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Projeto dá
Camaraaprova contasdeZImmermann ACTSgarant n

sobre salártJ.f""terando artigos da lei que Projeto de lei enviado à rl:- _.criou o Instituto de '"2; .,

mara de Vereadores pela P.W:i� ,Seguridade dos Funcioná- -feitura de Jaraguá do Sul pre-
.-

rios Públicos Municipais. de rezulari
.

.�_ten e regu anzar a Sltuaçàof,�O Issem, agora em junho, l03professoresACTSnaq
vai arrecadarCR$ 133mi-tão salarial. Issoporque, e
lhôes. l?ági.na 3 " ra cumpram a-:mesma jorl\�

de trabalho e funções idênticas
aos efetivos, recebem bem 'me-

nos. Peloprojeto eles serão con
tratadospelo regime estatutário
com estabilidade garantida até

dezembro. Página 4
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Em sua última sessão
ordinária antes do recesso

parlamentardejulho, aCâ
mara de Vereadores de
Guaramirim aprovou as

contas do ex-prefeito An
tonio Carlos Zirnrriermann

� ,�

I'

II A GER4ÇÃO
DAMALHA

Seguro
Investir
'Vida
Nacional.
Após 10 anos,
vocêrecebe
em vida tudo
o que investlu,
corrigido.
E ainda tem a

maiorcobertura
domercado.

Aberturaontem
C V

Com. 2.595,95 2.596,00
Tor. 2.520,00 2.580,00
Ontem-regional
Par. 2.570,00 2.670,00

CR$ 2.647,03 (dia 28/6) As cadernetas de
A LWoJ: deI"depamr poupança com
setembro o salário aniversário ontem,
mínimopassará a valer 28, tiveram um

US$ 70 rendimento de

45,8757%.

Novembro· CRS 15.021,00
Dezembro- ,CR$18.759,00
Jaaeíre- CRS 32.882,00
Fev�reiro· CR$ 42.829,00,
Mínimo flm- 64,79 URV's

___ '_��oc"íAI ::
� IXA P '" -

7 .... 0:\.�i9 LA.. - �ULTURAi> i, .

C"I)llCA('AO I:. C '. '3 Ae-
,) I')� r.'

,

'\'rA(' o.' ,.

�L:CI'<o " . r'"
. (�EO(·'I:)ETAI'<o.L·"I ,,,r...

I')A" ;:)0 .'<0 o

I PALACIO � o

I
'l'r

FLOR IANOPOI....��

referentes ao exercício de
1992. Segundo opresiden
tedacomissãodef'inanças
eOrçamento, vereador Ivo
Rangueti, as irregularida-

. des apontadas em relató
rio do Tribunal de Contas

r .

doEstado sãoperfeitamen
te corrigíveis, não impli
cando em ônus para o erá

riopúbliço. EmJaraguádo
Sul a Câmara de Vereado-
res aprovou, em pnmeira
votação, projeto de lei al-

'."
-

Traficante preso
com 49gramas de

cocaína e revólver,
Vilson Schmitz, 25, desocu
pado,moradordaruaJoinville
em Jaraguá do Sul, foi preso
pela polícia no município de
Schroeder portando 49 gra--·
mas de cocaína e um revólver
calibre 38. Segundo o delega-
do José Carlos Rossato, o tra-

E ficante teria ido àquele muni
. mbora alertados com frequência ção vigente. Oprincipalproblema refe- cípio para vender a droga. A

pelo serviço de Vigilância Sanitária da re-se a
_

absoluta falta de higiene nos. polícia suspeita que o veículo
secretaria municipal de Saúde, 'àgran- ambientes onde os alimentos são. mani- utilizado' por Schmitz, um

demaioria dos abatedouros de .Jaraguá
-

pulados, o que pode ocasionar doen-: Escort XR3 seja roubado.
do Sulconttnua infringindo a legisla- ças. Página 4

'
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Embaixo da mesa, o cilo aguarda paciente o momentopara 'mastigar umpedaço de carne

FONE (0473)78-3200

FAX (0413) 78-0304

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EDITORIAL

Está difícil mudar
o fim da revisão constitucional, 9l!e.se encer-"--'estabíli4ção do valor da moeda, para a retoma

rou sem que fosse votada iiíiià emenda sequer de ; da do crescimento e a modernização da econo

importância para.os-destinós do país, represen- mi�LSem:reformasqueviabilizemoajusteestm
tou uma grande frustração para aqueles que tural do setor público, o Plano Real não é um

esperavam pelas reformas modernizadoras. O programa de estabilização, porque lhe falta um

CongressoNacionaldemostrou queos interesses ingrediente essencial à preservação do valor da
da corporação coincidem com os daqueles gru- moeda: o-equilíbrio do Tesouro a médio e longo
pos que se beneficiam do "status quo" e se prazos. Isso não quer dizer que o mesmo não

opuseram as mudanças, e se sobrepõem aos da possa derrubar, de forma significativa a taxa

sociedade. Reuzir o poder da burocracia e das inflacionária durante alguns meses. Apenas a

estatais significa diminuir o poder dos políticos estabilidade será temporária, como temporário é

de nomear seus "afilhados" para cargos públi- o ajuste fiscal.
coso A convocação de uma constituinte exclusiva,

Pouco importa para eles que a redução do' contudo, pode não se revelar viável politicamen
Estado permita aumentar a eficiência da econo- te, pois o atual Congresso não parece ter visão

mia, beneficiando a população, especialmente a suficiente para aprovar medida dessa magnitú="
de rendamais baixa, que depende exclusivamen- de, que exige grandeza e patriotismo não de
te de serviços públicos. . monstrados durante a revisão. Isso exigirá que

Como diz o ditado, "não adianta chorar sobre os esforços daqueles que desejam as reformas se

o leite derramado". Não adianta mais ficar la- concentrem na eleição de candidatos que lamen
.
mentando a falta de sensibilidade e patriotismo tavelmente não foram feitas. A revisão morreu.
do Congresso. É preciso buscar alternativas Viva a reforma cosntitucional, com constituinte

para realizar as reformas indispensáveis para a exclusiva ou pelo futuro Congresso.

"O maislongo dos dias"
* José Castilho Pinto

No dia 6 de junho último co- pio, uma açãodiversionistajáque alguns números: - 5·.340 embar->
memorou-se .: em Paris e para eles a invasão aliada viria cações inclusive navios de guerra
Normandia o cínqüentenário do através do Pas de Calais que era o e de transporte conduzindo da
DiaD, "Omais longo dos dias", e trecho mais curto, no Canal da base na Inglaterra para o conti
que foi o do desembarque das Mancha, separando a Inglaterra nerite 3.100.000 combatentes e

Forças Aliadas no reduto guerrei- do continente europeu. Mais tar- milhões emilhões de toneladas de
ro da Alemariha nazista na Euro- de, aindaacreditando noblefe dos equipamentosbélicos; 16.000 tan-

-

pa, .sole- aliadosmas j;j;aí lutando'em duas quese outrosveículosblindados e
ni d ade SttgIIIItIo frentes '3� da Normandia, e a da .

anfíbios de guerra; 11.200 aviões
que con- Rússia sendoquenesta enfrentan-

- de combate e de-traasperte.
.toucoma .,.,.. . do enormes difictddades�Visto'a, '.

. AOperaçãoOrverlordpela sua
presença , ..

-

=: _.

. �

- decidida, resistência "TUSsa; não. erganização e gigantesco poten-
de vários •.,,;, �. restou aosnazistaaoutra :il�rila- . .cíat de fogo de ferre e destruição
Ch e fes

.

. ,��'_;,Il '.' .

. tiva senão o fecÍló;cónuouado.até ; foi, o principal marco da vit6ri�'
-

)i� ßSta:' '.M..,JlI/ -

,/ .. ' quese isolara�deöti.Q-C:i�·pr6pria aliadana.Segunda Grande Guer-
öQin,clu·· " ' -, "'.. -;'A!le.manha i .. o'ilZe:)Ues��'d�pois, .

ra Mundíal.queacabou com o

siv.e Mi·.GIintQI\ ,p�eSid�nté·dõs' .' em maio. 'de' 1945,.; capitularam regímenazista alemão-e tf sonho
USA,cR:aínha :EHza�thJt! dâ ln-'

.

ineóndicionalmente. E para ter-. megalomaníaco de Adolf Hitler
.

.glaterra etc. Esse "desembarque -
. mos-uma idéia da grandiosidade sobre o "Reich DeMil Anos",

'em cinco praias da Normandia dessefeitomilitaraliadointitulado
pareceu aos alemães, em prinoí- '.Operação Orverlord vamos citar * Jornalista

EugênjoVic:tõrSçhmäckel .

