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Cotacões em,4/04
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CR$ 94�,93 (dia 5/(4)
No primeiro mês de

implantação da URV,
a -inflaçãomedida
pelo IGP-M atingiu
45,71%.

930,895 930,905
866,000 881,000
885,000 896,000 64,79 URV's
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POlUIÇÁC?

BNDES lança crédi(opara
,

tratar os dejetos de suínos
. '

-o Banco Nacional de De- 'equacionamentodegraves pro- temas de tratamento dedejetos,
senvolvimento Econômico e blemas ambientais gerados ao o que é ínsignificante diante do
Social, vai liberar fínanciamen- longo dos anos por. este tipo de plantel ele 2,5milhões de cebe-

".:;�::�:;����:������.,c.;!;:�':!:�:�:r�,· ��t:�s�:=,:ss:�e�G:n�:
'anos,páraumprojetödétrafa':', ne suína e produção de fertili-

_

85% das fontes de águaestão
meato de dejetos suínos. Os zantes. Atualmente, apenas contaminadas .

recursos destinam-se ao 15%dossuiilocultorestêmsis- Página 6. ca.

'1NVESTCONTA Em Santa,Catarina, os dejetos suínos lançados nos rios são-da ordem de'lSmilmettos cúbicosport!ia
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de 40 loteamentos�8f8Ull- "

guns clandestinos q�Il.}� a i
ser regularizados 11,,1111J>r�s.Io I
Num trabalho de parceria �m' a
comunidade e Celesc, ontem cerca

de 30 moradores do' lotéa ento
Três Rios do Norte
receber energia elétrica
te. Por decísãodo��
'C'Í'pät dé�'Pt-an�j:a��riló, os

,

loteadores serão ouvidQg�;Inâi�t,
dualrnen_te,pelaPromo{ori'�Públi-

.

Contribuição; das,
empresas 'poderá
ter: outro destine
A contribuição do salário-edu

cação das empresas de Jaraguá do ,

Sul poderá ter outrordestíno-Em
reunião com a Associação Comer
cial e Industrial, a secretária de

Educação, Rosemeire Vasef-pro
pôs a criação de urna fundação� a

exemplo do que já existe na cidade
paranaense de Cascavel.para gerir
diretamente estes recursos, equi
valentes a 2,5% sobre a folha de

salários mensais de todas as em

presas.
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EDITORIAL
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Garanliõ-aehonestidade
QuandogovernadordoEstadodeSantaCatarina,

há 19 anos,AntonioCarlosKonderReisdeixoupelo
menos trêsmarcas de sua admtnistração: foi com
ele que o território catarinense começou a ter as

principais rodovias asfaltadas, as escolas recupe
radas e â'necessaria assistência à área da saúde;
com ênfase para o atendimento nos hospitais, pri-
vados ou não. //

. Desnecessário falar sobre a honesllá�de na

. manipulação do dinheiropúblico, qUÇ//á trouxe de

berço. Não há, até hoje, ningué"y(ue tenha frito
qualquer acusação consistente centraKonderReis
em toda a sua vidapública, quivai desde prefeito
de ftajaía senador daRepú,;tíca. Nem mesmo seus

maisferrenhos adversários do PT e PMDB.
/
/
/
/

,
!

Estas considerações a respeito do atual gover
nador catarinense, é bom que se diga, estão isentas
de qualquer compromisso politico. Estampadas
neste editorial, servempara lembrar aoseleitores e
à maioria dos poltttços que II honestidade ainda

existe, inclusive na vida pública. São exemplos
COIlIO o de Konder Reis que ainda animam os .

brasileiros de boa índole a acreditar que nossopaís
temjeito. Reconhecidamente, seuperlodo degover
nador do Estado, agora, é relativamente curto,

apenas nove meses. Alas o suficiente para que
aproveitemos suas idéias, sua maneira de gerir a
coisa pública e, se possível; que copiemos sua

postura de homem público. Com, pelo menos, uma

certeza: roubalheira não vai ter!

.

,

,

! A gazeta instituída
f •

I
Faltam�asdoismesespara

chegarmos ao dia 31 demaio - data

prevista. .,tIa enésima vez, para a

conclusão cIds trabálhos da revisão
constitucional; iniciada há 5 meses.

O tempo é curto, principalmente se

coiltamÍos que ainda teremos que

descJn-
:at: 'II"S'1I1'Il
,�ref:

'

./llg/s1e
feriadoda tI,.A.�IIII.s .

Semana .."..�

San ta. •••v.'II..

Esse qua-
dro.eotre-

tanto, ficamais preocupante sefizer
mos um outro tipo de conta: a de

quantas vezes por semana os parla
rnentares têm comparecido ao ple
nário.

O CongressoRevisor, porexem
plo tem conseguido reunir-se ape
nas nas terças e quartas-feiras, ou
seja, sobrará para os trabalhos da
revisãosomente22 diasúteis. Ecaro
brasileiro não espere esforço con

centrado dos nossos nobres parla
mentares, pois as campanhas eleito
rais j á começaram ª deslanchar em
todos os cantos do país. Já se cogi-

. SilviaLenzi

ta, sem qualquer pudor, a possibili
dade de instituição de jetons, para
que os gazeteiros apareçam em ple
nário e votem Há quem proponha
ainda a doação de um carro para o

parlamentar rsais assíduo. São in
concebíveis tais propostas. Esses

nobresparlamentaressãopagospara
legislar. Dá para imaginarum traba
lhador comum sendo premiadopor
quecompareceu ao serviço e, senão
tiver nenhuma falta no final domês,
receber um automóvel como prê
mio? Faltou, tem. que ser desconta,
d(!).· E, se as faltas forem
injustificadas, deve ser demitidopor
abandono de serviço - como acon-
tece com qualquer trabalhador bra
sileiro. A título de ilustração, no
últimodiaâ, apenas309parlamenta
rés estavam presentes para votar

pelo firn da revisão - deste total, 265
vptaram pela sua continuidade, 41
pelo seu término e 3 se abstiveram.
Se somados os 41 congressistas

,

quevotarampelofirnda revisãocom
os outros 280 ausentes teremos,
nada menos, do que metade do nú

merodepadamentares queintegram
'o Congresso Nacional.

Este é o grande problema: são
são apenas os chamados contras -

parlamentares filiados aos partidos
contrários as mudanças constituci
ORais (pDT, PT, PC do B entre ou

tros) - quevêm obstruindo os traba
lhos. Os próprios parlamentares fa
voráveis à recisão têm fugido às
suas obrigações, não dando quórum

. suficiente para que as sessões ocor
ram Tanto que, depois de inúmeras
tentativas de reunir os parlamenta
res para dar início aos trabalhos da
revisão constitucional, alguns polí
ticos já estão acreditando em seu

comprometimento.
•A revisão é sabotada pelos pró

prios revisionistas, Em vez de vota
rem as 'questões importantes para o
País.começaram tratandodeproble
mas conjunturais, como o Fundo
Social de Emergência, ou de
casuísmo, como o prazo de

desincompatibilização dos gover
nadores. Para mim, a revisão aca

bou".

Esperamos que o desabafo de
Roberto Freire não se torne realida
de. Pois, se a revisão eonstitucional
estiver realmente acabada, corre
mos o riscode veroBrasil totalmen-

.

te imobilizado.

*A autora éjomalista'
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Reminiscências
o Clube Jaraguaense

Dopequenoespaçodetempodo
clubecomesse1I0me,IIãofoiencon
tradanenhumafoto. Estaque i1USf1V
areminiscênciaé de 1950,}äcoma
balldeiradoC.A.B. (ClubeAtlético
Baependi). Recémfindo umaguer
ra, ainda era timida a marcha de
busca do "rei", por se temer

consequênciasquepoderiam resul
tar daparticipação. defestas que
lembravam tradiçõesgeml/inicas.

