
Aberturaontem CR$ 2.750,00:R$l,OO Cadernetas depou- Novembro- CRS 15.021,00
C V Ogoverno ameaça pança com aniversá- Dezembro- CRS 18.159,00

Com.RS 0,9350 R$0,9400 com corte de recursos rio dia 4/7 tiveram
Janeiro - CRS 32.882,00Tur.RS 0,90 R$I,OO os estados onde houver um rendimento de

IIMPRESSol Regional ontem abuso nópreço das 47,6097%%. Fevereiro- CR$ 42.829,00
Par.RS 0,85 R$I,OO passagens de ônibus.

Ciblioteco
fixo - RS 64,79

boasexpeetadvas
A Feira da Malha, em sua

oitava edição, abre na próxima
sexta-feira, 8, no ParqueMuni
cipal de Eventos, em Jaraguá
do Sul. O secretário municipal
de Indústria..Comércio eTuris

mo, GilmarMoretti, diz que há INTEGRANDO

;;m:x:-tivas de

,vendas AmvaliRegionaldivulga Valedo itapocu
Iuventus Joga. F '. '.

• •

'.
•

'com Ioin'vI'l"e A partir desta edição, Ö

°

J j ti CORREIO DO POVO passa
a trabalhar ainda mais pela

na sexta-feira integração doVale do ltapocu,
:J '. o que faz há 75 anos, desde a

circulação do primeiro núme-

Pássaros podem
•

ser Vistos em

grandeexposição
No Ginásio de Esportes do

Colégio São Luiz, criadores de

pássaros de todo o Brasil parti-
. cipam do 43 o CampeonatoBra
sileiro de Canaricultura em sua

segundaetapa. Sábadoedomin
go o evento é aberto à visitação
pública, comcomercializaçãode

'+" "pässaros. Página.7

Oitavi{ Feira da

Malha abre com

Juventus e Joinville jogam
nesta sexta-feira, 8, RO estádio
João Marcatto, a partir das

20h30, emjogo antecipado por
causa da Copa do Mundo. Po
rém, se o mau tempo persistir a
partida deverá ser transferida
para segunda-feira, dia II no

mesmo horário. Página 12
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Plantel de gado leiteiro está sendo melhorado com terneiras holandesas

roo Assim, periodicamente, o
jornal dedicará algumas de
suas páginas à publicação de
infortnações de todaa região da
Amvali. O AMVALI REGIO

NAL(páginas 5 ä8)quecircula

hoje, posteriormente seráseg
mentado, abrangendo as áre
as de esporte, economia,
agricultura e indústrias em

publicações específicas.
Nestaedição, o REGIONAL

traz assuntos como o progra
ma de terneiras implantado
pela prefeitura de Jaraguádo
Sul, os prejuízos causados
pelas geadas e o incentivo ás

hortas, emMassaranduba.

FAX (047'3) 78-0304

FONE (0473) 78-3200

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A foto foi feita pelo Atelier Intendente do distrito de Jaraguá
Loss, no ano de 1966 e mostra a veio à Jaraguá no ano de 1887,
ponteAbdon Baptista, a segunda, casando-se na freguezia de
recem inaugurada. Itapocuzinho (Bananal) com

Na placa alusiva, ao lado da Ignácia da Silva e, já em 1890

ponte, está o registro do aconteci- montara um comércio movimen-
mento inaugurativo, informando tado, dedicando-se ã função de

que ela fsi construída no período Intendente' Distrital de Jaraguá
da administraçãe do governador (Resolução nO 7, de 22 de agosto
CelsoRarnos, queo secretárioexe- de 1898) até meados do ano de
cutivodo "Plameg" emodr.Annes 1911.
Gualberto, que administrava o Trabalhavam naqueles servi-

municípiodeJaraguádoSul,osr. ços organizados por Victor
Roland Harold Dornbusch, e que Rosenberg e Georg Czemiewicz,
ainauguraçãoocorreunodiatreze realizando o serviço de travessia'
de março de mil, novecentos e, Frederico Baldelow, Tito Olívio
sessenta e cinco. da Rosa, genro de Carlos Walter

Este local foi, é e será de fun- do Sertão do Itapocu, Antonio
damentalimportânciapamacida- Alves de Siqueira, Curt Vasel,
de, queédivididapelo rio Itapocu, AntonioMira e AdolfStaudt.

que do lado esquerdopertencia ao . E foi VictorRosenberg que, no
Domínio Dona Francisca e aí ter- exercício da intendência distrital,
minava o dote no seu ladoSul, e o construiu uma ponte baixa, ao IÚ-
lado direito, inicialmente abriga- vel da lâmina de água, quemelho-

. va o "Estabelecimento Jaraguá", mva sensivelmente o tráfego entre
doCoronelEnilliõCarlos Jourdan, as duas margens, mesmo porque,
desde 1876 com seu engenho de no lado direito já se desenvolviam

canaequemaistardeseconverteu atividades que exigiam providên- .

na "Colônia Jaraguá". cias das autoridades administrati-
Para atravessar o então cauda- vas, entranc!o em choque com os

lose rio e estabelecer os contatos interesses de Georg Czerniewicz,
com asmargens, os comerciantes, que assim perdia a exclusividade .'

primeiro PQ[,Victor Rosenberg e da tmvessia do rio, com à perda de
'. depoisporGeorgCzemiewicz,por rendimentos que se somavam às
,·sücessãoatravésde.CQinprll;criou- suas demáis atividades 'comerci-
seum floresceriteservifode trans- ais. A inauguração da ponte baixa
porte fluvial,dançando, àS águas .... deu-se em 15 dejaneiro de 1909 e.;
umà balsa e chaJim.qs,médiante a durou até ° ano de 1911, quando'

.
. cobrança � um�o. Conta umadesc:ununalenchentedest:ruiu

, O assunto que Vi.qUOS abordar mos Iiteses. E para nós sIo qua- ,que hoje a maioria absoluta das mestre,Enúlió da sii� em ,sua aquela ponte, q� não pôde maiä � .. '

hojçé&eil de identificaJ porque . tro, -entre outros�,. os fatores, .mercado{ias .são trcpl5pO!'!adas .

óbra IIJa,.ui'doSul-D livro _
.' ser reouperada, voltando: Par ,81.. : 'c

.r ,

> cstá�......,samento..na�enos. ,responsáveis por, esse .a�ento:, p.or, veículos c .•rpdoviáriQs, ,

-.-
". -

' Um capituJo'd.povOiIlÇiodDVaIe, .gum.��o'SO'YÍçb-!IIlÇiorj�>"'" .,,;�a...,,�: çl.$&eS men05-· �vo do <:osto 4e,vi� que,; �nct!1iln�,qUC; qualquerr�j��- do':ltapocu'\épág..�23�(197S),." as�dades��aßlO\'l-,,.,;,:.:,:� �J_olecidas'e qâe,JnfelizmeQtç, ·PIo é sóaqU.Íe�.1� do §Úl, <�e:4os Cemb��veis desa,ta o au: alem'�ulto�ue�d.qva·� ':
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" "Ie'� i)Qr 'u� "í!fCçQ �� felt�. ,;..' :'.... " qqe�la,preCäriéd8de_<;ami-," do munidpio ,os prejui1.os�'a .,;"
. 16.:._S·", ':,.tIIIIrJ.�'; �véI;'2° - Até hã PQUC,QS Por01itro�ado,.nováQlOé�: ,{'imos4tÇ·existénfCs:·��, ":�:caltral teria;'C8S0.>"
"'!liS.-iei. .:'�....tJi. ,..i;J;".