. .:,
..
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Reminiscências
o Jaraguá de 1966

Esta vista panorâmica que apa- querdo as então modernas constru-
rece ai à baixo foi feita pelo Foto ções da JaraguáFabril S/A.
Loss.numtempoemque Jaraguädo Entre a clareira observa-se a re-

Sul se modernizava e as empresas sidênciado sr. ErnstBendhack e, ao
ampliavemassuasindústiras.Ccmc lado as recem construídas instala-
faltassemCartões postais paramos- ções da torrefação de café do indus-
trar Ir mudança do quadro urbano, trial Egon Sasse, que se erguiam já
fotografias de vistas panorâmicas no terreno antes pertencentes aos

eramreprcduzidasemgrandequan- herdeiros de Czerniewicz e onde o
tidade para atender a demanda. Sport Club Gennaniaconstruía a

O Jaraguá de 1966 apresentava- sua séde esportiva que acabou fe-
se assim, com grandes claros ainda, chada com a segunda Guerra Mun-
mas que iam sendo paulatinamente dial, mas que serviu de local para
ocupadas por construções demora- uma grande Exposição
dias e de instalações industriais, Intermunicipal de Agricultura, In-
que saiam do estágio de fabriquetas dústria e Profissões ("Jaraguá" , ed.
para adotar a postura de uma em- 144) que, pela sua grandiosidade
presa estruturada. foi localizada em três locais dife-

Amäquinafotcgräfícafoiposta- rentes (uma na Socied. Atiradores
da no morro doHospital eMatemi- "Jaraguá"),

.

dade "Jaraguá" para registrar uma Falando como empresárioEgon
:

parte da cidade, onde sobressaem Sasse, na intenção de situar o ano

as torres da Igreja Evangélica em que a foto foi feita, ele lembra

Luterana, ein primeiro plano e, na quepartedasterrasfonnavamante-
mesma linha, mais acima a Igreja' rionnente o estádio de futebol do
de São Sebastião, a antiga "Santa Clube Atlético Baependí onde se

Emília", porém já modificada no realizaraminesquecíveisencontros
estilo gótico em que inicialmente locais, regionais e estaduais, reve-

.

foi concebidapelo arquiteto, no iní- lando grandes craques do futebol
cio do século, catarinense, com a participação
A larga via pública que aparece' marcantedajuventudejaraguaense,

no primeiro plano é hoje a Rua 14, Lembra ainda Sasse ea fotomostra
- nominada de Jorge Czerniewicz, que atràsde sua indústria existiam
bairro do mesmo nome, mas já se plantações de cana, milho e aipim.
chamoudedr.AbdonBaptista,quan- Acompanhando a via pública
dooTen.LeônidasHerbsterretirou constata-se a construção de Victor
esta denominação da via pública, Gaulke, onde ainda hojeNorberto -

no sentido sul-norte que hoje é a o famoso goleiro baependiano
RuaZ, consagrada ao proclamador "Mono" tem atividades de bar. Um

da. República, Marechal Deodoro pouco adiante, entre o arvoredo a

da Fonseca. Partedelajáfoiconhe- casa de José Albus e wn pouco
cida por EngO Frederico Bruestlein adiante a residência de estilo do sr.

e inicialmente se chamou de Estra- Augusto Hermes Sclunidt. Defron-
da Itapocu-Hansa, porque era aúni- te daquela casa ainda se vê a lagoa
ca via que conduziä à Hansa do Czemiewicz, que foi palco de
Humboldt.Bemnocantínhodojado intermináveis discussões, que de-

direito, entre arvoredo, uma coas- veria enfeitar um passeio público e

truçãodealvenaria que era-destina- , acabou aterrado e .hoje mostra três
da a. moradia do médico Georg . grandes pilastras, aguardando a

. Richter, 110 pé do então Hospital . -construção da casa da.cultura. Ao
Jaraguá, do começo 'da década de- . .ladôdalagoaaentigecasade.Geörg
trinta, mas que também serviu.dê ..

'

Czerni�wicz: construída em i 913,
moradia, posterionnente, aoadvp-

- declarada de utilidadej públiea
gado A,rqu4nedes ])an!á:s .e, com •., (Decr. 226tll) na adm: Mayer ";
modificações, é hOje a resiqên_cia � �Schnioõket: que,interes�s,lgrÍoia:.· ,.

da -venéranda sra. Vva. �la· .' ràID, loi;'éndi& e demolida.
Iqmzler Menegotti. No canto es- ' Fritz von Jaraguá - 06/94.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JaraguádoSul,29 dejunho de 1994 POLíTfCfl CORREIODOpovo-3

Retranca
(C.M.)

UNANIMIDADE

Câmara de Guaramirim aprova
contas deAntonioZimmermann

Do calçadão
Embora alguns comerciantes sejam contra a implantação
de um calçadão naMarechal Deodoro - alegam que isso
inibirá as vendas, como se as dezenas de automóveis

estacionados o dia inteiro fossem clientes - a verdade é

que a cidade ganhará um visual moderno. Além disso, os
clientes de verdade terão muito mais segurança para

transitarem de um lado ao outro da rua, mais

tranquilidade para pesquisar preços e qualidade. Para
atraí-los ainda mais basta que os lojistas tenham iniciati

va, com promoções conjuntas. A médio prazo poder-se-á
mudar os hábitos, com resultados seguramente

compensadores.

Secretário de Finanças, Adolar
Jark, pediu licença de trinta

dias. Segundo consta, Jarkanda JaraguádoSul-ACâmara 'rendimentopróprio;rnaridoou membros servidores ativos

umpoucoestressadoporcausa de Vereadores aprovou esta companheiro inválido quenão ou inativos, desde que

daginásticadiáriaaqueéobri- semana emprimeiravotação, receba' benefícios de estáveis.
.

gado para manter em dia as projetodeleidoExecutivoque aposentadoria ou pensão do Expressivo
finanças do município. Com introduz mudanças na lei INSS;ospais,irmãos,menores Segundoodiretor-presidente
certeza, uma boapescaria

é
ex- 1.776/93, quecriouo Instituto de 21 anos ou inválidos. No do Issern, Cláudio Vicente

celente terapia. de Seguridade dos Servidores artigo 10°, garantiu-se a Winter, em valores dejunho, o,

Consulta Municipais-ö Issem.Ao artigo complementação da apo- montante arrecadado nas

Deputado Gilmar Knaesel, re- 4°, porexemplo, acrescentou- sentadoria do, INSS, no caso contribuições dos servidores e
Se aliminar concedidaçontrao presentante na :'4ssg,-ilbléia dó

,se a. letra, "c", o que faculta, de servidores aposentados que prefeituraparao Instituto chega
Processo, d.'e enquadramento dos movimento O C'1('I'E" '",leu p''als. "

, �), lHI , apenas para fins assistenciais, vierem a ser contratados, em à casa dos CR$ 133 milhões
functonários municipais de p pôs através de projeto dero, ' 'J" independentemente de 1 00% aos 3 5 anos e, dos quaisCR$ 30milhões para.

Jaraguàformantida; apre.reilll�, lei, que se faça umplebtscito .

"ra irá até as Ú itimas consultivo em Santa.Catarina inscrição, aos servidores que proporcional aos 30 anos. ' despesas, com, assistência"

consequências em defesa dos dia 15 de novembro. Para.que a vierem _a .ser admitidos e
- Oinciso Ildomesmo artigo 'Também pelo novo projeto,

barnabés. ,Pa!al'ra do secreta- _ população se manifeste se quer .

-

_ -nOIne��s.sobo��gimejuridico .expande a.as�istêncja mé�ic-a"
'

fo��I.acloJ�elo Executivo,� ",
,

rio de Admin istração, Sigma,..,' ölt,hão continuar ccÇJnl 'o ,1ill[lil estat:utan()_eq!I�Jaseencontrem _. par� especialidades que ainda - .seu,an'lgoJ 9, elssemnão terá
- l.!ltch., ",'

- ,w�,téli/a:rederá�i,vó:,':" /,:'>�"\ _

.:» �íw-gozo::_ d� :.ap.9��ntadörlia·, ,�ão.e�stáInemJ��\Já�o�i:",' 'iPa!�,qu,�_ devotvera .;q�antia ,

,

:, ''li l ' '.'�-",', -

'

>i1" >imÍ!.uili ,:'>,;,': ':.;)�tJ:av!és ,de:,:���t:a)n�tituiçãó :,Peloatti�2Q'1"ossegur�d��Q-,::<nfe ,será.. b:an,ead� 'p,elo:,_,
'<:

_ : � anço. _'.,,', Jn4'�,: -.

