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Abertura ontem
C V

Com. RSO,9340 RS 0,9350
.

Tur. RS 0,87 RS 0,93
Regional ontem
Par. RS 0,85 RS 0,95

CRS 2.750,00 =R$l -
Oproblema demoedas
para troco continua

pois 90% dasmoedas
do Banco Central võo
para São Paulo.

Cadernetas depou- .

pança com aniversá
rio ontem, 26, terão
um rendimento de

11,7647%.
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Guaramirim vai ter a IVExpofeira em"agost4;)
P,J
� .�
c
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é prestadores de serviços. do Estado, num

co�.
xt

A economia diversificada . de 260 comunidadeéâ ..;

coloca o município como namente ativas. Pá
',.

o46°arrecadadorde ICMS do Amvali Regiona
_

..m'�J

POTENCIAL

Entre os dias 26 de

agosto e 4
.

de setembro,
Guaramirim realiza a IV

ExpofeiraAgroindustrial,

Prefeitura quer
recursos '. doc_.�8.:(JS
sem intermediação

JaraguádoSulpoderápas
sar a receberdiretamente os
recursos destinadosao SUS,
segundo informações pres
tadas ontem pelo vice-pre
feito Alfredo Guenther. Na'
semanapassada,como coor
denador regional de Saúde,

- Guenther esteve em

Florianópolis tratando do

assuntojunto asecretariaes
tadual de Saúde. O dinheiro,
�o invés de ser repassado
primeiro ao Estado, viriadi
retamente paraoFundoMu
nicipalde Saúde quejá funci
ona em Jaraguá do Sul,
agilizandosobre-rnaneirasua
aplicação. NoBrasil, apenas
100 cidades estão obtendo
esta condição. Página 4

que mostrará todos os se
tores produtivos respon
sáveis pela economia do

município que tem, hoje

850 propriedades rurais,
137 micro, pequenas e

médias empresas e 364 es
tabelecimentos comerciais

Até aprimeira quinzena
·�de agosto:·'os'tele!ôtiés

'.

celulares deverão ser
ativados em Jaraguá do
Sul, segundo o agente
local da Telesc, José de
Alencar. A estação rádio
base, instalada no morro
localizado aosfundos da
Paróquia São Sebastião,
está em fase de testes que

,

definirá ospontos de a
brangência - Guaramirim,
Alassara7Uluba,Schroeder
eparte de Corupá. Assim
que a empresa responsável
concluir o que se chama de

''fase de alinhamento" da
rádio-base a Te/esc acio
nará, oficialmente o siste-

.

ma. osprimeiros 250
adquirentes de telefones
celulares, de acordo com a

pré-inscriçãofeita anteri
ormente, serão seleciona
dos e passarão CI usufruir
deste moderno meio de

comunicação.

ce.
GRÁFICA

EDItORA LTDA.

Cresce número, de
..migl!lInres., à�'
de trabalho em JS

Segundo dados'da secre
tariarnunicipal deBemEstar

Social de JaraguádoSul, 3O
pessoas emmédia chegam à

cidade todos osmeses, prin
cipalmentedoParanáe oeste
deSantaCatarina.Narnaio
riademão-de-obranão qua
lificada em situação pior do
queestavamemsuas cidades
de origem. Sem trabalho e

sem moradia, acabam por
"habitar" em cantos da cida
de e até mesmo debaixo de

pontes. Entre estas pessoas a
policiajádescobriualgumas
fichadas em delegacias. O

alcoolismo é a principal
consequênciadamisériaque
os cerca. Página ll

FONE (0473) 76-3200

FAX (0473) 76-0304
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ReminiscênciaEDITORIAL

Osmilitares reclamam
A "Marechal" de 195

5em paralel�. Assim foi classificadaa
crise econômica-socialpeloministro-chefe
do Estado Maior das Forças Armadas,
ArnaldoLeite Pereira, durante a leitura da
Ordem do Dia, na segunda-feira passada,
defendendo um reajuste salarial imediato

-

.

paraosmilitares, atéagoranãodefinidopelo
presidente Itamar Franco. Sintomática a

declaraçãodeLeitePereira se levarmos em
conta que corrobora.afirmações feitas até
entãoapenaspörrnilitares dareservapubli
camente.

Oministro-chefedoEmfa, aomencionar
que a crise tem atingido grande parcela da
população brasileira colocou o soldo dos
militares emum patamarquenão se coadu
na, segundo ele, com as obrigações e deve
res inerentes àcategoria. Sintomáticaapos
tura de LeitePereira, até porque é subordi
nado ao presidente daRepública, legítimo

comandante dasForçasArmadas. E aquem
deveriadarsatisfações antes de tornarpúbli
cas suas palavras sobre questões internas.
Nãoque isso cheire auma "novernbrada"

depoisdo segundo turno daseleições presi-
,

denciais, porém deixa clara a insatisfação
reinante entreoschefesmilitaresdopaísque
exigem salários condizentes ao afirmarem

queoEmfaparticipado combate ao proces
so inflacionário e na diminuição de gastos
públicos. Taisassuntos sempre foram reser

vados às esferas superiores e discutidos in
ternamente nas Forças Armadas. Mas esta
declaração foi feita justamente no Dia do

Soldado, para que todos soubessem, em
todos os recantos do' país, o que os chefes
militarespensamdogoverno deItamarFran
co. Cornode restopensam osoutrosmilhões
de assalariados, sem voz e sein poder de
barganha.

Esta via pública é a principal
artériade JaraguádoSul de todos os
tempos. Por ela passou todo o trân
sito que demandavapara oNorte do .

Estado - Joinville ou para o Sul -

Blumenau, via Pomerode. Só nos

últimos governos é que se procurou
desviar o tráfego pesado para a pe-

.

riferia, no que acertavam os admi
nistradoresmunicipais, que chega-

.

varo à conclusão que tráfego
intermunicipal, eporquenão dizer,
tráfego interestadual só onerava as
finanças municipais e, tendo sido
esta via produto de aterro em sua

maiorextensão,asconstruçõesmais
antigas sofriam em suas estruturas

com o crescente tráfego pesado.
Mestre Emflio da Silva; ao c0-

mentarapersonalidadedeHenrique
Piazera, que foi Intendente do Dis
trito de Jaraguá de 1911 a 1920,
escreve em seu 2° livro do Jaraguá
- Um capitulo da povoação do Vale
do Itapocu, pág. 213/214: "Na Su

perintendência do sr. Oscar

Schneider, Henrique Piazera foi

designado Intendente Distrital de

Jaraguá,comosr.BenjaminStulzer,
seu fraterno amigo, na função de
fiscal geral. De comum acordo e

com firmepropósito, zelarampelas
estradas dodistrito. O fiscal soluci
onou aparte do escoadourona fren
te do atual campo de futebol do

Colégio São Luis. De um lado a

arrozeira de Angelo Piazera e de
outro (onde hoje se ergue o impo
nenteprédio "DomingosChiodini",
na esquina da Marechal e João
Marcatto - ruas n° 2 e49) um terre

no alagadiço. No leito da estrada
com água, alagada, atacou-se o ser
viço: estivaro trechocompalmitos,
que foram 'fomecídos por Silvio
Pradiecobertoscomboacamadade

terra, cessando dai em diante as

reclamações dosusuários doescoa
douro, hoje, Av. Mal. Deodoro da
Fonseca, que somente anos mais
tarde passou a receber a camada de
seixos e cujo trânsito se tomou ain
damais pavoroso, tanto pela trepi
dação das viaturas, como pelomau
trato aos animais que estivessem
descalços de ferraduras".