Ocomandante da coluna erao
sr. JoãoEmmendoerfere aBanda
"Carlos Gomes", segundo identi
ficação do ex-prefeito Joaquim
Piazera, eraaseguinte:daesquer
da para a direita - Alwino Enke

(contra-baixo);WaldemarSclrwCln
(trombone); Pumhagen eFrança
Vosgerau (clarineta); Geraldo
Hamack (pratos); Romeu Bastos
(saxofone);JoaquimPiazera (pis
tão); Alwino Schwarz (trompa),
Amo Müller (bumbo) e Ademir

MeneguinidaSilva(caixa).Acdlu
na, dosquefoipossivela identifica
ção - ArturMtdler, AfonsoBarrel
(carregandoa bandeiradoCAB),
CarlosHass (com afaixa), Eugê
nio Victor Schmõckel, Wilhélm

Gumz,HeinrichGeffertJor.,Erich
Blosfeld, Eugênio José da Silva,
HaroldohistoweJoséFructuoso.
Em sua grande maioria estavam

de tenro e gravata, o que hoje
(1994) foi. substituído por
multicoloridos uniformes, nestes
tempos de Sclmetz.elifest (Festa .

dosAtiradares), quesecomemora
emJaraguádoSule regiiio, e éuma
dasatraçõesparaosmuitos turis
tasqueofluemàSantaCatarina, no

.

mêsdeoutubro. VoltandoaoClube

Jaraguaense, ele se originou da
vontadedos sócios remanescentes
da Sociedade Atiradores, que se

reunia em Assembléia Geral, aos
08-1 2�1946, com afinalidade de
alteraros estatutos edecidiasobe
ranamenteporumnovotexto trans

crito no respectivo livro deatas e
assinadopeladiretoriaeleita -um
estatuto com onzeO11igoS.

Oartigo 1 °dizia: '�sociedade
denominar-se-á "Clube

Jamguaense", teráporséde a ci
dadede.laraguádoSul,município
domesmo nome, Estado de Santa
Catarina, e destinar-se-á a pro

porcionaraosseussócios recrea-

ções lícitas. §lÍllico-Suadllfvção
será por tempo indeterminado.

"

Oartigo l": "Asociedadeassu
miráoativo epassivodaSocieda
de Atiradores Jaraguá, que será
declaradaextinta, constituindo-se
ofundo social bens imóveis, mó
veis e demals benfeitorias
encravadas no terreno sito nesta
cidade eleJaraguâ doSul. § único
- Salvo o que constar"dasdispo
sições transitoriais"destesestatu
tos, ofundosocialsomentepoderá
seralienado ougravadomediante
autorização expressa de uma As
sembléia Geral Extraordinária,
especialmente parti esse fim
convocada".

O artigo 11° que contém as

Disposições Transitórias,
nominava a diretoria provisória
que se constituladossôciosArmr
Müller,AlfredoKrause,Francisco
Fischer.Ir., Fredericoh,Moeller,

. Guilherme armrz; Carlos Walter
Janssen, Ney Franco, Erico

Blosfeld, João Emmendoeifer e
L;';zGomes, queUnha seumanda
to até que tenha regularizado a

situaçãofinanceiraeadministràti
vaelaantigaSoctedadede.Atirado
resJaraguá, cujoativo epassivo é
por esta assumido, não podendo
essemandatoultrapassardemar
ço de 1947. Incumbia a essa dire
toria. complenospoderesarreca
dar e arrolar todos os bens da
extinta sociedade, aprovaras cré-
ditos que forem apresentados e

combinar.pagamentos,pamoque
poderiaalienarouonerarpartedo
terreno, bens móveis, fazer em
préstimosequaisqueroutras tran
sações, comdestinada liquidação
dedlvidasOll recuperaçãourgente
doprédiopara evitarmaiorespre
juízos. entrar em entendimentos e
resolve;' com outros clubes ou so
ciedades afiliação, remodelação
oufusão; tomarpossedesdejádos
bens da Sociedade quepor esta é
substituída eprocederaocancela-

.

mento ou averbaçãodos respecti
vos registros; dar, na primeira
assembléia relatônodas contas e

tudo que sefezpelomandato que
recebàam. Os estaflltos emmpu
bliéados na ed. 1.401, p. 3, do
CORREIO DO POVo.

Fritz.Will JaragQá - 03/94.

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



Jaraguá do Sul, 6 de abril de 1994

Retrar1ca
(CM)

Pouca ação
Andam.muito quietos os partidos políticos de Jaraguá do

Sul, em pleno ano de eleições. Por/as fechadas nos diretórios é
coisa natural eles só funcionam mesmo dois meses antes do

pleito. Falo é do silêncio das lideranças em relação aos candi

datos, das coligações em andamento na esfera estadual, das
indicações de nomes para o Senado e Câmara Federal. Falo da

necessidade de uma forte representação política para uma

cidade como Jaraguá do Sul, terceiro pólo industrial do Estado.

Enquanto ninguém se manifesta, o prato vai sendo feito. Depois,
o jeito é comê-lo do jeito que vier.

Mantido Pode?
Lori Hertel confirmado na

Educação.Influência direta do
ex-titular da pasta, deputado
Paulo Bauer, que mantém a

secretaria com Jaraguá do
Sul.

Presidente Itamar diz que a

rotatividade no governo aju
dou a acertar sua equipe de

trabalho. Foram 72 ministros

em lSmeses. O resultado todos
nós conhecemos. Como se vê,
continuam debochando daRasteira

Na semana passada,
Kletnübing esteve em

Schroeder epediu votospara o

Paulo. Nãopara o Bauer e sim

para o Gouvêa, dos Transpor
tes eObras. Edeu amaiorforça
para o deputadoAdelor Vieira,
sentado ao lado de Udo

Wagner.
Quem te viu...

Ex-prefeito de Brusque,
CiroMarcial Rosa, quando se

referia a Jorge Konder
Bornhausen e aos políticos do
PFL, nunca usou palavras
menos pesadas que desones

tos, por exemplo.
Quem te vê.

Agora, a convite de

Bornhausen, Ciro está no PFL
como candidato a deputado
federal. Vingança contra o se

nador Nelson Wedekin, do

PDT. que não aceitou a impo
sição de Ciro COIIIO candidato
a governador.

Sujou
Juizes, policiais. politicas, ar
tistas e jornalistas estão en

volvidos com amáfia do jogo
do bicho no Rio de Janeiro.

Descoberta frita, durante in

vestigações contra o bicheiro

Castor de Andrade.

gente.
Lisura

o governador Antonio
Carlos KonderReis pode não

ter muito tempo para por em

prática seu estilo de governo.
lv/as de unta coisa podemos
estar certos: roubalheira não

vai ter. Neste aspecto. ninguém
até hoje teve o que falar.

Brigando
"Estoumatando um leãopor

dia". Frase do ex-prefeito de

Joinville, LuisGomes. quepre
tende disputar dentro do PPR.
com Paulo Bauer e Jarvis

Gaidztnski, candidatura a se-

nador.

Esquematizando
Lideranças políticas dos

principais partidos de
Blumenau reuniram-se recen

temente. Para ouvir proposta
doPPRque defende só um can

didato Cl deputado federalpor
agremiação. Idéia é recuperar
a representação política da

cidade. que já teve até sena

dor.
Afinal!

Os deputados ladrões do

Orçamento, vão ou .não pra
cadeia? Aliás. devem ir junto
os que os estãoprotegendo até

agora.

* Pneus importados (Semi-novos)
* Pneus novos - Cämaras de ar
* Escapamentos * Balanceamento
* Geometria * Serviços de Suspensão
Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 865 -

Em frente a Loja Arte Laje �Fone(0473) 71-7398
Jaraguff do Sul- SC

IRREGULARIDADES

CORREIODOPOVO - 3

Loteamentoscomeçamaser

legalizadospelo município

Em Jaragud existem mais-de.40 loteamentos irregulares cujosproblemas começam a ser resolvidos
� ,r;

',�_ f •

J araguá do Sul-Mais de 30

famílias residentes no Loteamento
Santo Antonio desde ontem estão

recebendoenergia elétrica fornecida
legalmente pela Celesc, num traba
lho de parceria entre a comunidade,
prefeitura e a estadual. É o início de
um pro
cesso de

legaliza
ção de
mais de
40 lotea-

,illt/II'

IIXJldtll,illS
o/lIsll,1I

mentos

irregula
reseclan
destinos implantados nomunicípio
durante administrações passadas.

Cautela
Politicamente, o processo de re

gularização está sendo encaminha
do com cuidado na área municipal.
Em reunião recente, segundo o se

cretário de Planejamento, Otaviano
Pamplona, o Conselho Municipal
de Planejamento Urbano decidiu,
através da Promotoria Pública, ou
vir individualmente cada um dos

loteadores antes deprocessá-los cri
minalmente à luz da lai. "Amaioria
não tem recursos", explica. Parale
lamente, a idéia encaminha-se para
os lotes urbanizados, como os 240

em implantação no bairro João Pes
soa, que serão financiados através

-

de um fundo rotativo, cujoprojetojá
está na Câmara para aprovação.

