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PTB deve ter a
"'\

presidência da
Cãmara em 95
Embora ainda faltem cinco

meses para a eleição do novo
presidente da Câmara de Ve
readores de Jaraguá do Sul,
nos bastidores os primeiros
entendimentosjá começaram.
A tendência é que um verea-

'

,dor doPm, conforme acordo
seladono início da legislatura,
seja o escolhido. O prefeito
Durval Vasel disse que acata
rá a decisão da sua bancada
Página3

A polícia de Jaraguá do Sul
prendeu em flagrante o ladrão
de carros Luis Nazareno Se-

'

vero, 37, residente em

Joinville. Ele e Carlos Dunk,
que conseguiu fugir, foram
denunciados por um, guarda
noturno quando tentavam ar-

.rombar um Fusca na rua
Walter Janssen. Segundo o

delegadoOdilonClaudino dos
Santos, Severo afirma que foi
a primeira vez. Página 11

liA COMERCIALII
CONTABILIDADE

EM GERAI,.. ",

71-·'17'21'" ',:'

�'.�'�"'.- ....�., �

,{

.'.�','- '( \<'i\?:",........��íiiíIWíi��-r.iiIiIi.i;wWj��oIIWoiOjiõjõ

Aberturaontem
C V

CR$ 2. 750,00 =R$l - Cadernetas depou- Novembro· CRS 15.021,00
Uma nova série dê '

pança com rendimen- Dezembro- CRS 18.759,00
moedas do real devem to ontem, 2, terão um Janeiro- CRS 32.882,00circular em outubro, rendimento de
incluindo a de 5,6771%. Fevereiro- eR$. 42.829,00

R$0,25. Mínimo fixo - RS 64,79

COßLRS 0,930
Tur.RS 0,87

RSO,932
RSO,95

Regional ontem
Par.RS 0,85 RS 0,95

DEFINIDO

Trânsito de caminhões seráproibido na Marechal
Até janeiro de 1995 mente proibido. O anún-

o trânsito de caminhões cio foi feito ontem pelo
pela rua Marechal secretário municipal de

Deodoro, a via pública Planejamento, Otaviano
mais central de Jaraguá Pamplona. Segundo o se

do Sul, será definitiva- cretário, a partir daquele

mês a presença de cami- lá osmotoristas passarão
nhões na Marechal só a ser alertados com fo
será permitida para ope- lhetos distribuídos pelos
rações de carga e descar- guardas do setor, que in

ga em horários previa- cluern o novo roteiro
mente estabelecidos. Até obrigatório. Página 4

FONE -(0473) 76-3200

F'AX' . (0473) 76-0304
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RemíníscêncíEDITORIAL

Mais um escândalo A Marechal de 1939 (1
Depoisdos escândalosenvolvendo dois

candidatos a vice-presidentes - Paulo Bisol

peloPT eGuilhermePalmeira pelo PSDB, a
s

rede do arrastão da guerra eleitoral-acaba de

fisgarum peixe bemmais 'conhecido cá'entre
nós. Ninguém menos que O senador
Esperidião Amin, candidato a presidente da

República pelo PPR. Conta o jomal"Folha
de SãoPaulo", edição de ontem, o seguinte:
em 18 dejaneiro de 1979, Amincomprouum
terreno de 360m2 porCr$ 25 mil, vendendo
o uma semana depois porCr$ 300mil (doze
vezes mais).
Nada de errado, negócio degente esperta,

poder-se-ia dizer. Só que quem comprou o

terreno foiÂngelaReginaHeinzen que, duas
semanas depois tomava-se Amin pelos sa-

grados laços do casamento. Comprou com

dinheiro financiado pela extinta Caixa Eco
nômica Estadual cujo montante incluía a

construção de uma casa própria. Valor total
da operação: Cr$ 719.948,46. Só que até
1992 a casa não tinha sido construída. Tanto

. é verdade que naquele ano um terceiro pro
prietário, com financiamento da Caixa Eco
nômica Federal (desta vez) declarou na hi

poteca a construção de uma casa de dois

pavimentos.
Todos os fatos estão devidamente

-registrados no 2° Oficio-do Registro de
Imóveis de Florianópolis, para quem quiser
ver. Coisa lamentável porque, até agora, a
lama dos escândalos políticos tinha passado
ao largo de Sánta Catarina.