Inicialmenteeraconhecidacomo

caminho de Blwnenau, depois
a morte do dr. Abdon Baptista, e
veio chamar-se por aquele nome
finalmente, quandodapassagem
cinqt1entenáriodaRepública, o
feito Leônidas C. Herbster, assi
va o decreto n° 13, de 14/111193
nominando a via de Marec
Deodoro da Fonseca ("CP",
1.007, de 18/1lI39), que é a Rua
- centro - do quadro urbano da ci
de que corre no sentidoei
em vias de parte da mesma

convertida em calçadão, desde

passagem denível daRFFSAaté

imediações do Colégio São Luis.
No tempo da administração

ArturMüller foi calçada a primei
ra parte da Rua 2 com paralelepf.!
pedes, que conserva até hoje, t
que, na época eraumacontecime
to de grande arrojo para uma pr

.

feituraque, para fazer frenteaes
.

empreendimento, tirava leite-de-i

pedra, costwnava-sedizer.A cida-i
de começava a modernizar-se. Já:
existiam planos parã construir n
fimdamento do prédio de Roberto'
Maurício Horst, que aparece par
cialmente, pertencenteaWolfgang.
Weege. Vinha, em seguida oedifl
cio "Schmöckel", onde se instala"
va a empresa "AComercial Ltda. ",.
que festejava o seu 10° ano de
existência (em 09/06/54, cfe. "CP,
ed. 1.795, de 06/06/1954) e no

piso superior instalava-se com es

critório de advocacia, o hoje deca
no dos advogados da Comarca de

Jaraguá do Sul, dr.MurilloBarreto
de Azevedo. Ao lado desse prédio.
existiaaantigaedificaçãodeCarlos
Wensersky (onde-se hospedou o

Embaixador alemão) e pertenceu
aos Rubini, Bachmann, Adolfo
Bruch, pai de Rolli e, falecendo
Bruch, a viúva Ge�d Riegel
Bruch contraia novas núpcias com
FredericoFernandoTrapp, ocasiãe
em que aquele prédio recebiamais
umpiso. Emseguida vinhaoPosto
de Hans Beyer e a edificação de '

AryCarolino Fruet, tambémrecem
construída, Nos fundos a Igreja
Matriz S. Sebastião e o antigo Sa
lão Cristo Rei.

FriíT. von Jt11't1p4 - 07/94.

Um veículo chamado ônibus
* EgfJn L. Jagnow

Sem dúvida, o ônibus é a solu
ção para o transporte de pessoas

'

nas médias cidades brasileiras.
Há uma série de vantagens que a
suaadoçãooferece: menornúme
rodeveícu1ostransitando nas ruas
(centrais), trânsitocomfluxomais
rápido,

próprio veículo como tal: as con
dições de conforto e segurança.
que oferece. •

Havia época em que o desen
volvimento dos coletivos esteve

voltado para as condições de con
fortoesegurançadousuário.Hoje
oquemaispesaé: comotornarum
ônibus mais lucrativo para uma

empresa que explora o serviço. O
passageiro passou a ser apenas
umdetalhe.

Tanto isto é verdade que num
Ônibus urbano hoje,'cuja capaci
dade nominal éde78 passageiros,
apenas 33 tem assento - os outros

4S viajam em pé. (Sem se falar
nos excessos de lotação em horá
rios de pique). Os assentos são

estreitos, duros e apertados. As
escadas são altas, dificultando o

embarque e desembarque. O ruí-

do internoéelevado. Semfalar na

segurança. A grande quantidade
depassageiros empé éuma delas.
Numacurvaoufrenadamaisbrus

ca, facilmente, desencadeia-se o

assim chamado "efeito dominó",
causa de graves acidentes.

Estapiora nos itens segurança
e conforto, porém, não diminui O
custo do preço da passagem. Ao
contrário, estudosmostram que o

itemtransportepesacadavezmais
no bolso do usuário.

Em se pensando no ônibus
como uma solução para o .. trans

porte de pessoas nasmédias cida
des.é preciso peasarna melhora
destes dois itens: segurança e

conforto ao passageiro.

menor

ocupa
ção dos
estacio-
namen� tDnlbttD
tos nas

vias pú- Q(J usu6rlD
blicas,
menor poluição do ar e sonora,
mais tranqüilidade ao pedestre.

Contudo, longeestáo sealcan
.

çar com que as pessoas adotem o

ônibus como o seu meio de loco
, moção. E um dos empecilhos é o

*ChefeArquivoHistórico
de Jaraguá do Sul '
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Retranca
(CM.)

Sai ou não sai?

Jaraguájá tempelomenosdois
.

candidatos certos àprefeitura
em 1996: Udo Wagner (PPR)
e Ivo Konell (pMDB). 'Pelo
cacifo de ambos já se pode
imaginar verdadeira batalha
sem trincheiras enem tréguas.
Com, apoio de Vilson

Kletnubing e Castldo
Maldaner, respecttvamênte.

Coisa séria
Em Jaraguá do Sul, o que era
.diflcil,de se imaginar já está
acontecendo: pessoas catan

do restos de comida em sacos
'

de lixo das restaurantes. Ce
nas deprimentes que se repe
tem cada ,Vez mais amiúde:

.

Triste..

Cínicos I
Eleições de 94 provam, mais
uma vez, o caráter damaioria
dospolíticos: são, apenas.fisi
olôgicos, ou seja, querem ga
nhar de qualquerjeito, pouco
importando o que diziam uns

de outros até ontem. Hoje, a
maioria trepa em palanques
decoligaçõescom opiniões ab
surdamente adversas sem o

.

menor constrangimento.

Cínicos II
Isso prova; também, que no

Brasil não há tradição parti
dária e, muito menos, ideais

políticos.. Se o PT em Santa
Catarina, por exemplo 'aceita
o PSDB e vice-versa, não hb
mais o que dizer. Se o l.ulavem
ao estado e fica'ao lado 'dos

"tucanos", émelhorjogarfora
o titulo de eleitor.. São todos

iguais, querem mesmo é opo-
·,-"'er.

Sódois
Eleição presidencial será.en
tre Lula e FernandoHenrique
Cardoso. Brizola e Quércia,
de puros-sangues. viraram

'pangarés sem a mintma

chance. Nos demais; perde-se
tempo em falarporque sequer
·êompetem.

Ridículo
Fiscais do INSS estiveram na

FeiradoMalha,para-verificar
questões de empregos tem

porários do pessoal con
tratado para o período do
evento.Nunca antes isso acon

teceu, foi sintomático, cla

ramente proposital. Até por

que existem por aqui grandes
ladrões da Previdência

(sonegadores) que não

são incomodados.

Xerox'
Sãodottpo dasfiscatsdaSunab
que aparecem. preferencial
mente no litoraldurante-a tem

porada de verão. Lágico; vida
boa está mesmo na beira do

mar, onde tem de tudo. Aqui.
no Interior; não se vê ninguém

'. fiscalizandoa roubalheira: Ou,
'se andam por aí esqueceram
de dizer. " '"

"

NÃOMUDA

S tsverb
,." '.

e asver usnaaverem,
Vaselnãofazcampanha
J araguá do Sul - "Se os

recursos pleiteados pelo municí
pio de Jaraguá do Sul vierem pe
las mãos dó senador Nelson
Wedekin, subirei no palanque
paraajudá-loeleitoralmente" , 00-
seontem

o prefei
to Dur
valVasel

ros, oprefeito continuamantendo
a postura de só ajudar se omuni
cípio for ajudado antes das elei

ções;
Pelo gabinete de Vasel também

já passaram Ângela Amin e Jorge
Konder Bornhausen, este último
tentando interferir pessoalmente
junto aos projetos encaminhados
há algum tempo pela prefeitura às
esferasfederais,maisprecisamente
aosministériosdoBemßstarSoci
al e da Integração Regional. Até
agora.porém.depráticoqaasenada,
exceção.do projeto de construção
dewnCiac.