Curso
. Oratória, dicção e desinibição

Promoção: Clube de Oratória e Liderança
Objetivo: Desenvolver o nível de comunicação humana e a
arte de falar em público.
Público alvo: Todas as pessoas que necessitam e desejam
desenvolver seu nível de comunicação verbal
Período: 11 à 15 de abril de 1994

Carga Horária: 20 horas/aula
Horário: 19:00 às 23:00 horas
Local de Realização: Auditório do Centro Empresarial -

Acijs
Docentes: Membros do COL de JoinviUe e Jaraguá
Programa:
11/4/94 - Técnica vocal: Ora. Mariana Fouad Guirguis,
Fonoaudióloga
12/4/94 - Verificação de vocabulário: Rosvita Reimer -

Especializada em letras e professora do SENAC/JIle
13/4/94 - Prática em oratória: Carlos Roberto Viertel/

Jorge Reimer e RolfDieter Teske
14/4/94 - Prática em oratória: Jorge Reimer/Altamir de
Andrade e RolfDieter Teske
15/4/94 - Prática em oratória: Carlos Roberto Viertel/

Jorge Reimer e Altamir de Andrade
Local de inscrições/informações: Através do telefone 71-

0667 c/ Mari ou Rolf
Número de vagas: limites em 25 participantes
Taxa de participação: Sócios do COL: 70 URV's

Não sócios 80 URV's
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ENSINO

Salário-educaçãopoderá
ser geridoporfundação

Jaraguá do Sul - A criação
de uma Fundação para gerir os
recursos do salário-educação,
contribuição ogrigatória de

2,5% sobre a folha de salários
dos trabalhadores pelas empre
sas, começa a ser posta em prá
tica pela secretaria de Educa

ção da prefeitura de Jaraguá do
Sul. Recentemente, a secretária
Rosemeire Vasel esteve na ci
dade paranaense de Cascavel
onde conheceu uma fundação
que gerencia um sistema priva
do com recursos do salário-edu

cação.
Esta 'semana a secretária le

vou a idéia à Associação Co
mercial e Industrial que,.aca
tando a proposta, formou uma

comissão coordenada pelo em
presárioAlfredo Cardoso e que
em 15 dias deverá dar um pare
cer. Segundo Rosemeire Vasel,
se apenas 10 empresas decidi
rem contribuir com esta funda

ção, a secretaria receberia, ago
ra, CR$ 87 milhões de cruzei
ros (valores de março). Com o

dinheiro, só não é permitido
construir ou aplicar em salários

de professores. "Em dois anos

poderíamos, tranquilamente, so
lucionar problemas básicos da

Educação", analisa Rosemeire.

Informática
Ainda em Cascavel, a secre

tária de Educação conheceu o

projeto Pró-Educar, desenvol
vido em sistema de parceria
entre a prefeitura local e a em
presa Âmago Informática, de

Brasília, que proporciona o en
sino na área de informática em
todos os níveis de primeiro e

segundo graus. Hoje a secretá
ria reúne se com dirigentes de
APPs e diretores das cincomai
ores escolas de Jaraguá do Sul

para explicar como o projeto
funciona.

Para cadagrupo de 100 alu

nos, a Âmago cede um micro
computador, com uma impres
sora para cada quatro micros.

E, também, ministra um curso

de 90 horas/aula para os funci
onários que irão operar o siste
ma. AÂmagocobraapenasUS$
30 pelas apostilas que duram
em média dois anos.

Olho Clínico
Dr.Walter Falcone

Menores de dezoito anos
Está sendo discutido no ConselhoMunicipal de Saúde, se a lei

deve sercumprida, no que se refere aos menoresfrequentarem bares
e boates após às 22:00 horas; como também dirigir veículos
automotores, ou mesmo ingerirem bebidas alcoólicas, quando
menores de 18 anos de idade. Consultado o juiz da cidade, este

resolveu deixar a decisão para a comunidade, cabendo ao Conse
lho indicar a melhor maneira. A lei é taxativa: é proibido. Sugeri,
como representante do Centro dos Profissionais Liberais (CPL),
quefossem enviadas correspondências aos pais, bem explicativas,
para que estes opinassempor escrito. Fazendo-se destaforma, uma
estatística por amostragem. Evitaríamos reuniões e bate-bocas
desnecessários. A verdade é que as 26 mortes, ocorridas devidas a
acidentes de trânsito, em nossa cidade, no ano passado não devem
se repetir.

Estatísticas nacionais apontam o álcool, como o responsável
por57% dos acidentes automotivos. Em 1990 tivemos 50mi/mortes
devidas aos acidentes de trânsito. Não estão incluídas as pessoas
queficaram aleijadas. É triste e a sociedade, e principalmente ela,
tem que semobilizarpara resolveresta guerra de rua.A hora é esta,
e não podemos esperar sentir napele para tomarmos asprovidên
cias necessárias. A AMJS (AssociaçãoMédica Jaraguá do Sul), já
está envolvida de corpo e alma, tendo inc/�ive já organizado
palestra neste sentido. Esperamos o mesmo de nossa comunidade.
Pois muitas vidas estão sendo ceifadas à toa.

APOSENTADOS

Jaraguá do Sul, 6 de abril de 1994

Superintendente garante- que
não haveráperdas com URV

Martins diz quefalar em perdas é desconhecer a realidade dos números

salários de contribuição demarço
emdiantejá estarão naturalmente
convertidos em URV. Os benefi
cios de prestação única, como

auxílio funeral e auxílio natalida
de, serão pagospelo valor fixo em
URV e multiplicados pelo valor
da URV do dia do pagamento ou
110 dia em que Q INSS emitir o

cheque.
Dizo superintendentedo INSS,

que se o aposentado deixar de

receber, por alguma razão, no dia
determinado, vai encontrar dis
ponível no banco o mesmo valor
em cruzeiros depositado no dia

aprazado. Sobre a inflação de fe

vereiro, Floriano José Martins

garante que será repassada inte

gralmente aos aposentados. "Essa
perda entre o dia 'em que é fixado
ovalor dobeneficio e o diãem que
o aposentado recebe, não existe
mais".

Benefícios de março com pagamento apartir de 10 de abril:
Em cruzeiros reais

Dia Valoranterior Va/orem URV Ganho
l° 55.537,00 58.732,14 6%
2 55.537,00 59,728,58 8%
3 55.537,00 60.741,93 9%
4 55.537,00 61.772,47 11%
5 55.537,00 62.820,50 13%
6 55.537,00 63.886,31 15%
7 55.537,00 64.970,20 17%
8 55.537,00 66.072,48 19%
9 55.537,00 67.193,46 21%
10 55.537,00 68.333,46 23%
11 55.537,00 69.492,80 25%
12 55.537,00 70.671,81 27%

F lorianÓI)olis - "Os núme
ros da Previdência são públicos e

sujeitos a auditorias", afirmou o

superintendente do Instituto Na
cional do Seguro Social (INSS)
em Santa Catarina, Floriano José

Martins,
sobre
dúvidas
suscitá
das em

relação
aos ven

cimentos
dos apo-

MII"IIIStIIz
9"11IIl1vlI,6

,IIIIIIIIStliM
.UIlY

sentados epensionistas por causa
da conversão dos salários em

URV's. Segundo Martins, "falar
em perdas é desconhecer a reali
dade objetiva dos números".

Garante o superintendente que
haverá ganhos porque, a partir de
março, ovalordosbeneficios pas
saram a aumentar diariamente em
cruzeiros reais, acompanhando a

variação do custo de vida. Disse

que o valormédio dos beneficios
em 94 será de US$ 123 contra

US$ 86 em 1992. "Ou seja, o

valor médio dos
beneficioscrescerá em termos re

ais, 43% no governo dopresiden
te Itamar Franco." Lembra que o
menor beneficio, com vencimen
to em 1 o de abril, será de 64,79
URV's o equivalente a um salário
mínimo - CR$ 58,200,00.