' :'aDos a.gaso�,o álcool e óleo '"Real"jávtgotaÍldoeQlha�oom.:, :..,,1'l18íórti�sequerse'VentUtavaa:< ",nIo.fossématendi��rei_-:_.,:·�.i.
" ,_�. ,.-".u �ltiDhamse1ispreçosa�n-.'::'.certa prevenção,dado Q,fracaSso' ;j o:' fãzê:.1o,OSCf'ÍifOdeCbalaoa.�,· . caçlles,Cuj06 tributosa� arn:ca.�, ,

.

'meDte ji ..< ,. : fados mas muito espaçadamente -dO$planospassados,lambémcon.. " >,era.fei�o a n=m0,P$..:�.pa- dadosj.sóm.avamqUA11!iasap��
. DOtaram.que o.talassunto é o enwnpercentualbemaceitável. íapontosparaessafun$explo-,

.

gaV81llS.�O ,q�taté!s). áveis:�; .. ".
aumento elos gêrieros alimentiei- aop3ss0queagoraseus aumentos São do .custo de vida que aflige ã .

VictOr RoSenberg, o'!egundo
.

Fritz von I�poc:u - 07/94.

osedemaisutilidadesclomésticas são semanaise não raio elevados;. todos nós.
'.

qüe vein tendo lugar nestes últi- 30 - Atentando-se para o fato de ." Jornalista .'

EDITORIAL

Caindo na .reat
Com a chegada do real, o Brasil vai valor de compra será igual.

experimentar, durante um certo. tempo, uma Será como se a pessoa tivesse trocado o seu
. relativa estabilidade dos preços, com a in- dinheiro por dólares. Quanto ao "rendimento"
fiação ficando em níveis baixos para os da poupança, continuará a ser igual a 0,5% ao

padrões brasileiros das últimas déca- mês,apenassemailusãomonetáriaprovocada
das: Ocorrerá, também, o fim da ilusão pelas altas taxas de inflação. Quem
monetária que tem marcado a vida dO'S complementava O' pagamento de seus gastos
cidadãos e das empresas de nosso país. retirando recursos da poupança pode continu
Durante' algum iempo, pelo menos, devere- ar a fazê-lo como antes: A diferença é que
mO'sconviverconnlmamoedafortecujovalor perceberá o quanto está consumindo de seu.

se manterá relativamente estável.
>

capital. Com o tempo, na medida em que a

Na verdade, o que vai ocorrer é o fim da estabilidade da moeda se mantenha, todos
ilusão monetária, pois o que era considerado perceberão as vantagens de se viver sem infla
como rendimento da poupança nadamais era ção. Os consumidores irão readquirir a "me
do que a correção relativa à inflação passada,' mória" dos preços, podendo compararmelhor
O rendimento efetivo da poupança era de antes de comprar. A concorrência entre os

apenas 0,5% ao mês, sendo O' restante com- . comerciantes irá aumentar e obrigará a novas
.

pensaçã.o p�la perda do poder de compra do estratégiasparaaconquistados consumidores,
dinheiro. '().corre que muitas pessoas retira-' pois os preços deverão sermuito próximos nos
vam mensatmente "rendimentos" para pagar" diversos estabélecimentos. Paraque isso possa
compromissos sem se dar conta ele que: com .

semanter ao longo do tempo será preciso, no .

isso, estâvam consumindo seu capital, isto é, o entanto, que onovo governo adotemedidasno
valoforiginalde suapoupança Comaconver- sentido .de equilibrar de forma estrutural as
são. do çruzeito para p real;a quantidade de finanças plÍblicas, o que 'exige reformas RO

unic:iàdes monetárias vai se redUzir, mas o seu . texte constitucional: .

c : 'i(l i'

Explosão' do custo de vida
; * José Castilho,Pinto
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A segundaponte "Abdon Baptista"(l)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JaraguádoSul,,6 dejulho de 1994 POLfTIEff'
-, ,'''-

Retranca
(CM)

Quemacredita?
Ministro Rubens Ricupero ameaçou: até sábado quer o preço

do pão francês regularizado, Só não disse quanto é que ele acha

que deve custar. Fosse alguma coisa séria, o ministro já teria

mandado pra cadeia os que arredondaram pra cima todos os

preços no comércio. Como quando da vigência da URV: quem
vendia por cinco aumentou pra quinze e não aconteceu nada. É
por isso que os ministros não têm credibilidade no que dizem.

Além do que, nem sabem quanto custa o papel higiênico que
usam em casapois até por isso não pagam.

'Bonito
Cidadão saía da porta da

prefeitura de Jaraguá, segun
da-feira à tarde, chovendo mui
to. Parou, comovido, ao obser
varum sabiá-preto comendofru
tos de uma árvore na praça em

frente.. Cena' 'Comovente obser
var a emoção do homem e a

satisfação do pássaro.

Em casa

Ademir Izidoro assume, no

começo de-agosto, a secreta
ria municipal de Habitação
de Jaraguá do Sul. Criada
recentemente por projetá de
lei do Execsuvo' aprovado
pela Câmara de Vereadores.
Izidoro deixa a dtretoria de.

Operações da Co hab em

Florianópolis.

Escancarado,
Candidato a deputado Ivo

Konel/ já fechou negócio com
umjornal da cidade. Que)lãÇJ se
cansa de dizer que ele. disputa
uma vaga .ã Assembléia
Legislativa.Estãogastandacar
tuchos antes da horaparo dizer
o que todo mundo sabe. Vaidar
na vista.

-Pra nada
Comitê 'eleitoral dô PFL, 'ao

lado a'q praç(1 Angelop;(iie�a,
anda 'às moscas, 4t� .agorá só
selvi�pró dardespesas. Razãp �
simples: partido .11�Q tem aqui
candidato a deputado. E os-ma-

"

joritários não têm tempo, pra
ouvir o povo daqui,

Na bOlle
Pelomenos um dos ca"dida-

.

tos aprovados em primeirO lu

garno conéUl"SOpúblicopromo
vido recentemente pela preß!i
tura de Jaraglló do Sul, não vai
assumir, mesmosendofuncioná
ria, Encontrou oferta bem mais

atraente na iniciativa privada e

não contou tempo: pediu demis
são na hora.

Única
Só umadas três empresas que

manifestaram desejo de explo
ração de linhas urbanas em

Guaramirim apresentoupropos
ta. Dentro do prazo exigido. A
concessão é válidapor dez anos,
para cinco linhas -qu« deverão,
ser atendidas pela AUJo.viação
Canarinho.

Cuidado,
Quem mora de aluguel conti

nua sem entender nada. As expli
cações do ministro Rubens

Ricupero foram Jeitos em

"economês'Çcomose todo mundo
fosse expen nisso. É bom abrir o
olho porque senão vai ter gente
pagando pelo que' não deve,'

Qual é?!
RedeGlobo sedesmanchaem

elogios e homenagens (I.

Maradona: Querdizer, ohomem
jogava em líantageiis em rela-

'

ção aos outros (cheio dé esiimu
lantes) e ainda. "ficaI" com

pena dele?EoBen;Srt'!..1embram
dele? Porque nãq perdoá-lo:
também só porque -tomava d

anabolizantes?

,- Mais um
Bocatnã=do Sul; até -'então'

distrito de-Lages;'v11'biimunicr..
pio e terá suas pi'lillêtras elei
ções muntcipais'e"i,]996: Será
mais um prefeito ti!!, chapéu na.
mão a mendigar recursos. E, a
dividiro boloJámagro que cabe
aos outros 110 repasse do ICMS

e,,! Bocai"a não tem nada,

Éofim
Bom JeSI/S do Oeste (Mode- -

la) eJacutinga (Lages) são Ol/

tros dois 'distritos que ql/erem'
emancipação. Situação diferen-
te de Bocaina: nestes dois não

existe' absolutamente nadai E,
pior: JaCl/finga quer se separar
para se anexar a Rio Rufino,
ml/nicípio,

ELEIÇÖES

Kleine acredita na vitória
A

de Angela Amin ao governo

ANEXACÃQ

Itotipava-Açuquer]iertelÍceraStllroetler, , .' , ....
,

<' ". h .',. �', '1 . . "

'''.IIItI
l/tllIStlll
... '

11I,1I11111t1
1'llIrlltlH

Bauer, à Câmara Federal, ambos ,

que concorrem à reeleição. "Acre- .

dito que O' Udo deverá repetir sua
votação dentro de nosso municí
pio, apesar do maior número de

candidatos de nossa região".
Com esse quadro, previsto pelo

prefeito, ª administração munici

pal tem maior perspectiva em ter

mos de obras para Guaramirim .

