
Aberturaontem CR$ 2. 750,00 - R$l - Cadernetas depou- Novembro- CRS 15.021,00
C V Naprimeira semana de pança com aniversá- Dezembro- CR$ 18.759,00

Com.RS 0,90 RSO,95 julho ospreços dos rio ontem, 19, terão Janeiro - CRS 32.882,00Tur.RS 0,87 RSO,99 produtos agrícolas um rendimento de

IIMPRESSOI Regional ontem subiram 7,1% em 22,1388%. Fevereiro- CRS 42.829,00
PatRS 0,85 RSO,95 real Mínimo fixo - RS 64,79

Choque contm uma árvore salvou omotorista
-,

POR POUCO

Alta velocidade quasefa:
outravitimaem Jaraguá
Madrugadadesegun-' Salão Líder Club-Centro, lho no rio Itapocu. Fran

da-feira. O motorista do acabou perdendo o con- .ciscofoimedicadonoHos
"Fusca" placas JS-8529, trole do veículo e "errou" a pital São José com escori

Francisco Raulino Filho, ponte AbdonBatista, cho- ações pelo corpo sem gra-

27, escapou da morte. Em cando-se contra uma árvo- vidade, sendo liberado
altavelocidade.nosentido re, o que evitouummergu- -logo depois. Página 11
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Amvali Infantil, caderno
especialpara as criang,"":
., ,�

Circulanaediçãodehoje quadrinhos, curiosid�s,�
o cadernoAmvali Infantil, quebra-cabeças e dicil.06

. IUUBU'
caderno passa amtegraras' ",

'

publicações periódicas do
mais uma publicação do

CORREIO DO POVO,
dirigida às crianças, com CP. Páginas 5, 6, 7 o:,

uarta- eira, 2 de julho de 1994

OBJETIVO ALCANÇADO

CEE realizou oprimeiro concurso de declàmat6rias
BUse&ndoaintegraçio

entn: aluno c o estudo das
poe:siu,oCcntroEducacionai
Evangc!lico' realizou na

�cmana passada, o primeiro
tcncul'$odcdccla-matôrias, '

envolv9'do aJunos da S' série
ateo 2° grau. Na calegoria A. �

com estudantes de S' c 6'
séries. Vanessa Puff"(6") ficou
"cmprimcirnlugaT,Gabriclc
Neves (S') cm segundo c
Diogo Gonçalves (6') em
tcrcciro.NatatcgOriaB.
alunosda "cS" séríes
Man:.osBiandli,Rod:ri&o
Bastos, Fabiola Salier c
Dcivis Schwarz ficaram em

IO,2°c3°src:spcctivamc:ntc.
todos da SO strie B. Jána

catesoria C, Cllvolvendo
alunos do sçgundo grau,
fol'ilmpremiadossomc:ntt:os
doisprimeiroslugarcs,guc
apresentou Gisele e Viviane
Vasclnaprimciracolocaçloc
Tais Danna c Sitiei Ungido
cm segundo. A mesa

julgadora foi composta entre

ouuas,pc1SOnalidadcs, por
Lindolf Bell, poeta blume
naucnsc, LuisCariosde
Amonm,ioinvilClOOcaulOt
da obra "CançIo da Espcran
@W,AtaidePcn:z
C�, de Jaragná do Sul.
tambl!:mpoctacMi�Rarnos.
prtsidc:ntc da Fundação
CultutaldcJoinvillc.A
dimoria da escola agradece à
lodos05participanICS.

.

Estrela guia
NiJo pnrS'J qu'lW uJrtln

",lo
deSO/XIncftl I1Itn'� nu

w..

dosdeung(lll(JS
Sito optntu lliU olhos «Uf
,ado>

,

que tr Imprdrm o vis""

Vrm.

, Rrpous,'rucotpOlWrtlvo
-,.

.du«msolUaftlÚ(a,1IIrt
tuflOrts
defxafll�ttu�rfiurrt5JlOo

IIllVIOOSQrfhofitropa.lI_
plrl/lullQuandoacordarll,
nIIoun,gw.P,nnJUlIJIII
tutigluutWactlJO,
11_1_ ,meorlci<'JS.

MtrgulhDjiintkJ.srml'ttt'i
N.

Senl,oprourtkllqu,crr

em cada e,ntlmelro dI! lila

'1If/lllfanovofflIMla.nln-

ablTllt'usoJhos.

.... V,rar bllm pq10 tk II em

lodouplt'ndnr.
•

'o 111ft/o malDI q/l' eM

mo,...;'-oeom�l1rzo.QlllHlr

'li MalhasDalmar FAÇA-NOS UMA. VISITA
POSTO" VIDAS ßlNToA .ABRICA,

Rui JOIJmLLlI348
.....AS 8.u.JUR· u.GniiUOyAftGAS. 1%1

.JAUGuA DO SUl, - sc
I"ONI� 71-1 (JOO

'I'IIm a pronta .ntrega: Mela maHl••
_........o.mo..lan ...... 'camurçado
....._.. _rcen.ado. fabrlcadoe
com a 'm.lllar_l.cnologla

. FONE (0473)76-3200

FAX (0473) 76-0304
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RerníníscêncíasEDITORIAL

Eles não desistem A visitadogov.FelippeSchmidt
cia, dr. José Câmara, juiz de direito
da capital e JovitaGandra, negocian
te.

A exposição impressionara o go-
. vernador e sua comitiva, que a cada.
instante recebia dernonstrações de

simpatia da povo e dos visitantes,
também expositores dos municípios
de Campo Alegre e São Bento.

Demonstrava o administrador de
Santa Catarina interesse por deta
lhes da questão de limites entre SC e ,

PR, que se arrastava, e seguia à São

Bento, com parada em Campo Ale
gre, pela Estrada da Serra.

Mas também tinha interesse em

conhecer as atividades da Compa
nhia Hanseatica e seguia até Hansa

, (atuaICotupá), "percorrendo-tê qui
lômetros de boa estrada com boas

pontes, especialmente em Rio Na
tal" , construídapela empresa coloni-
zadora.

.

Dia 10/05/1901, o gov, Felippe
Schmidtecomitivapartia às6:30 hs.
deHansa, acompanhadopelo diretor.
daHanseatica, chegando às lOhs. à
residência de Georg Czerniewicz,
que se encontrava galhardamente
empavesada (ornada) e, ao aproxi
mar-se o carro muitos foguetes fo
ram aos ares, enquanto em frente à

casa, uma escola particular dirigida
pelo prof. 000 von Kadner, 'canta
vamem homenagem ao governador.
S. Excia, dirigiu palavras de agrade
cimento ao professor eanimaçãe aos
alunos.

Aí foi servido lauto almoço.A casa

achava-se localizada à margem es

querda do Rio ltapocú, quase na con
fluência deste rio com o Jaraguá Em
frente, àmargem direita achava-se a

direçãoda comissão de Pecher& Cia.
Nesse local aguardavam a chegada do
governador,ossrs.DomingosdaNova,
representante de Pecher & Cia. e o
comissário depolícia AngeloPiazera,
os quais almoçaram' com S. Excia.

