as falhas que pode come

ter no futuro. Sem agir não saberá
de antemão, se as coisas vão dar
certo ou não. Faça a sua tarefa
com alegria.
TOURO - 21/4 a 20/5 - Muita coisa
já aconteceu e mais ainda aconte
cerá, pois o tempo não pára. Isto
pode causar-lhe alguma ansieda
de porque é muito apegado ao
conforto. Conforto maior para o

Universo é o que a realidade possa
mudar.
GÊMEOS-21/5a20/6-Semimpri
mir um novo ritmo 8' sua vida não
conseguirá atingir as alturas que
pretende. Por um momento, você
pode ficar preso aos hábitos e
costumes e desta forma perder a
oportunidade de construir outros
mundos.
CÂNCER - 2116 a 21n - As suas
decisões podem beneficiar muitas
�soas. Ou fazer-lhes mal. En

quanto ganhou mais e mais direi
tos, as suas obrigações aumenta
ram. Agora está num ponto crucial.
Procure compreender mais e jul
gar menos.
LEÂO - 22n a 22/8 - Deixe de lado
toda e qualquer expectativa ql,le
tenha sobre a realidade. Quando
conseguir isto terá dado um passo
definitivo em direção a um futuro
próspero. Porenquento.vccê está
se perdendo em conflitos inúteis.
VIRGEM - 23/8 a 2219 - Nem
sempre o amor se manife�a' com
um sorriso agradável e um olhar
magnético. Ele pode se manifestar
quando seu relacionamento com

as coisas diárias ficar alegre. Pode
estar proculfll')do alegria nos Juga
res errades.
UBRA - 23/9 a 22/10 - Você sabe
rá que está no lugar certo perante
a pessoa certa, quando a ternura
tomar conta das suas atitudes.
enquanto a ansiedade deforma
suas palavras e seus gestos, você
anda por caminhos acessórios e

desvios.
ESCORPIAo - 23/10 a 21/11 -

Agora que sabe estar certo, pode
começar a fazer alguns exageros,
A sensação de poder que isso
outorga cria em você uma dose
excessiva de autoritarismo. O que
você exige dos outros, deveria
exigir de si mesmo.
SAGITÁRIO - 22/11 a 21 i12 - Ago
ra, é melhor agir e nada mais. Os .

pensamentos que crie estarão to
dos falhos, porque você não é
consciente de todos os dados que
configuram a sua realidade atual.
Deixe de lado o desejo de gratifica
ção e aja.
CAPRICORNIO - 22/12 a 20/1-
Está perto de pessoas e vê que
nada ganhará com o que acónte
ce. lembre-se que nem sempre se
ganha no fim, mas enquanto as

coisas acontecem. ,Há pessoas
que preferem desfrutar da viagem
a chC!9ar ao seu destino.
AQUARIO - 2111 a 1912 - Ao
mesmo tempo que continua se

movimentando com certeza dos
seus prop6sitos, abra um espaço
para acalentar as dúvidas. Com
carinho, sem ansiedade, perceba
que, se tem certezas, as outras
pessoas também.
PEIXES-2012a2013 - Nãosãoos
ressentimentos que devem pesar
nos seus raciocínios. Ou acabará
repetindo mais uma vez o que já
aconteceu tantas vezes. O univer
SO tem seus desígnios. Faça a sua
tarefa sintonlzando-se com estes.

.

_

.
.

Gean e Giovanl agitam afesta
'@RREIO DO POVO·_ Jaraguá do Sul, 9·de março de 1994

Produto sustenta a economia

Festa da cebola
..

.

movimenta o

Vale do Itajaí
Ituporanga - Será realizada anteriores, trazíamos bandas de

entre os dias 17 e 20 destemês,
a 98 Exponace (Exposição Na
cional da Cebola), que aconte

cerá no município' de
Ituporanga, aproximadamente
180 km de Jaraguá do Sul.

Sábado, 12, será a escolha da

renome nacional como Capital
Inicial, Defalla é outros, mas

estamos dando oportunidade
para as bandas daqui de Santa

Catarina", disse.