Apenas 55 anos separam esta foto
com os dias de hoje e poucos acredi
tam que esta seja a principal artériade
Jaraguá do Sul, na atualidade.

.

Era o tempo em que era prefeito o
Tenente Leônidas Cabral Herbster,
nomeado pelo Interventor Federal no
Estado de Santa Catarina, dr. Nereu
de Oliveira Ramos.

Em primeiro plano ela mostra a

passagem de nível daestradade ferro,
que inicialmente compreendia o ra

malRio Negro-PR a São Francisco
SC, da São Paulo-Rio Grande, que
depois passou para aRede de Viação
Paraná-Santa Catarina e hoje faz par
te da Rede Ferroviária Federal SA

As pedras de granito jogadas à

margem daentão ruaAbdonBaptista,
denota a disposição de dar feições
urbanasao2°distritodemunicípiode
Joinville, recentemente emancipado.

ODepartamento Estadual de Es
tatística de Santa Catarina estava

muito atento para esse desenvolvi
mento e passou a fotografar as cida
des que demonstravam crescimento
acima do normal. Concomi-·

tantemente, o prefeito baixava as ba
ses paraumconcursodemonografaa,
abordando aspectos da nova unidade
municipal, quetevebastante sucesso.

O
.

antigo caminho para
Blumenau, agora conhecido de rua

Abdon Baptista já estava estivado,
aterrado e nivelado e, como se pode
ver predominavam as carroças, na

proporção de dois por um motoriza
do.

Do lado direito existe uma cerca

viva, que vem a ser o local onde foi
levantadooprédiodeE. V. Schmöckel
(videReminiscências, de27/04/94) e
a edificação de Carlos Wensersky,
que alí estabeleceu um hotel, inicial
mente conhecido por "Hotel Comér

cio", construído em 1912.
Este estabelecimento - hoje a

edificação das Lojas HM - ficou fa
moso por sua seleta clientela, entre
outros,em08/12/1921 ("CP",ed. 32,
de 10/12/21)0ConselheiroGens von
Plehn,MinistroPlenipotenciárioeen
viado extraordinário do governoAle-

mão junto ao governo Brasi
.

acompanhado de sua �posa e dO
Seelheim, secretário da emb

.

alemã. Em trem especial seguia'
Joinville, séde do município, o
dr. Marinhode SouzaLobo, Su
tendente lhes oferecia um banq
Em Jaraguá teve oportunidade de
larcom diversos imigrantes, tom
conhecimento das condições de
sentamento de seus conterrâneos

Como esta foto é de 1939,
seguida vinha um Posto de ga

.

oficina mecânica, de propriedade
Faustino Rubini - segundo inf
ções de Alvan Karsten, que com
irmãoLeopoldo, adquirirameste

to, entre 1945/1946.
Em sequência vinha a casa do

de VictorFreygang, a residência
FlorêncioLoss(fotögrafo)eacasa
seleiro Oscar Schneider. Por
telhadodo hotel vê-seaponta da
da igreja SIo Sebastião.

No lado esquerdo aparece
construção que, segundo a sra.
Enke, seu pai França Vosgerau
.pou 'COlD sua famllia quando veio
Hansa e foi utilizada para vários
inclusive. o "Bar Ideal", tocado
Krueger e sua esposa. Em
vinha a casa de Maria Bech8ll,
ferraria de Lessmann (hoje a en

- para a galeriaD. Francisco), a p
edade jámodificada que perten
Emmerich Ruysam. No tempo
proprietário,me informa de suas
branças, IrioPiazera, tinhaum q

que vivia cheio de pessoas naq

prédio, que ali eram confinados
falta de cadeia onde a polícia pud
manter os presos. Depois vinha
edificação, a última visível, que
ter sido de Walter Prochnow ou

Paulo Plastwich.
Nesse lado já estava decididoq

seria construído o novo edificio

abrigar a Prefeitura e a Comarca

JaraguádoSul,inauguradaem 194

EaPraça-quesechamava "daB
ra" mudou para "Praça Ang
Piazera".