Após amuda das cavalos prosseguia
viagem com bastante celeridade devi
doa bondade dosanirnaisgentilmente
cedidos pelo sr. Czemiewicz. Pela
estradaaforaestavam �dos,paImi.·
tos...

Fritz ·von Jaraguá. - 0.7/94;

Ora, direis, desde quando os pre
sidentes da Província de Santa
Catarina (do tempo do Império) ou
os governadores do EstadoRepubli
cano de Santa Catarina (assim se

escrevia no dealbardo regime que se

implantouem 15/1l/1889),demons-
.
traram interesse em conhecer o lu

gar onde terminava o "Domaine D.
Francisca" e iniciava o Estabeleci- ,

mento "Jaraguá", que depois con

verteu-se em "Colônia" dó mesmo'

nome.

Em verdade, pouco se escreveu

sobre o assunto,e pouquíssimas são

as pessoas nos dias de hoje que,
passadospoucosmesesda insta-lação
do Estabeleclmento J�-raguá; sa
bem que aqui chegava o dr. Alfredo
d'Escragnolle Taunay, em 09/12/

1876, em companhia de Emílio
Carlos Jourdan, dr. Frederico

Brüstlein, procurador da Princesa

Imperial Condessa d' Eu, as enge
nheiros E. Douat, Lago e outros

amigos, depois de peripécias e peri
gos iminentes, emconseqüência dos
maus caminhos e péssimo tempo,
não trepidou um momento, "pois
que, sendo a colonização um dos

.

.

ramos dos serviços a que o governo
, tem ligado o maior, interesse, iria
, ...

'''Pess�almente verifi-car o fértil e

magestosoValedoltapocú, berçodo
nascente núcleodo Jaraguá". Aqui
realizou várias inaugurações, uma
embarcação seria batizada Dona

Cristina, em homenagem à esposa
de Taunay e vários ribeirões eram

apelidadas Com nomes da comitiva.
Em 1901, de 28 de abril e OS de

maio, Joinville, séde do município a

que pertencia Jaraguá, festejava o

,cinqUentenário da fundação da ex

Colônia D. Francisca e assinalar a
chegada dos primeiros colonos .

Embarcava no vapor "Max", de
CarlosHoepcke&Cia, e, tocando os

portos de Itajaí e São Francisco, de
sembarcavaem Joinville, festivamen
te recebido.

Ogovemadordr.Felippe Schmidt
fazia-se acompanhar do CeI. Emílio
Blum, chefe de 'gabinete; Alferes
Gentil, ajudante de ordens, dr .

Benício Tavares, prefeita de polí-

A cada dia descobrimos que a falta de vergo
nha dos políticos brasileiros é sem limite. É certo

que a CPI do Orçamento não deu em nada, porém,
a volta dos seus acusados ao cenário político não

precisava ser tão rápida.
.

Praticamente todos os acusados estarão ou con
correndo a algum cargo nas próximas eleições ou
trabalhando nos bastidores para eleger alguém de

confiança. Os cassados Carlos Benevides (pMDB
CE) e Fábio Raunheitti (PTB-RJ), por exemplo, já
estão em campanha para elegeraliados. Raunheitti
está apostando suas fichas em seu sobrinho
FernandesGonçalves (pTB-iU), deputado estadual
e membro da diretoria da Sociedade de Ensino

Superior de Nova Iguaçu (Sesni) - entidade que se

beneíicíou comcerca de USS 14 milhões de verbas

desubvenção social.Oex-prefeitodeAcaraú, Ambal
FerreiraGomes, é o candidato deCarlos Benevides
para assegurar sua influência na Câmara. O esco

lhido de Benevides está envolvido 'nc processo que
apurou o desvio de USS 1 milhão de subvenção

social destinado à Fundação Amadeo Filomeno, da
qual era o presidente.

Omais incrível, entretanto, ficaporconta do ex
deputado João Alves, Ó anão-ladrão mais ativo
dentro da máfia do Orçamento. Mesmo sendo o

principal acusado damáfia que atuava noCongres
so, Alves não se intimida e promete participar
ativamente da próxima eleição. "É claro que vou

participar da campanha. Eu sou um patriota!", diz
o ex-deputado, garantindo ainda que ajudará a

eleger três deputados federais. Se entreos acusados,
cassadosou que renunciaram (cornono casode João
Alves), a festa está na maior animação, imagine
entre aqueles que foram inocentados pela CPI do
Orçamento. O deputadoFlávioDerzi (PP-MS), um
dos dez parlamentares absolvidos, dá como certa a
sua reeleição. "Estou numa posição muito tranqüi
lã. No palanque vou usar a CPI a meu favor",
informa Derzi. Resta esperar que o povo saiba
realmente julgar nas urnas esses políticos que nos

fazem de bonecos.

A solução da república Tcheca
* Jacy de Sou�a Méndonça"";..0:'

No mês de abril esteve aqui em
São Paulo, Klaus Václav, Primeiro
Ministro daRepública Tcheca, eêo
nomista de renome internacional,
autor de muitos livros sobre econo
mia, Irias principalmente autor do
projetode reforma estrutural da eco-
nomia de
seu pais,
cujo re

sultado
atual .é
uma in
flação
anuali
zada de

meiro lugar, disse ele, era necessá
rio ter um objetivo claro, o que em

princípionão eradificilparaos tche
cos, que queriam, com todas as suas
forças, se livrar do fracassadosiste
ma de economia sob planificação
estatal. Mas, acrescentou, o objeti
vo precisava ser positivo e não ne

gativo. Não bastava não querer a
. economia estatizada, era necessário
definir o que se queria: urna econo
mia de mercado, sem restrições e

sem protecionismo. Mas a receita
não estava ainda completa: esse ob
jetivo positivo e claro não podia ser

de apenas algumas pessoas ou al

guns grupos. Era indispensávelnele
envolver toda a comunidade, cha
mar a sociedade para enxergá-lo e

buscá-le com todas as suas forças.E
essa 'foi a tarefa política:

Lição até aí dura para nós, que
aindanão temos consciência coleti-:
va do, que queremos e do que não

queremos.
Um segundo ingrediente da re

ceita chamou aindamais a atenção:
a absoluta necessidade deurn orça-

mento público superavitário execu
tado com todo o rigor.

Aqui então podemos ver como

estamos distantes da solução de
nossos problemas. O orçamento da
União, que ainda está sendo discu
tido no Congresso Nacional em

agosto, prevê uma despesa pública
de 96 bilhões de dólares, enquanto
que a secretaria da Receita Federal
não consegue arrecadar a média de
cinco bilhões, ou seja, uma receita
anual inferior a .60 bilhões de dóla

.

res. Enquanto isso, o Tribunal de
Contas da União, apesar de regis
trar que o governo federal gastou,
em 1993, 18% amais do que estava
autorizado pelo orçamento, acaba
de aprovar as contas de 1993. Se a

mesma ehabitual indisciplina ocor
crer em 1994, teremos uma despesa
de mais.de 100 bilhões de dólares

.

para uma_ receita depoucomais de
50 ...