"Basta que analisemos que a admi

nistração anterior era
'

composta
poruma coligação entre O'PMDBe'

PoFL e, quando não integrávamos a

,UniãO'PürSantaCatarina; O' que.na
minha opinião, dificultou O' repas-

'

se, pelo Estado, de recursos de
maiormonta", explica ele,

"Neste aspecto é que vejo
maior vantagem com a vitória,
inevitável; de Ângela Amin, e

"

mesmo que haja uma composi
ção da União, mais tarde, hoje
O' caminho está aberto, ein

Guaramirim, para concretizar
uma União", finalizou.

Guaramirim- O prefeito
municipal de Guaramirim, Victor
Kleine, declarou, na semana pas- ,

sada, que acredita, firmemente, na
presença da deputada federal e
can-didata ao governo, Ângela
Amin, no segundo turno das elei
ções des
te ano.

"PensO'

queopri
meiroco
l o c a d o
deve ser

O' candi
dato do

.PMDB,
Paulo Afonso, pela estrutura que
seu partido possui no Estado, à
nível de prefeituras - tem O' maior
número a seu favör , mas nãotenho
dúvidas que ele vai disputar O' se

gundo turno com a senhoraAmin",
afirmou Kleine. .

Apesar de achar que Paulo :'"i, • ,.}." "

,�, A

Afonso é favorito aO' primeiro tur- VidOr Kleinefaz as contas e aposta em Angela
no, O' prefeito disse que se ele não

chegar em primeiro, ';aí eu duvido
até que possa estar nO' seguádo
turno, porque a sua obrigação é de

chegar na frente". Se O' PMDB não

marcar presença no segundo tur

no, Kleine acredita até no apoio
dos peemedebistas à candidatura
deÂngela Amin, aO' invés de Jorge

,

" Bornhausen, , , 'o •

Em relação às proporcionais
.Kleine disse estar convicto nas

vitórias deUdoWagner, â Assern
bléia Legislativa, e PauloRoberto

Itüupa�à:Äçu póssui cerca de"
700 habitantes e, historicamente, a:

região tém sidO' b�neficiada por
'

ações das prefeituras deSchr&der
e Jaraguã do Sul, neste casO' pela
prüxirriidade cüm o bairrO' Santa

Luzia: ' Pesquisa realizada entre üs

müradores de Itüupava-Açu müs

trüu que 90% sãO' favüráveis à
,

" anexação cüm Schioeder, Segun
dO' O' prefeito Hertel, agora
"estamos nO' aguardo de uma

manifestação favürável pür

parte de Jüinville para iniciar

müs O' processo ,legal junto à

As�embléia legislativa",

,

S�hroed�r'� A com�idade\i�-"
Itü�pava-Açu, �IJl território de •.
Jüinville, tem marufestado aO' pre�
feitO'Hilmar Rubens'Hert�l, desejO'
de ser anexâda aO'municípiO' de
Schroeder, pela proximidade da

localidade de BairrO' dO' Bràcinhü,
aO' nürte dO' municípiO'. Pür issO', na
semana rassada, em cümpanhia
do vice-pt€feitü GregóriO' Alüis
Tietz, Hertel reuniu-se cüm O' pre
feitO' Wittich Freitag, de Jüinville,
para discutir o assuntO', até porque
tal interesse também é da adminis

traçãO' pública municipal de

Schrüeder. Prefeito Hi/mar Herlel

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Schroeder=: "". r��e Prefeitura agiliza as obras
queabasteceraomumClplO .

. .. , •

.

,I.
Schreedee-Onovosistema de novosistemavaiatendertodasas para construir nova cüüetuabastecimento de água de Casan ruas centrais da cidade, além da

_

em Schroeder está com sua inau- Vila Daneker, Vila do Sossego,
guração prevista para o próximo Schroeder Ii1 e Bracinho, poden
dia 14. No momento a prefeitura do chegar a cerca de 600 ligações,
está providenciando os últimos alémdas4S0jáexistentes,mascom
acertosda nova rede, que tem uma capacidade. para atender toda a

extensãode ISmilmetros lineares, demandadomunicípio, A qualida
comlimpezaeurbanízaçãodaaáre- de da ägua é ponto de destaque,
as da adutora, estação de trata- com pureza absoluta, livre de

mente e reservatório principal. O qualquer tipo de poluição.

CLUBES DE SERViÇO

CharlesKinasassumeRQtary
Em concorrida: cerimônia no

restauranteRepresa, na vizinha ci
dadedeGuaramirinl,oRotary Club
9uaramiririt,eInpossouoengenhei
ro civil Charles Kinas, como ó

presidente daquele clube de servi
ço, sucedendo' a presidente,
CarmemTomaselliMaldaner. tam-

_
bém foi empossado presidente qQ

, Rotaract Clube, o jovem Osni

, '0

Fiamoncini,'. atuante' entidade de

jovens n�, vizií!ha "idade, na noite
de 30-6-94. Êm nome das delega
ções presentes, fálou o rotariano
Paulo Brisola, presidente do R. C.
de Jaraguá do Sul, saudando os

recém empossados.
.

O CP saúda os integrantes do

Rotary e Rotaractianos com

votos de proficua gestão. a.V.S)

Faça-se'
notar

vista-se

no

Kamisão

VtSTINDOVOCÊ DE CORPO INTEIRO
GETULIO VARGAS, 55

SEGURANÇA

J araguá do Sul-Embora
o governo do,Estado ainda não
tenha repassado a primeira par
cela de R$ 380 milhões para as

obras na área de segurança pú
blica domunicípio, a prefeitura
jáagiliza
o início
da cons

trução
do novo

presídio
no .bair-.
ro Gari

baldi.in-
cluindo a licitação pública cujo
resultado, segundo o pr�fe!to

IItllll(i.
d.v.slIl,
'.

.. IId/lls'

DurvalVasel, deveráser conhe
cido em 15 dias. O novo presí
dio terá 793,21 metros quadra
dos de área construida com 38

celas,das quaisoitoparamulhe
res dois panos com 90 metros

quadrados, parlatório para visi
tade familiares, sala de advoga
dos, cozinha cm refeitório tam
bém para funcionário e duas

grandes guaritas na cobertura

para vigilância de todo o com

plexo.
As celas serão construidas

em concreto, mantendo a tem

peratura alta no iverno e baixa
no verão. Com algumas altera-

ções, o projeto segue o padrão
definido pela secretaria estadu-
alde SegurançaPública. Depois
doresídio será construidoo pré
dio administrative; com 165,82)

,

metros quadrados. Terásalasde
expedição, almoxarifado, bibli
oteca, recepção e registro
carcenário, onde queixas e ava
liações de presos serão catalo

gadas. Posteriormente virá a

edificaçãodaCasadoAiberegado, .

com88,44metrosquadrados,para
. abrigaros sentenciados quê cum
premprisãoemregimesemi-eber-
to e os que forem presos por pe

quen� delitos.