Para quem se aposenta a partir
de I o.de março, todos os salários
de contribuição serão corrigidos
monetariamente pelo INPC/
IRSM até fevereiro de 1994 e

divididos pela URV do dia 28 do
mesmo mês - CR$ 637,64. Os
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o GOVERNO
DO ESTADO ESTÁ
ENCHENDO A SACOLA
DOS CATARINENSES.

Desde o ano passado, as donas de casa'catarinenses têm

verduras, legumes e frutas fresquinhas por um preço muito

abaixo do que estavam acostumadas a comprar.
É o Programa Sacolão, que funciona com mais de 100 feiras

comercializando 6.000 toneladas de alimentos todo mês. Nos

rnals de 50 municípios catarinenses onde está presente, o

Sacolão abastece 200.000 famílias.

Numa iniciativa da Secretaria da Agricultura e Abastecimento,

que conta com a participação da CEASA, de Prefeituras e de

pequenos produtores de toda Santa Catarina, o Sacolão é

operado diretamente por um" produtor rural, o que possibilita
preços muito inferiores aos encontrados no mercado. Além

disso, o Proqrama "Sacolão propiciou um considerável

aumento no consumo de hortifrutigranjeiros pela população
mais carente, e provocou o aparecimento de cinturões verdes

ao redor das cidades onde funciona.

É ó Governo do Estado trabalhando para tornar mais rica a

mesa do catarinense ..

SECRETARIA DA AGRICULTURA.

A Força da Nossa Terra.

Santa Catarina
ESTAOODE TRABALHO

Secretaria de Estado da

Agricultura e

Abastecimento

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



CORREIO DO POVO - 6

BNDES tem crédito. especial Ban�odoBrasilfnancia
,

'.

,

,

I di'
IW comJuros de 12% ao ano

.p.. ara· contro e
.

a ·po ulça,O Flerlanépolisv As agênci- manutenção de franqueados,
as/doBanco do Brasil em Santa Com a interveniência do
Catarina estão credenciadas franqueador. "Além disso, a

.paraaaberturade umalinhade franquia traz umamelhoriana
crédito especial destinada a qualidade de distribuição dos
atender o setor de franquia. produtos e uma consequente
Paraosprimeirosfinanciamen- redução de custos para o con

,

tos,háumadisponibilidade de sumidor", garante João Leite.
US$ 70 milhões e desde que' A primeira empresa

O ramo de industrialização e mantenha convênio com o catarinense beneficiada com o

comercialização de carne de su- franqueador, o BB financiaaté programa é a Vídeo In, de
ínos é responsável, atualmente, .80% do investimento do fran- Blumenau. Tambémjá foram
pela geração de 150 mil empre- queado, com juros que ficam firmadosconvênioscomaGe-
gos diretos no Estado, garantin- '

em torno de 12% ao ano, além neral Restoration (limpeza de

doamanutençãodemaisde500 dacorreçãomonetária. fachadas), e Truck's e

milpessoas. Elll,1992, .aloançou Segundo o superintendente Giraffas's (rede de Lanchone-
um faturamento de US$ 350 estadual do Banco do Brasil, tes). Estão em fase de negoci-

JoãoAntonio Ferreira Leite,o ação convênios com as redes
crédito dará apoio financeiro McDonalds ePizzaHut, cadei-
paraaimplantação.expansão e as de "fast food"..

SUINOCULTURA

FlorianÕI)OliS - O Banco

NacionaldeDesenvolvimentoEco-
nômieo e.Social, já está COIU uma

linha de crédito especial, para o

Programa de Expansão da

Suinocultura eTratamento de seus

: Dejetos
I em

Santa

Catarina,

DIIIIIIII/ÍIIII '

".'11"'1
tllllllllllque pre-

I
A'

ve mves-

timentos 111'",dill
de US$ .

100 milhões nos próximos cinco

anos. Estes recursos destinam-se

a projetos que equacionarão os

I graves problemas ambientais ge-

I rados pelos dejetos, além de per-
'

mitir o aumento de produtividade,
expansão da produção de, carne
suína e produção de fertilizantes a

partir dos dejetos.,
. A criação do programa resul

tou de uma articulação entre o

governo federal, através do

BNDES, governo de Santa

Catarina,pelas secretariasdeAgri
cultura eMeioAmbiente, eo setor
privado - indústrias como Ceval,
Chapecó, Coopercentral, Eliane,
Perdigão eSadia, e cerca de 28111il

produtores integrados aos siste-

mas de produção dessas

indústrias.A suinocultura resulta
em grande produção de dejetos,
queem SantaCatarinaatingem28
mil metros cúbicos por dia. Atual

mente, apenas entre tO% e 15%
dos suinocultores têm tratamento

dos dejetos.A falta de tratamento

gerou a maior fonte poluidora dos
mananciais de água do Estado.

Cerca de 85% das fontes de água
do meio rural, nas regiões pr<:>tfu
toras, já estão contaminadas. Os

dejetos serão utilizados como fer-
, tilizantes, e tambémcomo alimen

tação animal- dependendodocaso
- na engorda de peixes e de gado
confinado. O equacionamento dos
problemas ambientais é vital nas

exportações brasileiras, uma vez
.

que os paísesm&s desenvolvidos,
,

importadores da carne suína
éàtarinense, estão intensificando
asbarreirasambientaisparaprote
ger sua agropecuária. ::-,.

Serão clientes do programa do
BNDES os produtores commaior
concentraçãode animais na região
Oeste e noVale do Rio do Peixe,
C0111 cerca de 2,5 milhões de
suínos distribuídos em30mil pro

priedades. A suinocultura é uma

atividade fimdamental para Santa

Cât:arina, tanto em termos econômi

cos quanto sociais. A produção
catarinense de suínos é a maios dó

país - 3,5milhöes de cabeças, com
30% do total nacional.

FRANQUIAS

milhões .. Os financiamentos ofe-
, recidos peloBNDES dividem-se
em três situações .

básicas: 1 )
para a expansão da prod�ção,
comjuros anuais de'9%, Riais a CAMISETAS
taxa de 2% do agente com cor-

reção pela TR e prazo máximo' Emoresas da China lançamde ,�inqo anos, com dois anos de
.

'

'1:"
.

,

carência; 2) para a conservação
d

.

do ambiente, ajuros de 6% ao pro uto com preço inferior"
, ano, mais TR e 2% do agente e

3) para financiamentos no âmbi
to do programa especial do'
Finame, para compra de máqui
nas e equipamentos, prazo de

cinco anos e até 12 meses de
carência. Também poderão ser

concedidos financiamentos à

empresas namodalidade de ope

rações indiretas.

....

Embora em esealapara consumo doméstico, no Vale do Itapoéü a criação deporcos é comum

A Revista Momento

Legislative, daUniãoPariamen
tar Interestadual, dá especial
destaque para o assunto que é

,

de Interesse da economia
catarinense e, especialmente,
jaraguaense.

Malha asiática
Uma camiseta chinesa está

aparecendo no mercado hete
rodoxo por um preço pelame
tadedaproduzidapelos empre
sários brasileiros e já estámo
bilizando trabalhadores e em

presários, que vêem umaame

açaao setor pelaconcorrência
desleal desses produtos. A
Abravest - entidade nacional
do vestuário - tranqüiliza os

fabricantes, dizendo que ainda
é pequena, mas o suficiente

parapreocupar, pois, acamise
ta chega ao Brasil custando de
40 a 80 cents de dólar, enquan
to queaqui o preço deprodução
podeatingir 1 dólar e, navenda,
chegaatéa 6 dólares. O propri
etário da Noção Confecções,
uma empresa paulista de mé-

. dio porte, destaca a questão
tributária-com uma das mais

importantesnahora de pensar
nacompeäçãodosprodutos im
portados: "Todos sabemos que
os produtos brasileiros são
bitributados. Da origem até

chegarao consumidor, elepas
sa por inúmeros tributos que
tornam inviável seu preço em

relação aalgunsimportados",
dizMikhael ReneAndria.

Medidas alertadoras
O "Sindi-Têxtil", de S.