Não há nome novo, nem elimi- ,

nação de zeros damoeda, que possa
resistir. (Agêllcja Planalto)

.

*Profe..ord. fi/o.ofi, do direito

SDlufáo
•

VtllOCOm

uma/iráo
muitodura

. 8,2%... ou seja, um político e um.

economista em cuja bagagem se

destaca o êxito.
.' , Depois-de relatar-como saiu de .

uma economia 100% estatal e ehe-
"

'gou a 80% de privatização do pro
duto interno bruto e de como saiu de
um processo de hiper-inflação para
chegar à Vitória contra esse mons
tro, foi instado a resumir sua receita
de sucesso. Não titubeou, Em pri-

Eugê'nioVic:torSchn:IÖCkel
DiretorGeralCORREIO DO POVO FranciscoAiveS
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Retranca
(C.M.)

Olhos abertos
Supermercados com metade ou menos da habitual clientela dos
sábados é sintomático. Sinal evidente de que, agora, as pessoas

finalmente parecem ter entendido aforça que têm paraforçar a
baixa dos preços, até agora exorbitantes depois da vigência da
URV. É isso. Nada de afobação. Já houve reduções significati
vasporém em estabelecimentos que aumentaram preços de uma

maneira extorsiva na entrada do real, Estes, que ainda estão

roubando, devem continuar sob vigilância. Vampsprestigiar os
honestos, Com cautela.

Em campanha I
Candidato a governador pelo
PFL, JorgeKonderBornhausen,
vai estar hoje, às 10h30, no

salão paroquial São José, em

Corupá, de onde é Cidadão
Honorário desde 1982. Rede de

água da Casan, asfalto entre

Corupá e Jaraguá e instalação
do 20 grau são alguns serviços
prestados por Bornhausen ao

município como governador.

Em campanha II
Ex-prefeito Ivo Konell, candi
dato a deputado, vai sábado, 23
a Corupá. Em companhia do

h,...,�(;..al1.qid9to '1,0 fMD�, BPaulo
Afonso Vieira. Depois irão a

MassarandubaeJaraguádoSul.
Comitiva peemedebistas terá a

presença de Luís Henrique da
Silveira, que disputa sua reelei
ção à federal.

Preguiça
Assessoria bempaga do deputa
do Vasco Furlan nem se dá ao

trabalho de redigir a maioria

das informações que repassa à

imprensa. Limita-se a enviar

xerox de telegramasdo parla
mentar aosministérios. Éa boa
vida que se leva lá em Brasília.

Trabalhando
Vereador GilmarMenel (PTB);
vice-presidente do Legislativo
jaraguaense, quer agora apre
sidência. E, garante, vai dispu
tar para ganhar. Para isso já
anda mexendo com os

''pauzinhos'' em buscadoapoio
necessário.

Chute no saco
Quando sefalaem separaroSul

doresto, temgente quesehorro
riza. Pois, então,fiquem saben-.
do de novo (se é quejá sabem):
orçamento da União não tem

um tostãopara Santa Catarina.

Segundo o governo, é preciso
ajudar os mais pobres. Claro,
pra ganhar a eleição presiden
cial.

Estopim
Deve terminar em agosto a CPI

que averigua o 'superfa
turamento na construçãoda ter
ceira ponte, em Florianópolis,
durante os governos de Pedro
IvoCampos (falecido) e Casildo
Maldaner (candidato a sena

dor). A divulgação das conclu
sões é uma bomba de efeito re
tardadona candidatura dePau
lo Afonso Vieira, do PMDB.

Eleitos
Segundo a última pesquisa da

Datafolha, somente um aciden
te depercurso evitaráqueSanta
Catarina eleja dois senadores:
Vilson Pedro Kletnúbing (PFL)
e Cosi/do Maldaner (PMDB).
Kleinubtng, segundo a pesqui
sa, é imbatível nesta eleição.

Liberal
Deputado federal Paulo Bauer
(PPR) não é oontra a ação de
candidatos tidos como

paraquedistas na região: aque
les que colhem votos e somem.

Segundo Bauer, os que dispu
tam a Câmara Federal têm o

direito de ir buscar votos em

qualquer lugar. Portanto, que .

ninguém se sinta constrangido.

Direto
Ainda do deputadoBauer, anâ
lisessobreaígunspartidos: PPR,
um partido renovador que não

seprende àsfórmulasdopassa
do; PFL, partido que pratica a

política do culto àpersonalida
de; PL, partido inviável, sem

propostas; PSDB, abriga a es

querda de ontem quepode ser a
direita de amanhã.

Previsão
Do mesmo parlamentar:
Jaraguá do Sul e região elegem
três candidatos à Assembléia

Legislativa: UdoWagner (PPR),
Geraldo Werninghaus (PFL) e
Ivo Konell (PMDB) - a citação
não sugere ordem de coloca

ção. Então, que assim seja.

EMCAMPANHA

Lulafaz seu único comício
noMédio Vale no domingo

Ap6s dez onos
() (oÁdido/D,ga a

BILunmu fDZ (omítio ao
nopróxi-
mo sába- Médio VDle
do, 23,

. para falar sobre seu programa de

governo. Segundo a executiva do

PT, este deverá ser o primeiro
grande comício promovido pela
'FrentePopularemSantaCatarina.

Luis Inácio Lula da Silva deve
fazer seu discurso no início da
noitenas escadariasda igreja São"
Paulo Apóstolo, no centro de
Blumenau. Porém, duranteodiao
PT devepromoveratividades cul
turais a partir das 11 horas da
manhã. O presidenciável do PT
desembarca às llh30 em

Florianópolisparaum comíciona

Florianópolis - O candidato a

governador pelo PFL, Jorge
Konder Bornhausen, disse que
confia na Justiça Eleitoral sobre
parecerdoMinistérioPúblico que
propõe a impugnação de toda a

chapa de candidatosmajoritários
do partido em Santa Catarina.
Segundo o Ministério Público, o
registro das candidaturasde Jorge

Itajaí - Orestes Quércia
(PMDB), Fernando Henrique
Cardoso (PSDB) e Esperidião
Amin (PPR), todos candidatos à
presidência daRepública, já con
firmaram suaspresenças em Itajaí
durante o 60CongressoBrasileiro
de Integração Municipal marca
do para o período de 9 a 12 de

agosto. Vão debater assuntos co-

A,auivolCP
" ."'�

senado, Luci Choinaski eMarcos
Herter. O comício de Blumenau
deverá ser o úrUco de Lula na

região do Médio Vale do ltajaí
durante sua campanha.