HONRARIA

Prefeito cnileno homenageia Jaraguá
O flagrante foi tomado na ci

dade d�Osomo, davizinhaRepú
blica do Chile, no instante em que
o prefeito Mauricio Saint-Jean,
homenageava os visitantes com

um café, no local em que foram'
assinados acordos d€ irmandades
€ntre os dois países. Ao lado do

prefeito vê-se o jaraguaense
HenriqueWolf, de tradicional fa
mília, empresário bem sucedido,
ex-vereador à CâmaraMunicipal
de Jaraguá do Sul e Juiz de Paz

aposentado após longos anos de
exercício, tendo ao seu lado o

esposaDiomira Lenzi Wolfe sua
cunhada Célia Emmendoerfer,
esposa do sr. Victor
Emmendoerfer, em agrádavel

.

palestra.

"EI Diario Astral", de Osomo,
com uma edição de 44 páginas,
dedicou uma página nobre para

assinalaroextraordinárioaconte
cimento,vendo-seemoutras fotos
o casal Rudolfo (Frieda) Lenz e

numerosos blumenauenses que
participaram da delegação.

.

Saudamos com simpatia esse

movimetno de integração de na-

ções na América do Sul que, em
breve, com o Mercosul, se trans
formará numa grande irmandade
que não terä mais fronteiras polí
ticas. Cumprimentos ao nosso

"embaixador" Henrique Wolf e
-

esposa. (E.V.S.)

'

... de Jonathan Pauli Bueno"residente na rua 456,
n!! 118, ba'irro Chico de Paula, Jaraguá do Sul.

Ele comprou no Breithaupt e faturou os

prêmios do primeiro sorteio da promoção. . J

"'-Ofertas e Prêmios para Encher um Caminhão".
Siga este exemplo, compre no BreithaupU

T

•�erte:::a..a .

encl\el:um
canunhAo.

l:IiJiiilHiq.
...

o o

-

COMPROU
EXIJA OS
CUPONS

o
Início e Término
25104 à 16107/94 .

Certo Aut. nll 01109/004194-57

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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LAVOURAS

Guaramirim contabiliza os

prejuízos na olericultura
Guaramirim - Os prejuí

zos causados pelas geadas e ven
tos frios
no .final .: ';' (.M tiS

'

de Junho.
dlwtlS

,,.)_.
vouras

. de ole- •••1.,
rículas
ainda não foram totalizados em
termos de toneladas. Segundo
o técnico agrícola da Epagrí,

ecomeço
de julho ..

nas ía-'

Alcibaldo Pereira Germann, as

consequênciasmaiores serão sen
tidas com as ohuvas que caem na

região desde�xWfeira passada e
a ação do sol. Em Guaramirim a.
olericultura temsignificativo peso
econômico para os agricultores
que abastecem, inclusive, mérca
dos fora do Estado como, por
exemplo, Curitiba..

Depoisdas geadas,algumacoi
sa ainda pode ser colhida porém,
o grosso daprodução está irreme
diavelmente perdido. Em

Guaramirim, são 200 produtores
que cultivam 410 hectares com

predominância para o feijão va

gem e abobrinha; cujos princípais
mercados 'em .Santa Catarina es

tão localízados em Blumenau e

Joinville. Hámuitos anos, segun
doas estatísticas,Guaramirim não

registravageadasque comprome
tessem tanto aprodução agrícola.
Como a intempérie espalhou-se
em praticamente todo o municí

pio, até lavouras de milho foram
dizimadas.

jaime de BorbaICP

Toneladas de olericulas estilo destruídas

a
�. ;IlErrEl •. ·,,:_:"

Produção vai
melhorarcom

gadoderaça
Página6

jaime de BorbaICP

DRAGAGEM

Porém, as lavouras têm sido

seguidamente atingidas por chei
as periódicas provocando perdas
totais já que a área, cortada pelo
rio, ébaixaefrequentemente inun
dada. Se executado como foi ela
borado, o projeto garantirá, por
um bom tempó, caso não haja
nenhum trabalho demanutenção,
nãoocorrênciade cheias. A fase,

agora, é de levantamentos topo
gráficos e, a partir do início efeti
vo das obras de dragagem, o tra
balho deverá estar concluído num

prazo de 50 dias, representando
432 horas/máquina trabalhadas.

Rizicultores ficam livres
de cheias emPonta Comprida

Guaramirim - Com um custo

inicialosçado emUS$ 38.810.000
. milhões, o río Ponta Comprida
deverá ser dessassoreado numa

extensão de seis quilômetros, de
pois de cerca de oito anos sem

nenhum trabalho de limpeza ..O
. projeto já recebeu aprovação da
secretaria estadual de Agricultu
ra, depois .de um parecer prévio
baseado emexposição de motivos
encaminhada pelo prefeitoVictor
Kleine. A região a serbeneficiada
é produtora de arroz irrigado. São

,j' 280 hectares plantados com pro
dutiv.idademédia de 32 mil sacas.

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 em vários tamanhos os produtos SANEBOX com pronta
entrega direto da fábrica.
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MANSKE LTDA.
RUA JOINVILLE, 1.532 - FONEJFAX 72-1185 - JARAGUÁ DO SUL - SC

MAU CHEIRO .. ;

•••É COISA DO PASSADO
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Produção de leite melhora
com terneiras de boa raça
J araguá do Sul- A secreta- ano, outros derivados como queijos e

ria deAgricultura eMeio Ambien- Originárias de Canoinhas, as nata, Parte da produção é

te,emparceriacomaEpagri, curn- .terneiras, em idade de um ano e comercializada "in natura", como
priu mais urna etapa do programa meio já estão aptas à produção de também derivados, para consumi
de terneiras, entregando 15 cabe- leite e com dois anos, para a repro- doresparticulares,umnegócioain
ças da raça holandesa a igual nú- dução. Em média, cada urna delas . da bastante comum na região do
mero de agricultores de Jaraguá do significará 50 litros de leite por Vale do Itapocu.
Sul. Os .•_1__1, dia. De acordo com o secretário Os agricultores que se insere-

animais, ",.","';, Rob1, ameta é entregaraos agricul- vem no programa, segundo Dejair
com pe- tores no mínimo 30 cabeças por Pereira, técnico daEpagri, que tra-
so médio S.II,O,OS ano, devendo a segunda �etapa ballia emparceria com a prefeitura
de i26 . deste ano' aeontecer em setembro e a Cidasc, têm toda a assistência

qui I o ii ,
••,1'tIZ1l com animais da raça jersey. Até técnica necessária e atendimento

do fi- tllI_1I1I1I o final de 1996 o programa de veterinário. "O produtor trabalha
nane ia- ) -terneiras: devesá ter

â

disposição comum plantel damelhor qua-
dos pelo prazo de Um ano ao custo dos agricultores, 40 cabeças por lidade, o que lhe garante maior

de2URV'sporqui1o� ano.
- iÓ,

qualidade na produção't.vdiz
Segundo osecretário IngoReb] O destino de toda a produção Pereira. Hoje, segundo ele, por

oprograma tem comometa pnnci- de leite do município, na maior causa de programas como este,
paI amelhoria do rebanho 'leiteiro, .' parte 15 a industrialização para pos- existem propriedades produ
hoje � 13 mil cabeças com uma terior-comercialização do produto zindo até 400 litros de leite por
produçãode6milhõesdelittospor pasteurizad� choco-leite, além de dia. ;;1'

Rebánho lâteirojá soma 13 mü cabeças em Jal'aguá -v

-,,'" .I
. '';".�

.....

'.:
../

� .Jaraguá�ul.-6 dejulhC} de 1994

Q$ canáriospredominam entre critulores

PÁSSAROS

Mais de sete mil aves podem
"_.. ,i;.. f

" -t:
.