Fritz v�n Jaraguá - 07/94.

o Estatuto daAdvocacia
*Enge/Nm Naatz

Entrou em vigor o novo Esta- É certo que a natureza
tuto da Ordem dos Advogados d<f conflitivadaatividadeadvocatícia,
Brasil, que, entre outras altera- . coloca-o freqüentemente diante
ções do anterior, fixou o desituações-emrazãodaliberda
regramento infraconstitucional de de convencimento, do dever
da inviolabilidade do advogado. impostergável de expor a verdade

.

Dispondo não constituir injúria, e de não permitir arbitrariedades
difama- - de apontar erros do juiz, de
ção ou profligar-Ihe os deslizes, os abu-
desacato

.

legislof60 sos, as injustiças, em tom de pro-
puníveis feStlVOfdO testo.
a mani-�' Porisso,diz-sequeoadvogado
festação pessoa do tem o direito de rebelar-se contra
do advo- a injustiça e arbitrariedade ema-

gado, em advogado nada de autoridade, em lingua-
juízo ou gern candente. O calor da expres-
fora dele, no exercíciode sua ati- são há de ser proporcional à
vidade profissional. injustiça que julgue ter sofrido.

Procura a nova .legislação res- Seria uma violência exigir-se que
guardar o advogado, no exercício se referisse commeiguice e temu
da profissão, das acusações de ra contra o ato judicial no qual o
delito de linguagem e preservar a juiz lhe desconheceu o direito.
suaindependência, ensejando-Ihe Nãoerararodeparar-seaolon
ampla liberdade para emitir opi- go dos tempos, com juízes

__ niões, palavras e proferir acusa- inexperientes que se

ções e defesas. impacientavam com os defenso-

res e procuravam Iímítar a sua

atuaçãoprocessando e condenan
do-os, Na justificativa do ato in
sistiam em proclamar que agiam
assim "em defesa-da honra da

magistrutura e do Podei Judiciá
rio". Sacrificava-se, via de regra,
não só a dignidadedo advogado,
mas o direito do cidadão, na me
dida em que a defesa de seus

direitos viesse a sofrer embaraços
ou impedimentos.

Contudo, há de se ver que as

prerrogativas, entre elas, agora, o
da inviolabilidade por atos e ma

nifestações proferidos no exercí
cio da advocacia, não nasceram

para servir como privilégios ou

distinções orgulhosas, mas exis
tem para a garantia do munus

público que o advogado' presta.
Sem segurança para o causídico e
sem os instrumentos de defesa,
como poderiam ser defendidos os

que têm fome e sêde de Justiça?
·AdVogado

EugênioV"1CtorSchmöckel
DirelorGeral

FranciscoAivesCORREIOno povo
oiêtõi'Aêi11imsti"ätlVoFundado eUl lOdemaio de 1919
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CÂMARA

Retranca
Eleição do novopresidente
já começa a ser discutida

(CM)

Correto
Vinte e uma entidades de Jaraguá do Sul, em reunião com a

secretaria municipal de Educação, decidiram pormanter o

desfile do dia 7 de Setembro, pela avenida Getúlio Vargas.
Nada mais correto embora, ultimamente, pelafalta de espirito
cívico estes desfiles se assemelhem mais a umapasseata de
zumbis. A falha está em casa e nas escolas onde, raríssimas

exceções, nada se sabe sobre aprópriaPátria.

J araguá do Sul- Com dois
candidatos já declarados à presi
dência, o processo de eleição do
novo presidente da Câmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul co
meçaa movimentar os bastidores
daAlian-

outros cinco vereadores que inte

gram a bancada do PTB: Marilze

Dornbusch, Rudolfo Gesser,
Adalberto Frankoviack, Lio
Tironi e Evandro Tomazini
Liscano.

OntemoprefeitoDurval Vasel
dissequeoacordo feito quando da
eleição deLuiz Zonta (PPR) deve
ser mantido para que o próximo
presidente seja do PTB.