Na festa do ano passado, o
agito maior ficou com a etapa
do Super Cross. Este ano não

vai ser diferente: no sábado

rainha da festa. A abertura ofi-
cial é dia 17 com show

pirotécnico. Na sexta-feira, a

partir das 20:30 horas o grupo

Surungo e OigaTchê animam

acontece as eliminatórias e no

domingo as finais. O parque de

exposições de Cerro Negro, a 6
os festejos: O sábado, à noite, km do centro, está recebendo
é do rock'n roll, com o grupo uma série de melhorias em sua

Zawvajuss, de São Paulo. Dia infraestrutura. O local tem uma

20 acontece o show de encerrá-' área de 144mil m2 sendo 11.254

mento com a dupla sertaneja
Gean e Giovani.

ocupada com pavilhões de ex

posição e shows. O camping,
que foi totalmente arborizado,
tem capacidade para 780 barra- •

::::_ -
-

.....r
-

-.," ,"ti ; ·r"lot·

cas e sistema dê água e luz.

O preço cobrado' para a en

trada' na festa será de I dólar,

A comissão organizadora da
. festa, tendo. como presidente
Arno Zimmermann, aguarda
mais de 65 mil pessoas, nomais

tradicional evento da região do
.

Vale do Itajaí. Este ano, se- nodia, aproximadamente CR$

1.000,00. A taxa que será cobra

da para o camping é de l5 dóla-
Zimmermann,gundo os

organizadores investiram em

bandas regionais. "Nas festas res pelas três noites.
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<7Terreno com 475m2 na rua Antonio
Carlos Ferreira - Centro.

=Terreno com 450m2 na rua Prefeito
Bauer - Vila Rau.
<7 Chácara com 205 margas de terra
com casa, rancho, mata virgem, pal
mito, várias plantações e com equi
pamento completo para aviários. Sito
na Vila Amizade - próximo ao Clube
dos Viajantes.

<7 Casa de alvenaria, com 82m2, ter
reno com 450m2, na rita Maria B.
Bertoli - Vila Rau.

'-

<7 Casa de alvenaria com 153m2, "

terreno com 318m2 - na rua Alfredo

Mann, 77 - Centro.
<7 Casa de alvenaria com 168m2, ...
terreno com 390m2 na rua José
Emmendoerfer, fundos com Restau
rante Laçador - Nova Brasilia.

Casà de alvenaria (Inacabada),·

com 106m2, terren&....ç_Qm 319m2,
(16,30 x, 19,50) na rua 58à�imo
ao Vieirense) - Vila Lalau.
<7 Casa de alvenaria com. 130m2,
terreno com 765m2 (17 x 45), na rua

José Emmendoerier, 631 - Nova
Brasilia.
<7 Casa de madeira com 90m2 e o

terreno com 450m2 na rua Guilherme

Hering, 75 (próximo ao BarCapilé)
Centro.

SociedadeAtiradoresDiana
. Rua dosAtiradores, sIn°

Guaramirim - SC

Edital de Convocação

cP Classificados
VENDE-SE
Pedestal Girafa, semi-novo,
com suporte para microfone,
mais microfone Le Son MK
33. Valor 26.000,00. Tratar

fone 71-3363 oomA(wson

-TÍTULO .BAEPENDI
Vende-se título do Clube

. Baependi. Valor CR$
160.000,00. ContatosclLucas
pelo fone: 71-2'117

•

TRABALHO

Rapaz se oferece pl trabalhar
de enfermeiro particular. Tra
tar na rua Victor Rosemberg,
258

COMPRA-SE
Oficina mecânica. Tratar fone
71-7121 cl Fernando

GELADEIRA

Vende-se, Brastemp Biplex,
branca. CR$ 400.000,00. Tra
tar fone 72-1624

MODELlSTA
Precisa-se de modelista. Tra
tar fone: 72-0091

PONTO COMERCIAI:-.
Vende-se, na rua Joinville em
frente ao Lider. Valor CR$
500.000.00. Tratar71-5275

VENDE-SE

Lojas e utensílios pl loja. Inte
ressados 72-3342

MOTOSERRA
Vende-se, Moto Serra Sthill
08 em bom estado. Tratar rua
Januário Ayroso, Tifa dos
MartinsCohab, 28 rua àdireita
- final da rua cl Antônio
Francenea num sítio

4JANELAS

Vende-se, 4 janelas de canela.
TratarruaNemoVicoluci,bair
ro Água Verde n? 103, casa
120. Valor CR$ 40.000,00

o Presidente da Soctedade Atiradores Diana; de acorda com o artigo 52
item 2 das estatutos, vem através do presente, convocar todas os associadas a

participar de uma Assembléia Geral Ordinária que será realizada no dia
24.03.94. A primeira chamada será às 19:30 horas e a segunda. às 20:ooh5
na sede social do clube.