Catarinajá encaminhou expe
diente ao governo federal,
alertando para a concorrência
desleal _das camisetas chine
sas. "Nãotemosaindanenhum
caso de importação significati-

.

va para iniciai uma investiga
,

ção,mas precisamos estaraler
tas sobre as grandes remessas
para o preço do produto, para
não sermos surpreendidos por
práticadedumping", esclarece
Ulrich Kun. Casosjá acontece
ramdesde 1992,comfiosimpor

. tadosdaCoréiaePaquistão,mas
quese conseguiu controlar, com
sobretaxaprovisóriade34%para
tecidos artificiais e sintéticos da
Coréiado SlJ)..
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NO CAMPO

Trabalho duro na
luta pelo pão de
cada dia na mesa

REDEGLOBO

CAlUDS·... [li)
DRU\'V\r\O.ND
,00 Ar IDHADE

06:30 - Encontro com a Vida
06:35 - Telecurso

07:00 - Bom Dia Brasil

07:30 - Bom Dia Santa Catarina
08:00 - TV Colosso
11 :45 - Jomal do Almoço
12:30 - Globo Esporte
12:,,0 - Rede Regional de Noticias

13:00 -; Jornal Hoje
1·3:25 - Vale a pena ver de novo.

- Rainha da Sucata

14:28 - Fique por dentro

14:30 -Sessão da Tarde -·A cego
nha não pode esperar"
16:25 - Sessão Aventura
16:55 - Os Trapalhões
17:28 - Fique por dentro

17:30 - Escolinha do Professor

Raimundo

18:00 - Sonho .Meu

18:50 - Olho no Olho.

19:45 - RBS Noticias
20:00 - Jornal Nacional

20:30 - Fera Ferida

21:30 - Você Decide

22:30 - Festivaide Verão ·0

Nimitz Volta do Inferno·
00:30 - Jornal da Globo
01:00 .,_ Jornal da RBS

01:30 - Classe A - ·Memórias·

Para quem tem todo o con

forto da cidade, é bom saber que
no interior de Jaraguá do Sul e do
Vale do Itapocu, centenas de
famílias ainda enfrentam traba
lho duro, a semana inteira, para
sobreviverem num país. onde a

'agricultura, exceção dos gran
des latifúndios,ainda não temuma

política definida de apoio, Estas
pequenas propriedades são

exemplos personificados das
enormes barreiras enfrentadas

pelos primeiros imigrantes esta
belecidos na região, em sua sub
sistência, Poderiam, se apoia
dos, estar engrossando signifi
cativamente a produção na

agropecuária brasileira, levando
alimentos bem mais baratos à
mesa de todos. Se há heróis das

guerras, há heróis como eles

também, anônimos, Crianças,
jovens e velhos que

. ainda acre

ditam num amanhã um pouco
melhor. Um rosto anônimo, na batalha pela vida

- !

.,

-----OSE
Fazendeiro do Ar
Novos Poemas

A Editora Record está

relançandomais um volume de

poemas de Cor/osDrummond
deAndrade - "José - Fazendei
ro do Ar-Novos Poemas". O
volume reúne três livros de

Drummond. lançados em 1942,
1948 e 1954, respectivamente.
Novos Poemas, cujo primeiro
poema é a "Canção Amiga",
que tanto sucessofez na voz de
MiltonNascimento, mostra um
poetapreocupado com o sofri
memo do povo espanhol na
gllen'a civile triste com omar

tírio do poeta Garcia Lorca.
Em Fazendeiro do Ar,
Drummond homenageia
Américo Facô, Jorge Lima, o
neto de Luis Maurício, e um

omortemporão, no qualderra-
.

pa na "curva perigosa dos

cinquenta". Um dos poemas
maisconhecidosdeDrummond
dá título ao livro José, que
reúnepoemasdedicadosaEmil
Farhat, alto Maria Carpeaux
eRodrigoM.F. deAndrade.Ao
Iodo, são 44 poemas que per
mitem uma apreciação da evo
lução da obra do autor, nosso
poetamaispopular. (A venda·
n, Livraria e Papelaria
Grlffipel.Jaraguá doSul).

REDEBANDEIRANTES

06:45 - Mistérios da Fé

07:00 - Realidade Rural

07:30 - Despertar da Fé

08:00 - Dia a Dia
10:30 - Cozinha Maravilhosa da

Ofélia

10:56 - Vamos falar com Deus

11:00 - Flash - Edição da Manhã

12:00 - Acontece

1.2:30 - Esporte Total

13:30 - Sessão Livre -

•A caça
aos fantasmas"

15:15 - Programa Silvia Poppovic
17; 15 - Supermàrl<et
17:45 - Faixa Especial do EspOrte
18:30 - Jórnal Barriga Verde
19: 15 - Jornal Bandeirantes
.20:00 - National Geografic
20:30 - Faixa Nobre do Esporte
·22:30 - Cinemax - ·Olhos de Tigre·
00:30 - Jornal da 'Noite

.

01:00 - Flash

02:00 - Information

02:30 - Vamos. falar com Deus
•Alterações não comunicadas são
de responsabilidade das emisso

ras..

A VIAGEM

Globo estréia nova novela no dia 11
o primeiro produto novo da

Rede Globo, em 1994, vai ao ar
na próxima segunda-feira, dia
11. Para "variar", uma novela,
antesdo Jornal Nacional, gêne
ro que tem sido o carro-chefe da
emissora em termos de audiên
cia. "A Viagem", com direção
do WolfMaia, é uma versão do
quejáfoiexibidopelaextintaTV
Tupi, em 1975, substituindo a

paranorrnalidade de "Olho no

Olho" pelo tema de reencarna

ção.
Para omês demaio, 16, está

prevista a estréia de

"Tropicaliente", novela que vai
ocupar a faixa das 18 horas e

cujas gravações já começaram
nas cidades de Fortaleza e Rio
de Janeiro. O que ainda não se

sabe é o que aGlobovai colocar
no ar para substituir "Fera Feri
da" após a Copa do Mundo.

Sobre ·"A Viagem", o que se

sabe é que a trama de Ivani
Ribeiro enfoca amorte na ótica

dos espiritualistas.

Cristiane Torloni faz o papel
deDiná, umamulher instável às
turras com seu marido Téo

(MaurícioMattar). Diná é irmã
de Alexandre (Guilherme Fon

tes), um marginal que se suicida
e depois volta para se vingar.

-

ÁRJES-21/3a2014 -Cuidepara
que suas palavras sejam refle
XOs 00 seu enh.!siasmo. Se per
cebe que o resultado destas é
CQmpIetamente oonttárió a seus

fteresses, reveja sua posição e
mantenha-se discretamente 'à
Illargem por algum tempo.

CÂNCER - 21/6 a 21/7 - Pode
ser que os acontecimentos es

tejam . precipitando-se e que
você. queira parar tudo para
reconsiderar e sentir-se um

- pouco mais seguro .. Deixe que o
temortomecontà,mas não tome
decisões baseadas neste..

GÉMEOS-21/5a20/6-Mesmo
que você não ganhe nada direta
mente com tudoo que está acon- .

tecendo, saiba que a proteção
quê pode brindar às pessoas com
que se relaciona já o faz ganhaF
a posição de amigo. Que não é
uma posição qualquer.

LEÂO - 22/7 a 22/8 - Se voc6e
consegue perceber bem quais
os erros que conduzem à frus

tração, queira então comunicá
los duma forma que possam
ser bem recebidos. Porque cri
ticar duramente cria resistênci
as e agrava os problemas.

TOURO - 21/4 a 20/5 - Por
vezes, a sua obStinação dá muito
certo. Agxa, por exemplo, have
rá demanterse firmemente ligado
aos &!\JS sentimentos oculos, e
estes certamenté poderão mani
festar-se tomando sua vida mais
estável e gostosa.

VIRGEM - 23/8 a 22/9 -Não é
você quem está ganhando com
tudo o que acontece, mas isto
não é argumento para frustra
se. Celebre o sucesso de ou

trem como se fosse o seu.

Assim você aprende a lidar
com a inveja que lhe perturba.

LIBRA - 23/9 a 22/10 - Você
nllo está a mercê dos acon
tecimentos nem e um náu
frago num �undo solitário e

c�eio de terríveis perigos.
Ficar nesta posição agrava
prOblemas que poderiam
SOlucionar-se com leve sor
riso e com disposição:

CAPRICÓRNIO-22112a20/1-
Use a sua percepção críti
ca para melhorar a sua re

alidade e não para rasgá-Ia
como se faz com uma corti
na velha. Se a sua intenção
é melhorar- o mundo, então
você precisa ir além do pro
cesso destrutivo.