"Espero que a palavra empe
nhada seja honrada", disseVasel,
acrescentando que, pessoalmen
te, comoprefeito não temnenhum
nome preferido. "Eu aceitarei o

que for decidido pela 'bancada e

pelas lideranças dos partidos que

integram a Aliança", afirmou o

prefeito.
Trunfo

Aparentemente, o processo de
eleição do novo presidente não
deve causarmaioresaborrecimen- .

tos, a não ser pequenas rusgas
internas que podem ser aparadas
com certa tranquilidade. Porém,
caso se sinta ameaçado na maio
ria que detém na Câmara, o pre
feito Durval Vasel poderá exone
rar três secretários licenciados da
Câmara - Rosemeire Vasel,
Balduino Raulino e Afonso

PiazeraNeto-paraquereassumam
suas cadeiras no Legislativo, ga
rantindo a eleição para o PTB.

Em/érias
SecretáriosAdolarJark (Finan
ças) e Sigmar Lucht (Adminis
tração) viajaram. ParaoPanta
nalmatogrossense onde, dizem,
recuperam energias em sosse

gada pescaria. Aliás, lazer re
comendado até pela medicina

para quem anda estressado, se

for o caso. Se nãofor, mal tam
bémnãofaz.

Ligeirinho
Quandoministro oagora candi
dato apresidente daRepública
peloPSDB, FernandoHenrique
Cardoso, cansou de receber em
Brasília comitivas de Santa

Catarina que lá iam implorar
pela duplicação da BR-JOJ.

Nuncadeuaminima.Agora, até
já assinou um das documentos

que serão levados ao governo

federal exigindo _

a realização
daobra. Oquemudou?Nada, a
não ser seu interesse pelo voto

dos catarinenses, é claro.

ça Para
Nova

Jaraguá.
Gilmar

Menel,
atual l°

vicé-pre
sidente e

ValdirBordin, 2° secretário, plei
teiam o cargo, embora a escolha

possa ainda recair sobre rim dos

gDIDII/il
D(tJmDIldD
da-(OmDID

Liso
Depois depublicamente oficia
lizar seu apoio a Nelson

Wedekin, da Frente Popular, o
prefeito de B/umenau Renato

Viannaandou conversando com
Paulo Vieira, doPMDB, a quem
prometeu apoio também: Quem
o conhece não estranha. Que o

diga o vice-prefeito de

Blumenau, Vilson Souza, do

PSDB.

PROMESSA· '
.

. .

�A
' .

Angeladizque lutapelacasaprópriaNo ventilador
FernandoHenrique veio aSan
ta Catarina nofinal de semana
dizendo que apóia a candidatu
ra de Jorge Bornhausen.Maior
rolo. Ocorre que, nacionalmen
te, tucanos e pefelistas estão

coligados, mas aqui não. No
Estado a coligação do PSDB é
com o PDT, PT e outros de

esquerda. Sinceramente, dápra
acreditar que esta gente é sé
ria?

modo a Conf�-lhe o máximo
de eficácia.

'

"Habilitar a estrutura signi
fica poder contar com pessoal
treinadoebemremunerado", re
sume Ângela Amin, acrescen
tando que os agentes de segu
rança devem contar com meios
adequados para que possam
exercer a função sem qualquer
inibição de ordem material.
Ontem,ÂngelaAmin esteve em
Jaraguá do Sul, na sociedade
Vieirense, onde participou de
um encontro com lideranças do
PPR.

..F1oriangpolis ": A candidata
do PPR ao governo estadual,
deputadaÂngeláAmin, que tem
um dos principais itens de cam
panha a moradia, disse ontem

quepretende buscarumaparce
ria com o governo federal, go
vernosmunicipais,empresários
e trabalhadores como única saí-

. da para enfrentar eminimizar o
déficit 'habitacional em Santa
Catarina. Segundo ela o Estado
já temum instrumentopoderoso
para ampliar as oportunidades
de acesso à casaprópria, que é o
incentivo tributário para quem

,
constrói cas!,s par� seus funcio-
nários.