< :1,� �1� r�'!" I,IV

ser vistas no ginásio S. Luiz
Jaraguá do Sul-Neste fmal de

semana, com visitação pública e'
.

comercialização de pássaros nos

dias 9 e IO, Jaraguá do Sul sediao
43° Campeonato Brasileiro de Or
nitologia. São 7.538 pássaros de

criadores de todo o Brasil nas ca

tegorias cor e de porte, julgados
por20juizesdaOrdemBrasileirade

. Juizes deOrnitologia.A43aedição
do campeonato, .em sua segunda
etapa, acontece no ginásio de es- .

portes do Colégio São Luiz e ofe

rece urna variedade quase que in
finita de eores.e SODS.

Nas duas categorias, segundo
o presidente da comissão orga
nizadora Lauro Stoinski, o julga-

lutamente imparcial, especialrnen
tedas aves quedisputampremiação
na categoria cor. "Estespássaros -

.

têm um formato básico, mas estão
divididos em 329 diferentes co

res", diz Stoinski, acrescentando

que isso exige- uma observação
rigorosa por parte des juízes,

Na categoria porte os pássaros
são observados nos aspectos de

'postura (compertameatono.pelei
ro), forma, desenho da plumägem,
frisados (popularmente conheci
dos como crespos) e os de penas
lisaseom topete. Osdecorsomam,
nesta etapa. 6.650 pássaros e os

de porte outros 888, trazidos por
criadores de 48 clubes até mesmo

mento dos pássaros demora, no de Brasília. A visitação pública
mínimo, três dias. Isso porque é será permitida nos dias 9 e 10

preciso que haja luminosidade su-
-

(sábado e domingo), entre 9 e 19

ficiente para um julgamento abso- horas. �

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TÉCNICAS

Criar canários pode ser Epagri incentivaformação
boa terapia para adultos de honicultura comercial

"Não há nenhum motivo para temperatura mais amena.
.'

que um aficcionado não possa _ Em tese, a cria começa entre

aprender a criar, desde que, evi- julho e agosto e termina entre

denteménte, se disponha a con- dezembro e janeiro, com média
ceber a técnica requerida para de três a quatro ninhadas por

, tal", ensina o vice-presidente da período; ir além disso, segundo
Sociedade Brasileira de Omito- Adam, implica em desgaste ex
logia, Wilmuth Haraldo Adam. cessivo da fêmea, o que poderá
Segundo ele, os pássaros, de um refletir negativamente na próxi
modo geral, se inserem no grupo ma temporada.A única excessão

de animais mais dificeis de se sedá com pássaros importados,
domesticar, e que por mais que principalmente em sua primeira
estejam'tdomados" nuncase sen- temporada, porque o organismo
tem cômodos quando alguém os está adaptado aos costumes e

sujeita a perturbações, ruídos clima de origem, levando-os à

fortes ou movimentos bruscos procriação durante os meses de
em sua cercania. Impressiona, fevereiro e março'.inclusive,
inclusive, a extrema sensibilida- Para os que se iniciam nesta

de dos canários em particular - atividade, é sempre recomendá

pois que a'simples presença no vel que se instruam com criado
canaril de pessoa com "astral res mais experimentados: nin-

.

negativo" lhes causa intran- guém nasce sabendo. Criar ca

quilidade;deixando-Os irriquietos nários não é diferente. Qualquer
e assustados.

.

I
,

canaricultor sentir-se-áorgulho-
Por isso, diz Adam, se al- so em poder transmitir seus co-

guém obter êxito na criação de nhecimentos.
, canários, há que procurar para A criação de pássaros é hoje
.os pássaros' máxima tranqui-' uma terapia recomendada por

,

lidadê, evitando todas as possi- médiees nos países mais evolu-
bilidades de distrações e alvoro- ídos, principalmente no comba

ços, propiciando-lhes calmae te ao "stress" para quem tem

fluídos positivos no ambiente atividades mais estafantes. Para
em que habitam. A época de as crianças talprática também é

reprodução principia, de modo recomendada porque, .além de

geral, no Brasil, com o início da terem seus bícitinhos de estima
primavera, quandojá não émais ção, elas eenceberãomais fácil
tão frio.zíiminuindo os. . riscos �enie as noções de carinho;
de se perder os filhotes. Du- dedicação, habilidade; respon
rante todo o inverno os pássaros sabilidade, autoconfiança e

estarão separados, bem alimen- capacitaçãoprofissional, apartir
tados e com saúde perfeita, por do momento em que Os filhotes
isso aptos para procriar. No sul, começarem a nascer. A

alguns criadores instalam equi- canaricultura é hoje praticada
pamentos para baixar o teor de em todos os lugares do mundo,
umidade ambiente, enquanto no Criar canários, diz Wilmuth
centro/noroeste a preocupação é Haraldo Adam, é exemplo de

justamentepropiciar um ambien- "comer", "comer" e começar, é
·te com umidade sufieiente e só começar".

G. Maiochi
Especializada em reforma de tratores de esteiras.

l-

AG lE Rodovia BR-280 .. Km .. 58 - Fone (0473) 73-0198,
GUARAMIRIM' - SC '

APOIO

Massaranduba - A -Epagri
{ProjetoMicrobaciaslBIRD) e o
Departamento Municipal de
Massaranduba estão incentivan-
do o desenvolvimento da
horticultura (olericultura "'" fruti

cultura) nomunicípio, principal
mente na

�:gi ;� , AsVlllldllS
Braçodo p.dllMSII'
Norte,
que atu...

'. '1I1111SII.S
almente . '••,.,
é.a co- ..........

munida-
de que está sendo beneficiada

peloProjetoMicrobacias/BlRD/
Epagri.

Pimentio
Para tanro, em fevereiro des

te anR;. a Epagri
�

de
Massaranduba, COÓl Q apoio do

eng" Valmir J. Vizzotto (CTA),
instalou um Unidade de Obser-
vação de Pimentãona proprieda
de do agricultor AntÔIÚOMoacir
Ranghetti. A unidade foi instala
da com 6 materiais, sendo 5 hí
bridose 1 cultivar. Sãoeles: Átila,
Dominó, Marengo, Itaipú,
Melody, e Agronômico lOG. A

.

fim de que a comparação ,a nível
de agricultor pudesse ser ainda

melhor, foram também incluídas
ao experimento as duas cultiva
res de pimentão mais plantadas
na região, Magda e Ikeda.

Dezesseis agricultores que tra
balham com hortaliças na

Microbacia participaram de uma
reunião prática na Unidade de

Observação. Na oportunidade,
contandocoma presençado agrô
nomo Vizzotto, os agricultores
receberam.informações técnicas
sobre a cultura e puderam cons-

Hortaspodem se constituir em grande economi(l. ca�ira

ratar a superioridade dos materi
ais híbridos sobre as cultivares

produtos no Ceasa de Blwnenau,
tendo sido assessorado também

na própria lavoura, observando nesta áreapela Epagri.
as plantas. No entanto, Rubens lembra

O eng" agronômo Rubens·' . que a atividade de olericultura
-Marschalek, �'a' Epagri de exige 'domínio téenico sobre o

Massaranduba, também salienta assunto para que se alcance o

que a olericultura (verduras) e' a almejado sucesso na atividade,
fruticultura constituem-se em al-' com o mínimo de degradação
temativas economicamente inte- ambiental. É imprescindível que
ressantespare osagricultores da- nOS$O agricultorse aprimore evo
quela região, -uma vez que lua e conheça novas técnicas de
Massaranduba é W11 município .

cultivo e conservação do solo e.

geograficamenteprivilegiadopor da: água, pata que a propriedadelocalizar-se entre dois importan- agrícola semantenhaprodutiva e '.

tes pólos consumidores, economicamenteviável. Paraten
Blumeneu e Joinville, "Além dis-

to, o agricultor pode sempre conso� não podemos esquecer que
estasduascidades possuem Cen- tar com a assistência técnica da

trais de Abastecimento _ Ceasa _ Epagri e principalmente, contar
onde os agricultores podemven- com os inúmeros cursos de
der seus produtos à W11'preço Profissionalização deAgriculto
maisjusto". Apropósito,salienta res oferecidos pela empresa, e

o agrônomo, um dos agricultores
daMicrobacia 10 BraçodoNorte
já passou a comercializar seus

.

que visam o aprimoramento nas

mais diversas atividades
agropecuárias.