AQI:JÁRIO-21/1 a 19/2-Acer
teza de suas opiniões e pontos
de vista podem tornar-se agres
sivos num dia como este. E a

agressividade não ajudará nin

guém, nem mesmo a você.

regule seu nervosismo e veja
se pode ficar um pouco mais
doce.

PEIXES - 20/2 a 20/3 - Se as

pessoas lhe cobram um

apostura mais sena e

Circunspecta, .Iembre-Ihes que
ficar de carranca fechada não

implica em estar sendo sério. O
sorriso estampado no rosto é
sinal de que você percebe o

välor adequado da vida.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12 -

Evite mudar o curso duma boa
comunicação só porque per
cebe que receberá uma peda
ço menor do bolo. As .suas

recompensas virão com mais
lentidão e por isso lhe parecerá
que as outras pessoas o dei
xam para trás.

ESCORPIÃO - 23/1 O a 21/11 -

Seja sensível a todas es

sas pequenas coisas coti
dianas de qualquer maneira
terá de enfrentar. Você não

precisá fazer de cada dia
da sua vida o melhor e mai
or. Alguns dias são peque;
nos e repetitivos.
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MÁQUINA DE LAVAR

ROUPA
Compra-se máquina de lavar

roupaMüller, paga-se atéCR$
50.000,00, tratar rua Afonso

BarteI, 330/fundos, casa 326

MÁQUINA FILMADORA
Vende-se máquina filmadora

Panasonic, PV-810, semi-nova,
apenas US$ 1.200, fone para
contato 73-0111 cl Luis

VENDE-SE COFRE
Vende-se cofre de aço 1.30 de

altura, valor CR$ 100.000,00,
contato clSolange na Tua Cabo
Harry Hadlisch, 296 - fundos

GELADEIRA
Vende-se uma geladeira,
Consul, amarela, em ótimo

estado, tratar fone: 72-3363,
com Denilson

PRECISA-SE
De uma pessoa que trabalhe
durante o dia e possa pernoitar
em uma residência particular,
para cuidar de pessoa idosa.
Contato com Solange na rua

. CaboHarry, 296

I,

VENDE-SE'
1 Video Cassete
Toshiba c/2 cabeças.
Valor 220,00 URV's.
Tratar fone (0473) 71-
0588 cl Marildo.
Obs.: Com Nota e

Manual.

.II!.�.•...•
• Moveis Usados.
• Buzzi •
• ••
• Compra-se •
• Vende-se •

:B 73-0063:

Faça seu negócio
nos classificados

doCORREIO
DO POVO

ir72-3363'

GOL CL 1.6192
Vende-se Gol - CL - 92, bran
co, _

25.000
_ km, impecável.

Valor US$ 9.000. Tratar fone
71-1574 cl Denis

CORREIO DO POVO. .

I Guaramirim - Centro •
. BRASILW76

I..'.•••••• .. Vende-seßrasilia 76, cor Bege,
motor 1.500 - 1 carburador.
Valor CR$ 1.500.000,00, tra
tar 71-1574 cl Denis

Todo mundo

aproveitando
a grande
promoção
de outono

BELINA L 1.8/91
Vende-se Belina L - 1.8/9Is,
verdemetálicocom 22.000km

originais. Único dono, impe
cável, valorUS$ 9.000. Tratar
fone 71-1574 cl Denis

CASA

Compro casa, paga-se até CR$
12.000.000,00, fone para con

tato 71-1444, tratarcom Ivanor

CHÁCARA
Vende-se chácara c/6.000m2,
comcasaalvenaria, 280m2, pis
cina 7 x 5, semi acabada - situ
ada na rua BerthaWeege, 1652
a I km apósa.Malwee. Contato
pelo fone: 76-1315 cl Leonel
Stein

KADETTSL93
Vende-seKadett SL - 93, prata
com 11.000 km, alarme e som

completo. Impecável. Valor

CR$ 13 .000, fone para contato
71-1574 c/Denis

ESCORTL94
Vende-seEscortL 94, dourado
metálico, estado de "O". Valor
US$ 14.500. Tratar fone 71-
1574 cl Denis

JEPP166
Vende-se Jepp/66 totalmente
reformado com motor bala.
Interessados tratar pelo fone:
72-3499

VESI1NDOVOCÊDECORPOlNmRo
GeTÚLIO VARGAS, 55

Comércio de Máquinas de Costura

SUPER PRO.MOÇÃO
Temos osMelhoresPreços eaMaior

Variedade emMáquinas deCostura

NÃOCOMWREANTESDENOSCONSULTAR

EntregamossuaMáquinaemJoinvilleouRegião
Rua Jolnvilte, ]fJ55 - t�71(1 La/au - Fone (fJ4í3) 72-3511 - 7/-0N32 - Jaraguá do Sul> SC

·,..,...._"c� ..'_,_ '"

.

- ���" .... ��- '.'-.-..
'
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Jaraguá do Sul,6 de abril de 1994 CORREIODOPovo-9

Fone' (0473) 71�1117 Rua João ...

Picolli, n° 104
• JarGguQ do Sul - SC

Utpadel - Ilha da Figueira.
=Terreno com 420m2, (14 x 30), na rua:

396 no Loteamento Romana - Vila Nova.
=Terreno com 450m2, na rua Alberto
Bortolini - São Luiz.

o:rTerreno com 495m2, no loteãmento José
Pavanello, lote n° 03 - Ilha da Figueira.
=Prédlo de alvenaria com 210m2 (conten
do 2 salas comerciais e 1 apartamento), na
rua: Rio de Janeiro (próximo a Ponte do

Grubba) - na Jorge Czerniewiczs

JOINVILLE/CEN
TRO - Apto. cl

202,OOm' - Ed. Presi
dente, frente ao Colé

gio Santos Anjos - ao

lado da Catedral (pos
sibilidadedetroca com

800,0001', situado a
40,00metros darua
Roberto Ziemarm -

Preç06.000URV's.

Residencial maguilu -

ruaProcópioGomes de
- apto. ci 2 quartos 2·
andar - Preço 8.500

URV'S, e assumir fl-

- Casa em alvenaria
semi-acabada (pro
jeto-l60 01') em ter

reno c/ 46lm', situ
ado na rua Paraná.

Preço23milURV's.
..

VILA LALAU -

PróximoaMarisol

Apto. cl 3 quartos
(1 suíte) - com

115,0001' (prédio
novo) - Preço 22.5
mil URV's.

- Terreno cl 450,OOm2,
edificado com casa em

alvenaria medindo aprox.
140m2, sito rua João
FllIIIZIIer nO 6ó6 - Preço
25milURVs.

ria com aprox. 77,00
m', mobiliada,
edificadaemterrenode
3l2,OOm'. Pre",,20mil
URV's.

FIGUEIRA - L0-
tes de tamanhos e

preços diversos.

o:r Casa de amadeira com 90m2, terreno
com 652,50m2, (15 x 43,50) - Na rua:

Brusque lateral da rua: 25 de Julho - Vila
Nova.

o:r Casa de alvenaria 420m2, (sem acaba

mente). e terreno, na rua: 338 - Gustavo
Bruch -lateral da rua João Doubrawa - Tifa
da Pólvora.

o:rCasa alvenaria (inacabada), com 106m2,
terreno com 319m2, (16:30x19,50), na rua:
588 - próximo ao Vierense - Vila Lalau.

er Casa mista com 120m2, terreno com

462m2, (14 x 33), na rua Campo Alegre -

próximo ao Bar do Mano - Ilha da Figueira.
o:rCasa mista com 120m2, terreno com

350m2, na rua:' Friederich W. Sonnenhold
- Vila Lalau.
o:r Apartamento com 85m2, com 2 quartos
(com parte financiada) - Ed. Eldorado.
o:rApartamento com 134m2, no 1 ° andar -

Ed. Argos.
o:rTerreno com 726m2, na rua: José
Pavanello (esquina), no Loteamento

CENTRO - apto. cl
193,oom'/Ed. Carva
lho - Suite, 2 qtos.,
BWC, 3 salas, lavabo,
demaisdependencias e
garagem. Preço 65 mil
URV's.