Emâmbitoestadual, até agora o
govemo ainda não liberou (leia-se
depositou) nada para as obras na

área de segurançapública, embora
a prefeitura já tenha iniciado a

A briga entre aprefeitura e a Salvitapelaposse da
área do ParqueMunicipal de Eventos ainda vai dar
panopra manga. A viajurídica encontradapara se

construir o novopavilhãofoi a Sociedade dosAtira
dores que, por sua vez, o cedeu àprefeitura em regi-
me de comodato. Na verdade, leia-se tudo entre aspas.
Mera burocracia que legalizou (?) o dto. Além disso,
opavilhão, anunciado como "removível" está, ao

contrário, bemfincado no chão. Para tirá-lo de lá vai
demorarmais que aprópria, construção. Faz-se,

agora, uma guerra de nervos com o anúncio de que a

Schützenfest nãopoderá ser realizada lá-.Oprefeito
garante que afesta sai. No mesmo lugar de sempre.

Boa disputa Pepino
Talvez o futuro secretário de

Habitação, Ademir Izidoro;
ainda não saiba,mas terá que
assumir um pesado compro
misso eleitoral do prefeito
Durval Vasel: construir, no

mínimo, 1.000 habitaçõespo
pulares prometidas para os

quatro anos de governo. Ago
ra reduzidosadoisanos emeio.

CAMPANHA
�

<

,

'. .... ,

. GaidzinskiquerOPMDB se desdobrapara 't" '�.

crI erlos jUS,OS'
tentar reverter o quadro' .:

pamo« estados
JaraguádoSul- ÖPMDB Queimado, Leoberto Leal e

continua cumprindo extensa AlfredoWagner. Oscandidatos
agenda de visitas e reuniões ao senado não deixam por
em todo o Estado, tentando menos. Casildo Maldaner e

reverter oquadrodesfavorável, Adernar Duwe, com seus

ainda, ao candidato a respectivos suplentes, acom
governador.Paulo Afonso panhamacomitivadocandidato
Vieira. Desdedomingoúltimo a governador em cidades
a caravana peemedebista próximas às suas bases

percorre os principais colégios eleitoraiscomoModeloeJaraguá
eleitorais em ritmo acelerado, doSul, além de participarem de
desde Criciúma no sul do semináriocomcoordenadorese
Estado, Desde ontem, depois candidatos a todos os cargosem
de uma reunião com a cúpula Florianópolis.
nacional do partido em São

_ Região
Paulo, PauloAfonsoVieiraem O' presidente nacional do

companhiado candidato a vice, PMDB e candidato a deputado
José Augusto Hülse (ex- federal, Luiz Henrique da

prefeito déCriciúma), percorre Silveira, também garimpavotos
as cidades de.Blurnenau, Itajaí em Schroeder, Basra Velha e

e Joinville. Piçarras:'. O ex-prefeito Ivo

Roteiro Konell, até segunda-feira, 29,
Atédia30próximo,oroteiro

.

continua visitando cidades do
de visita levará oscandidatos Vale. do Itapocu, intensi
majoritários às cidades de ficando es contatos -para sua

'Arar-anguá,ÁgpasMomaS,Sào . candidatura a deputado
Bonifáciö, An.gelma, Rancho � .estadual, _ ".

Prefeito
.sDbs/l()

ao co

m.en ta r

visita

que lhe
fezna se-

,

mana passada o candidato avice
governador,Vilson deSouza, que
faz parte da chapamajoritária da
Frente Popular encabeçada por
Wedekin. Afirmando que issonão
lhe traráprejuízos eleitorais futu-

')

pOIDllqUS
ds"lDedekill

terraplanagem do terreno. Ern
Brasília o problema está na não
aprovação, até hoje, do orçamento
da União para este ano, o que
emperraqualqueraçãoadministra
tiva quepossaresultarna liberação
de recursos.ParaSantaCetarína.jé
se sabe, nãohaverá nenhum ceata

vo destinado a obras prioritárias.
"Se esta situação persistir não

suboempalanquesdecandidatosa
governador", garante o prefeito
Vasel, acrescentando que SW! pos
tura 'não deverá refletir negativa
mente nas candidaturas dos depu
tados UdoWàgrier e Paulo Bauer.
"Eles- têm respeitado minha deci
são, que é bem clara", coneluíu o
prefeito por cujo gabinete só falta
passar o candidato Paulo .Afonso
Vieira, do PMDB.

�'
.

-. �,"?,

. Brasília - A reforma tributária
I e fiscal prometida para a: revisão
constitucional e que acabou não

saindo, precisa serviabilizadapelo
Congresso ainda na atual

legislatura. A posição é do depu
tado Jarvis Gaidzinski (PPR) que
defende, inclusive, mudança no

critério de distribuição de verbas
federais'aos estados com o objeti
vo de neutralizar o que chama de

ação fisiológica da bancada
nordestina. "Os recursos federais
arrecadados devem ser distribuí
dos aos estados na proporção de

suaforçaeconômica", dizodepu
tado.

E dá Santa Catarina como

exemplo: "éinadmíssívelquecom
todo o nossô potencialeconômico
não, recebemos um único tostão

para obras de alta prioridade, en
tre elas a duplicação da.BR-IO:l,
dá282 que precisa ser concluída

. e, ainda, a BR-470, pára concluir
.

o trecho entre Gaspar e

Navegantes". Pará o deputado,
"mandar dinheiro para a seca elo
nordesJe ,é omesmo que jogar no
li�pil< "'"" :)., ".'-,
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Bra. Rommy Koetzler Jaragu6 quer repasse direto
, ,

das verbasdestinadasaoSUS

FORMATURA

Entre os quarenta e três
fonmindos do Curso de Graduação
em Medicina, da Universidade
Federal de Santa Catarina, nos

honra destacara fonnandaRommy
Koetzler, filha do capitão da
reserva Rigon Koetzler e sua

esposa Marise, que acaba de

concluir a nobilitante profissão de
ciências médicas,

As solenidades de formatura
ocorrerão no próximo dia 30 do

corrente, com culto ecumênico na

Igreja da Santíssima Trindade,
colação de grau e baile nos salões
de festa do Lagoa Iate Clube,

Vale lembrar, naocasião, deque-
o progenitor da formanda foi
eficiente colaborador do escritório
"AComercial" e do CORREfODO

POVO, na década de cinqüenta,
Cumprimentos â formanda,

extensivos aos distintos pais,
irmãos e demais parentes,

--& Falecimentos
_ WillyMaffezzolli

, FaleceunaVmr;tha cidadedeCorupá, coma idadede 80 anos,
o distinto leitor do ÇORREIO 00 POVOWUly Maffezzolli,
grande amigo e admirador do nosso jornal e dos diretores que
serviram o veterano órgão da imprensa jaraguaense, ao tempo
emque avsleresaConipáaindasechamava deHansaHumboldt
e o relacionamento distrital era uma constante. Seu progenitor,
ao redor de 1934/35, estabelecido com tipogafiano segundo
distrito de Jaraguá, editou o primeirto número do "Jornal de
Hansa", que foi oporta-voz das reivindicações daquela rica área
de SantaCatarina, no que foi auxiliado pelo ilustre falecido que
teve todos osméritos de figurarentre'os destemidos combatentes
da imprensa interiorana, orientando e defendendo os interesses

,
da quase centenária cidadefundadapelaCompanhíalfanseátíca

'

de Colonização. .

Constantin9 Rocco Rubini
Outro falecimento que feriu a sensibilidade amistosa com o

veterano órgão de imprensa foi o falecimento do octagenário
ConstantinoRocco RubiJ)i, de tradicional familia de imigran
tes e que fizeram da Barra do Rio Cerro o recanto que possivel
mente lembrasse a paisagemdeixada no além-mar. O desenlace
deu-se no dia 18 dejulho de 1994.