. D.ISIRIBUlíUR"
DE íUíÔíÊsl".
·

.E]:,.,ôíôÍlÊs , ••••i

.{je:
ASSISTENCIA
JÉCNIOA
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NEGÓCIOS
\ ' .

Feira da Malha abre 6�feira
com boaprevisão de negócios

.' ."

"'J araguá'do Sul- Abrena
próxima sexta-feira, 8, a oitava
edição da Feira daMalha, evento
já tradicional em Jaraguá do Sul'

.

durante as comemorações do
aniversário defundação dacida-

-de e que
tem tra

z i d o

bons re

sultados

para a

IIs '1IIIdllS
dll'lI.

tlllllll'II
IISII.llIi.

ec ono-.

mia do município. Para este

ano, segundo o. secretário de

Indústria, Comércio e Turismo,
Gilmar Moretti, as expectativas
em relaçãoao volume de negóci
os são boas, mesmo com as

recentes mudanças na economia
brasileira, especialmente em re

lação a adoção da nova moeda, ..
,0 real.

.

Normal

"As pessoas não estão com

prando coisas que subiram ex

cessivamente, porém, o real não
serve de justificativa para que
não se façam bons negócios",
raciocina o secretário, acres

centando que as estimativas gi
ram em torno de US$ 1 milhão.

Paralelamente, acontece a pri
meira edição da Feira Industrial

da Pequena Empresa, que tem

caráter regional mas que, na opi
nião de Moretti, deverá ser bem

divulgada porque ocorre no mes

mo período da Feira da Malha? a

partir do dia 15. Basicamente a

feira mostra novidades do ramo

metalúrgico e da área de presta-

I�A(�A-N()S' (J)'A ,rISI'I'1\.
I'OS'I'O UE VENUAS .nIN"') A I�AlnU(�A,

lUIA .JOINVILLI� 134(;

·LO.JAS,J)ALMAIl- AV. CjE'I'ÚLIO VAIlGAS, 128

.JAllAf,IJÁ I)() SIJI.. _' S(�

I�C'NI� 7 I - ·1 (;(;(;

Moretti: feiras movimentam economia da cidade

ção de serviços (terceirização),
. Divisas

Estes dois eventos emais o

43° Campeonato Brasileiro' de

Canaricultura, segundo o secre

tário devem trazer bons dividen
dos para a cidade come um

todo. Levantamentos prelimina
res feitos pela secretaria de In-·

dústria, Comércio e Turismo

indicam uma alta ocupação de

hotéis da cidade. "Alguns com

lotação total", diz o secretário,
acrescentando. que esta movi

mentação de visitantes traz, tam
bém, reflexos diretos nos res

taurantes e outros segmentos de
comércio da cidade. "Para a Fei
ra da Malha, onde as empresas
desovam estoques, a tendência

de vendas é boajá que o frio de

ve continuar" concluiu Moretti.

.• MalhasDalmar
....m a pronla enlrega: Meia malha,
molelinho,moleion liso'e camurçado
loialmenie m.rcerizado, fabricados
�,om � m�lhor tecnologia

. CONVERSÃO
DE REAIS PARA CRUZEIROS REAIS.

CORREIO DO POVO/SERVIÇO .

0,01 27,50 0,67 1.842,50 34,00 93.500,00
0,02 .55,00 0,68 1.870,00' 35,00, 96.250,00
0,03 82,50 0,69 1.897,50 36,00 99.000,00
0,04 110,00 0,70 1.925,00 37,00 101.750,00
0,05 137,50 0,71 1.952,50 38,00 104.500,00
0,06 165,00 0,72 1.�,SO 39,00 107.250,00
0,07 192,50 0,73 2.007,50 . .co,OO 110.000,00
0,08

'

220,00 0,74 2.035,00 41,00 112.750,00
0,09 247,50 0,75 2;062,50 42,00 . 115.500,00
0,10 275,00 0,76 ·2.090,00 43,00 118.250,00
0,11 302,50 0,77 2.117,50 44,00 121.000;00
0,12 330,00 0,78 2.145,00 45,00 123.750,00
0,13 357,50 0,79 2.172,50 46,00 126.500,00
0,14 385,00 0,80 2.200,00 47,00 129.250,00
0,15 412,50 0,81 2.227:,50 48,00 132.000,00
0,16 440,00 0,82 2.255,00 49,00 134.750,00
0,17 467,50 0,83 2.282,50 50,00 137.500,00
0,18 495,00 0,84 2.310,00 51,00 140.250,00
0,19 522,50 0,85 2.337,50 52,00 143.000,00
0,20 550,00 0,86 2.365,00 53,00 145.750,00
0,21 577,50 0,87 2.392,50 54,00 148.500,00
0,22 605,00 '0,88 2.420,00 55,00 151.250,00
0,23 632,50 0,89 2.447,50 56,00 154.000,00
0,24 660,00 0,90 2.475,00 57,00 156.750,00
0,25 687,50 0,91 2.502,50 58,00 159.500,00
0,26 715,00 0,92 2.530,00 59,00 162.250,00
0,27 742,50 0,93 2.557,50 60,00 165.000,00
0,28 770,00 0,94 2.585,00 61,00 167.750,00
0,29 797,50 0,95 2.612,50 62,00 170�500,00
0,30 825,00 0,96 2.640,00 63,00 173.250,00
0,31 852,50 0,97 2.667,50 64,00 176.000,00
0,32 880,00 0,98 2.695,00 65,00 178.750,00
0,33 907,50

.

0,99 2.722,50 66,00 181.500,00
0,34 935,00 1,00 2.750,00 67,00 184.250,00
0,35 962,50 2,00 5.500,00 68,00 187.000,00
0,36 990,00 3,00 8.250,00 69,00 189.750,00
0,37 1.017,50- 4,00 .11.000,00 70,00 192.500,00
0,38 1.045,00 5,00 13.750,00 71-,00 195.250,00
0,39 1.072,50' 6,00 16.500,00 72,00 198.000,00
O,.co 1.100,00 7,00 19.250,00 73,00 200.750,00
0,41 1.127,50 8,00 22.000,00 74,00 203.500,00
0,42 1.155,00 9,00 24.750,00 75,00 206.250,00
0,43 1.182,50 10,00 27.500,00 76,00 209.000,00
0,44 1.210,00 11,00 30.250,00 77,00 211.750,00
0,45 1.237,50 12,00 33.000,00 78,00 214.500,00
0,46 1.265,00 13,00 35.750,00 79,00 217.250,00
0,47 1.292,50 14,00 38.500,00 80,00 220.000,00
0,48 . 1.320,00 15,00 41.250,00 81,00 222.750,00
0,49 1.347,50 16,00 44.000,00 82,00 225.500,00
0,50 1.375,00 17,00 46.750,00 83,00 228.250,00
0,51 1.402,50 18,00 49.500,00 84,00 231.000,00 I'

0,52 1.430,00 19;00 52.250,00 85,00 233.750,00 I'

0,53 1.457,50 20,00 55.000,00 86,00 236.500,00
I'

0,54 1.485,00 21,00
-

57.750,00 87,00 239.250,00 I'

. 0,55 1.512,50 22,00 60.500,00 88,00 242.000,00
0,56 1.540,00 23,00 63.250,00 89,00 244.750,00
0,57 1.567,50 24,00 66.000,00 90,00 247.500,00
0,58 1.595,00 25,00 68.750,00 91,00 250.250,00
0,59 1.622,50 '26,00 71.500,00 92,00 253.000,00
0,60 1.650,00 27,00 74.250,00 93,00 255.750,00
0,61 1.677,50 28,00 77.000,00 94,00 258.500,00
0,62 1.705,00 29,00 79.750,00 95,00 261.250,00
0,63 .1.732,50 30,00 82.500,00 96,00 264.000,00
0,64 1.760,00 31,00 85.250,00 97,00 266.750,00
0,65 1.787,50 32,00 88.000,00 98,00 269.500,00

'

0,66 1.815,00 33,00 90.750,00 99,00 272.250,00
- 100,00 275.000,00

...
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PROCURA-SE .