AMIZADE - Ter
reno/área com

19.000,OOm' - Pre

ço 35 mil URV's

esquina. na rua

Procópio Gomes (em
frente ao Ed. Isabela),
medindo 1.050,OOm'.
Preço: 80mil URV's-

VILA LALAU - Terreno
cl 456,7510', edificado cl
prédioem a1venaria(2 pa
vimentos) medindo
140,OOm' e uma casa de

madeira,sitoaruaEmesto
Lesemann nO 130. Preço:
46.000 URv«

CENTRO - Apto.
grandelEd. Jaraguá
- Suíte, 2 qtos,
BWC, salas, demais
dependências e ga
ragem - Preço45mil
URV's

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

SESI), medindo
448,OOm' - Preço
55 mil URV's.

VIEIRAS - Rua 601

(JaraguálSclroed<I-), ter
reno de 54Om' esquina
COOl rua 470, edificado
comprédioema1venaria
(2 pavimentos), cl 3 sa

las oomerciaise 3 aptos.
Preço: l44miIURV's.

GUARAMIRIM - CENTRO - Rua 28 de

AgostolNo Prédio do Besc. Apartamento cl
156m' (suíte, 2 qtos, 2 salas conjugadas,

cozinha, área de serviço e garagem) - Preço:
Entrada de 300/0, mais fmanciamento 20

meses direto com a construtora,

CENTRO! RUA PROCÓPIO GOMES
Terreno de esquina, (15 X 70), com

(050,0001' (em frente ao Ed. Isabela) - Preço:
.'

80 mil URV's aceita carro ou imóvel de
menor valor como parte de pagamento.

no na rua José
Emmendoerfer es

quina ao lado da
Ind, de Quadros 3
Américas - Preço 15,
mil URV's.

Terreno com

645,0001' - Preço
8.5 mil URV's

AMIZADE

Apto. cl 3 e 2

quartos - Entra
da e assumir
financ. junto a

CEF.

Terrenocom área
de aprox.
600,00m2 próxi
mo a (Indumak)
- Preço 6.000
URV's.

w
CI:
U

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 285 ::,,' ,,:': ',"': ,- ""
- (0473) 72·2679 e 72·3139 :

I

(� ,4,\ r 4\
s-: oO .':.:,c..:..1o ,�,.!

. L.
'o.

Pessoas bem informadas-são pessoas bem sucedidas
CORREIODO POVO� informação com

I II
alvenaria, cl aprox.
160,00m', 4 quartos,
situadt na rua Exp,
Antônio Carlos

Ferreira, 745. Preço
USS 35 mil.

Jornal

CORREIO DO POVO

Fj{ANOS
dVJ1!�

Casa emalv., c/aprox.
200m' em terreno cl

soo.ooe« (Em frente
ao Açougue Bylaardt e
Ind. Textil Sta.

VILA LALAU - Casa de alvenaria, medindo
aprox, 250,0001', toda murada, com cerca de

ferro batido, localizada bem próximo a

Marisol, na Rua Germano Marquardt n? 170 -

Preço: 50.000 URV's

CENTRO - Apto. no Ed. Dennis, em
transversal a ma José Emmendoerfer,
próximo Ind. Quadros 3 Américas, cl
2 qtos. Preço 13 mil URV's s/entrada

mais finac, CEF.

renoc/aproximada
mente 3.60001',
próximoaoColégio
HolandoGonçalves
- Preço 16.000
URV's.

I
CENlRO - Rua José
Ernm:ndocrfer - Exce

lette lctecl450,()(Xn2(l5
x 30), (lÓxirnoaoAtelier
da Ind de Quadros 3

Américas). Preços 10,5
milURVs.

credibilidade .

.A.ssinat:u.ras e anúncios.
Fone: 72-3363 Fone-Fax: 71-'!'0091
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20/APRÀ 27/APR/94

TARIFA

JOI / HANNOVER / JOI

USD 1.333,00
SAíDA DIA 1St 04/94

TRECHO SAO / HAJ DIRETO �
CONSULTE SEU AGENTE VARIG i
........................ �

@VARIGj
----------------------��

COMPRA-VENDA-TROCA

-,

. O único classificado que lhe traz o

retorno com a certeza de obter lacro!!!

Faça o seu classificado pelo telefone !
l\

J
]

______________________------ i

72-3363 e ai é só esperar••• -

.,

DUVIl}AS NA CONTA DE LUZ?
liGUE 120.

120. o r'L'fOll' D' '''fOIlAtAÇÕ'S DA C'L'SC. Santa Catarina
ESTADO DE TRABALHO

___.J
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Jaraguá do Sul, 6 de abril de 1994 CORREIODOPOvo-ll

Casos de Polícia
Udo LeaL

Tá doido sô !

Quempode explicar é omédtcoManuel Thomas
Silveira, que no dia primetro deste mês foi
simplesmente sapateado e mordidopor Waldemar

Lempke. Ele, o médico, levou duas sapatadas no

rosto e umamordida no braço direito. Waldemar

foi parar na psiquiatria do Hospital Jaraguá.

Este mulherada éfogo!
Me perdoem as 'certinhas', mas tem cada uma

que nem Deus acredita. Esteva lá registrado na

DPC, que no dia 30 do mês passado, Margareti
Sueli Deola levou uns supetões de Cintia

Schnatder. quando foi simplesmente buscar suas

roupas onde residia com Cintia, no Ediflcio
Jaraguá.

-

Prejuizos e mais prejuizos....
o Sílvio Luiz Palerma teve um prejuizo, não

digamos, grande, mas razoável. Pois de sua

oficina,
.

na Vila Baependi, foram furtadas duas

bicicletas e um aparelho 2 em 1 da marca CCE. A

policia já tem um suspeito. Então, o espertinho
que levou os objetos do Silvio, é melhor se cuidar,
pois os "home" estão no teu ,-astro.

Te cuida Gerson, a polícia está de 01110 !
Pois é, o tal de Gerson Kuchenbecker não é

mole, Depois de terfurtado um talão de cheques
de ValdecirMartins Biscardo, ainda o ameaçou.

O Valdecir que nào é bobo nem nada, registrou
queixa contra Gerson. Agora é só esperar os

policiais aparecerempara tomar sattsfações, não
é Gerson?

Esta é boa!
Tem certas coisas na vida que não dá para

acreditar. Um tal de João Batista Venância

Pereira, de 32 aninhas e nenhum de vergonha na

cara, hospedou-se no Hotel Barra Velha, na Vila

Lalau, onde com um ar de muito importante.falou
que era representante da EditoraAbril(A polícia
deJaraguá até a data dofechamento desta edição
não .tinha se certificado se ele era mesmo

representante da editora).
Ele veio de Curitiba e estava em Jaraguá há

dois dias, e ontem por volta das 11 horas da

manhã, ele colocou a TV, que estava no seu quarto
dentro de uma caixa e chamou, um táxi, todo belo

e formoso. O dono do hotel, sentindo falta do

aparelho, chamou imediatamente a polícia que

Conseguiu pegar o João em flagrante. Segundo a

delegada Jurema Wolf, "ele se diz casado e

roubou o aparelho, que pretendia vender em

Guaramirim, para comprar passagem de volta à

Capital paranaense, pois estava sem dinheiro".

Dá para acreditar?

ASSASSINOS -FRIOS

baixada santista, quando a mando

deAndréia, O.L.C. matoucom25
facadas cada wn. Em seus depoi
mentos ao delegado Cassio Luiz

Guimarães Nogueira, eles disse
ram que os maus tratos que An

dréia sofria pelo pai, e o impedi
mento do namoro, foram os moti
vos. De acordo com os investiga
dores Wilson Roberto de Lima e

MarceloBarbosadaCruz,Andréia
teria feito sexo oral com seunamo

rado após o crime 'para relaxar'.
No dia seguinte, colocaram os

F1orianópC)1is - ''Não assume a município de Caçador, no Oeste do

: responsabíliOade pelos átõs de vio- Estado.

lênciaqueaPoliciaMilitartemcome- Por causa de uma plantação de

tido no Estado". A acusação é do tomates, os meeiros João Matias e

deputado Vilson Santin (PD centra Antônio Matias se desentenderam

o ex-secretário de Segurança públi- com o proprietário das terras que,

ca, Sidney Pacheco, em resposta a segundo a família, tentava impedir a
wn documento por ele enviado à colheita A mãe dos agricultores,
Assembléia Legislativa sobre o as- Rosa Dias, 72, também foi agredida
sassinato de dois agricultores no com socos e um tiro nas costas,

Universitáriamandamataros

pais para ficar com herança

VIOLÊNCIA

Deputadoacusaex-secretáriodaSSP

Santos -AuniversitäriaAn
dréia Gomes Pereira Amaral, 20,
juntamente com seu namorado

D.L.C,17,foramcondenadosapri
são temporária por terem assassi
nado os

próprios Nomorodo
pais da 10i tl1t1mmoça ,

Antônio 11110911.011
S i I va· â.
Amaral, OI "/�/mos

57, e Deolinda Gomes Pereira

Amaral, 42. O crime aconteceu na

Pai matafilho
e suicida-se em
BeloHorizonte

Belo Horizonte - Um caso

tanto estranho abalou o bairro

São Pedro no final de semana

passado na capital mineira, O

aposentado Justo Maciel, 76,
matou seu filho Humberto dos

Anjos Maciel, 50, e suicidou

se em seg-uidä.