Ainda nodia 11107/1993 comemorava o seu80° ano, eo "CP"

publicava na ed. 3.770, de'17/07/93, a foto tomada naquela
ocasião, aparecendoonataliciantenamesaprincipal, nosalão da
Comunidade, junto com o Pe. Aloísio Boeing, a filha Odinéia
Rubini Marchetti, de Rio dos Cedros e a filha Tereza Rubini
Nicoluzzi.

Pela importância que representava para a sociedade foi o

destaque da semana, do Mensageiro de Jaraguá-Jaraguá
Bote, sob o título "O Precursor do EngenheiroMecânico", que
deverá ser convertido em livro histórico.

HeinzMarquardt
Outra notícia que entristeceu a sociedade foi a morte do

empresárioHeinzMarquardt, queocorreuàs 21 :30 hs. danoite
de 22 do corrente, na rua 7 que leva o nome de seu progenitor
WalterMarquardt, nobairroVilaNova, nesta cidade de Jaraguá
do Sul, num lamentável atropelamento porveiculo que transita
va naquele local.

O seu corpo foi velado no Salão da Comunidade Evangélica
Luteranaefoi dado â sepultura, nodia seguintepara oCemitério
Municipal- Centro, com grande acompanhamento.

O ilustre falecido deixa a esposa AstaBreithauptMarquardt,
os filhos Ralf. Horst e Renate, 1 nora, 5 netos, irmão, cunhadas,
sobrinhos e demais parentes.

HeinzMarquardt é descendente do tronco familiar Heinrich '

Marquardt, um dos primeirosmoradores a se fixar em Jaraguá,
aquipossuindo inúmerasatividades, inclusive o de construtorda
ponte metálica "Abdon Baptista", figurando no livro histórico
"2° livro Jaraguá - Um Capítulo da Povoação do Vale do

Itapocu", do prof. Emilio da Silva.
�

Às famílias enlutadas os respeitosos pêsames do CORREIO
DOPOVO.

II

INCENTIVO
• Supletivos estão

Produtor tem apolOpara a,
com as inscrições

construçãodeesterqueiras abertas na Ferj

SAÚDE

J araguá do Sul- Os recur
sos do SUS - ServiçoUnificado de

Saúde, poderão ser munici

palizados em Jaraguá do Sul. A

informação foi prestada pelo vice
prefeitoAlfredoGuenther, também
coordenadorregionaldeSaúde, que

Orçamentárias da secretaria esta

dual de Saúde.
Na ocasião, segundo Guenther,

também se discutia a terceira eta

pa do projeto de municipalização
da saúde, cujo objetivo maior é o
de conseguir que os recursos do
SUS venham diretamente para o

FundoMunicipal de Saúde que já
está funcionando em Jaraguá do

Sul, evitando que as verbas pas
sem antes por Florianópolis.
"Hoje, do que cabe a Jaraguá, re
cebemos apenas 50%", denuncia
Guenther. A tendência de repasse
direto, segundoovice-prefeito,está
para acontecerem apenas 100 dos"-

mais de cinco milmunicípios bra-

na sema-

napassa
daesteve
em Flo
r.i a n ó-

polis.tra
tando de
assuntos

relacio-
-s nados com o Plano Plurianual de

Investimentos de Metas Físicas e

8fKllrstJS

fll_gom
(tJmmui/o

de/Mogem

Schroeder - o produtor parceria do Departamento Esta
Valério Strelow, da comunidade duaí- de Estradas de Rodagem
deBraço do Sul; foi o primeiro a (DER)paraum trabalho de recu
receber incentivo financeiro do peração de um longo trecho da

Projeto de Microbacias implan- estrada da microbacia de Braço
tado nomunicípio de Schroeder. do Sul-Rancho Bom, com apre-
Strelow está concluindo a cons- ximadamente 7 quilômetros:
trução de uma esterqueira para Neste trecho serão feitas obras
aproveitamento de resíduos sóli- de controle da erosão, devendo o
dos e líquidos que serão utiliza- serviço demanutenção ficar sob
dos na fertilização de lavouras. a responsabilidade do setor mu-

O valor repassado foi de R$ nicipal de Obras da prefeitura de
275,00, importância suficiente Schroeder.

para quepossa custearquase que Nova escola
a totalidade dos materiais neces- Nopróximo dia 30 aprefeitura
sários. de Schroeder inaugura, às 15 ho-
Valério Strelowéoprimeiro a ras, aEscolaMunicipal Professor

receber incentivo de uma série GustavoTankeoJardimde Infân-

prevista pelo projeto para a cia Cantinho da Amizade, .em
microbacia trabalhada. Outras Schroeder I, na Vila Amizade.

práticas de incentivos deverão Naquele día, os alunes do novo

ser adotadas, como refloresta- estabeleciróentodeensinopartici-
mento, adubação verde, equipa- .4 parão deumdesfile com alunos dá

- mentos para plantio direto e cul- EscolaMunicipal Hibnar�beris
tivo mínimo, entre outras. Para Heftel. A cerimônia inclili uma
os produtores que já possuem homenagemàviúvaFridaHeidorn
esterqueiras.poder-se-áaprövei- Tank, Gustavo Tank foi um dos
tares recursos paramélhorias ou primeiresproíessoresdeScbroeder
ampliações, tais como cobertura' I, entre os anos de 1916 e 1939,
para evitar o acúmulo de águano .CuJa localidadedeixoudutan!êa 211
material depositado. GuerraMundial. Faleceuem 1973,

,,' O Projeto Microbacias - na localidade deBründertahl, em
Hidrográficas vai contar com 8-"

.

Guaramirim,
.

�

�-;f, --,--_,"-�....L.._ � _ ��;'_....o;.__ �

sileiros.
"Joinville e Blumenau, por'

exemplo, já garantiram este repas
se direto e, como Jaraguá do Sul já
dispõe de toda a infraestrutura ne
cessária e exigida, também
estamos pleiteando este enqua
dramento", diz Alfredo Guenther,
acrescentando que a reivindicação
é de que pelo menos as cidades
sedes demicroregiões sejam bene
ficiadas com estanova sistemática,
Ainda em Florianópolis, Alfredo
Guenther reviu recursos para am

pliações (Jaraguá) e construção de
postosde saúde (região daAmvali)
disponíveis junto aos' governos da
Alemanha e Itália.

Jaraguá do'Súl-AFundação
Educacional Regional Tara
guaenseestácominscrições aber
tas para os Exames Supletivos
que deverão acontecer entre os

di� 8 e 12de agostopróximos. O
atendimento aos candidatos está
sendo feito na própria Ferj, entre
14 e 20 horas, devendo os inte
ressados observarem com aten
ção a listadedocumentos que são
exigidos para que a inscrição
possa ser feita legalmente.
Na inscrição o candidato de

verá apresentar o recibo de reco
lhimento da taxa respectiva, au
tenticada mecanicamente na

agência do Banco do Estada de
SantaCatarina(Besc) aum custo

de R$ 2,00 por disciplina. A1�m
disso, deverá ter consigo uma

foto recente no tamanho3x4 (re
cente) e a cédula de identidade.

Todos, sem exceção, deverão ter
18 anos completos, no caso dos

quedeséjaremcursaroSupletivo
de 10 grau e 21 anos completos
para os que se habilitarem às

provas para o 2° grau - nas (lois
casos, idade a completar até a

data da última prova em que o

candidato estiver mscritO. -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Prefeitura ganhaprédio moderno emMassaranduba

\

Até omês denovembro
aprefeituradeMassaranduba
deveráestarfuncionando em
prédio novo, construído em
estilo germânico enxaimel.