B lumenau - Pela primeira
vezdepois de 1984, quando parti
cipouda campanhapelas "Diretas
Já", coordenadapelo ex-deputado
Ulisses Guimarães, o candidato à

presidênciadaRepúblicapeloPT,
Luis Inácio Lula da Silva volta ao
Vale do

Itaj aí.
Lulache-

Candidato do PT vemfalar sobre suaspropostas

Praça da Alfândega seguindo de
pois para Blumenau em compa-.
nhia do senadorNelsonWedekin,
candidatoagovemadorpelaFren
te Popular, e dos candidatos ao

Bornhausen e do vice, Plinio de
Nes, do candidato ao senado
Vilson Pedro Kleinübing e seus

suplentes, Geraldo Althoff e

Nilson Gonçalves de Souza, feito
pelo delegado nacional do parti
do, Laerte Ramos Vieira, foi ile
galporqueVieira não teriaprocu
ração específica para tal.

Segundo Bornhausen, os as-

muns dos municípios brasileiros
com cerca de dois mil prefeitos
que estão sendo esperados para o

evento:saúde,educação,reforma
tributária, trânsito, ecologia, as
sistência social, entre outros.

Mercosul
A criação do Mercosul tam

bém consta dos painéis de deba-

suntos jurídicos do PFL foram
entregues ao ex-deputado federal
LaerteRamosVieira, tambémad
vogado, nãopor acaso e simpor se
tratar de um especialista de reno
me nacional no assunto. Nos pró
ximos dias a JustiçaEleitoral de
verá pronunciar-se sobre opedido
de indeferimento das candidatu
ras majoritárias do PFL.

tes, abordando questões sobre as

condições das cidades portuárias
e turísticas, além de investimen
tos em infraestrutura, muni

cipalização de setores básicos,
revisãodeproblemascomuns, etc.
Durante o Congresso também
ocorrerá o lançamento do "Pacto
Pela Infäncia", ummovimento da
Unicefem defesa das crianças.

'

'IMPUGNAÇÃO

Bornhausen diz que confia na justiça

CONGRESSO

Presidenciáveisdebatemcomprefeitos
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I; SALÁRIOS

IJ11Assembléia mantém veto ao Curso recicla professores de

EducaçãoArtística na região

iiiprojetopropondo conversão
iii FlOrianÓPOliS - A Assem

.

bléia manteve os vetos parciais
fi apostos pelo governador do Esta

rr do, ao

I, projeto
I diI que 1S-

t! põe so-

bre a

conver

são dos
valores

udllídtls
dos vencimentos dos servidores

! públicosestaduaisemURV.ComaIj decisão legislativa deixa de fazer

1 parte da lei o § Z', do artigo 2° que
i' detenninava que "o valor unitário
It

.

das parcelas de produtividade, pre
vistasno art. 5°,daLei4.426,de3 de
fevereiro de 1970, será convertido
emURV no dia 1° demaiodel 994".
Também está excluído o parágrafo
do art. 4°, que determinava que"em
se tratando de valores apurados ou
devidos em meses anteriores ao do

pagamento, os mesmos serão con-'
vertidos emURV combaseno valor

desta, em cruzeiros reais,noprimei
rodiadomês de lançamentonafolha
de pagamento".

Excluído também, a ampliação
do escalonamento entre as refe
rências das tabelas de valores de

vencimento e a revisão de venci
mento ou soldo dos servidores do

magistério, que no Anexo I da Lei
Complementar 116/94, seria de

1,3% e da tabela' do Anexo III da
mesma lei, seria de 3% e, ainda, o
dispositivo que determinava que
a previsão de vencimento do Gru

po Segurança Pública, não seria
inferior aomaior valormensal per
cebido no primeiro quadrimestre
docorrenteano, emURV.Mantido
o veto ao § 4° do art. 5° que dava
nova redação ao art. 54 da Lei

Complementarn° 81 /93, e acrescia
em 100% o valor da hora-plantão.

SAÚDE
I

i: Jornadamédica abre na seaa-felra

DECISÃO

iFestivalda canção na retafinal
!

IH JaraguádoSul-AAssociação
,Ir Médica de Jaraguá do Sul promo
�II ve a partir da próxima sexta-feira,

122, aillJomadaMédicaemdepenI dências do Sindicato do Vestuá

II rio. A palestra de abertura será

I proferida pelomédico Luiz Carlos
Ir Sobania, um dos coordenadores
do. Sistema Integrado de Atendi
mento a Emergência, de Curitiba,
sobre o tema •Acidentes de Trân-

Jaragu, do Sul-Aprefeitu
; rade Jaraguá do Sulemparceria
t com a Fiesc/Sesi - Centro de

:,)! Atividades de Jaraguá, através
do LazerCultural estarão reali

zando neste domingo a fase fi

nal do 11° Festival Regional da
Canção Popular e Sertaneja. O

sito x Comunidade". A Jornada

prossegue até sábado, quando as

palestras e debates ocorrerão na

Ferj.
'São vários os temas seleciona

dos pelaAMJ, entre eles, a impor
tância da radiologia geral na inves
tigação por imagens, compara
ções e indicações da tomografia e

ressonância magnética,
antibiocoterapia, atendimento ao

evento acontece BO ParqueMn-
nicipal de Eventos, com o início
marcado para às 20 horas.

Final

Serão vinte candidatos, que
se classificaram nas duas fases

do Festival, que foi reãlizado
nas cidades de Guaramirim e

politraumatizado, emergencia
traumatolôgica, traumatismo
crâneo-encefálico, infecções na

criança, Aids na infância, asma

brônquica na criança, diagnóstico
da tuberculose, diarréia aguda,
climatério, Doenças
cardiovasculares, ósseas,
reumatológicas, ortopédicas,
endócrinas e ginecológicas tam

bém serão abordadas,

Schroeder, onde disputaram o

titulo. Os três primeiros coloca
dos de cada categoria receberão
medalhas e troféu e uma

premiação surpresa,

Após o festival, o conjunto
Transamérica fará um grandio
so baile.

ENSINO

Jaraguá do Sul - A partir de
hoje, até dia 22, a I � Secretaria
Executiva Regional de Educação
promove, juntamente com a secre

tariamunicipal deEducação, curso
para professores de Educação
Mística que ministram aulas em

escolas estaduais e municipais da

região.
Segundo a professoraGuiomar

Klein, inspetora da 1� Sere, o
curso enfocará as concepções de

arte presentes no ensino da Edu

cação Artística, dentro da propos
ta curricular, levando-se em conta

a aplicação das artes plásticas, ar
tes cênicas (musícalização) com
oficinas para desenvolvimento de

técnicas de releituras de obras, de

figuração e abstração, xelogra
vura, marmorização de papéis e

tintas vegetais.
Para a professora Isaura

Silveira, agente regional de Edu
cação, o curso vai proporcionar
aos professores todas as condi

ções para que tenham mais subsí

dios para ocuparem nas salas de

aula, além de oferecer possibilida
des para a troca deexperiências, "o
que virá enriquecer ainda mais as

aulas". Por outro lado, o programa
Teledacação, que está funcionan
do na Ferj, oferece a partir de hoje
até dia 15 de agosto curso para

professores licenciados em Educa

ção Física, com direito a certificado
de 40 horas. São apenas 25 vagas.