.

Ordem do dia:
]O Apresentação do Relatório e Prestação de Contas;
20 Eleição das membros do Conselho Deltberaüvo;
r Eleição -da Diretoria ·e Conselho Fiscal;
40 Assuntos Gerais. "-

Obs.: Somente terá direito a K1lO o associado quites com a tesoureira do cJ�/Jet.
..

- ':�'�.'

Â --iiGuaramirim, 24 de fevereiro de 1994.
AciIHJIdo Pereira Gemumn
Presidente em Exercício

Osniltlo Bartel
Presidente do Conselho Deliberaüvo

VENDE-SE
UOO telhas pequenas e 500

tijolos maciços, preço CR$
20.000,00 ou troca-se por TV
ou bicicleta. Tratar na rua

Afonso Bartel nos fundos da

Marragista, falar cl José

VENDE-SE "

Geladeira Prosd6cimo '280 It,
brancaCR$ 80.000,00 evendo
cachorro dogalemã c/6·meses
CR$ 30.000,00. Tratar rua

Arquimedes Santos, 63, Vila
Lenzi

GALPÃO
Procuroplalugarplmercearia
ebar. Tratar ruaMarceloBarbi,
654, em frente Colégio
Giardine Lenzi

ABANDONODE
EMPREGO

De conformidade com o artigo
482 da letra I da CLT convida
mos o sr. Osmardos Santos por
tador daCl' n? 000597, série 150
a comparecer no prazo de 72
horas no setor pessoal da empre
sa. O não comparecimento ca
racterizará o abandono de em

prego.
Jaraguá do Sul, 8/3/94

ABANDONO D'E
EMPREGO

De conformidade com o artigo •• _. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.• • • • • • •

482 da letra I da CLT convida- : DI·squft OxI·gAn·o
·

mos o sr. Ademir Alvei de Lema : � � I· .. :
portador da CP n? 101 54, série • Acetileno - Carbureto - Varetas e Manômetros em geral •
O 18 a comparecer noprazode 72 • •

horasnosetorpessoaldaempre-
• (Entregaimediata) •

sa. O não comparecimento ca- : .. PNEUS IMPORTADOS Semi-nOvos :
racterizará o abandono de em-

• Aros 13 -14 e 15 " '.. .•

prego. : Rua 28 deAgosto, 1549-''!ndos m
.... ,-:

Jaraguá do Sul, 8/3/94 : Fone�: 73-02?8 � 73-031 5 �. � .:
ABANDONO DE •

Guarammm - SC -1tJJ8.P� fJ»a - Proprietário ..... .'.
EMPREGO ••••••••••

-

••••••• �•••••••••••••••••

Pedalando Gostoso
R, José Emmendö&rfer, 19 - Jaraguá do Sul- Fone 71-4322

• I·Moto Peças .:

r• R 28 de Agosto 439 :Guaramirim • Fone 73-G682

;,--
.

� Tudo'porosuo

..,\::t'�
moto ti bleleleto .

com omelhorprero

DfJrl\RPfJ��PEDRA��R�ÁS �:.'V

PEDRAS: SÃO TOMÉ - ARDóSIA
PEDRAS PARA REVESTIMENTOS EM GERAL
Rua Silveira Júnior, s/n9. (próx. Ginásio de Esportes)
Guaramii'im - SC l�f)NI�: 7:J-(M)27

De conformidade com o artigo
482 da letra I da CLT convida
mos a sra. RosaMaria Fuzi por
tadora da CP n" 82534 série O 1O,
a comparecer no prazo de 72
horas no setor pessoal da empre
sa. O não comparecimento ca

racterizará o abandono de em

prego. Firma empregadora
Triama Malhas, proprietário
AnselmoBiittnor

Jaraguá do Sul, 8/3/94

Indústria e Fab. de fsquadrias
Ferro em geral - Janelas - Portas
- Cercas - Grades - Portas Rolo -

Pantogróflcas - Portões
e Consertos em Gera/,

Rua Luiz Balistieri, n° 289 - Guaramirim - se

Fone 73-0580
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Av. Nlal. Deodoro. 'I 22
Fone: 7 .. -009 ..