.
Distribuído em três pisos, o
prédio tem 1.500m2 de área

\ construídaeduasfrentes. Uma
delas para a rua 11 de

Novembro, queteráumapraça
pública e outra para a rua

Paulo Cardoso, onde se

localizará também o

estacionamento para os

usuáriosdaprefeitura.

Oprojetodanovaprefuitura
deMassarandtibafoi idealizado

pelo arquiteto Luís Carlos
Hessmann, também respon
sáveJporprojetosemeJhanteque
hoje abriga a prefeitura de

Ituporanga As atuais insta

lações da municipalidade
massarandubense, prova-

. veImente serão cedidas para a
Associação Comercial e

Industrial, quenão possui sede
própriaPoderá,tambémabrigar
outrasentidadesdomunicípio.
Página6

Novo "macaco" Expofeira mostra
levanta carros emGuaramirim a

na horizontal economia local

Construção iniciada em outubro do anopassado deve ser concluida até novembro

Já está em fase de Lançadasexta-feiraúltima
comercialização o Monkey emGuatamirimaIVExpofeira
Light, invento desenvolvido Agroindustrial que este ano

em Jaraguá do Sul. Trata-se vai reunir 86 expositores das
deumaespéciede "macaco", áreas agrícola, industrial e

acionado com uma furadeira comercial, entre os dias26 de
ou motor elétrico que põe o agosto e 4 de setembro. Só na
carronahorizontal, permitindo agropecuária são 850

que o mecânico trabalhe propriedades, a maioria

sempre de frente para o rninifiíndios,querespondem por
veículo e com total conforto. 400!o daeconomiadomunicípio,
Oinvento custaentreR$ 900 além de 137 indústrias e 36
e R$ 1.000. Página 7 casascomerciais. Página6

II MalhasOalmar
"em a pronla enlrega: Meia malha,
molatinho,moleion liso e camurçado
lolalmenl. mercarizado, fabricados
com a melhor lacnologia

11AÇA-NC)S (JIIA ,TISI'I'A
I'OSTO DE VENUAS �J(JN'rO � FÁIIIUCA,

IIUA .JOINVILLE 1:146
LO.JAS UALMAII- AV. «.E'I'ÚLlO VAUGAS, 12U

.JAllA(;IJA 1)('·sm - SC�
14'()NI� 71-) (.(.(.

II
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CONSTRUINDO

Prefeitura deMassaranduba
ganha prédio novo este ano

Massaranduba-Atéo mês
de novembro, no máximo, o

município
_

de Massa- III1VIIranduba

� e ver á "Itllil
maugurar o

novo prédio tllllll
da pre-: _

feitura, com 'ISlIS
certeza o

-----

mais bonito e funcional de toda a

região. O prédio está distribuído
em�ês pisos com 1.50Om2 de área

construída, com duas frentes: urna

para a rua 11 de Novembro onde
será construída urna praça pública
e outra para a rua Paulo Cardoso,
onde se localizará o esta

cionamento.
A Câmara de Vereadores

funcionará no mesmo prédio, no
segundo piso, com acesso

independente e auditório, com

capacidade para 80 pessoas. O
auditório tambémserá aberto para
reuniões de entidades legalmente
constituídas. O projeto em estilo

germânico enxaimel, foi
desenvolvido pelo arquiteto Luis
Carlos Hessmann, baseado na

nova prefeitura do município de

·Ituporanga, a urn custo, na época,
em torno deCR$400milhõese cuja
execução foi iniciada em outubro
do ano passado.

.

O prédio onde hoje funciona a

prefeitura de Massaranduba,
provavelmente será cedido para a

Associação Comercial e Industrial
de Massaranduba, que não possui
sede própria.

Chico AIveslCP
\

Área conwuúla de 1.500mz com duas/rentes.

�
EXPOFEIR.Â

INDUSTRIAL

estandes, o que representa 50% a

mais de espaço em relação à ante
rior. Outros I. 280m2 foramreser
vados para atividades sociais e

recreativas. Posicionado estrate

gicamente no cenário econômico
catarinense, Guaramírim é, hoje,
um dos municípios de maiorpo
tencíal de crescimento noEstado.
Possui 350'propriedades rurais, a
maioria minifúndios, responsá
veis por cerca de 40% da econo

mia do município, produzindo
arroz, banana, milho, cana-de

açúcar e olericolas, além de cria

ção de gado, aves e suínos.
O parque fabril é formado por

137 indústrias, entre micro, pe
quenas emédias (massas alimen
ticias, conservas, malhas, móveis,
tintas, vernizes, metalúrgicas e

beneficiamento de arroz) e outros
364 estabelecimentos comerciais
com destaque para a malha.

.

GUARAMIRIM
AF.,.��T�
26 Agosto a 4 Setembro 1994

Parque Mun. de Exp. Manoel Perfeito Aguiar

EXPOFEIRA

Guaramirim vaimostrar

sua economia em agosto

MAU CHEIRO.ao

Guaramirim-Lançadanasex
ta-feiraúltima, 22, naAssociação
Comercial Industrial e Agrícola
de Guaramirim a IV Expofeira
Agroindustrial que se realizará
entre 26 de agosto e .. de setembro
no Parque Municipaíde Exposi
ções Manoel Perfeito de Aguiar.
Para esta edição da Expofeira, a
comissão organizadora espera
pelo menos 50 mil visitantes que

.

poderão conhecer os setores pro
dutivos e ossegmentosprestadores
de servicos do município. Como
consequência, aexpectativa éa de
um bom volume de negócios, be
néfico para as empresas em ter

mos de comercialização e tam

bém para o município que verá
crescer seu movimento econômi
co.

A Expofeira funcionará numa
área de 31.000m2• Para a exposi
ção, são 1.740m2 abrigando 86

SANEBOX veda o mau cheiro, impede a saída de insetos e pequenos
animais do esgoto e garante tQtal 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 REPRESÉl\ITAÇÕES M·ANSKE LTDAs ..

RUA JOINVILLE, 1.532 � FONE/FAX 7201-185 - JARAGUÁ DO SUL a SC
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Jaime de BorbalCP

Paula Cristina Duarte

REFORÇO

Novamédica veterinária

já atua em Guaramuim
Guaramirim - Amédica ve

terinária Paula CristinaDuarte,
oriunda deMinas Gerais,já está

.

atuando na área rural de

Guaramiriin, reforçando aequi
pe de atendimento veterinário
da prefeituramunicipal que dis
põe, ainda, de mais um médico
vetennario e umtécmco agríco
la.Otrabalhodestcdepartamen
to inclui atendimento clínico -

cerca de oito por dia -, inspeção
de abatedouros de gado e suí
nos, num total de oito e

inseminação artificial. Neste se
tor, a prefeitura faz cerca de 60
atendimentosmensais totalmen
te gratuitos, incluindo o forneci
mento de sêmen.

Agricultura
Com a compra de um trator

Walmet 785, além de imple
mentos, a prefeitura de
Guaramirim criou sua patrulha
mecanizada agrícola. O objeti
vo é oferecer melhores condi

ções para os agricultores desen
volverem suas atividades. e,
conse-quentemente, melhorar e

. Incrementar a produção. Uma
das condições para utilização
do trator é a de que o agricultor
possua e utilize a Nota oe Pro
dutor Rural, na qual declare sua
produção para que omunicípio
tenha retomo através do movi
mento econômico.
A 'l!K>ordenaçãodos trabalhos

está sob a responsabiiidade do
Escritório Municipal de Agri
cultura através do engenheiro
agrônomoGilberto Pires Gayer.