Dúvidas

Os familiares afirmaram que
Humberto sofria de problemas
mentais, e seu pai, que tinha

medo de morrer e deixar ele

naquela situ-ação, não teve

outra saída, sc não assassinar

o filho e se matar.

corpos dentro do carro de An

dréia, um Omega 93, e os levaram
para a periferia da cidade

Suspeitas
A Polícia acredita que o crime

ocorreu por que Andréia queria
ficar com a herança dos pais, que
possuemmais de 50 apartamentos
em Santos.

Caso seja condenada, Andréia
poderá pegar de 12 a 30 anos de

prisão, e O.L.C como é de menor,
terá que ficar 3 anos emum estabe
lecimento educacional.

segundoSantin,pelospoliciais.Dis
se o deputado que no docwnento

de explicações à Assembléia, o ex
secretário não assume qualquer res
ponsabilidade pela violência dos

policiais, alegando que os parla
mentares basearam-se em versões

deturpadas divulgadas pela impren
sa. "Eletemaobrigaçâodeapuraros
fatos", sustenta Santin.

CWIZARD

Inglês - Espanhol -Italiano - Alemão - Francês

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

Brasil e Exterior.
Rua Epitácio Pessoa, 820

Fone 72-3407
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OBJETIVO ALCANÇADO

Jal'aguá do Sul, 6' de-abril de 1994

.' ".
. 1

Abebeanos reuniram-separa disputar o.Jecé
J araguá do Sul- Realizada

entre os dias 3,1 de março a 2 de

abril, aXXIVJeca (JornadaEspor
tivaCatarinensedasAABB's), com
mais de 2 mil atletas disputando as

21'modalidades. Segundo {) coor

denador geral do'evento, Antô
n i .o

Carlos

Fagundes,
,Hoobjeti
vo foi al-

1911". ti.
111'11',1.
.6/.,.btlllSc a n -

çado,
a

união
de todos' os participantes"
Fagundes também destaca a

.classificação de Jaraguá
do Sul, que ficou em 50 lugar.
"Foi um resultado ótimo, onde

I'tIlllllldtlS

Classificação final

1 ° - Blumenau
2° - Florianópolis
3° - Joinville
4° - Chapec6
5° - Jaraguá do Sul
6° - Videira

Joaçaba
Criciúma

9° - Ibirama
ioo -'Silo Bento do Sul

Mafra
Caçador

130 - Tubarão
14° - Rio do Sul

Dionísio Cerqueira
Silo Miguel d'Oeste
Brusque

18° - Pomerode
1� - Itaiópolis

Capinlal
Curitibanos

106 pontos
86 pontos
79 pontes,
63 pontos
45 pontos
32 pontos
32 pontos
32 pontos
14ponios
i3 pontos
13 pontos
13 pontos
10 pontos
8 pontos
8 pontos
8 pontos
8 pontos
5 pontos
3 pontos
3 pontos
3 pontos

os abebeanos jaraguaenses de
monstraram muita força de CON

junto, não só para obter os

pontos, mas para promover o es

petáculo", disse.
O grande campeão geral' foi a

equipe de Blumenau, que marcou

106 pontos no total, conquistando'
cinco troféus nas seguintes moda
lidades de basquete masculino,
voleibol masculino, rústica mas

culino, bocha ,e natação masculi
na.

Para 1995, quando a JECA co

memora o jubileu deprata (XXV
Jornada), que será realizada em

Blumenau, Fagundes espera que
também haja o mesmo espírito de

alegria, fraternidade e coleguismo
entre todos os envolvidos no even-
to. Momento da abertura do Jeca, onde atletas jaraguaenses hastearam a bandeira oUmpjca

Blumenau é campeão no geral
Com 280 pessoas integrando a

delega'i-ão blumenauense, sendo
150 atletas, a cidade conquistouo
troféude campeão geral da compe
tição, conseguindõ cinco troféus
de primeiro lugar. A delegação de

Florianópoliscom350pessoas,180
atletas, ficou com a segunda posi
ção no geral, com quatro primeiros
lugares nas modalidades de Tênis
de Mesa feminino, Natação femi
nina, Dominó ,e Futebol Sete.
Joinville conquistou a terceira po
sição com três toféus, 'Voleibol

Feminino, Tênis de Campot-ôü)e
Rústica, feminina. A delegaçào foi

. Composta por 4QO pessoas, embo-
.

Resultados Finais XXIV JECA

Basquete Mastullno
.

1° - Blumenau
2° - Jaraguá do Sul
3° - Tubario
4° - Joinville
BolA0
1°- S.lo Bento do Sul

2°-Chapcéó
3° - Blumeneu
4° - ltaiópolis
General
la _ Videira
2° - Rio do Sul
3° - Pomerode
4° - Criciúma

T�nll de Campo (+ 30)
l° -Chapecó
2°_ Videira
3° - Joinville
4° - Brusque
Tênis de mesa feminino
1° - F;lorianópolis
2° - Chapecó

.

)0 _ Blumenau

.4° - Joinville
Voleibol maStulino
1° - Blumeneu
2°'- Crioiúma
3° - Florianôpolis
4° - Jaraguá do Sul

NataçAo feminina
1° - Florianópolis
2° - Joaçeba
3° - Blumenau
4° - Joinville

•

Rústilla maKulina
l° - Blumenau
2° - Joinville
3° - Jaraguá do Sul
4° - Florianópolis
Becha
I ° � Blumenau
2° - Joaçába
3° - Criciúma
4° - Capinzal
Dominó
1° - Florianópolis
2° - Jaraguá do Sul
3° - Joinville

. 4° - Ibirama
Futebol SE-te
1° - Florianópolis

ra somente 150 disputaram os jo
gos.

Jaraguá do Sul teve um bom

quinto lugar na classificação geral,
conquistando um troféu de primei
ro lugar na modalidade Tiro Rei,
que teve como representante 'o

prefeito de Schroeder Hilmar
Rubens Hertel. Obteve os segun
dos lugares nas seguintes modali
dades: basquete masculino,
dominó e voleibol feminino.

Jaraguá ficou em terceiro nas mo

dalidades rústlcà masculino, fute-. .

bol sete e truco. rústica feminina
e voleibol masculino ficou em

quarto' lugar.

Equipe blumenauensefestejou o Utu/» de campeã geral com muita akgria

2° - São Miguel D'Qeste
3° -.Jaraguá do Sui
4° -Chapecó
Tênis de tampo (-30)
1° - Joinville
29 - Dionísio Cerqueira
3°' - Brusque
4° - Videira
Tênis de mesamllltulinos
l° -Chapecó
2° - Joinville
3° - Florianópolis
4° - Blumenau
Xadrez
1°-Mafra
2° -lbirama

jO-Chapecó
4° - Floriaitópolis
Nataçãomllltuilna
1° - Blumenau
2° - Florianópolis
3° - Joinville
4° - Joaçaba
Rústlta feminina
1° - Joinville
2° - Bluménau
3° - Florianópolis
4° - Jaraguá do Sul
Trueo :

.

1 ° - Criciúma
2° - Videira

_
3° - Jaraguá do Sul
4° - Ibirama
Fut Sal
l° - Joaçaba
2° - Chapecó
3° - Florianópolis
4° - Curitibanos
Tiro rei
1 ° - Jaraguá do Sul
Rei: Hilmar Rubens Hertel
Voleibol feminino
10-Joinville .

2° - Jaraguá do Sul
3° - Tubarão
4° - Blumenau
Sãnuca
l° - Caçador
2° - Blumenau
3° - Chapecó
4° - Criciúma
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