..

"Énossa intenção ampliarao
máximo este instrumento,
objetivando agregar ainda mais
o número de parceiros integra
dos a este projeto", disse a

candidata do PPR A legislação
prevê 50% de desconto dovalor
investido pelas empresas que
constróem casas para os traba
lhadores. Sobre a segurança
pública, sucateada tanto em re

cursos humanos como fisicos, a
deputada disse que é preciso
habilitar aestruturaexistente de

Na telinha
Candidatos de todosospartidos
estãoapostandonohoràriogra
tuito da TVpara crescerem nas

pesquisas. Meio de comunica

ção instantânea com imagem e

som, a TVpode, também, ser a
sepultura para muitos. Serve

para o eleitormais atento, com

memória (são raros, infelizmen
te) medir o tamanho dasmenti
ras de cada um. De verdades,

Bemfeito
E disse mais o presidenciável
tucano: se voltar a Santa
Catarina não conversará e nem

dará nenhum tipo de apoio a

candidatura do senadorNelson
Wedekin, que tem como vice, quase nada.

. VilsonSouza, doPSDB. Nafun
do, e�ta gente se mel'ece_. ..' InconetuênciaWedekin e Souza sempreposa-·. ., .

b'
."

'..
.

.. _

ram de poltttcos eticamente Pl'll1le�r�fOI a ameaça depunt-
'.

-. }'I�nanópol.s � :A �hgaçao didato a .vice-govemador José consideradas como prioritárias e

imocéveis. Más"iiJo vacilarmlJ·;. ,çiJessenQscpntr<l.qcue","au,!,en- ."

. VIV!l.��t!l.ç�t�a·. integrada Augusto Hülse; ,ex-prefeito de que; mais-tarde, caso ocorra a

emfaz�r negôcios: "�as�e o preço daspassai!e��de' pelo PMDB, P�, PRP, PSD,
"

Criciúma euma terceira coman- eleição-de Paulo.Afonso, servi-
ônibus. Agora, o ministro PT-RB e PV, começou na segun-

. dada pelos candidatos ao Sena- rãode base para as ações gover-
Ricúpero monda' agradecer da-feira última a segunda etapa· do, Cásildo.Maldaner e Adernar namentais em termos de obras do

quem reduziu o preço. Se era
.

da campanha eleitoral denomi- Duwe. governo estadual. A ação da co-
errada não tem-nada que-agre- -

nada dê.- i'MUtirão Viva Santa '. ' ,A ênfase.destä.etapa'da cam- Iigação Viva.Santa Catarina co-
decer. Catarina". Segundo a coordena- panha será.ócontato corpo a cor- .meçou em Curitibanos, porém

Bananas ção da campanha, a operação, po com os eleitores, lideranças ainda não há uma data definida

que irá até meados de setembro, políticas e comuriitárias, difun- para visitas à região do Vale do

consiste numa visita a todos os dindo as intençõesde govemo da Itapocu. Luiz Henrique da
.

municípios do Estado através de coligação. Silveira, que concorre à reelei-
três caravanas simultaneamente. Na passagem pelos municípi - ção para deputado federal e Ivo
Uma delas temcomo carro-chefe os os candidatos irão recolher, Konell, candidato à Assembléia

o candidato a governador, Paulo '.através de representantes das co-. Legislativa, fazem campanhapela
.

" Afonso yjeira."Qutra,c.om º C�lI)�' _m�u_li,EI.age�" as reivindicações' 'regiâo Norie.
-

�, ,..
.n"-.�;:;;.� "_." ... _ ... t�",r,�,rr... ;"'.:.:..",;'r'1.":'.4"""",,

CAMPANHA

PMDB'fuzmutirãopelosmunicípios

Édosé
, N:unf!J reuniãoeomempresários
. dê Jaraguá do Sul o candidato
aoSenadopeloPMDB, Ademar,
Duwe disse, para quem quisesse
ouvtrque, quando deputado, ele
emuitosoutrosnãojaziam nada
na Assembléia. E olha que o

governo era do mesmo partido.
Imagine, então, no senado com

umpresidente que será doPTou
doPSDBlZ!