FALECIMENTO

HerbertBuerger
Faleceu às 12: 15 horas de domingo (J 7-07- 94), em sua

restdêncta. o estimado e benquisto cidadão Herbert

Bllerger, de tradicional família há longos anos como

moradores da antiga rua Joinville, onde seu progenitor
. tinha uma bem montada olaria, que forneceu tijolos e

.' telhas para construir as primeiras indústrias que se esta

beleceram em Jaraguá do Sul.
O extinto, filho de Ricardo e Ida Rahn Buerger, era

casado com Anita Bublitz e teve dois filhos - Irtneu,
casado com Rosane Beatriz Schmõckel e Renilda. Deixa.
ainda os netos Andreas e Vivian, um irmão, irmãs,
cunhados e cunhadas, sobrinhos e demais parentes.

O seu sepultamento deu-se para o Cemitério Muni

cipal - Centro -, na segunda-feira última para o jazigo
dafamília, tendo o seu féretro grande acompanhamento
de amigos e admiradores. O culto emmemória do falecido,
dar-se-á no próximo domingo, na igreja Evangélica
Luterana - centro, para o qual se convidam parentes e

amigos. A. família enlutada apresentamos as nossas

respeitosas condolências. ($. V.S.)

SANEBOX: veda o mau cheiro, impede a saída de insetose pequenos
animais do esgoto e garante tota� s�urança,. centra inundaçõeS.
SANEBOX é a SOlução para o saneamento urbano. Encontram...se
disponíveis em vários tamanhos os produtos SANEBOX com pronta
entregà direto da fábrica.
COMÉRCIO.-= REPRESENTAÇÕES MANSKE'LTDA.

,- I ,
-

·RUAJOII\IVILLE,�1.,532 - FONEIFAX 72-1185 -JARAGUA DO SUL - SC
•••É COISA DO PASSADO
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CEE realizou oprimeiro concursode declamatórias
Buscando a integração

entre aluno e o estudo das

poesias, o Centro Educacional

Evangélico realizou na

semana passada. o primeiro
concurso de declamatórias,
envolvendo alunos da 58 série
até o 2° grau. Na categoria A,
com estudantes de 58 e 68

séries, Vanessa Puff (68) ficou
em primeiro lugar, Gabriele
Neves (58) em segundo e

Diogo Gonçalves (68) em
terceiro. Na categoria B,
alunos da 78 e 88 séries
Marcos Bianchi, Rodrigo
Bastos, Fabíola Satler e
Deivis Schwarz ficaram em

1°,2° e 3°s respectivamente,
todos da 88 série B. Já na

categoria C, envolvendo
alunos do segundo grau,
foram premiados somente os

dois primeiros lugares, que
apresentou GiseIe e Viviane
Vasel na primeira colocação e

Tais Danna e Sirlei Brigido
em segundo. A mesa.

julgadora foi composta entre
outras personalidades, por
Lindolf Bell,' poeta blume
nauense, Luis Carlos de

Amorim, joinvilense e autor

da obra "Canção da Esperan
ça II", Ataíde Perez

Camacho, de Jaraguá do Sul,
também poeta e Mila Ramos,
presidente da Fundação '

Cultural de Joinville. A
diretoria da escola agradece à
todos os participantes. Rodrigo Bastos/oipremiado com uma assinatura semestral do CORREIO DO POVO

Estrela guia
Não penses que tua estrela

guia
desapareceu entre as nu

vens

das desenganos
São apenas teus olhos can
sados

que te impedem a visão

Vem.

Repouse teu corpo na relva
macia

edescansa tua cabeça entre
asflores
deixa que teu perfume sua-
ve -. ,,-_ ..

te leve ao sonho dapaz es

piritualQuando acordares,
não se negue, Permita que
as águas do acaso,

te envolvam em carícias.

Mergulhafundo, sem recei

os.

Sente oprazer de esquecer
o ontem

em cada centimetro de tua

. pele nua e pura
Ao voltares à tona

em uma nova aurora, rela

xe.

Respira tranqüilamente, e

de mansinho,
abra teus olhos.

Verás bem perto de ti em

todo explendor,
a estrela maior que cha

mar-se-acom certeza, amor.

de Sólon Schil

IlAÇA-NC'S I]IIA lTISI'I'A
I'OS'I;O ,I)E VENDAS .JUN'I'O A I�ÁlnlI(�A,

IUJA JOINVILLE 1346

UMAS DALMAU - AV. GE'rÚLIO VAIlGAS, 1211

.fAllAC.I]Ã I)f) SI]I.. - SC�

'lC)NI� 7 I - IC;(;(;

II MalhasDalmar
"em a pronta entrega: Meia malha,
moletinho,moleton liso e camurçado
totalmente mereerizado, fabricados
com a melhor tecnologia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PATOTA DO JAIMINHO
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.

PNMAPQFCMFP'
\ P ,·N\-\ÃOOZOOF

.
.

OH L'I ,uG2 KGÃE
DÃI1NMEUIAuTS
I a o o: NEDT.EN
Z I c J L TI KS \ E Z
OLOB\-\ÄZLE RUO

<., C o B E R. T o R J:= A Q c

�
t

�----Ij
t
"

'8
=
I

t
!
oe
.

CO)
'.

I
• � , �

.t

3 - você VIU MINHA
I.RMÃGÊMEA

.

. POR Aí'?

UE ENCONTRAR.,6. SAlDADO LABIRINTO?
.

o
.

L_ --�------��
t
.t

L
J

Ppoduçãode Boletins:
Comepciais, Industpiais,Sindicais, Escolapes Gibis, etc•.•

. ESTA ÉNOSSAESPECIALIDADE - LIGUE 72-3363
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Literatura

Circulando desde segunda-feiranas bancas, a 4Q

edição daPatota do Jaiminho. Neste número, historinhas

contagiantes epassatempos divertidos. A metade do gibi
com aspáginas coloridas. Voltamos afrizar que esta
revistinha é a únicaproduzida inteiramente em Santa

Catarina e também do sul doJXlÍS. Elà circula nos esta
dosdoParaná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Agora ogibi abre eSJXlÇoparaas críticasdos leitores.

Está imperdível a ediçã� de junho do gibt da
Mônica. Historinhasprá lá de boa, divertidas e

de ótima qualidade. Tem aquela que aMônica

usa umatáticamuito certà pm:a a duplinha
diabólica, Cebolinhae Cascão não aprontarem
mais com seu coelhinho e dizerdesaforos Gomo

"gorducha", - "dentuça" e "bobona". Sabe como

é? Correjá nas bancas e compre sua revistinha.

Vídeo
.

A WaltDisney lança mais um sucesso, que certa

mente será recorde de bilheteria. ''A IncrívelJorna

da", é uma história de emoção e aventura, onde os

lindos cachorrinhos, depois de separados de seus

donos, voltam pará casa, mas enfrentam perigosos
animais e a dificuldade do caminho. Um filme Ines

quecivel sobre amor, coragem é dedicação.

Game
�
.'

.