Babá, maior de idade, experi
ência e referência. TratarMa.
Deodoro; 346 - Fone 71-2210

VENDE-SE

Balança (pesa até 15kg), sim
ples com ponteiro. RS ·170 -

Tratar fone 72 ...3064

VENDE-SE
. Multi Processadorés facasj..
50% do valor de um novo.

Fone 71-3821 com Ana Caro
lina

VENDE-SE
Carrinho de bebe Burigoto -

RS 60 - perfeito estado. Fone
72-3558.

QUER TRABALHAR DE

BABÁ�
Preso CasteloBranco, 126. Pró
ximo Ferro Velho - Vila Lenzi

VENDE-SE
Carrocom sombrinhaBurigoto
- RS 70 reais - Tratar fone 72-
3615

VENDE-SE
Enceradeira Arno - perfeita -

RS 50 - Tratar fone 72-3615

VENDE-SE
,

Ponto comercial completo com
instalações, pronto parauso no
Portal de Jaraguá. Tratar 72-
0405

VENDE-SE
Mesa redonda com 4 cadeiras

(nova) - metado do preço de
uma nova -73-0135 - no horá
rio comercial

VENDE-SE

Chiqueirinho pára bebe - Trá
tar 73-0135 no horário comer
cial

VENDE-SE !
1 tocadisco 3 xlFrahn.MEtade
do preço de um novo. Tratar
73-0135 - no horário comerci
al

VENDE-SE
Casa cl terreno bairro João

I
Pessoa. Lot. Dalmar - Preço
R$6.500.l'ratarfone72-1506
cl Ivo

VENDE-SE

Te1eno c/2 casas de alvena

ria, 3 peças Preço RS 26.000.
Tratar 72-0199 - Aceita troca

(carro, etc)

ALUGA-SE
2 casas. Tratar pelo fone 72-

•

1309 cl Valdirene

VENDE-SE

Apto 3 quartos, dep. emprega
da. Edif. Jaraguá. RS 35.000,
aceita carro no negócio ou

imóvel em Florianópolis. Tra
tar fone 72-2931

VENDE-SE
Casa de alvenaria perto do
Vitória, murada. Tratar fone
72-2634

BELINA LD0175
Preço a combinar - Tratar fone
74-1315 com Alirio

VENDE-SE
Consórcio de Corsa - Tratar
fone 71-0035

COMPRA

Capota Fibra para Pinck Up
Fiat - Tratar fone 71-8054

COMPRA-SE
Carro Ford ou Volkwgem, 80
até 83 fone 73-0552

ESCORT HOBBY 1.0 OK
Cormetálica - particular. Va
lor RS 9.500. Somente vendo.
Tratar fone 72-0405

VOYAGE/82
Vende-se, álcool - cor preta.
Valor US$ 3.200. Aceita-se

contra-proposta. Contato' 71-
3411 cl Tarcísio

I'

•

CORCEL/70
Vende-se em bom estado, ga
solina US$ 2.200. Tratar 72- .

1399

J" .' \:..

. �irJ\;, � c�[�f.���?'
Pesquisado e comprovadó, o f

melhor da regi�o
,.

Estado de Santa Catarina

PrefeituraMunicipal de
Jaraguá do Sul

Edital de Concurso Público
N° 01/94

Classificação final
APrefeituraMunicipal de Jaraguá do SuL através

da Secretariá de Administração e nos termos dos

artigos 26, 27, 28, 29 e 30, torna pública aClassifi
cação Fina. dos candidatos habilitados no Concurso
Público para provimento de cargos de seu quadro
efetivo, conforme relações, afixadas no mural da
Prefeitura Municipal, na Galeria D. Francisco, na
Fundação EducacionalRegionalJaraguaense- FERJ
e publicada na Edição N° 27 do Jornal Oficial do

.

Município, que se encontra àdisposição dos interes
sados na Assessoria de Imprensa.

Jaraguá do Sul, 05 dejulho de 1994.
Durval Vasel

Prefeito Municipal

Fon.' (Ó473) 71.1117"Rua João ..

Picoll•• ,,0 104
.

• JaraguQ do lSul - sc

Promoção da

semana
Casa de madeira com

90m2, terreno com

1.200m2• Situado na rua

RioMolha. Preçode oca
sião.
Casarnista, (2 pisos) com'
126m2, terreno com

462m2• Situada: na rua .

. Campo Alegre - Ilha da

Figueira. Aceita-se car

ro ou terreno de menor

valor no negócio.
Estes e muitos outros
bons negóciospara

A

voce.
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• -KAKO'S SU�MER SHOPPINct� - KAI{O'S RESrOENCE.- "

.. "O UNICO COIJIESC4l14 ROL4l\TE EMPlCARRAS" '.

, �
, �

-

�4t.

..

CRECI - 934 - J

I<AI{O'S
RESIDENCE
APARTAMENTOS.

I<AI<O'S
SUMMER
SHOPPING

LOJAS
COMERCIAIS

• Aptos cf 2 suites
• Salão de Festas

• Guarita de
,

Segurança 24 h
.

• Ant. Parabólica
• Port. Eletrônico
• Elevadores

Exclusivos
• Alumínio-bronze

cf vidro [umê
• Garagem Privativa
• Entrega DEZf96

FONES: 72-2679 - 72- 3139

• Seja Proprietário
• 81 Lojas
• Salão de
Conuencões

...

• Entrega DEZf95
• Financiamento

Direto em 50'meses
• Praca de
Alimentacão
. ,

, .,:,

,RUA PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA N°' 265

Se você tirou tem,po p_ra ,er este

anúncio até �o 'im é porque acredita
-

_

-:

que . anunciar di resultado.

_.-- - _._""' .........-........_ - ...
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Casos de Polícia
Era uma vez. ..

-Uma bicicleta corpreta, marcaLadyMontain, ano93. Ela era de
José Valmor Veiga, que reside na rua CaboHarryHadlich.fundos
do restaurante Califórnia, que teve sua "bike'íroubada. Só este

ano, já passou de 100 bicicletas roubadas. A polícia está enfren
tando quem sabeumagangue, que com certeza age emJaraguá do
Sul e vende asmagrelasfora da cidade.

-Documentos de veiculo (nome não constava no B.O.) da dona

ThelkaGumzFruet, que teve seu carro arrombado, onde os ladrões
tentaram roubarsua "máquina", masnãoobtiveram sucesso. Como

não quiseram sair com amão vazia, resolveram levar osdocumen

tos, só para complicar a vida da Thelka, que terá quefazer todos
novamente,

Chega de levarporrada
Esta é a tese 'de Marlene,Rech, que no dia 2 último, levou uns

sopapos do Erison Soares deMato, e registrou queixa na delega
cia, dizendo cansada de ser saco depancada. AgoraErison, voei
tem seu nome bem guardado lá naDP, e se continuar afazer isto,
eles grudam em ti!