.

_/ :.�/.:;(. ,':-.. previ4enéi�ria:�fi�jäl,i'��ufqIii, . ·'Is���m:-te:r�o _,gàr,ant,�.d,(],,;'�':>mtm!�íp��UF�teosflró�irtiD.S'. "
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Imundície
A total ausência de higiene na

maioria dos abatedouros de

Jaraguá do Sul é algo de im

pressionante.
.

É na região do

Itapocu, também, inclusivemar
cas bem conhecidas, A prefeitu
ra reluta em fechar os locais,
alegando desemprego, Enquan
to isso, opovo que se dane, sem
seber de onde vem o que come.

Defesa
Ex-prefeito Ivo Konell segue
hoje parq Florianópolis. Vai
contestarpedido de impugnação
à sua candidatura a deputado
feito pelo presidente do PPR

estadual, JoséZeferinoPedrozo.
Konellalegaqueseuserroscomo
prefeito não são passíveis de

, punições.
Bonito'

Todos os at/etas da Fundação
Municipal de Esportes de

Jaraguá doSul recebemhoje, às
9 horas, no ginásio Arthur

Múller, uniformes completos,
para treinos e jogos. Doados

pela Malhas Darpe. São cerca

de trêsmilpeças que passam a

ser o uniforme oficial para os

Joguinhos e Jose,

Até o fim

De rir
Documento da secretaria esta

dual de Saúde atesta que os

purificadoresde águaEuropa e
Ulfer estão dentro dospadrões
exigidos e que podem ser utili
zados onde houver água trata

da. Ouseja, tirao cloro que está
sujando o filtro, Ora, se a água
é tratada, pra que o purifica
dor?

Égrana
Instituto deSeguridade dosSer
vidoresPúblicosMunicipais de
JaraguàdoSularrecada, 'hgora
em junho, CR$ 133 milhões.
Para assistênciamédica e äpo
sentadorias. Éummontante res

peitávelqueprecisa servigiado
'

depertopelosmaiores inferes- .

sados: os servidores contribu- .

tmes.
"

.'

'Descanso Projeto muda artigos dalei original

Guaramirim - Em sua úl
tima sessão ordinária antes do
recesso de julho, a Câmara de
Vereadores deGuaramirimapro
vou a prestação de contas do ex

prefeito Antonio Carlos

Zimmermann, citado peloTribu
nal de
Contas
do Esta

do, jun
tamente

/lill '/'11111
/llIdlldll

dos pelo TCE. Segundo ele, as

restrições apontadas pele Tribu
nal não causaram prejuízos ao

erário público e, em suamaioria,
tangem apenas erros técnicos
contábeis e administrativos per
feitamente sanáveis, Disse o ve

reador que o TC não cita restri

ções com provas documentais,
que possam agredir a Constitui
ção na aplicação dos recursos

públicos.
"Além disso; anteriormente o

Tribunal deixou registrado em

contas aprovadas o dobro de irre
gularidades se comparadas com a

adminístração deAntonio Carlos
Zimmermann", disse Rangueti,
que enumerou e rebateu todas as

observações feitas pelo TC.

Como, por exemplo, a adminis
tração de pessoal sem concurso

público. O vereador entende que
esta é uma prática utilizada até

hoje pelamaioria das prefeituras
respaldadas em lei. Sobre o abas
tecimento de veículos sem a ne-

c o m

Arnaldo
Krug e r 11/111l'1li111
(tesou-
reiro) e Rolf Werner A. Júnior
(contador), como responsávelpor
irregularidades que teriam sido
cometidas durante o exercício de
1992. A aprovação da Câmara se

deu por unanimidade de votos.
A maior defesa do ex-prefeito

foi feita pelo vereador Ivo

Rangueti, presidente da comis
são de Finanças e Orçamento,
que rebateu todos os itens aponta-

SEGURIDADE "

cessária requisição de combustí

vel, Rangueti afirmou que os ca

sos referem-se à ambulância da

prefeitura "em viagens de emer

gência feitas em finais de sema

na" e que, posteriormente, as au
torizações foram preenchidas,

Normal
'

Sobre a assinatura de cheques
em branco, o presidente da co

missão de Finanças e Orçamento
afirmou que tal procedimento se

deu por motivo de viagem do

responsável, "porém, nos cheques
só havia uma assinatura, o que
impedia o saque caso também o

prefeito não os assinasse".
Sobre a ausência de notifica

ção de débitos contra contribuin
tesinadimplentes, overeadorafir
mou que só se considera como

Dívida Ativa o que não é pago
durante o exercício correspon
dente, mas que agora está sendo

procedida a notificação para pos
terior cobrança e, quando for o
caso, execução fiscal.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Abatedouros continuamfora Prefeitura quer igualar

cl
· J\ •

dI' I
,.. salários dosprofessores

as eXIoencIas . a eOIS açao Jaraguá do Sul - Já está na tratados em regime estatutárioÖ Ö Câmara de Vereadores projeto de temporário até 31 de dezembro
lei que objetiva regularizara situ- quando, findo o prazo, serão dis-
ação de 103 professores ACTS pensadosesubstituidospelosefe-
em termos de salários já que es- tivos, Sigmar Lucht disse, ainda,
tes, contratados em caráter tem- que até a próxima sexta-feira, 10

porário, não são remunerados na de julho, a prefeitura deverá di-
mesma proporção que os efetivos vulgar a lista final dos aprovados
embora façam omesmo trabalho. no concurso público. Segundo o

Segundo o secretário de Admi- secretário, após a homologação
nistração, Sigmar Lucht, no con- dos resultados, a prefeitura estu-
curso recentemente promovido dará os setores demaiorpriorida-

.

pela prefeitura não houve inclu- de para, então, iniciar o chamado
são do magistério porque o nú- dos aprovados.
mero de professores ocupando Isso, segundo ele, obedecerá
outras funções que não a regência rigorosamente a dois critérios: o
de classes é suficientepara suprir primeiro deles será o de classifí
as necessidades. Agora, com o cação."Os aprovados já sabem

enquadramento no regime que colocação obtiveram e será
estatutário, o secretário garante esta a ordem de chamàda",.
que todos irão voltar às salas de garantiu.
aula. O segundo critério obedecerá

OsACTS, seoprojetoforapro- àsdisponibilidades financeirasda
custo seria muito menor e, além vado pelo Legislativo, serão con- prefeitura.
disso, a higiene bem maior".

IRREGULARIDADES

J araguá do Sul - Uma

equipe da Fatma, regional de
Jöinville, esteve em Jaràguá esta
semana, fiscalizando o tratamen
to dado pelos abatedouros às so
bras, gorduras e sangue de aves,
bovinos e suínos. Segundo a ge-
rente regi
onal,Nina
Buschler,
afíscaliza

ção se dá

emfunção
. deumpro
jeto de re-

'.11.11.

hilI••••
.lti.
tI.sr/.s

cuperação _

do rio Itapocu cuja carga de

poluentes já começa a preocupar.
Dissequeoquepôdeobservarem
relaçãoàmaioriados abatedouros,

é alarmante.
No total, 27 estabelecimentos

foram vistoriados, dos quais oito
específicos para o abate de aves

(galinhas e marrecos).
HA situa

çãoécrítica", disseNinaBuschler,
acrescentando que apenas um de
les opera com sistemade retenção
de gorduras.

Agora, segundo ela, após o

auto de infração (que ainda não é

multa) os proprietários terão pra
zo de 60 dias para, com orienta

çãotécnica daFatma, providenci
arem os equipamentos exigidos
pela legislação que controla a

poluição de rios.
Sobreas condições dehigiene,

cuja fiscalização compete ao se

tor de vigilância sanitária da pre-

feitura, o secretário lrineu Pasold
disse que dos nove vistoriados

periodicamente pela secretaria de
'Saúde osprodutos podemser con
sumidos com segurança. "Os de

mais, que por falta de fiscais ain
da não alcançamos, não". São

apenas dois. sanitaristas, quatro
fiscais e um veterinário para o

trabalho de fiscalização dos 21

abatedourosque comercializaram,
nomêsdemaioúltimo, 965 bovi
nos e 509 suínos - não há estatís-:
ticas 'sobre aves .

Aidéia, segundo IrineuPasold,
é reunírtodos os proprietários em
tomo de umacooperativa centra
lizando o abate num só local. "O

ACTS

SAÚDE
.