"araguá do Sul - sc

\ '

TARIFA -' .

'

20/APRÀ27/APIfV94

,

JOI, I HANNOVER I JOI
USD •.�3:a3,OO

. SAíDA DIA 18 I 04 I 94
TRECHO SAO I HAJ DIRETO �

CONSULTE SEU AGENTE VARIG f!
e.

___________ iii'

@VARIGi
----------------------��

COMPRA _- VE-NDA - l'ROCA
10 único classificado que lhe traz o

retorno com a certeza de obter lucro!!!

Faça e seu 'cla'lsilicado
.

.relo telefone' i-

'. �

.
'

7Z-3363 e aí é só esperar•••

Faça a sua Declaração do Irnpsoto de Renda Pessoa /'

',Física ou Jurídica, com' quem entende do assun1J?
Organização 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
. .

).
-

.. ;"

�bRREld t)b�Jfiövé1:.{laraguá do -Sdt; '9 de marçö\fê19'94
-����-------------
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Para sua Segurança e Privacidade

- o Bina identifICa o número dotelefone chamadorantesque a ligaçao seja BÍendida,
evitando interrupçOes ou interferências indesejadas na sua intimidade e permitindo
maior segur� no manuseio do seu aparelho;

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

chamada de confiríTlaçao 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 botäo de qualquer um dos números da
memória.

'i

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

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

mero que está sendo discado, facilitando as chamadas;
- Possui relógio digital no di�play, 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 negaHva na sua

vida particular. säe as ameaças, as agressões verbais,

os trotes... e a maior parte delas feita atr�vés do s�u
telefone.

Para evitar tais problemas e lhe proporcionar diversas 1
outras alternativas para uma· utilização mais iointeligente do seu telefone chega ao mercado o

SINA 87S PIUS,nasua3"geraçao.

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-

gem, o Bina registra o número de quem ligou, com data e horário;
- Registra o horário de todas as ligações recebidas, com data e tempo de

conversação;

FONETEC - Bolsa de Telefones
Rua CeI. Proc. Gomes de Oliveira� 285

Fone: (0473) 72-2670/72-3139/72-2833 - Fax: (047�) 72-2679

CENTRO - Apto.
cl I 93,00m'/Ed.
Carvalho - Suíte, 2
qtos, BWC, 3 salas,
lavabo, demais de

pendências e gara
gem. US$ 6Sinil.

CENTRO - Apto.
grandelEd. Jaraguá
- Suíte, 2 qtos,
-BWC,salas,demais
dependências e ga
ragem - US$4Smil.

CENTRO - Casa em

alv., cllSO,<Xm', suíte,
2qt0ll,2salas,oopa,coz.,
BWC social e de servi

ço. Iavand, chur., fIJr.12
carros. Rua Felipe
Frenzel (fundGs INSS)
-USS3SßÚI.

CENTRO - Prédio cl 2 pavimentos, ao lado
do Ed. Jaraguá, com 236,00m' de área

. construída, terreno com 336,00m', situado na
rua Epitácio Pessoa- US$ 120 mil.

JOINVILLE/CEN

TRO - Apto. cl

202,0<Jm1 - Ed Presi

dente, frente ao Colé

gio Santos Anjos - ao

lado da Catedral (pos
sibilidaâedetrocacom
imóvel em Jaraguá).

venaria com aprox .

77,00m', mobilia
da, edificadaemter
reno de 312,00m'

PrôximoaMarisol

Apto. cl 3 quartos
(1 suíte) - com

I rS,OOm' (prédio
novo) - US$ 22.500

AMIZADE - Ter
renolárea com

19.000,OOm'-US$
1,3Smil.