. CORREIODOPOVO-7

INVENTO

Equipamentoparaoficinas
dá descanso aosmecânicos
J araguá do Sul - Desen

. volvido pelaB&B Metal � Mecâ
nica, de Jaraguádo Sul, oMonkey
Light, equipamento para uso em

oficinasmecânicas é uma das no
vidades lançadas na I Feira da
Pequena
e Média

Empresa
que ter

minou

segunda
feira,25,
no Par

que Mu-

nicipal de Eventos. O invento foi

projetado a partir do funciona
mento da alavanca de uma janela
basculante, segundo Antonio

Nonnário Bona, proprietário da

empresa e também presidente da

Associaçãodas Pequenas Empre
sas do Vale do ltapocu.
"A idéia básica foi essa", co

mentaBona, acrescentando que o
equipamento, já em fase de

comercialização, permite que o

mecânico trabalhe semprede fren
te para o carro, com conforto. O
Monkey Light é apropriado para
reparos prolongados em toda a

linha de veículos leves até 2.200
quilos, virando o carro até 90°.
Seu acionamento se dá com uma

furadeira ou com motor elétrico,
numa operação de apenas 20mi
nutos que é o tempo necessário

para retirar e repôr três pneus,

exigindo a retirada apenas da ba
teria com água.
A bateria selada (seca), óleo

do motor, água do radiador, óleo
defreio eocombustíveldo tanque
permanecemno veículo sem cau-

sar qualquer dano ou alteração,
garanteBona. Alémdisso, possui
travamentomanual contra tom

bamento, o que dá segurança total
no manuseio. Com garantia..êÍe �,.....". .--- -

um ano contra defeitos de fabrica--
ção, oMonkeyLigthnãonecessi
tademanutenção. Seucusto,hoje,
gira em torno de R$ 900 e R$
1.000,00" metade do preço dos

equipamentos desta linha exis
tentes no mercado",· garante
Nonnário Bona.

Jaime de BorbaJCF'

IAvellto

j6est6
sendo
velldido

Inventopermite trabalhar defrentepara o carro.

* HídromássagensMATRIZ: Rua Joínville sinO "Em frente ao LíderClub" * Piscinas

FONE (0473) 72-3022.. * Saunas
.;.� :- ;.;."_. . . . . . .. . -

_. .' .
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FIM DE FESTA

Cerimônia cívica encerra comemorações dos !18 anos
J araguá do Sul - Com

dois grandes shows - um de
Renato Borguetti no domin-

.

go à noite e outro de Sula

Miranda, na segunda-feira à

noite, �cidade de Jaraguá do
Sulén-
certou

suapro
grama
ção co

memo

rativa
aos 118

Chico, Alves/CP

acrescentando que "nosso

povo herdou, pelos alemães,
poloneses e húngaros, a ca-

_

pacidade de conquistar".
/"

Objetivos
Citando a qualidade pro

dutiva de Jaraguá, reconhe
cida nacional e internacio
nalmente das grandesempre
sas têxteis e metal-mecâni

cas, Vasel conclamou a to

dosparaque "busquemosali
ados em todos os segmentos,

<,

exigindo que nos seja dado
tratamento à altura do real
valor dos que lutam e traba
lham para construir o Estádo

, e o país. Não vamos capitu
lar", enfatizou ó prefeito ao

fin�l de sua manifestação,
num recado claro às Iidersn
ças políticas estaduais.

8ibliDIsto
lsysssu

OtS/YD

ompliodD
anos de

fundação e, também, aoitava
edição da Feira da Malha e

da Í Feira da Pequena Em

presa. DaS duas feiras ainda
.

não há resultados numéricos

definitivosmasjásesabeque
as metas traçadas foram

alcançadas, tanto em termos
depúblico como em volume
de negócios.

Cerimônia
Na segunda-feirapelama

.nhãhouveumacerimônia cí
vica noParqueMunicipal de
'. ,

Eventos, com apresentações
de um pisto da Fanfarra do
Instituto Educacional Janga
da e da Banda Musical do
Sesi. Além disso, entrega de
certificados aos que colabo
raram com a campanha de

doação de livros paraaBibli
otecaMunicipal Rui Barbo
sa - nestaprimeira etapa, par
ticiparam 150 estabeleci
mentos industriais e comer

ciais. A campanha, fruto de
um convênio assinado entre
a Secretaria de Cultura, Es-

I

porte e Lazer e a Livraria

Evoluções da.bana marcial do Instituto Jangada

AnaPaula (Curitiba) vai con
tinuar, segundo informou o

v-
secretárioBalduínoRaulino.
Ao discursar sobre os 118

anos de fundação de Jaraguá
do Sul, o prefeito Durval
Vasellembrouopioneirismo
de Emilio Carlos Jourdan,

. belga de nascimento e brasi
leiro naturalizado, "que, pre
mido pelas dificuldades,
obrigou-se a vender seu em

preendimento pouso antes de
morrer". Vasel comparou a

batalha de Jourdan para co

lonizar terras do Vale do

Itapocu pata lembrar que "a
colônia se fez grande, mes
mo assim, passando por to
dos os estágios deproblemas
edificuldades destinadosaos

povos de grans destinos",

Ecos daB"Feira da Malha
Club loê"al.oflagrantefoi tomado na B"Feira daMalha, no

Parque Agropecuário, desta cidade, mostrando o

trabalho benemérito dasintegrantes daRede Femi
nina de Combate ao Câncer, doando serviços em

.

. prol do sucesso da feira organizada pelo Rotary

Na foto as sras. Odete Pereira, Jandira Sousa,
Nazi/daPinho, GenyFerreira eSilvanaAlessi. Nos
fundos, assenhorasMarlyBaumereKarlaGraciola.
Parabéns!

SERRALHERIA· TREVO DA FIGUEIRA
/" .

RUA MATHIAS RUYSAN., SIN°
ILHA D.A FIGUEIRA - JARAGUÁ DO SUL - SC I FOße: .72-13251.

,,-'
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Jornal

CORREIO DO POVO

75ANOSISl
1mtbm!lll ln be_ be 1919

PRECISA-SE

VENDE-SE
BicicletaGT 21 marchas. Tra
tar após 18:00 horas no telefo
ne 73-0881 - Guaramirim

COMPRA-SE
Betoneira Menegotti (150 li
tros). Pode ser usada. Tratar
fone 92-3001

VENDE-SE
Vídeo CasseteNational- semi
novo. Preço a combinar. Fones
75-1387 (comercial) ou 75-
1450 (residencial) à noite

VENDE-SE
Teclado CT670 Cassioprofis- .

sional - Preço RS 450. Fones
75-1387 (comercial)e75-1450
(residencial) à noite

FIAT/78
Vende-se, bom estado de con
servação. Valor RS 1.500,00.
Contato Loteamento Vila
Nova, 295. Ern Guaramirim
comAdolar

FUSCA/84
Vende-se, branco. Valor RS
4.000. Gasolina - Ótimo esta

do. Tratar fone 71-7676

CB 450 DX91
Vende-se ou troca-se. Fones
75-1387 (comercial) 75-1450
(residencial) à noite

VENDE-SE
ToldaparaPickUpUno, novo.
Preço RS 150. Fone 75-1387

(comercial) e 75-1450

(residencial) à noite

Creci 0914 _ J

fone' (0473) 71.1117 Rua Joio ..