Schroederl recebe uma 'nova

Ambientes de abate estãofora dospadrões exigidos

ambulânciapara atendimento
Schroeder - Desde a semana

passadaomunicipiode Schroeder
já dispõe dos serviços de uma

nova ambulância. O veículo, por
interferência do deputado Udo

Wagner (PPR) foi doado pela se

cretaria estadual de Administra

ção e Justiça. Modelo ltapema,
marca Chevrolet, a ambulância
veio totalmente equipada para
prestação de primeiros socorros e
servirá, também, para o transpor
te de doentes para outros munieí

pios vizinhos já que Schroeder,
até hoje, não dispõe de um hospi-

tal.
O deputadoUdoWagner tam

bém anunciou a liberação de re

cursos financeiros do Estadopara
auxiliar na manutenção dos cor

pos de bombeiros voluntários de

Jaraguá do Sul, Guaramirim e

São Francisco do Sul. O maior

repasse será de CR$
53.063.138,96 para Jaraguá do
Sul, seguindo-se . CR$
15.125.729,58 para São Francis
co do Sul e CRS 10.107.849,48
para Guaramirim, valores corri
gidos pela UFR.

/
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RETOMANDO

Prefeitura vai reiniciar
as obras do pré-escolar

OBRA,

Leitor a,,nrecia'livr,O deSchmõckel ::;:;:!:r.::.�o:::.�:� �=:�se=;';.
r rerida para as donas de casa, a municipal de Bem Estar Social

prefeitura realizou dia 23 último, organizou e sediou, dia22 último,
-na Casa de Apoio à Criança, o segundo encontro anual da
curso de corte e costura, com LBA. O encontro visou a troca

entréga decertificados daprimeira de experiências e a integração
etapa. No total, foram 20 alunas, entre, os municípios sobre-
todas representantes de clubes aspectos pedagógicos e

de mães, custeadas pela administrativos, abrangendo o

municipalidade - US$_ 2_3 por desenvolvimento psicomotor
inscrição; No enc9rramento do ,'- na faixa etária do pré-escolar,
curso houve uma exposição recreação e sistemática do
mostrando peças do vestuário trabalho desenvolvido nas

confeccionadas pelas alunas cuja

G uaramirim - Projetado
com 857 metros quadrados, em
dois pavimentos, o prédio desti
nado a

abrigaro
pré-es
colar e

ativida
des de
outras

entida
des do

reiniciadas em breve. Segundo o

prefeito Victor Kleine, depois de
concluída, aedifícação, projetada
em 1991, dará grandes condições
deatendimentosàs crianças, além
de permitir, no futuro, adequado
espaço para a promoção de feiras·
e exposições.

Por outro lado, a secretaria de
Finanças começou a distribuir
avisos de intimação para os con

tribuintes inadimplentes com tri-
- butos municipais ..Os débitos re-

I

'rddío
"ojll'lIdo

-

11.11SII,6
tOlld"ítl.

município_ deve1jÍ ter suas obras
".' _,.'

, -
. ",. '.'� ;.

Em minha recente estada em do circunstantes que viveram ou

Jaraguá, em visita a meus famili- conviveram conosco, numaépoca
ares,recebidesuasmãosumexem- em que a política de Curral era
piar do livro de sua autoria, Pôlí- prática largamente difundida.
tica, Políticos, Folclore & Cia., E por falar em política, em
editado no ano em curso. cultura política e em cultura de

Ao tempo em que me deliciei políticos, podemos ligar, através
com sua leitura, pelos aspectos do seu livro; fatos anomes.vamos
pitorescos e, até, jocosos que en- deparar-nos com conciliábulos

cerra, a imprensa de Curitiba pu- escusos e com conchavos de bal
blicou, coincidentemente, artigo cão, vamosespantar-noscom tan

por mim assinado, sob o título: tas impropriedades, com tantas

Cultura Política que, guardadas mazelas, com tanto desrespeito
as devidasproporções, faz ilações aos mais comezinhos prineípios
ao conteúdo do seu livro. decivilidade, isto sem contarcom

Através das páginas do mes- verdadeiros atentados contra

mo, com que agradável prazer e parâmetros lingüísticos, em dis

cam que nostálgica saudade, cursos cheios de verborragia e

pincei, aqui e ali, fatos que pre- vazios de conteúdo, cheios de

senciei e que foram desfilando, empáfia e vazios de equilíbrio.
um a um, na trajetória dos meus A análise, ainda que superfici-
36 anos de Jaraguá. al,dosepisódiósenvolvendofigu-

Não obstante a sutileza com ras políticas de Jaraguá tem o

que os diversos episódios são .mérito de destacar uma época em
enfocados, em âmbito geral, res- que, por falta de cultura política,
salte-se que os ocorridos em causavam espanto certas atitudes

Jaraguá sedestacam pela singula- o debitadas às limitações daqueles
ridade e pela picardia, envolven- que, no exercício de ummandato,

ferem-se ao não pagamento de
ISS, alvarás de funcionamento
(nestes casos, indústrias e comér
cio) e IPTU, de empresas e parti
culares. O secretário JairTomelin
disse que os valores cadastrados
na Dívida Ativa representam vo

lume significativo para os cofres

municipais. SeIDJIldo Tomelin, a
partirda vigênciado real os tribu
tos acompanharão a conversão,
respeitando-seos valoresjá trans-
formados: em lJE_V"

.

"

.
- -:--,,'

acabavam sendo alvo de chacota

pelo aspecto folclórico de deter-
o minadas situações d,e qu�' eram

protagonistas. __

-

Malgrado todos esses episédi
os, louve-seoespíritopúblicocom
que tais políticos, dentro de suas

limitações, se dedicavam à causa
de Jaraguá, tendo emprestado,
gratuitamenteedurante largo tem
po,. o seu esforço em bem repre
sentar o povo que os elegeu.
Meu caro Schmöckel, parabe

nizando-o pela iniciativa dê
reavivar uma época da qual o

prezado amigo foi partícipe ou

circunstante, receba a certeza de

que sua contribuição à história

política de Jaraguá haverá de pre
miar o seu esforço no sentido de

resgatar umamemória que, escri
ta, terá, no tempo, aperenidade de
um registro.

Prof. Paulo Moretti
Pontifícia Universidade
Católica do Paraná

Campus II - São José dos
Pinhais.
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CURSO

Mãe�� aprendem a costurar

.epodem it1onen(}J)ltf!enda
.. �
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-, ':� ..
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Curso encerrou com exposição de roupas confeccionadaspelos 4/unas

creches.

FALE-CIMENTO
Faleceu em Curitiba,no dia 16/6/94,
ELFI SPRUNG BITTENCOURT aos 40

anos de idade. Deixa enlutados sua mãe,
Ingeburg GeffertSprung (MUSChi), Ângela, Elfi, seu

companheiro, um irmão, uma cunhada, dols sobrinhos, tios,
primos, demais parentes e muitos ami,gos. O féretro saiu da

Igreja Eyan,gélica Luterana parao jazigo da famrlia em Jaraguá do
Sul, com o culto "in memorian" sendo celebrado dia 26í6 último.

Consternada, a famrlia, enlutada agradece as manifestações de

carinho recebidas durante o doloroso transe. O CORREIO DO

POVO associa-se às manifestações de pêsames.

SANEBOX veda o mau cheiro, impede a saída de insetos e pequenos
animais do- esgoto e garante total, segurança contra inundações.'

.