CENTRO - Sobra
doemalv.,claprox,
ISO,OOm', em ter

reno cl S60,00m',
situado na rua João
Dowbrava nO 167

(Tira da Pólvora).
- US$22.300

CENTROI RUA PROCÓPIO GOMES

Terreno de esquina, (IS X 70), com
10S0,00m' (em frente ao Ed. Isabela) - US$

80rnil.

AMIZADE

Apto, cl 3 e

quartos - Entra
da e assumir
financ. junto a
CEF.

CENTRO
Residencial
Maguilu - Rua

Procópio Gomes -

Apto. cl 2 quartos,
20 andar - US$
8.500 e assumir n
nanciamento
CEF.

- Casa em alvenaria
semi-acabada (pro
jeto-I60m') em ter

reno cl 46lm', situ
ado na rua Paraná.

.

USS23mil.

esquina, na rua

Procópio Gomes (em
frente ao Ed. Isabela),
medindo LOSO,OOm'
(15 x 70). Preço: USS
80mil- (Aceita-se car
ro ou outro imóvel).

no na rua Jorge
Lacerda (Próximo
ao Ed. Argos e ao

SESI), medindo
448,00m' - US$ 55

CENTRO - Rua José Emmendoerfer - lote cl

4S0,OOm' - US$ 10.500

NORTE - Lote cl

800,00m',situadoa
40,00metrosdarua
Roberto Ziemann -

US$6.000.

Terreno com

600,OOm' próxi
mo a Indumak -

US$6.000

Casa em alv., cl aprox,
200m' em terreno cl

6OO,0<Jm1 (Em frente
aoAçougue Bylaárdt e
Ind, Textil Sta.

Catarina].

-CENTRO - Apto. no
Ed, Dennis, em trans

versal a rua José

Emmendoerfer, próx,
Ind, Quadros 3 Améri
cas, cl 2 qtos, US$ 13

mil e assumir financ.
CEF.

no na rua José
Emmendoerfer es

quina ao lado da

Ind, de Quadros 3

Américas - US$.l 5
mil.

CENTRO - Casa em alvenaria, cl aprox.
160,00m', 4 quartos situada na rua Exp.
Carlos: Ferreira, 745. Preço US$ 35 mil.

renoclaproximada
mente 3.600m',
próximoaoêolêgio
HolandoGonçalves
- US$16.000

FIGUEIRA - Lo-

GUARAMIRlM -

ApIIt. oovos,narua28de
Apto, cl l5án' local.
no Ed Nelsoo de Bem

emcimadooBESCSA,
-suíte,mais2C1C1S.-Finan.
direto com a oonsIruIA:n,
em até 2l)meses.

preços diversos.

r':,.
_.
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Botando pra quebrar
Na rua 298, JaraguáEsquerdo - cacetada entre o Chevette

do ClodoaldoMenta e a Paraty da DeniseMacedo;
- naruaAtl,m,asioRosa, emGuaralllJrllll,DutrabDrdoalla,

elltreO'fusca daMarlsaRUIIWII CD'" O'PassatdaLfdiaMaria
Tancost: Tuttibonnagente;

- ali, napassagem de níveldaReinaldoRau, o Chevette do
Adir Fauer, resolveu comprar briga com a locomotiva
conduzida pelo maquinista Luis .Arthur da Costa. É lógico
que o Chevette levou a pior; _-_

- na rua JDãD TDZÜ,i, CDrupá, O' ellcolltrãonadaa",igável
elltre O' FiaJOggi do José Carto« Franzner com a Chevy do
PedroMaba;

-naDomingosdaNoVf!, nesta, oscumprimemos tnamistosos
entre opicape Toyota do ValdemarMarcelino, com apicape
Ford do Aldo de Souza;

- na Pastor Ferdinando Schluellze,., O' FDrd Pmnpa do
MaurO' CesarCDeIhD, estranhou-secomO'Peugeot (importa
do) doAlfredoUithDId;

- na Procópio Gomes de Oliveira, o Monza de dona
Carmem Schwartzdesentendeu-se com um caminhão quenão

foi identificado e fugiu do local;
_

- também liaPGO, aParaty tioDélmarFadan� abraçou
se CDm O'Passat da .IvoneteSDberanski;

- por fim, na Marechal Deodoro, moto Honda de placa
KH-347, que se evadiu do local, chocou-se com o Chevette

JK-5436, que se encontrava estacionando.
Os atendimentos foram feitos pelas guarnições da PMde

Jaraguá que cobrem toda a região.
EmtodDs DS caSDSaquirelaciollllJ/oshoUl'e apenas dano«

1IUIJeriais, semnuUores cOit.SêquillciasparaDSocupante&dos
veiculos. Ainda bem!