Um super lançamento para o game é o

"Sonic Spinball". O jogo é super legal e

energizante. Você tem queficar ligadissimo
para não dar bobeira e perder o game!
Corra e alugue estejogo. Sensacional!

(Você encontra e�l8s dices ne Barão Vídeo locadora - na rui! Barão do Rio Branco. 168 - Fone' 72-2058. 'Em breve na PrOCÓpIO 'Gomes')

\}>()'lj �·OOfi
.. ��

&>l!!lll�'if�

Notas
o CORREIO DO POVO passa agora também a fazer o ''Amvali

'Infantil". Um espaço destinado aos baixinhos, com desenhos, passa

tempos e assuntos dos mais diversificados meiospara que as crianças
poss'am estar be",n informadas e se divertindo ao mesmo tempo. Os

desenhos ctiados neste caderno, é de Dar/on Decleverson.Anacleto,

o mesmo que criou a Patota do Jaiminho.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE-SE
MTB Itália, 21 marchas. Tra
tar 73-0881 após 18 hs.

PRECISA-SE
Demulheres que saibam trico
tar para trabalhos extras. In

formações com Elisa no 73-
0106

TOLDO PI PICK-UP UNO
Vende-se, nova ValorRS150.
Contato pelos fones: 75-1387
à noite pelo fone: 75-1450

VIDEO CASSETE
National, semi-novo. Valor a
combinar. Contatos pelos fo
nes: 75-1387 à noite pelo fone
75-1450

TECLADO CT 670

Cassio,profissional, vende-se.
Valor RS 450. Contatos pelos
fones 75-1387 à noite pelo fo
nes 75-1450

ESCORT HOBBY 1.0
Zero km. Cor metálica. Valor
RS 9.200. Sem troca. Tratar

______-"-�_-''" fone 72,.()405
AR CONDICIONADO --------
10.000 BTUs
Vende-sevalorRS 300,00. In
formaçõesnaruaCaboHadlich,
296, cl Solange

PORTAL DE JARAGUÁ
Vendoponto comercial emóti
ma localização. Valor RS
7.800, mais instalações. Tra
tar pelo fone 72-0405

APARELHODEGINÁSTI-.
CA
"Remador" Atlétic. Valor RS
150,00. Contatopelofone: 72-
3050 clWolney

FREEZER 2201

Horizontal, semi-novo. Ven
de-sevalorR$ 300,00. Conta
topelo fone 71-3314 clMário
horário comercial

CAPOTA CHEVY NOVA

Vende-se, valor� 200,00 ou

a combinar. Informações na

rua: Domingos da Nova, 154,
ou pelo fone: 71-3314 em ho
rário comercial

Estamos comsensacional

promoçlo para a 2a

quinzenadejulho e

DIGITAL SOUND 1aquinzena deagosto

VOC� leva 5CD's eganha l locação de brinde
Rua Bernardo Dornbusch, 619

Jaraguá do Sul - sc - Fone 72-3069

A casa dos seus
sonhos está aqui
* Casa de alvenaria com

210m2 e terreno com

518m2, situada no

LoteamentoPapp (Barra do

PÁRA-BRISAS
DJpa-bpisas e viJPOs,
novos e usados paPa

autom6veis.

Em Nepeu Ramos ao

laJo Jo campo Estpella.

tr 72·2218
PRANCHA DE DESENHO
50xl,OO. Vende-se cl régua
horizontal, barra de ferro .. In

formações na rua Henrich

August Lessmann, 270, com
Marileneoupelofone73-0198
comRubens

Terreno
Vende-se na rua:

-262-esquina cl
rua 263, área de
480, 115m2 - pró
ximo ao Colég,io
Holanda Marce
lino Gonçalves.
Contato pelo fone
71-0363 cl Junior

Rio Cerro).
* Casa de alvenaria (em
construção) com 142m2 e

terreno com 450m2, próxi-.
mo a IgrejaNossa Senhora
Aparecida na Ilha da Fi-

Matrículas

·abertas

para 020

semestre

pinkandblue

CURSOSPARAINICIANTES:
PINKAND BLUE-05/12anos
FREEDOM - Adolescentes
CAMBRIDGE - Adultos

Testes de aeleçAo para
diversos Nivels

caro aluno: Antes de entrar em um curso de

Inglês faça uma boa pesquisa, veja ° tempo de
atuaç!o e origem do método, objetivo do curso e resultadas obtidos, (o ex-ah,Jno é

sempre a melhor fonte de pesquisa) estabilidade da empresa. Iocalizaç!o, ambiente,
imagem, organlzaç!o, seriedade da direção e professores, do fatores indispensáveis
para lIOOê saber se o seu curso terá um principio e um fim, e que proposta oferecida
a você no inicio nao sofrerá alleraçOes até sua ooncludo.
A Pink and Blue atua 14 anos em Jaraguá do Sul, e os resultados estao presentes em
todas as empresl!S, escolas, repartiçOes públicas ou profissionais liberais. Em todos
os Il,Igares você encontram um testemunho da Pink and Blue. O próximo é você.

end.:RuaLuiZKienen, 67 -Fone: 72-2899 Fax72-1698

Rua Presidente ERitácio Pessoa, 279
FONE: 71-7822

Jaraguá do Sul - SC

* Casa de alvenaria com

110m2 e terreno com

900m2, situada na rua An
tonioBernardoSchmidtna
Ilha da F igueira. i�;<\�
Óti·mos preços e,,'Írn
condições, para você

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CD 450 DXl9l
Vende-se ou troca-se. Contato
pelos fones: 75-1387 e à noite

pelo 75-:.1450

Terreno
Loteamento Santo

Antônio
Vende-se em Nereu Ra
mos. ValorR$3.500. In
formações na

_

rua:

RodolfoHufenüssler,64,
apto. 06. Aceita-se carro _

no negócio

VENDE-SE
Casa de alvenaria com 70m2 -

RS 7.000 - Schroeder I. Infor

mações Bar do Outra. Aceita
carro de menor valor

VENDE-SE
Terreno 14x30 commeia água
com 35m2, em Três Rios do
Norte - Loteamento Souza -

Rua José Mesch - R$ 3.000.

Informações Mercado Santo
Antônio.

VENDE-S,E .

Residência. Áreacentral-pró
ximo ao Colégio São Luis - RS
65.000 - Tratar fone 72-0803

FUSCA/83
Vende-se, gasolina. Rua

Joinville, 2270 após 18:00hs

VENDE-SE
Fusca ano 83 a gasolina. Tra
tar rua Joinville 2270 após
18:00hs

VENDE-SE
Casa de alvenaria perto do _

Vitória, murada. Tratar fone
72-2634

VOCÊ GOSTARIA DE RECEBER EM CASA OS
CLASSIFICADOS MAIS LIDOS DA REGIÃO SEM

TER QUE DEIXAR SUA CASA
PARA IR BUSCÁ-LOS?.--------------------�

I _ Abandono de emprego I

: A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, solicita :
I

. o comparecimento do Sr. Francisco José R�mos,
Iportador da CTPS n° 37. 167, Série 0001-SC, no

I prazo de 24 (vinte e quatro) horas, à Divisão de I
_ I RecursosHamanos. '_

I
I O não comparecimento no prazo referido, carac- I
I terizará Abandono de Emprego, conforme o art. 482 I
I da CLT, letra I. I
._------------------_ .