SANEBOX é a solução para o saneamento urbano. Encontram-se

disponíveis os em vá-rios tamanhos OS produtosSANEBOX com pronta
entrega direto da fábrica.
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MANSKE LTDA.
RUA JOINVILLE, 1.532 - FONE/FAX 72-1185 - JARAGUÁ DO SUL - SC

•••É COISA DO PASSADO
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Empresavaldarparticipação Pesquisa mostra processo

nos lucrosparafuncionários· d� organização das micro
Florianópolis - Uma pes- micro e pequenas empresas

quisa inédita pretende revelar o 'catarinenses, Weirich está fa-

.restaurante-: iißd'U,strial '�'em' processo de organização e re- zendo um levantamento para

Jaraguá, com 1.400 metros presentação dos interesses das identificar a conjunturahistóri

quadrados de área construída, micro e pequenas empresas em ca na qual surge a Federação
, absorvendo US$ 400 mil em SantaCatarina.Otrabalhoestá das Associações de Micro e

arrojado projeto de edificação, sendo realizado, pela estudante Pequenas Empresas de Santa

instalações, infraestrutura e" de Ciências Sociais daUniver- Catarina (FAMPESC). "Em

paisagismo. sidadé Federal de Santa 1985, quando surge a federa-
A cozinha do restaurante foi Catarina (UFSC), Eliane ção, inicia-se um forte movi

montada em" parceria com o Weirich. Com a pesquisa, ela mente em defesa do setor em
Ataliba Refeições, com deseja mostrar o perfil do em- Santa Catarina", explica. Porequipamentos novos e de última

presário da micro e pequena isso, ela pretende mostrar as
geração. No lado externo anexo,
haverá um' centro de empresa e identificar suas prin- principais ações desenvolvidas

convivência, com caixa coletora cipais necessidades. "A histó- pelaFAMPESC, analisar a sua
de correio, luz, água e um caixa ria damicro epêquenaernpresa dinâmica interna de funciona

automático 24 horas do Banco em SantaCatarinaérnuito rica, rnento, as formas de manuten

Bamerindus, além de uma praça mas esse trabalho de resgate ção e as lutas mais importantes
com área arborizada. "Esses aindanão foi realizado", obser- que foram travadas pela cate-
investim€ntos darão maior va a pesquisadora. goria. Todo este trabalho está
comodidade 'aos nossos sendo feito através de pesqui-
funcionários e são reflexos de Destaque sas em atas de reuniões, arqui-

vo de jornais e revistas, e entre-

MARISOL

Jaraguá do �Ul - A
Marisol ;: S/A., de Jaraguá do
Sul, quarta
m a i o r

fábrica de
malhas do

I.".so
.,.sl.
11I.111I6.s

país, vai

implantar,
ainda em

1994, um 1I."61o,.s
programa
que permitirá aos 3.400
funcionários participarem dos
resultados da empresa. Esse

plano foi anunciado no último
sábado pelo diretor-presidente
da empresa, Pedro Donini, no
discurso de inauguração do novo
restaurante para os empregados
- um dos maisi modernos no

estado -, que será administrado
pelo Ataliba Refeições, de
Blumenau,

Mesmo sem revelar detalhes,
,Donini adiantou queessadecisão

será amplamentediscutida dentro,
daMarisol, quecomemora, neste
ano, 30 anos de fundação. O
projeto faz parte de um plano
global de modernização -da

empresa,exigindo investimentos
na ordem deUS$ 20milhões, em
93 e 94. Inclui a aquisição de
novasmáquinas _eequipamentos,

, utilização de novas tecnologias,
ampliações fisicas, treinamento
e beneficios aos colaboradores.

Restaurante modelo
: As transformações que vem

acontecendo nesta malharia,
fazem parte de um programa de

mudanças denominado "Inova

Marisol", e tem como objetivo
principal "tornar nossa empresa
efetivamente competitiva à nível

internacional", frisou Pedro
Donini. Destacou o projeto de

humanização <:io ambiente de
trabalho, nâs dn.qo unidades
fabris, _ incluindo o novo

INÉDITO

U!11a nova cultura empresarial,
com retorne garantido a médio e

longo prazês", assinalou o vice
presidente, Vicente Donini,

Com o estudo. exploratório
li'Sobre a organização da micro e'

pequena empresa em Santa

'Catarina, a pesquisa tenta pri
. vilegiar uma abordagem histó
rica, ao contrário da maioria
dos estudos que destacam ape
nas os aspectos técnicos. Além
disso, segundoWeirich, os pes
quisadores brasileiros passaram
muito tempo debruçados em

estudos sobre os movimentos
sociais. "Hoje' ê que se está
dando umamaior atenção para
o lado patronal ou empresari
al", conta. Mas, ainda assim, a
grande parte das pesquisas es

tão voltadas para o estudo dos

grandes gFUpOS econômicos,
constata ela. Por sua vez, o seu

trabalho procura destacar a atu

ação da micro e, da pequena
empresa.

Para contar como se deu a

organização dos empresários deRestaurante inaugurado sábado é dos mais modernos do estado

vistas.
'

; Identificação
O estudo da pesquisador-a

tentará reunir os, dados mais
recentes sobre o universo da
nucro e pequena empresa que
atua na economia formal -r-de ,

Santa Catarina, os setores pe
los quais se distribuem e amão
de obra que abs6rvem. A pes
quisa ainda identificará como

se dá a ação do estado com

relação à micro e pequena em

presa'de modo geral, e dos go
vernos em Santa Catarina,' de
medoparticular. Para tanto, o
trabalho também estará

centrado nos aspectos jurídicos
(tributos, incentivos e benefici

os) relacionados as empresas
de pequeno porte, além demos
trar a atuação do Sebraé 'em
Santa Catarina.

I�AÇll-Nf'S tIllA ,TISI')'A
POS1'(t I)I� VI�NJ)AS .fUN'rO li FÁlnUCA,

llUAJOINVILLE I!J4G

UMAS DALtIAIl- AV. GE'I'ÚLIO VAIlGAS, lZU

.JAllA('tIA I)() StIl.. - S(�

l4'f)NI� 7 I - I (.(;(;

II MalhasDalmar
"em a pronta entrega: Meia malha,
moletinho,moleton liso e camurft:ado

II totalmente mere.rizado, labrieados
com a melhor tecnologia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Gente & Informações

CORRElODOPOvó-1

Festival da canção
A prefeitura municipal de

Guaramirim em parceria com a

FiesdSesi - Centro deAtividades
de Jaraguá do Sul, através do

lazercultural estarão realizando

no próximo dia 2; a II etapa
classificatória do II Festival da

Canção Popular Sertaneja. O

evento será realizado no Parque
Municipal de Exposições, em

Guaramirim, com o início às 20

hs.. Cada pessoa pagará CR$ 2

mil, que será doado ao Rotaract

de Guaramirim em beneficio ao

menor carente.Apôs o festival o
conjunto Transamerica animará
a noite. Prestigie.

Hoje, 29, é comemorado o dia da telefonista. Nafoto, um grupo representando a classe em Jaraguá
do SuL A festa em comemoração será depois de amanhã, no hotelItajara, às 20 horas

? ,

Toda

simpatia
e beleza
deRoseli

Melcherth,
deCor�pá

Faça-se
notar->

vista-se

no

Kamisüo

VESTINDOVOCÊ DE CORDO INTEIRO

GETÚLIO VARGAS, 55

DECORAÇÕES JARAGUÁ Sinônimo de Estilo e BomGosto para seu Lar ou Escritório

Revendedor Exclusivo: 'Pisos de Madeira TREVO PISO

Rua Cel. Procópio Gomes deOliveira, 382 - FonelFax «();I73) 71-0055 - CEP 89251-200 - Jaraguá doSul- SC

Mesmoatrasado, oscumprimentosdacolunapara agatinhaAndréia
Cristina Leone, quefoi eleita Garota Sigma/94. Parabéns

Box Blindex

Divis,órias
Forros
Toldos Decorativos

.A diretoria e os

professores,daAPAE'
de Jaraguá do Sul
semem-se agradecidos
pelo apoio dado da
comunidade nafesta
junina, que aconteceu
no dia 10passado,
quando a éntitJ(#le
alcançou seu objetivo
maior; integração
entre comunidade e a

pessoaportadora de
,

deficiência, também
foi sorteada uma
bicicleta, que teve
como ganhadora Lais
C. B. Tavares.
.Parabéns ao amigo
Ewaldo Bernardo
Schmõekel Júnior, que
trocou de idade no

domingo passado. A
equipe do CORREIO
DO POVO deseja-lhe
felicidades.

•A noite de sábado

em São Bento do Sul
estava demais. Gente

bonita efesta que não

acabava'mals:
.M�smo com a baixa

temperatura da sexta à

noite, os jaraguaenses
não dormiram no

ponto e, vieram curtir

mais um grande agito
na boateMarrakechl
.Com toda aquela
chuva de sexta-feira, o
povo de Jaraguâ do
Sulfoi as ruas come
morar a classificação
da seleção brasileira
para a próxima fase.
Imagine se Romârio e

companhia trouxerem
o tetra.

Pisos
Revestimentos

Carpetes e Forrações
Residenciais e Comerciais
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UW'R". S;;'�rft elege suaprimeira
O; TEMPLÁRIOS:

OS Cavaleiros de Deus
�.�

.