Na-lista -das desordens
- Lírio de Souza, 33, deMassaranduba, encontrava-se em

Guaramirtm, na rua 28 de Agosto, bastante alto de pinga,
promovendo desordens. A PM botou as mãos nele e o

conduziu para a DPC de Jaraguá do Sul.
- NaEstradaMassarmulubillllll,popularesdellunciara",

a presellÇll de um etemento ariluuIo de revólver, 110' bar

Be/zer. APMchegDu ao locale deu voz deprisão aoM_oacir
ThibesMariaJ'D, vendedor, deCuritibmlOsque,CDm rel'ólver
empU/lho, ameaçava DS frequêlltadores do bar. PresD,IDi
recolhido à delegacia de Jaraguá do SuL

- Na EstradaRio da Luz, Barra doRio Cerro, aPMpegou
Pierres Roberto Rech, 22, de Benedito Novo e que, embria

gado, ameaçava seus familtares. Foi levado para a DPC.
- Na rua'RDbertD Seidel, CDrupá, a guarnição da PM

.fisgDU e colllluziu,para aDPC O' CarIDSAlberto Felipe, 29,
IIaturaldeCuritiba, que depois de tomar"algu",as", estava
a11tellÇlU'do a espDSa.

- É isso ai. camaradas da PM! Incomodou a fX1+pública
-demuhitária. xadrez' pra eles: É um lugar- ótimo para .os ".pOlíC la
bagunceiros pensarem' um pouco melhor.no que fizeram.
Depois que eles estão devidamentefichados, passam a tomar

mais cuidado antes de voltar a repetir suas bagunças.
- Falando em trâllSitD, em Jai'aguá doSul, francamente;
está ui" caos, IIIas, lião sepode culpar as autoridades que Guaramirim - A polícia está comprovante, mas suspeito que,

,__ f.
_- As meninas ficaram hospeda-fazem O' quepodem: Oproblema é que todos aquetes tcom atrás de três homens que assalta- Bento, também seja .de alguma

diri das dois dias no hotel Bana Velha,
.
rarasexceções) que,jtllltDao voiame

•

'Ce",umcarro, estão ram a lanchoneteDias, na localida- quadrilha que rouba veículos", dis-
e no sábado seriam transferidassempre com pressa, com a máxima pressa, COIM se os de Rio Branco, na madrugada de

'

se Spezim.
segundos que ganham lia distância realmente resoivessem domingo. Osassaltantes trocaram Sem pistas para Camboriú, mas, segundo Su-

todos DS seus problemas. Ninguém respeita ninguém: lião tiros com a polícia, que recuperou Até a presente data, a polícia eli, "elas aproveitaram a boa vonta-

respeitamsinais do trânsito, lião respeitama luz vermelhado o carro roubado para o assalto. O não suspeita de quem poderia as-
de das conselheiras e ainda rouba-

_ semáforo, não respeitam asfaixas depedestres, lião respei- veículo, segundo o delegado
-

saltar a lanchonete, masjá aconte- ra� dinheiro de suas bolsas", sen-
tamponas degaragem ao estacionar, ellfil1l, lião respeitam Alcivandro Spezirn, pertence à ceram diversos assaltos naquela do que passaram à noite na delega-
nadanem.ninguém: COllwsefDsselllDsdollosexclasivDsdas _

Bento José Costa, de Balneário região, sendo que possa ser da cia,Ímmacelaespecialparameno-
vias públiCas. ". .»