LIGUE

72-3363

• -KAKO'S SUfVlMER SHOPPING - KAKO'S RESIDENCE
"O UNICO COMESCADAROIANrE EMP/GARRAS" ,

h �
/,
t.

• Seja Proprietário
• 81 Lojas
• Salão de
Convenções

• Entrega DEZf95
• Financiamento

Direto em 50 meses
• Praca de
Alimentação

I<AI<O'S
SUMMER
SHOPPING

LOJAS
COMERCIAIS

•

KAI(O'S
RESIDENCE
APARTAMENTOS

CRECI - 934 ... J

RUA PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA N° 285

• Aptos cf 2 suites
• Salão de Festas
• Guarita de

Segurança 24 h
• Ant. Parabólica
• Port. Eletrônico
• Elevadores

Exclusivos
• Alumínio-bronze

c/ vidro [umê
• Garagem Privativa
• Entrega DEZf96

FONES: 72-2679 - 72- 3139
JARAGUA' DO SUL-Se

vendas em Jaraguá do StJl: ENGETEC'
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Casos de Polícia
Invasão

HermesKrueger, administradordoLardasFlores com
pareceu àDelegacia dePolícia, registrando queixa que
no dia 13passado, ao entrar na cozinha da instituição,
deude caracom um taldeDaviäÍndiodoBrasil, que não
soube explicar oporque de sua "visita"!

Indignação
É issoqueaMarcildaSabeiestásentido. -Sabemporquê?

- Ela não está mais aguentando ver o João Marizana

difamar e bater em sua esposa. A última vez que aconte

ceu isto, foi no dia 15 passado, quando a Marcilda

compareceunaDP, dizendoque oJoãodifamouamenor
R. C. M, e ainda por cima agrediu sua companheira.
João, te cuida que apolícia irá querersaber oporquê de
sua atitude, e aí, como irás explicar?

Abandono
Luiz SérgioPaz de Oliveira, morador naBR 280 km 72,

registrou abandono de lar de sua amásia, aAdolorGili,
nodia 14passado. Além dedeixaracasa, aAdolorainda

por cima levou ofilho do casal de quatro anos.

Agressão - , � - "

Depois de muito comemorar o tetracampeonato do

Brasil, vencido no último dia 17, oArnaldo Hoffmann
e suaesposa, retomavamparaa casa, quandode repente
algumas pessoas começaram a agredi-los, de acordo

com o B. O., sem nenhum motivo. Após registrar queixa
dofato, Arnaldo identificou os agressores, quepara ele

são conhecidos como a família Vieira. A polícia está

investigando o caso, e naspróximas horas deverá inti
mar os Vieirasparaprestar depoimento.

Furto
Mais uma vez registramos na colunafurto de bicicleta.

Desta vez-quem levou apiorfoi oHeriberto Nicolau de
_' Oliveira 'Werner que teve sua byke, 18 marchas, cor

vermelha, marca Monark, roubada anteontem. Outro

azaradofoiArildoPersch, que também teve sua bicicle

ta roubada. Modelo tropical, corbranca, marcaMonark.

Qualquer informação pelo telefalle 71-0123.

César Junkes/CP

DESATENTO

"Fusca"foi retirado na segunda-feira

Motorista perde o controle do
"", . .

carro eporpouco nao cal no no
J a:gUá do Sul - A polícia

militar socorreu domingo de ma

drugada '(7) FrancisCo Raulino
Filho,27,
que se

gundo a

policia,
trafega-

estar deitada em uma mesa de hos

pital", contou para a polícia, que
investiga os motivos do acidente. �

r.========================================== .•

to a polícia, só se lembra quando
-acordou, no hospital. "Eu não sei
como aconteceu, sóme recordode

POO�ÃO
1./olllltlllltl

va no

sentido tltlslrllítltl
Salão Lí-
der Club-Centro, quando tentou

contornar ° trevo de ac�sso à

ponte Abdon Batista, perdendo o

controle do veículo e descendo o

barranco da ponte, e por pouco
não foi para dentro do rio. O "Fus

ca", placas JS-8529, antes de cair
nas margens do-rio Itapocu, bateu
emuma árvore, que amaciou a que
da.

Quando-apolícia chegou,Fran
cisco estava desacordado e foi
encaminhado ao pronto socorro

do Hospital São José. Raulino so

freu escoriações pelo corpo, mas
foi liberado logo em seguida. De
acordo com-ele, em seu depoimen-

À vista 15% desco

1 + 1: 1096 desco

1+2: 596 desco

1 +3: sem juros

_ • _ __
_ ,u�

VESTINDOVoce DE CORPO IfilnRO
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Para nós, seguro não é só garantia de riscos
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PREPARO FíSICO TRISTEZA

Juventus . sente o calor Cidadesepultatetracampeão

eperdepara o Tubarão
TUbarão - o forte calor de

domingo demanhã, no jogo entre
Tubarão x Juventus desgastou fi
sicamente ambas. as equipes. O
time jaraguaense levou azar e to
mou o único gol da partida no

. começo do segundo tempo, numa
falha da

zaga ju- G .1. I'

ventina. .
OleirO e

o Tuba- lnsenuro
tão soube :f'

aprovei- quandosai
taro de-

.dogolsespero
do "Mo
leque Travesso", e contra-atacou
com rapidez, dando trabalho ao

goleiroRigotti, que estreiou, mas
mostrou-se inseguro nas saídas de
bola. Depoisdosvinteminutos, os
jogadores doJuventuspraticamen
te se arrastavam em campo. So
mente nos minutos finais, o time
ameaçou a meta de Marquinhos.
A diretoria do Juventus no iní

cio contestouaatitudedoTubarão'
ein realizar a partidano domingo

FÓRMULA 3000

PentagonalPrincipal
Equipe .PG J V E D GP Ge SG

l° Figueirense 4 3 1 2 O 5 4 1

2° Criciúma 4 3 1 1 1 5 5 O

3° Tubarão 4 3 1 2 O 4 3 1

4° Juventus 2 3 1 O :2 2 3 -1

5° Joinville 1 2 O 1 1 2 3 -1

Qs critérios de desempate são: 1°) número devitória,
2°) salde de gols, 3°) gols a favor e 4°) confronto direto

pela manhã, às 11 horas, alegan
do que os jogadores não iriam ter

condições de assistir a final da

Copa do Mundo devido a longa
viagem, desde o Sul atéoNorte de
Santa Catarina.

Arrecadação
Depois de constatarem que o

estádio estava comumbompúbli
co, 1.20U pagantes para R$ 3 mil,
os diretores juventinos agora não
descartam a possibilidade de al

gunsjogosdentrodoJoãoMàrcatto
poderá ser realizado neste horá
:io. A equipe parou em um hotel,
em Florianópolis para acompa-

nhar o Brasil ser tetracampeão
mundial.