Chega de levarporrada II '

Quem também reclama de 'estar cansada de levar porrada, é a

Maria de Lourdes Wolf, que reside naAnaPaula II, efoi agredida
no dia 3passadopor seumarido, olnácio Wolf, que se acostumou
a dar tapas em sua companheira, segundo o que tem registrado no
Boletim de Ocorrências. Seu Inácio, saiba que em mulher não se

.. ASSUSTADOR

Nove mortes em acidentes de
J\' •• '

transito no pnmeuo semestre

J araguá do Sul - Números
da polícia militar em relação a

:;:de�� Molstllll111

foram envolvidos em acidentes
desde janeiro até 30 de junho.
Destes, nove tiveram, vítimas fa
tais. Emjaneiro foi registrado II
acidentes com vítima, 48 sem ví
timas, com uma morte e 16

feridos.Em fevereiro, 11 aciden
tes com vítimas e 67 sem, com
duasmortese9 feridos. Nomês de

março, teve 9 acidentes com víti-

mas, 90 sem vítima, 9 feridos e

nenhumamorte. Ern abril, 11 aci
dentes tiveram vítimas, e 83 não
foi registrado, duas mortes acon
tecerame 13 pessoasficaramferi
das. Maio teve, 5 acidentes com

vitima, 95 sem, 4 mortes e 6 feri
dos: Emjunho, 13 acidentes com
vítima, 69 sem vítima, nenhuma
morte foi registrada e 19 feridos.

trânsito
ne s t e

primeiro
semestre

de 94 é elevado. De acordo com
dados levantados, 789. veículos

Vllítlil.s
III1Vlllvltl.s

.,INDENIZAÇÃO .

.

"

:'
.

: Modelos nus
Mulheracusamédicade nãopuderam

virgindade se apresentat
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TRANSFERIDO

E�PORTES

Jogo entre Iuvenius e lEe
será realizado nesta sexta
J araguá do. Sul - A direto

ria do Juventus conseguiu junto a

FCF transferir ojogo entre o "Mo
leque Travesso" e o Joinvillepara
esta sexta-feira.De acordo com a

, diretoria, a mudança de data,
foi em virtude dos jogos da Copa
do Mun-
do. Mas tllbll".existe

1111"111111

11II1I1'tII -

�S91111,tlO "

out r a
" possibili
dadedes
te mes
.mo jogo
aconte
cer segunda-feira. "De início está
marcado para às 20h 30mino des
ta sexta, mas caso o tempo piorar,
podemos marcar nová data, que
seria segunda (11),· no 'mesmo
horário", disseo diretorde futebol
do clube, Alcir Pradi.

Para o jogo contra o JEC, o

técniçoAbel deSouzanãö poderá
contar c0ll! pe�o m@n?s.três joga
dores. Nei, Lin e Júnior, tOOO.8
suspensos pelo TJD: O treinador
está realizando coletivos a pronto "

para escalar a equipe, que deverá
.entrar em campo sexta-feira da

seguinte maneira:" Leonetti,
, Antunes, Gilberto Batata, Alcir e
Gilberto, Amauri, Anderson,
Angelo e Carlos Alberto, Alaor e
Índio

'

BATE.:.BOCA

L

PentagonalPrincipal
Equipe PG J V E D GP Ge SG

l° Criciúma 4 2 1 1 O 3 2 1

2° Tubarão 2 ,2 O 2 O 3 3 O

3° Figueirense 1 1 O 1 O 1 1 O

4° Juventus
.' O 1 O O 1 O 1 -1

5° Joinville O O O O O O O O
r

Os critério.s de desempate são.: 1°) número. devitória,
2°) saldo. de gols, 3°) gols a faver e 4°) confronto direto.

PentagonalSecundário
Equipe PG J V E D GP Ge SG

l° Marcílio Dias 2 1 1 O o 3 O 3

2° Araranguá 2 2 O 2 O 3 3 O

3° Chapecoense 2 2 O 2 O O O O

4° Atlético 1 2 O 1 1 3 .� -3

5° Blumeneu I 1 O 1 "O . O O O

Os erltêrlos de desempate são; 1°) número. devitória,
. 2°) saldo. de go.ls, 3°) gols a favor e 4°) co.nfronto.direto.

Quadrangular"
. ,

,
'

..

Equipe PG J. V E D GP Ge ,SG
l° Inter 2 1 1 O

-,

1 1O L
,

2° Joaçaba 1 I O' I O 2, 2 O

·3° Cacadorense 1 1 0" 1 O 2 2 O
4° Concórdia O 1 O O 1 1

.

2' -}

II
Os critério.s de desempate são.: 1°) número. devitória,
'2°)salde de go.ls, 3°) go.ls a favor e 4°) confronte direto.

..

--'�
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LíDER

Alemão Michael Schumacher

supera o inglês NigelManseil
-

.

MagnyCo.urslFrança - Depois
de largar na terceira posição e

pular na frente logo na primeira
volta, o alemão Michael

Schumacher cónquistou sua sex

ta vitória, das sete provas dispu
tadas na temporada 94 da Fórmula

1, no GP da França, realizado no

domingo passado.
. Agora, Schumacher abril} uma

diferença de 37 pontos do segun
do colocado, DamonHill, que tem
27,contra66doalemão.AWilliams,
que contratou 'exclusivamente o

"leão" das pistas, Nigel Mansell
para esta prova, não se deu bem.
Mansell parou na 473 volta, quan
do a bomba de combustível de seu

carro quebrou. Ele viajou segun- .

da-feira para os Estados Unidos
onde irá disputar no próximo do
mingo o GP de Cleveland da
Fórmula Indy. Boatos no circo da
F-I, queManseIl iria correr-para
aWilliams .someríte _asprovas que

não coincidissem com a Fvlndy,
mas o descontentamento do in

glês com sua equipe, a' Newman
Hass, poderia trazê-lo em definiti
vo para ocuparo lugar de Ayrton
Senna,

Para os brasileiros Christian

Fittipaldi e Rubens Barrichello, a
vinda deMansell para a F-I não irá

alterar em nada o panorama do

campeonato, onde Schumacher
tem tudo pra vencer. "Duvido que
ele (Mansell) consiga fàzerrnaisdo
que S-enna vinha fazendo", diz,
Rubinho. E paraFittipaldi, amaior
vantagem da volta de Mansell à F
I, será a recém-criada associação,
dos pilotos, que briga por medi
dás queproporcioaammaior segu
rança. ';'Ele é um campeãomundial
e sua opinião sempre terá mais

peso junto aos dirigentes", co

menta Christian, que conquistou
a oitava colocação na corrida 'de'

domingo passado.

Paidejogador acusaAngeloMargutte
Jaraguádo.SuI-JaimeBossano,

pai do jogador José Eduardo

Bossano, que há cerca de 30 dias
ainda jogava nos juniores do

Juventus, está acusando o empre
sáríe AngeloMarguttede ter com-

.

plicado uma provável negociação
comalgum clube dos EstadosUni
dos. Segundo opai do jogador, seu

filho foi levado'pelo empresário a

Miami onde, depois de dez dias de
testes teve aprovação paraum está

gio de três meses. "Mas ficamos
sabendoqueadiretoriadoJuventus
fixou o passe em US$ 30 mil",
acusa Jaime B�SSI;!llo. ,

O empresárioMargutte rebate e
afirma que o pai do jogador havia

dito que Bossano.estava ligado ao

MareílioDias. "Fiqueisabendodis
soquandoelejáestavanosEUA. E,
alémde terumprejuízo de cerca de
US$ 3 niil não o levaria de jeito
nenhum antes de consultar a dire

toriadoJuventus",garantéMargutte
que, agora, diz que não daria nem,
US$ 500. Sehumacher com esta vitória, abriu 37pontos de vantagem

�

SEftRALHERIA ·TREVO DA fiGUEIRA
RUA MATHIAS RUYSB·N, SIN°

1

ILHA DA FIGUEIRA - JARAGUÁ DO SUL- SC IFone: 72-13251
, /

:,....., ,Y!!-� .........
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