'

' '

Camboriú, "Ele rios apreseritou mesma quadrilha, res,

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 9 de março de 19�4

Casos ce Polícia
UdoLeal-

Criado Conselho-Municipal de Entorpecentes

Objetivo é combater
•

I

tráfico de drogas

Conselho Tutelar
Assassino 'pre'$o'-+ jJela�rêêolIie meninas.

polícia em Guaramirim de BaI. Camboriú

o
JaraguádoSul-Estáemfasede

organização o Conselho Munici

pal de Entorpecentes, que é inte

grado pelas escolas municipais;
estaduais,

-

particulares e faculda

de, justiça, saúde, médicos, den
tistas, farmacêuticos, químicos, ad
vogados, Polícias Civil e Militar,
procuradoria do município e a I 7"

Regional de Saúde. Não há uma

estatística exata do consumo de

drogas em Jaraguá, mas segundo o
secretário de Saúde, Irineu Pasold,
é grande. "A cidade está em pleno
desenvolvimento, e este número
só tende a aumentar se não tomar-

mos nenhuma providência", disse
Pasold.

Desde as drogas mais comuns

como, cola, xaropes emaconha até
a cocaína são encontradas entre

Boate Sambão

Guaramirim - Foi preso ontem
à tarde, Antônio Manoel Cardoso,
vulgo Tonho, proprietário da boite

Sambão, suspeito matar- Luis
Carlos Cristofollini. O crime acon-
teceunodia 1.7 dedezembro do ano
passado; quandoLuis SérgioMaia,
Antônio Manoel Cardoso, Márcio
Andrade eLuisCarlosCristofollini,
encontravam-se naquele,estabele
cimento, e desentenderam-se, sen
do que Cristofollini disparou con-

Assalto

Irineu Pasold

os consumidores jaraguaenses.
Em relação as drogas injetáveis,

tra Márcio, e Tenho contra

Cristofollini.
Testemunha,

Na época do crime, Tonho ser

viu como testemunha para a polí
cia, dizendo que Márcio atirou em
Cristofollini, quemesmo caídoatin
giu Márcio, morrendo os dois.

Após investigação, a polícia
decobriu que Tonho ameaçava as

pessoas que viram o assassinato,
para não incriminá-lo.

está atrás dos
assaltantes da lanchonete

salienta Pasold, "70010 dos aidéti-

. cos, de Jaraguá, adquiriram o vírus

através da seringa". A principal
preocupação do Conselho, é o

tráfico nas escolas, até omomento

não existe nenhuma fiscalização, e
o consumo das drogas, começa

geralmente na· faixa etária dos I 2

anos, deixando muitos pais com

"dor de cabeça", principalmente
os alunos que estudam à noite. O

problema poderá ser solucionado,
após reunião que será realizada dia
24 entre as entidades, onde irão

definir como acabar com o tráfico

nas escolas, e nos principais pon
tos de vendas do município. Virão
também palestrantes para orientar
a classe estudantil, em relação aos

traficantes e as conseqüências
que as drogas proporcionam.

�

Jaraguá do Sul - O Conselho
Tutelar de Jaraguá retirou das ruas

quinta-feira, as menores R. M., de
16anoseI.F.C.,de 13 anos. Segun
do Sueli Müller.conselheira do

Conselho Tutelar, asmeninas vie

ramdeBalneárioCamboriúcomum

homem, que de acordo com elas

mesmas, era argentino. As dúas
..

estavam mal vestidas e sem ne

nhum dinheiro. O Conselho de

Jaraguá do Sul entrou em-eontato
com o Conselho de Balneário

Camboriú,pedindo infomaçõesdas
menores, e ficaram .sabendo que

elasjá tem diversas passagenspela. _

polícia e estão sendo encaminha
das ao juiz.

Safadinhas
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Rolllnd, Janssen (e) coordenador do evento eKarHein: Jenssen

Tiro
"

Blumenau vence a

r Etapa Estadual
. Jaraguá do Sul - No último Blumenau, que somou 1"187

. fmal de semana, a Fundação pontos. Em segundo o Clube

Municipal de Esportes promo- Marechal Rondon, de Jaraguá,
veu a 18 Etapa do Campeonato com 1.184 pontos e em terceiro
Estadual de Carabina Apoiada. o Clube Testo Salto, de
No total, dez clubes participa- Blumenau, com 1.182 pontos.
ram, mas sóum de Jaraguá do Karl Heinz Janssen, de Jaraguá,
Sul. "Lamentável", comentou conquistou o troféu individual
Jean Leuprecht, presidente da masculino e Roselene Janssen,
FME. Naclassificação das equi- também;de Jaraguá, ganhou no

pes, o Clube Concórdia, de feminino.