.

Complemento
Com esta derrota; o Juventus

caiu de terceiro para quarto colo- '.

cadonopentagonalprincipal, com
dois pontos, um a mais que o

Joinville, mas com trêsjogos rea
lizados, enquando o JEC jogou
somente duas vezes.- Criciúma,
Figueirense e o Tubarão estão li

derando este pentagonal, todos
com quatro pontos ganhos.
Criciúma e Joinviíle se enfsentam .

esta noite no estádio Ernesto
Schlemm Sobrinho, emJoinville.

.Ferran volta aos treinos e sonha com a F-I
Enna-PergusalItália - o

brasileiro que disputa
.

a

Fórmula 3000, Gil de Ferran,
voltou aos treinamentos sema
na passada, depois de sofrer

f�
umgraveacidentebatendo con-
tra ummuro de concretoduran
te testes no circuito de Monza
na Itália, onde sofreu
estiramento nos músculos do

pescoço.
O piloto treinou no autódro

mo de Enna-Pergusa, Itália.
Ferran é líder do campeonato

ao lado do francês Franck

Logorce e do italiano Vicenso

Sospiri, eestáconfiante emuma

vitória para consolidar a lide
. rança isolada do mundial. "A
pista de Pergusa émuita chata,
pois alterna retas de altíssima
velocidadecomchicanesdebai

xa, o que exige muito dos frei
os. Além disso a pista é bastan
te escorregadia, facilitando o

erro do piloto, mas já que' te
mos que correr, o jeito é dar o
máximo de si", comenta.

Sua boa campanha até aqui
na Fórmula 3000 chamou a

atenção de dirigentes da Fór
mula Indy, que o convidaram

para testar um carro da equipe
Hall Racing, a mesma de Teo
Fabi. Gil animou-se com o re

sultado, mas acha que seu ca

minho. é mesmo a 'Fónnula I,
especialmente se vencer o cam
peonato. "O teste na Indy foi

bom, mas eu não escondo de

ninguém que meu sonho é dis

putar a Fónnula I", afirma.

Como estamos no ano em que dois

países disputam o tetracampeonato de fú- .

tebol do Mundo e, no instante em que
escrevemos, estamos nos preparando para
torcer fervorosamente para que o Brasil

seja oungido pelosméritosque resultaram
.da tenaz perseverança dos pupilos dirigi
dos pelo sr. Parreira, pesa-nos usar do
título acima para chamar a atenção dos

leitores, e mostrar ao po\'o e aos clubes

esportivos, especialmente do Clube Atlé
tico Baependí, que esqueceu o seu ídolo e

alÍistória que ele escreveu e que se trans

formou no mais sólido Patrimônio cultu
rel-socíel e esportivo destas paragens.

Walter Alberto Ballock, o

''baloquinho'' de gloriosas jornadas espor
tivas, filhode Joãoe.HelenaVasel.Ballock,
casado em primeira núpcia com Vanir

Rebelloe, eIJI segunda comMaria Detoffel
e gerando os filhos Aldo, Yone, Iara,
Walter Júnior, Tatiana e Fernando, que
trabalhou 35 anos para a municipalidade,
que foi tudo, menos tesoureiro no exercí-:
cio de suas funções, que serviu sob o

comando de prefeitos já falecidos e ainda

vivos, que nunca chegou a ostentar uma

vida em termos financeiros regulares, não
obstante essa situação de quase penúria,
cumpria os seus deveres e ainda tinha de
sobra energias que no fmal lhe faltaram,

. parä se submeter a treinamentos esporti
vos, que se tornou respeitado no Estado
como center-hliIr, assim se chamavaa sua

posição no quadro da aguercida equipe
azurra.

Seoprof. AyrtonGonçalvesCelestino,
presidente da "ABC" - Associação Ale
nüi-Bucovlna de Cultura (Curitiba-Rio
Negro-PR) fosse chamado a se manifes

tar, certamentediria queele é de faça forte'
.

e destemida, daqueles austríacosque atra
vessaram o Boehmerwald e se deixaram
ficar em Buchenhain, hojeRomênia, e que
de lá emigraram em 1887. Diria, também,
pelo interessequetinha pelosBallock, que
encontrou muitos localizados no país, o
mais recente;em S. Paulo, segundo carta
de 26-12-1993 - o Osvaldir Ballock, O

"baloquinho", igualmente jogou no Flo

resta, de Pomerode e na Sociedade Desp.
e Recr. "João Pessoa, do finado João
Lúcio da Costa. Nascido em 08/04/1926,
deixou esta vida porumamelhor, às 18:30
hs. de 15/07/1994, no Hospital São José,
desta cidade.

Serviu como poucos ao C. A. B. Lá
foi campeão de 1953, foi bicampeão, tri, ,

tetra, penta, sexti e septicampeão. Por 7,

vezes recebia o laurel de campeão. Em
trocadeque? Bastavamas paimasdos seus
fanáticos torcedores... No seu sepulta
mento, dos que souberam de sua morte,
compareceram ex-presidentes e átletas do
seu tempo que foram levar aúltima despe
dida, jogando flores sobre o seu esquife .

Do seu álbum de recordações toma

mos uma foto, feita pelo Ângelo Piazera,
que registra uma solenidade, a primeira
em que se tornou campeão. Era nocampo
da S. D.Acaraí, aí daMal. Deoderoe, nos

· fundos vê-se a moradia dó Jacob
Emmendoerfer e lá recebiam as homena

gens da equipe acaraiana. Amigos identi
ficaram os que aparecem na foto. Da (E)
para (D), !IDl pé, aparecem: Osni Müller,
membro da 'diretoria, Haroldo Ristow..
tesouteiro, exibindo ahomenagem doclu
be coirmão, Armando Taranto, treinador
do clube, Octacílio Pedro Ramos, Sebas
tião Rocha, Ronaldo "Spitzer" Fiedler,
Walter Hornburg, José Nunes, Eduardo
Mann, Norberto (Mono) Gaulke, José

"Zépi" Rocha, Cirineu Espezim, Jorge
Mattar, o recentemente fâleçido Dorval

· Marcatto, membro da diretoria e, dx cha
péu namão, o presidente Alfredo Krause.
Agachados. namesmaordem,estão: Iarmel,
Americano, Alberto Taranto, Adolpho
Mahfud, Turfbio Eliseo, Norberto

Hafermann, SilveirinhaeoprateadoWalter
Alberto Balleck.

Coelho Neto, um dia tentou defmir a
· coragem e disse: "A mais bela-coragem é
a confiança que devemos ter na capacida
de do nosso esforço".

Are um dia!

(E.V.S.)

SERRALHERIA TREVO DA FIGUEIRA
RUA MAifHIAS RUYSAN, S/N�'

ILHA DA FIGUEIRA -'JARAGtlÁ D'O· SUL - SC
\ /r IFone: 72-13251"
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