Picolli, n° 104
•

. Jaragua do Sul • SC

SCHI I CHET FábricadeCal��s
lndustrlals

eResidenciais

J1f)NI� «)Lt7 !J)

7:1-0:125
VENDE-SE
Pneu demoto Garra Cross aro
17 - 1 mês de uso. Tratar com
Paulo 72-0191 no hõräno co
mercial

VENDE-SE
Terreno em Enseada à 300
metros da praia. Tratar com
Paulo no 72-0191 (horário co-

VENDE-SE
Casa em ltajaí ou troco por
casa de alvenaria com 3 quar
tos e demaís dependências -

gradeada emurada. Ótimo lo-
cal para comércio. Valor RS I

18.000. Ver e tratar rua São
Paulo, 407, esquina com Inde

pendência - Bairro Cordeiros -

Itajaí

mercial). Aceita carro no ne

gócio

*Escrita Fiscal *SetorPessoa{
*Contratos *Balanços

*Preenchimentos de carnês

Demulheres que saibam trico- VENDE-SE
tar e fazer crochê, para traba- Títu1odoBaependLTratarcom
lhos extras. Informações com Paulo no 72-0191 no horário
Elisa no 73-0106 comercial

Agradecimento
\

A esposaAnnita, filhosRenilda e
Irineu, nora Rosane e netos
AnC/reas e Viviane de,

HERBERT BUERGER

Profundamente sensibilizados pelo seu

falecimento ocorrido dia 17/07/94,

agradecem as manifestações de afeto e

conforto recebidas através de flores,
I _

coroas e os que acompanharam o extinto

até sua última morada.

Agradecem especialmente ao Pastor

Piske, Ora. Nanci Barbi, enfermeira Elvira

Bayer, Adalberto Labes e família, parentes,
amigos e vizinhos, pelo fundamentalapoio
recebido no doloroso transe.

A família enlutada

RuaAthanásio Rosa, 1645 - Guaramirim - Santa Catarina

liA COMERCIALII
Contabilidade
em Geral

AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 122
FUNDOS - CENTRO

FONE: 71-1721 -AO LADO DAVARIG

* Casade alvenaria (em cons

trução) com 142m2 e terreno

con1450m2, próximo_algreja
NossaSenhoraAparecidana
Ilha da Figueira.

A casa dos seus so
nhos está aqui

* Casa de alvenaria com
I

210m2 e terreno com 518m2,
situada no Loteamento Papp

(Barra do Rio Cerro).

110m2 e terreno com 900m2,
situada na rua Antonio

Bernardo Schmidt na Ilha da

Figueira.
Ótimos preços e em

condições para você
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C L�ssí�jCADOS Jaraguád9Sul,2� dejulho_del994 .

� I<AKO'S SU�fy1ER SHOPPING - KAKO'S RESIDENCE •

.

' ..
'

:' "0TJNICOCOMESC4DAROL4NFE EMPlCARRAS" .

.'
,

'" •
" I·: ,:,

_

�

,. 'I

J<AI<O'S
SU'MMER
SHOPPING -

"

LOJAS
COMERCIAIS

+ Seja Proprietário
• 81 Lojas
+ Salão de
Convenções

• Entrega DEZf95
.

+ Financiamento'
Direto em 50 meses

• Praca de
.

-

. Alimentação

• Aptos cf ,2 suites
+ Salão de Festas

+ Guarita de
Sequrança 24 h
+ Ant. Parabólica
• Port. Eletrônico .

+ Elevadores
. Exclusivos

+ Alumínio-bronze

cf vidro [umê '.
- + Garagem Privativa

+ Entrega DEZf96

I<AJ<O'S
RESIDENC,E
APARTAMENTOS

...
·

vendas em J<:lraguá do Sul: ENGETEC
ENGjTEC CRECI - 934 -,J

RUA PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA N° 285
FONES: 72-2679 - 72- 3139

JARAGUA' 00 SUL- SC

VOCÊ GOSTARIA DE RECEBER EM CASA OS
CLASSIFICADOS MAIS L:-tDOS DA- REGIÃO SEM,

TER QUE DEIXA·R SUA CASA
. PARA IR BUSCÁ-lQS?

. ,

.
' :"": �

,

LIGUE
,

." 72-3363:'

.
"
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Casos de Polícia
Furto depalmito

Apoliciade Corupá está investigando quemsãoos responsáveis
pelofurto de váriascabeçasdepalmito daempresaModoBatistela
S/A. localizada na rota das cachoeiras. Ofurto'aconteceu no dia
14passado. e até agora ninguém sabe o paradeiro dospalmitos.

Achado
Ocomissário Zocatelli, de Corupá informa quefoi achado uma

bicicleta. marcaMonark, cor rosa. modelofeminino. Oproprietá
rio. para te-Ia de volta, terá que apresentar documentação de

compra da mesma.
Demais

Ospoliciais corupaenses estão de saco cheio com o menor V.

C.• de 14aninhos. Destafeita, o "diabinho"apedrejou a residência
de Érica Adam. e ela própria. além de difamá-Ia. Segundo o

comissário. várias pessoas já compareceram a delegacia de

policia reclamando domenor. quefica sentado à beira da estrada
esperando suapróxima vitima. Zocatelli informou que eabe agora
o Conselho Tutelar tomarprovidências. porque o registro já está

feito! Invasão

Compareceu àdelegacia de Corupá, IracemaBrosowski, dizen
do ao comissário Zocatelli, que o "casaI20". Treaude Wisfchral e
seu esposo. andam invadindo suapropriedade destruindoplanta
ções. A última do casal dinâmicofoi no dia 20 passado. quando a
Iracemaosflagrou ànoiteandando emsuas terras. CasalWisfchral.
é melhor s§_ cuidarem. sendo a policia coloca "ocês" atrás das

grades! Atenção
Para os comerciantes. Foifurtado um talonário de cheques do

banco Besc de Silvana Virginia da Silva Reis. Todas as folhas
estavam em branco. Qualquer informaçãofone: 71-0123.

Tentativa de estupro
ApoliciadeJaraguádoSulestá atrásdaduplaAnderson (sobre

nome não constava no B.O.) e um elemento conhecido como

''Ferrugem''. Segundo registro de Arléia Barbosa Gamba. "os
marvados" levaram-naaté a casadoFerrugem e tentaram estrupá-

. ----
Ia.A�.-ainda roubaram os brincos da Léia e seu relógio.
_. Perdeu controle
Madrugadade domingo. 3horas. o ValdirKlosowski estava com

oseupossanteGol. placasMS - 0202. deMassaranduba, transitan
do na estrada Guarani-Açu, quando de repente. eis que aparece
uma valo .,,0- e ows i e perdendo o controle de seu

e cu o. foiparar bem ;'0 meio da valeta. Sorte do rapaz que este

valo estava com pouca água. sendo... ?!
\ Agressão

A Rosane Fenski, residente na rua Paulo Krem. 357. registrou
queixacontra seu ex-marido. oAllrioJosé Fenski. Segundo consta
no B.O.•. a "Zone" estava vindo com suas colegas de um salão.
quando apareceu oAlirio e semmais nem menospassou à agredi
Ia. tudo istoporque a companheira de Fenski não quermais voltar.
sendo que já estão separados há aproximadament� sete meses.

Altrio. sai dessa!parte prá outra!
.