Edward Burman

A história do:Templários,
seus objeHvbs, SÜlJ� crenças e

sua� realiz:dções,pétlçiilagora
ser'conhec:ldos.',"::'está' chegan
do âs livrarias, com o selo da

Rec,ord!NóvaErt{úiliiiVroque
revela tudo sObre ..a célebre'

" ordem. É Tempiários: Os Ca
valeiros de Deus, de Edward
Burman. A -ordem. dos

Templários, ÓU mais precisa
mente, t!l Ordem dos Cavalei
ros Pobres 1M -Templo de
Salomãofoifundada em J J J9,
quando dois nobres, Hughes
de.Payens eGeoffroi deSaint
Omer.renunciaram a todos os
seus benspara vivernapobre
za e servir aDeus como cône
gos comuns. Uma dasprimei
rasmissõesdaduplafoiprote
ger osperegrinos cristãos dos
ataquessarracenos, que se di",

rigiam à TerraSanta em visita
00-Santo Sepulcro. Depois os
Templários tornaram-se ban«

queiros e agentes de crédito

da Europa Medieval, e con

quistaram a amizade de reis e
depapas, desempenhandopa
pélfundamentalnascruzadas.
,(À· venda na Papelaria e Ei
vraria Grafipel - fones: 72-
0137 e 72-0972).

Smurfs lanches elege
neste dia 2, sábado, sua primeira
garota. Catorzegatas já se inscre

veram, e irão disputar um dos
concursos mais bem lançado do
ano. No ensaio de segunda-feira
passada, as meninas mostraram

garota
todo o seu charme e beleza? dando
oar de suas graças e, confirmando

que na noite do dia 2, o público
que prestigiar o concurso não se

arrependerá.
Os ingressos estão à venda no

Smurfs,' na Studio FM, Rádio

Jaraguá e na própria boate. Quem
comprar o ingresso adiantado.
paga somente CR$ 5 mil, com

direito aoutro ingresso, desta vez,
para curtir a banda Flerte, no dia
8 próximo. Torça por sua .

.

candidata.

REDEGLOBO

06:30 - Telecurso 2· Grau

07:00 - Bom Dia Brasil

07:30 - Bom Dia Santa Catarina

08:00 - TV Colosso

11 :45 - Jornal do Almoço
12:30 - Globo Esporte
12:24 - Rede, Regional de

Noticias

12:50 - Jornal Hoje
13:30 - Copa 94 - Marrocos x

Holanda (ao vivo)
15:1'5 - Filme - "Feitiço da Luà"

17:00 - Escolinha do Professor

Raimundo

18:00 - Troplcatlente
18:55' - A Viagem
19:45 - RBS Noticias

20:00 - Jornal Nacional

20:45 - Fera Ferida

21:45 - "As aventuras do

Superman"
22:30 - Filme - "Rebelião em

Milagro'
01:30 - Jornal da Globo

00:35 - Jornal da RBS

02:00 � Filme - "Frenesi"

Todas as gatas que tksfitärllo, conco"endo ao titulo

TRADIÇÂO BUCOVINA

. "ABC" convidapuraHaluschkifest
AAssociaçãoAlemã-Bucovina

de Cultura e as Prefeituras de
RioNegrolMafra, convidam des- -:

cendentes dessa. etnia na região'
da grande Jaraguá do Sul, para a

48 --�Semana -Bueovfna de Rio

NegrolMafi'a, ao ensejo da pas
sagem do 1070 aniversário das

imigrações, que se realizará no

período de 2 alO de julho do
corrente ano.

O movimento liderado pelo

professor e presidente da "ABC",
Ayrton Gonçalves Celestino,
deverá' levar às . cidades
fronteiriças grande massa popu
lar, especialmentedos descenden
tes que migraram da Baviera

. (Bayerischerwald), em fins do
século 18 para a Bucovina, hoje
Romênia (Vila de Buchenhain
ou PoianaMiculi) ..

Um vasto programa histórico
foi elaboradoqueuniráaindamais

paranaenses e catarinenses na

assinalação do movimento que
visa a, perpetuação .da tradição
local e na constituição da memó
ria histórica daqueles imigrantes
e seus descendentes quem tanto

deram de si no desenvolvimento
do Sul doParaná eNorte de Santa
Catarina.

Almejamosgrande sucesso aos
organizadores do evento, na sua

quarta edição. (E.V.S)

REDEBANDBRANTE$

06:45 • Mistérios da Fé

Q7:oo - Realidade Rural

07:30 - Despe�r da Fé.

08:00 - Dia a Dia

10:30 • Cozinha Maravilhosa eia
Ofélia

11:00 • Flash - Edição da manhã
12:00 • Acontece

12:30 - Esporte Total

13:00 - Copa 94

13.30 - Copa 94
.

- Marroc� x

Holanda (ao vivo)
15:30 • Copa 94 - Bélgica x Árabia

Saudita (VT)
11:00 - Copa 94 - Romênia x

Suiça (ao vivo)
18:00 - Supérmarket
19:00 - Jornal da Barriga Verde.
19:25 - Jornal Bandeirantes
20:00 - Copa' 94
20:30 - Copa 94 - Irlanda x

Noruega (VT)
22:30 • Apito Final

23:30 - Filme - "Sombras da Noite"

01:30 • Jornal da Noite,

02:00 � Flash

*Altei'.t;ijeaMocomunlclld_aio
de respo"..bllld.de d_ emkJao

rifa..

-

AQUARIO - 21/1 a 19/2 : Ape
sar de não ser o momento
correto para impor os seus

desejos, mesmo assim
você ofará, Você o fará por
que lhe parece estar correto
e com toda a razão do seu

lado. Natureza aquariana é
isso mesmo.

GEMEOS - 2115 a 20/6 - Se os
acontecimentos são múlti
plos e diversos, isto se afi
na bem com a sua nature
za. Não pode esperar que
os acontecimentos sejam
co.erentes num momento
como este, em que o Sol e
a Lua se enconframncrseu
signo,

"

VIRGEM - 23/8 a 2219 - De

repente, mais uma perspec
tiva se abre no horizonte pro
fissional. Não caia de boca
nesta como se fosse urna
pizza muito saborosa. O
comedimento e a austerida
de regem estedia, que é dificil
de ser definido.

ÁRlES-21/3 a20/4 -Ojogo TOURO - 2114 a 20/5 - Se os

duplo que a vida parece recursos que possui não são
estarfazendo com você não colocados em movimento,tem como objetivo'. .

d tenraivecê-lo. O jogo duplo
voce corre perigo e es ag-

serve para você conseguir nar. E toda estagnação é um

entender 'que a ylda nem retrocesso, porque o univer

'sempre é coerente e mes- so está em constante movi-
1l1O:'assim pode ser-lhe mente. Não espere rnajs, per-
benéfica. maneca em movimento.
LIBRA - 23/9 a 22/10 - E:n- ESCORPIÃO - 23/10 .a 21/11 -

quanto as pessoas pare- Mesmo com todas as pe
cem não entender-se, a quenas coisas ficando às
compreensão reina no seu- claras, você suspeita que
coração. E dessa capaci- há mais por baixo do pano
dadé de compreender o, para trazer à tona. E o seu
incompreensível que você trabalho, escorpiano, des
iráretirarasuaforçaeoseu vendar os mistérios.. Mas
poder. E o futuro será gran- cuidado para não criá-los..dioso.

SAGITÁRIC;>-22/11 a21/12.- t:
inevitável que, enquantoviva
nesta Terra, vocêtenha que
relacionar-se com outrem.
Um outrern que não pode
ser controlado nem mani

pulado ao seu bel-prazer.
Aprenda a relacionar-se

,
oorcue vale a oena.

"CÂNCER-21/6a21n -Agirde
acordo com as suas sen

sações não devia
surpreendê-lo. Pretender
ser lógico e racional é que
deveria surpreendê-lo. Você
não se ajusta bem com

essas características. Não
queira ser o quevocê não é.

. LEÃO -2217a2218- Emelhor
deixar-de lado a inclinação
passional e preferir manter
relacionamentos cordiais
com todas as pessoas.
Agora não é momento de
intensidades passionais.
Vale mais a pena ser come-

. dido e austero.
.

CAPRICORNIO-22/12a20/1-
Se as pequenas coisas da
vida cotidiana não são sufi
cientes para mitigar, sua
ambição, você irá ficardes
norteado num tempo como ':

este, que lhe oferece as

menores coisas para
satisfazê-lo. Mire um pouco
mais abaixo,

PEIXES - 20/2 a 2013 - Estar
dividido não significa· so

frer. Humano que é hurna- �

no não duvida, escolhetudo
e espera que do conflito

surja a compreensão que a

sua mente não pode ofere
cer por enquanto. É hora de
acostar:
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JaraguádoSul,29 dejunho de 1994 CORREIO DO POVO
� VENDE-SE VENDE-SE CORCEU70 VOYAGE/82

Um fominho elétrico Fischer. 4 terrenos localizados em
Vende-se em bom estado, ga- Vende-se, álcool - cor preta.