Inglês - Espanhol -ttallano .. Alemão - Francês

Solicite já uma aula
demonstrativa gratuita.
Mais de 200 escolas no

Brasil e Exterior.
Rua Epltâclo Pessoa, 820

Fone 72-3407

12
- ..:=.:-

lndioéstréia centra O Joinville no Ernestão '

Sovitória interessaao
Juventus hoje à tarde

Jaraguá doSul-Hoje acontece
o clássico da região norte, envol
vendo as equipes do Joinville e

Juventus. Por ser aniversário da
cidade de Joinville, o jogo será de

portões abertos, às 16 horas. O
Juventus vem de um ótimo resulta
do'diante do Tubarão, 2 x 1. O
Joinville também vem de um bom

resultado, empatou com o Interna

cional, 2 x 2, em Lages. O jogo
promete muito, pois os dois times
estão na quarta colocação, com
seis pontos cada, e também pela
rivalidade existente .

O técnico Abel de Souza não
poderá contar com o atacante

Silvinho, que fOI expulso. "Pedi
somente uma falta para o árbitro,
ele simplesmentemeexpulsou sem
ao menos ter levado um cartão

amarelo", argumenta ele. Em seu

lugar, deverá estreiar o atacante

índio, que veio do Bandeirante

Birigüí, pois sua documentação já
foi liberada.

O Juventus ganhou de 2 x 1 do
"'

.

Juventus 2 x 1 Tubarão

Intemacional 2 x 2 Joinville

Blumenau I x 3 Figueirense
Caçadorense O x 'I Marcí1io D.

Atlético! xO Criciúma

Joaçaba 3 x 2 Chapecoense
Araranguá 3 x 2 Concórdia

Figueirense x Tubarão

Internacional x Atlético

JoinvillexJuventus

Marcí1io D. x Concórdia

Blumeneu x Caçadorense
Chapecoense x Criciúma
Joaçaba x Araranguá

Alaor teve

boa participa
ção no jogo e

marcou o gol
da vitória

contra o

Tubarão. E

prometemais
um hoje em
Joinville

Tubarão, com gols deDécio Antô-
.

Embora o caixa do Juventus
nio (Tubarão), Amauri e Alaor esteja fraco, segundo Alcir Pradi,
Juventus). Os dois jogadores que a diretoria contratou na manhã de
marcaramos gols quederam avitó- segunda-feira, o lateral Gilberto,
ria para o time juventino, tiveram 31, que jogou na última temporada
boa-.atuãçãe .fl� jogo, sendo que o pelo Figueirense. Também já está
atacante Alaor"marcou um bonito integrado ao grupo o meiaesquer
gol, sem nenhuma chance de defe- 'da Mareio Robe110, 24, que atuou
sa para o goleiro Marquinhos. no Atlético Paranaense.

Os critérios de desempate são: 1°) número de vitória -

2°) saldö de gols - 3°) gols a favor e 4°) confronto direto

i::�l�l:l���iiil:�:i�i:::l:i:l:i:IIII§I.illlg��:����lli::l::IIJlliBõ.IIQ:i:::IIi!:::i:I:!:::I:
I=quipe PG J V E D GP Ge SG
la Marcílio Dias 10 5 5 O O 7 O 7
20 Criciúma 7 5 2 1 2 6 5 1
30 Joaçaba 6 5 3 O 2 8 7 1

40 Juventus 6 5 2 2 1 5 3 2
50 Fizueirense 6 5 2 1 2 8 8 O
60 Joinville 6 5 2 ? 1 6 'i 1

70 Tubarão 5 5 2 I 2 8 5 3
80 Chapecoense 5 5 2 2 7 6 1

90 Atlético 5 5 2 1 2 6 5 1
100 Caçadorense 4 5 2 2 2 5 -3
11 °Blumenau 4 5 2 2 5 8 -3
120 Araranguá 4 5 2 2 6 7 -1
130 Concórdia 3 5: í 3 4 7 -1
140 Internacional 2 5 O 2 3 2 10 -8

�TEMPORADA DE OFERTAS�
I :) ;� 3 i i : t! IJ � •

ENTREGAMOS NAS PRAIAS

.
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