MIGRAÇÃO-,

Aumenta número depessoas
sem trabalho e onde morar
J araguá do Sul - Entram

na cidade todo mês, cerca de 30

pessoas, que vêm dos mais diver
sos municípios, principalmente
Paraná e oeste de SantaCatarina,
em busca de uma vida melhor.
Dados da secretaria doBemEstar
Social
confir

mamque
na maio
ria' dos
casos,
muitas
dessas
pessoas acabam na "rua da amar

gura", não tendo residência pró
pria, e até mesmo morando em

cantos da cidade e embaixo de

pontes. Dois casosforampararna

delegacia. Um homempediu pas
sagem para o interior do estado,

·/dtJSDi

l.j.i/odtJ
ptJISIIO
IOIR/1io

Rapazéferido
por disparo de
arma defogo

Jaraguá do Sul-Compareceu
à delegacia de polícia no dia.24
passado, Luiz Sérgio Paz de Oli
veira, que reside na BR 280 km
72, registrandoqueixacontra Izair
Gili, que segundo ele teria des
carregado um revólver calibre 22
em sua direção. De acordo com o

Boletim de Ocorrências, ambos
estavamemumbar, naquelaloca
lidade, quando começaram a dis
cutir. Izair de posse do revólver,
disparou o primeiro tiro em dire
ção à Luiz, que atingiu sua bacia
pélvica, e foi encaminhado ao

_ pronto socorro do hospital São
José.

mas antes, a secretaria consultou
adelegacia,queconfirmouserum
suspeito de roubo. Para isto ser

evitado, suspeitos saírem do mu

nicípio, a secretaria fazumaficha
cadastral registrando cada pessoa
quecompareçaparapediralguma
aiuda

Joinville, mas ele fugiu, afirman
do que "trabalhar era besteira",
pois os internados tinham que
trabalhar nas lavouras da entida
de. A secretaria do Bem Estar

pede que as pessoas não dêem
dinheiro para os que estão pedin
do nas calçadas ou batendo nas

portas de casas, mas sim que en
caminhem para aprópti_a secreta-

. .._,..__

na.

Ajuda
A prefeitura municipal tem

cinco convênios firmados com a

direção do ur das Flores, para
recolher os idosos que ficam nas

ruas, mas segundo informa a se

cretaria, a maioria deles não se

acostumam. com o lugar, porque
estão há muito tempo nas ruas.

Hoje; todos os lugares da entida
de estão ocupados.

Rejeição
Existem também aqueles que

não acham onde morar e ficam
perambulando nas ruas. Caso de .

Edgar Schroeder, idoso, que dor
me na estação férrea. Segundo
pessoas da secretaria, o "velho
Schroeder" comoéconhecido, tem
família, que não o aceita em casa.

Claudecir dos Santos Martins, o
"Chepa" já é diferente. A secreta
ria o encaminhou para uma casa

de tratamento que cuida de
alcóolatras e drogados, em

POOMCÇÁü

À vista 159'0 desc.

1 + 1: 109'0 desc.

1 +2:; 59'0 desc:

1 +3: sem juros

VESTINDOVoce DE CORPolNIIIRO
GETlo.1IO V.\RGAS, 55
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ESPERA

ESPORTES-

Jogosdopentagonalprincipal
---

completam a quarta rodada
C riciúma .. o jogo entre

Criciúma e Tubarão, que será re
alizado hoje à noite, no estádio
Heriberto Hülse, em Criciúma, e

Figueirense e.JoínvillenoOrlando
Scarpelli, em Florianópolis, com
pletam a quarta rodada do

pentago-
nal prin- (J"sskt'cipal. As w. "

duaspar
tidas es

tão dire
tamente

. ligadaao
Juventus,
que ocupa a quarta colocação no

pentagonal, com dois pontos ..
Criciúma, TubarãoeFigueirense,
todos têem quatro pontos, e o

Joinville aparece (:Om dois em

último lugar.
O "Moleque Travesso" está se

preparandopara a partida do pró
ximodominge, quandoenfrenta o
Criciúma, no João Marcatto.

movimento
optlntilgontlJ
P!illtípo/

Pentagonal Secundário
. Equipe PG J V E D GP Ge &G
10 Marcílio Dias 6 4 2" 2 O 6 2- 4

20 Blumenau 6" 4 2 2 O
�

5 1 4

30 Atlético 3 4 I 1 2 5 10 . -5

40 Chapecoense 3 4 O 3 1 1 2 -1

50 Araränguá
.

2 4 O 2 2 4 6 -2

Os critérios de desempate são: 'l0) número devitória,
2°) saldo degols, 3°) gols a favor e 4°) confronto direto

,

Quadrangular
Equipe -

PG J V' E D GP Ge SC

1� Inter ,6 3- 3 O O 5 1 4

20 Caçadorense 3 3 I I I 5 -� O

30 Concórdia 2 3 1 .o 2 4 6 -2
40 Joaçaba 1 3 O 1 2 3 5 -2

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

Embora seja muito cedo para fa- é importante lembrar que qual
zer prognóstico de quais os clu- quer ponto perdido em casa, é
ßS que seguirão no campeonato, prejuízo.

CICLISMO

- Paola continua em terceiro no -estadual

Paola em busca de mals um titulo este anopara sua coleção

Jacinto Maehado - Foi reali
zado no final de semana passado,
mais uma etapa do campeonato
estadual deDewlHiU (28etapa), e

.

a 88 etapa do Cross Country. A
corredora jaraguaense, Paola

.

Glaci Hackbarth, terminou em

sexto lugar noDowlHill. Ela teve
problemascom suabicicleta nesta

categoria. Já na modalidade de
Cross Country, a ciclista teveboa
colocação, ficou em terceiro lu

gar. Paola também OCUPa esta

posição na classificação geral do
campeonato estadual. A 3ã etapa
do Dowl Hill .e a 9'i do Cross

Country, será realizada nos pró
ximos dias 6 e 7, na cidade de

Brusque... .

Dia j 1 próximo acontece em

Schroeder a 3a etapa intercolegial
deMTB. A prova será no Centro

Esportivo Volkmar Gustav

Berchtold, a partir dás g horas.

Associação
Neste sábado; a partir das 14

horas, pilotos de Jaraguá do Sul
.

sé reunirão na Associação Co-
. mercial paraformar àA�sociação
Jaraguaense de-MÓuil_!ain. Bike.

Ja....guidoS.I.26 ""já'" "'1994 .1

Atletasjogam amistosamente buscandopreparaçãopara o estadual

PREPARAÇÃO

Basquetevai àBlumenau
disputarjogos amistosos
Jaraguá do Sul - A equipe de

basquete masculino da Fundação
Municipal de Esportes/São Luis, .

iránosdias 29, 30 e 31 próximos,
disputar jogos amistosos na cida
de de Bluinenau. Todas as parti-

.

_
das serão realizadas noginásio do
Vasto Verde.

Segundo o técnico do selecio
nado, Ito Schiochet, estas parti
das amistosas fazem parte da ex
tensaprogramação de treinamen
tos visando a próxima etapa do

campeonatoestadual, que estáem
sua reta final.

-Jegos Escolares
Já foram encerradas algumas 1modalidades dos Jogos Escolares" 'j

de Santa Catarina, fase munici- IpaI. Entre elas, obasquetemascu- -

�;;lino tevecomo campeão, o colégio
_

São Luis; que é a base da seleção \
jaraguaense em quase todas as ,1

categorias. Divina Providência e

Instituto Educacional Jangada fi
caram em segundo e terceiro res

pectivamente. No feminino, São
Luis novamente conquistou apri
meira colocação, e o Divina Pro
vidência em segundo.I .

Nota de Agradecimento e

Convite para Missa de7° dia

A famíliaenlutadadeRaul
Valdir Rodrigues agradece
a todos aqueles que acompa
nharam seu corpo até a últi
ma morada, em especial aos
médicos Drs. Carlos Alberto
Beltrami, .Marcos Subtil e

Cassio Fontoura, chefe do
Pronto Socorro Joana, todos
es funcionáriosdoHospital e
Maternidade São José, im
prensa, amígos, familiares,
integrantes da Funerária

Haass, policiais civis emili

-tares, a PrefeituraMunicipal
de Jaraguá do Sul, e ainda ao
Pe. Pedro, e Pe. Felipe, por
todo o apoio dispensado. Em
memória ao médico Agosti
nho Bianchi.

- Convidamaindàpara a re

alização daMissade 7° dia, a
realizar-se no dia 29 de julho,
próximo, às 19:30 horas, na
IgrejaMatriz São Sebastião"
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