Valor 100.000,00 cruzeiros. Araquari no loteamento Cerro solina USS 2.200. Tratar 72- Valor USS 3.200. Aceita-se
TROCA-SE Tratar rua Jorge Buhr, 399 - Azul. Aceita-se carro em tro-

1399 contra-proposta. Contato 71-
Fitas de Mega Drive. Tratar Rua da Faculdade ca. TratarruaJoãoPlaninschek 3411 cl Tarcísío
fone 73-0496 com Pablo 140 - com Gerson

VENDE-SE
UmabicicletaBrisa -valoreRS

'PliSDm:I �al!S
VENDE-SE
Açougue emercearia com es-

80.000,00. Tratar rua Jorge

�llhiliartoqueemaquinárionovalorde
Buhr, 399 - Rua da Faculdade

15.000 dólares. Rua Erwino BELINA/80
VENDE-SE

Menegotti, 215, fone 72-1399 Excelente égua marchadora. Gasolina, USS 2.700. Tratar Confira nossos CflMPE,.
72-1399

" preços a vista ,

DOS
, Corrosilha,7 anos, Tratarfone PRE�OSALUGA-SE 71-5842 - Dr. Douglas Anjo

,-

Bill OS
Quartos para moças ou rapa- OU a prazo .-

zes, Tratar na rua Erwino

1J1'Lt!l!Di'PJ
Sevocê não MobiliarHaus - Móveis com economíaMenegotti,215

-

sabe de quem SCHROEDER -Mit ClsteloBranco, 2630 -Fone (0473) 74-1242
VENDE-SE comprar ou para

JARAGuA DO SUL -DomingosdlNoVI, 164, pr6ximo 10 semAforo
Central telefónica da Intelbrás VENDE-SE

'

di Reinoldo -Fone (0473) 71-3314
com capacidade'de SO ramais. Casapróximo aoClube Atléti- quem vender, BREVE NA REINOLDORAU - ANTIGA LOJA COLOMBO

Valor USS 500. Contato 71- co Baependi - lote com 663m2 disque
3411 (SPC) com sr, Tarcisio - Casa com 193,44m2• Villor r---�----------------.

72 3363.
t: II

USS 70.000 (a combinar). -

Academia Contato Livre II
Aceita-se veículo, telefone,

IlfI
I'

VENDE-SE
enfim qualquer outro bem de Oferece aulas de:

I'

Umvestidodeveludomolhado'
dourado manequim

venda fácil. Contatos 79-1119
Kàratê de Contato - Kick-Boxing - Capoeira -

"
na cor -

(comercial) 79-1508
38. Valor 20 URVs. Fone 71-

ou

(residencial) Massaranduba Defesa Pessoal, ambos os sexos.4309
Aulas de 2· a 6· - Vários horários

VENDE.:SE Aulas extras sábados e domingos.
3 em 1 marca CCE. Valor Av. Getúlio Vargas, 847
250.000,00 cruzeiros. Tratar Ogortunidade II prõxilTlo aa CIP
rua Jorge Buhr, 399 - Rua da

Agto em Blumenau II
Academia Contato Livre IIFaculdade

Vende-se, perto daFURB, 3 quartos, COZI- Guaramirim Clube CurupiraVENDE-SE nha, e demais dependências, garagem, portão
-

TV 17 polegadas - pretoebran- eletrônico. Preço: US$ 24.000. Aceitacarro __ Apresentando este recorte voe:co - Valor 120.000,00 cruzei-
ros. TratarruaJorgeBuhr, 399 no negócio. Tratar fone 72-0552 terá a 1·semana deaulasgrátiS.
-Rua da Faculdade .__._---------------�.

Fon.' (0471) 71.1117 Rua JOGO
...

Plcoill. n° 104
• JGr"IU" do Sul - SC

Ed. Eldorado conjugada, banheiro, cozi-
Não perca esta

- Ótima_localização (Rua nha, lavanderia e garagem;
Belíssimo apartamento, de- Florianópolis - centro); - Apartamento novo com

- Ed. com apenas 7 aparta- ótimo acabamento;senhado só para você que mentos; - Pequena entrada e restan-

quer morar bem e sem se - Apartamento com 2 dor- te em até 36 meses.

incomodar com aluguel. mitórios, copa e sala
...�-,..._..
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• KAI<O'S SU�MER SHOPPING - KAI<O'S RESIDENCE •

. "O' UNICO COMESCADA ROL4l\TJ'E EMP/GARRAS"
." .

CORREIODOPovo-lO

J<AJ<O'S
SUMMER
SHOPPING

LOJAS
COMERCIAIS

• Seja Proprietário I
• 81 Lojas
+ Salão de
Convenções

• Entrega DEZf95
• Financiamento

Direto em 50 meses

• Praca de
Alimentação

CLASSIFICADOS JaraguádoSul,19 dejunho de 1994

I<AI<O'S
RESIDENCE
APARTAMENTOS

• Aptos cf 2 suites
• Salão de Festas

• Guarita de
Segurança 24 h
• Ant. Parabólica
• Port. Eletrônico

• Elevadores

Exclusivos
• Alumínio-bronze

c/ vidro fumê
• Garaqem Privativa
• Entrega DEZf96

,

..Jt,
•

vendas em Jaraguá do Suf: ENGETEC
CREGI - 934-J

-

FONES: 72-2679- 72-3139
JARAGUA' DO SUL- SG,RUA PROGOPIO GOMES DE OLIVEIRA N° 285

Se ".o·cê ·tirou· tempo-. para e'r �este

anúncio até o fim é porque acredita

que anunciar dã resultado.

A··,. ,'

....nu.nc�le Ja·.... "
..
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Presos são dealtapericulosidade

ARROMBAMENTO

Ladrões roubam aparelhos
eletrônicos, roupas ejóias
Schroeder - Três elementos,

Valério Martins, Deovino Ma

chado e Auroni da Silva, foram
presos no começo desta semana

em Schroeder. Eles haviam fur
tados nanoite do dia 13 passado,
da residência de Noirto

Schneider, na Tifa Ariba, locali
dade Bracinho, unia TV em co

res, um video-cassete; uma bate
deira, um ferro elétrico, várias
peças de roupa, perfumes, um
aparelho três em um e jóias. A
polícia só não conseguiu recupe
rar a TV e o video-cassete. O
restantejá está com o seu propri
etário.

De acordo com o delegado
José Carlos Rossato, a polícia

.

prendeu pessoas perigosas.
"Quando deslocamos eles para a
delegacia de Guaramirim, onde
estão recolhidos, ficamos saben
do que todos já tem antecedentes

criminais", disse o delegado.
Auroni da Silva foi condena

do por homicídio, -Deovino Ma
chado por roubo, ambos são da

cidade de Chapecó, e Valério

Martins, residente na Ilha da Fi

gueira, foi condenado por furto,
receptação e tráfico de drogas.

Para a polícia, os três elemen
tos teriam se refugiado em

Schroeder. Agora, a polícia'
aguarda o parecer da justiça e,

posteriormenteencaminhartodos
para suas cidades de origem.

GA'
.RO
'TA

...•

Blk. Tr"'"
......��
--

TRÁFICO

Polícia apreende46,9gr
decocaínaemSchroeder
S chroeder - A polícia de

Schroeder prendeu na sexta-fei
ra passada, Vilson Schmitz, 25,
desocupado, residente na rua

Joinville l.923. Eleestavadeporte
j

de 46,9 gramas de cocaína e um

revólver
calibre
38. De
acordo

(1101,,1.
fII:IItIIIIIítI

com o

delega
do José
Carlos

. Rossato,
o traficante teria vindo ao muni

cípio, provavelmente vender a
.

droga. "Ele alegou no depoimen
to que, seu carro, umEscortXR3,
placas BO-6448, teria estraga
do, deixando-o na casa de Paulo
Lourenço , dizendo ser seu co

nhecido, onde pernoitou num

acampamento nas terras de Otá
vio Costa", disse.

Apreensão
A polícia conseguiu chegar

atéVilsonporumadenúnciaanô
nima, disse que viu o carro do

elemento, confirmando à polícia
queestavacomo"produto". "Che
gamos no acampamento de sur

presa. Foi feita a abordagem e

-

Pelerson.llidorolCP

Vilson Schmitz

constatamos que debaixo do col
chão em queVilson dormia esta
va a cocaína e seu revólver. Ele

negou que era dele dizendo que
não sabia aprõcedência,mas não
soubeexplicarmaisnada" .acres
centou Rossato.
'0 veículo do indiciado tam

bém. poderá ser apreendido nas
próximas horas. "Estamos
contactando com os. seus.antigos

proprietários e, sabemos: o cario
não está em seu nome", afirma o
delegado.
Na entrevista exclusiva à re

portagemdoCl', Vilson Sehmitz
:

discorda com o que diz Rossato.
"Este carro é financiado e deixei
de pagar a últimaprestação,mas
não hà dúvida que o carro émeu,
Comprei em Curitiba", alegou o

traficante. , ,-,
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PROGASto

Será que·exigimos demals
\ .

ou tem alguém que écego?
A condição deprimeiro co
locadodogrupocomumempa
te foi o suficiente para que a

seleção brasileira diante da

modéstiaequipe�aSuécill; pra
ticasse, duranteváriosmomen-
tos da A

partida,
verda
dei ro
anti-fu
tebol.
A t é

Pelége
mia de
irritação naGlobo. Porinstan- Paulo Sérgio. O homem tem campo vai estar "até aboca", a
tes penseiqueo treinadorfosse este poder de irritar qualquer .torcida fungando e etc.

.

oZagalo,comaquelamaniade tim. Nas "estrelas" não mexe

defenderprimeircetentarmar- . nemrnorto. Merecida.portan- Nãovaiserfáeil.Onegócio
car depois. Acho, porém, que' to, a vaiano final doJogo. Me-' é rezar para que Deus' ilumine

.esta doença péga Pois o RO- nos mal, somos o primeiro do
" aquela cabeçona do Parreira

.. mem só tirou o Raí porque - grupo etemos agorapelafren- Não é possível que o homem
titularimposto-jánemconse- te,dia4 dejulho.aseleção dos não enxergue.' No mais, que
guia se arrastar em campo. EstádosUnidos.Adversário te- volte aquela camisa amarela.

A substituição deMauroSil... · oricamente fraco, já vimos jo- Não é superstição, não, mas
vaporMazinho, nem falar. Fi- gar três vezes. Só que dia4 de esta"azulinha" deontem, defi
cou na mesma, como nada julho é o aniversário' da nítivarnentenão dásorte.nun
aconteceu com a entrada de independência dos EUA, o ca deu.

PorCelsoMachado

·1oftJI,
''lO Parreira: tei,;,ósia silenciosa

ReproduçAoITV Jaime de Borba/CP

DISPUTAS

Congresso técnico definiu as c�aves
Jaràguá do Sul- Já estão defi-

.

posto por Homago, Rolando
nidas as chaves para a fase muni- Dornbusch, Euclides da Cunha e

cipal des Jogos Escolares de San- Lilía Oschler, no feminino, na

ta Catarina, que serão realizados . chave A, Homago, Euclides da
entre os dias 12 a 22 de julho. A CUnha, Roland Dornbusch e

FundaçãoMunicipal de Esportes .

Duarte Magalhães, na chave B,
dividiu os grupos: escolas parti- Vira LaIau, Heleodoro Borges e

culares, estaduais e municipais. Alvino Tribess.
No grupo das escolas parneu- A modalidade de handebol

lares, o voleibol feminino ficou masculino será disputada por
formado porDivina Providência; DuarteMagalhães eHomago. No
CÉE, Jangada, e São Luís e nó feminino, Duarte Magalhães e

basquetemasculinoachaveécom- Abdon Batista. No futebol de
posta por Divina, Jangada e São salão, chave A, Vila Lalau,
Luís, no feminino, Divina Provi- HomagoeDuarteMagalhães ena
dênciaeSãoLuís.Jánofutebolde

.

B, AlviÍ10 Tribess, Heleodoro
salão, Divina Providência, CEE, Borges e Liäa Oschler.

Sigmä, Jàngada e São Luís, for- O grupo representadcPelas es
mamachave. Emambasmodali- colas municipais também foram:

dades, a chave é única. definidos. O voleibol masculino,
Já nos grupos 'representados chave À, terá Alberto Bauer, Ana

pelas escolas estaduais, o voleibol T. Nagel eMachado de Assis. Na
_masculino, coo e única, é com- chave a,. Helmuth Duwé, Vitor

Meireles e Rodolfo. Dornbusch.
No feminino, chave A, Helmuth:
Duwe, AnaT. Nagel,Machado de
�ssis eAntônioAyroso, e na cha
ve B, Cristina Marcatto, Irmão
Leão, AlbertoBauer eGuilherme
Hanémann. No handebol mascu
lino, chave única, Ana T. Nagel e
Antônio Ayroso e rio feminino,
também chave única, Nilda S.

Stähelin, Ana T. Nagel e Jonas
Alves de Souza.

O futebol de Salão, na chave
A, Jonas Alves,'Renato Psadi,
Alberto Bauer e Irmão Leão, cha
ve B, Rodolfo Dornbusch, Antô
nio Ayrosó, Guilherme
Hanemann e Cristina Márcatto,
na çhave C, estão as escolasNilda
Stähelia,HelmuthDuwe e Victor
Meireles. No basquete feminino,
chave única, participarãoCristina
Marearte e Alberto.Bauer.

RETA FINAL ;

li Times lutamporvagasna
Copa Bretzke de futsa

-
'

JaraguádoSul-Estáfaltando 'qisputam o primeiro lugar. O se.

apenas duas rodadas para saber gundoeoterceirocolocadosdes
quais os timesquecontinuarão na chavejogama repescagem com'
Copa Bretzke. Algumas equipes DivinaProvidência eMalwee.N

. já conseguiram por antecipação categoria Mirim, o Sigma, co
suas classificações. Na categoria doze pontos obteve sua elassífica
infanto-juvenil, o SãoLuís, com 9 ção. Brigamainda pelas duas va
pontose trêsVitórias está garanti- gas existentes Divina Providên
do na próxima fase. Nestamesma cia, Homago,CEEeMalwee;u
categoria, na chave A, Figueirãol vez que a equípe do São Luíses

Homago, Malwee e' CEE, todos com nove pontos na chave B,
com 6 pontos, lutam pela primei- está praticamente classificada.
ra colocação e conseqüentemente Na. categoria infantil, � mai

seguir direto para a segunda fase. o equilibrada do campeonato, set
Ú segundo e o terceiro colocados

.

equipes estão nó páreo..Soment
de ambas as chaves farão o Divina Providência e CEE nã

quadrangular, onde campeão e tem mais chances. Na chave A
viceprosseguirão na competição. Sigma lidera com seis pontos, se

Na categoriapré-mirim, chave . guido de São Luís, Beira Rio
A, oÜrbanoassegurou sua classi... Jangada, ambos com trêspontos
ficação, comnovepontos,Nacha- "Naouttachave,Homago tem novo
veB, o timedoBeiraRioedoCEE pontos,MalweeseiseUrbanotrês

BOAMÉDIA j
�

�

Mal'cat/p$ �ove gols em quatro
jogós �a/primeira rodado

.:r IA.

A segunda fase do campeo- experiente Sávio aos 45 minu-
. nato catarinense começou com tos do segundo

/

tempo.
urna boa média de gols. Em Figueirense e Tubarão não

quatro jogos, nove gols foram sairam do um a um.

assinalados, com média de 2,2 -. O Juventus não estreiou bem

gols por partida. e acabou perdendo por um ten-

O jogo em Ibirama, foi o to a zero para o Crieiúma. O
mais emocionante, o time da único jogo que terminou ein

casaempatou. comoAraranguá. zero, foi em Chapecó, entre
em três a três, com um gol do Chapecoense e Blumenau .

PentagonalPrincipal
. EauiDé PC J V E D GP Ge SG
}O Criciúma 3 1.: 1 o o 1 o _ 1

- ,

.2° Tubarão 1 -
1 O i O ,I 1 O

3° Fizueirense 1
.

1 O 1. .0 ·1 1 O
4° Juventus O 1 O e 1 O 1 -I

-

5° Joinville '0 O O O· O O O ·0
'.

'.Oscritérios de desempate são: 1°) número devitória,
,

." 2°) saldo de-gols, 3°) gols a favor e 4,0) confronto direto
<

PentagonalSecundário
Ef;U:lipe

-

fG J V E D CC SGGP
l° Araranguá 1 1 O 1 O 3 3 O
2° Atlético 1 . 1 Ö 1 .

·

.. 0 3 3 � O
3° Blumenau .

1 1 O 1 O 1 [; O
4° Chapecoens€ 1 I ,O 1 O 1 1 O'
5° Mareílio Dias O O O O O O O O

Os critér.ios de desempate são: 1°) número de vitória,
2-°) saldó de gols, 3°) gols a favor e 4°) cQn!r.onto direto
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