.

Prefeito Durval Vasel segue
amanhãparaBrasíliaonde con
vida o ministro Sinval Guazel/i

para a abertura do IISeminário

SulBrasileirodeBananicultura

que começa domingo ànoite em

Jaraguá do Sul.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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·Caminhões saem daMarechal ProfessoresdeGuaramiri
querem aumento de salári

vem Guaramirim _ Professores de tem como conceder o aum

31 escolas da rede municipal de pretendido pelos professor
ensino de Guaramirim estão em Kleine exigiu que os professo

está na Câmara de Vereadores estado de greve por causa dos retornassem às aulas na ter
devendo começar a ser discutido baixos saláriospagos à categoria. feira e pediu prazo até sexta-fei
em plenárioprovavelmentejá na Na segunda-feira, dia lOde agos- para apresentar a contra-prop
próxima semana. to, no reinício do período letivo, ta. "Quero os professores em s

Os caminhões, obrigatoria- os 97 professores da rede parali- de aula, do contrário, não t

mente, circularão pelas ruas João saram suas atividades e passaram conversa", avisou.
Rodolfo Florêncio Loss, Carlos o dia concentrados em frente a Além de não ter suporte fin

Eggert, Arthur Witthort, José prefeitura, aguardando o resulta- ceiro para conceder o aumento,
Teodoro Ribeiro, 25 de Julho, do da negociação com o prefeito prefeito está preocupado com

Olivio Domingos Brugnago, Victor Kleine. A categoria pediu restante do funcionalismo. "Se
João Planincheck, Venâncio da inicialmente 45% de reajuste em conceder o aumento à classe, te
Silva Porto e Joaquim Francisco seus salários, tentandoequiparar- que estender o beneficio a todo
de Paulo. O projeto prevê, ainda, se aos vencimentos dos professo- funcionalismo. Do contrári
a implantação de mão única em res do Estado. Com o awuento de como poderia explicar ao mo

dezenas de outras ruas centrais e 10% concedido este mês pela ad- rista que ele não receberia o

foi à Câmara com a aprovação ministração, o piso inicial da ca- mento igual ao dos professores.
do CMT, COMURB, CPL, tegoria no município é de R$ disse. Em Guararnirim exis

ACIJS,CDLeColégiadodapre- . 187,00. . 31escolasnaredemunicipal,
feitura. OprefeitoVictorKleine fez as 829 alunos de 18 a 48 séries e 54

contas edisse que a prefeituranão no pré-escolar.
Jaime de Bo!baICp.

em janeiro do ano que
J araguá do Sul - Até o

final de janeiro do próximo ano,
os caminhões deverão ter trânsi
to restrito ao longo da Marechal
Deodoro, principal artériaviária
central da cidade. A informação
foi prestada ontem pelo secretá-

veras para os reincidentes. Hoje,
o maior transtorno causado ao

volumoso tráfego de veículos ao

longoda rua é causadopelo trân
sito e estacionamento em fila

dupla de caminhões.

Pamplona anunciou também
a confecção demil panfletos que
nos próximos dias passarão a ser
distribuídos pelos guardas que
fiscalizam o trânsito aos moto

ristas. O folheto contém explica
ções detalhadas sobre o novo

trajeto que estesmotoristas terão
que percorrer obrigatoriamente
depois que onovo sistema viário
central da cidade estiver implan
tado. Projeto definindo a

reordenação viária da cidade já

rio mu

nicipal
de Pla-

oler/oráne j a -

mento,
Otaviano
�
Segundo

stJbreos-
. -

PUlllfDtlS
o secre-

tário, horários deverão ser defi
nidos para as operações de carga
e descarga, incluindo multas se-

CAMPANHA

CDL altera regulamen:
da campanhadeprêmio

"

Jaraguá4oSul-OCDLjáestá
ultimandoosdetalhesparasuacam
panhadevendasnatalinas,quefará
o sorteio de 15 televisores de 20

polegadas,em cores,edewuCorsa
zeroquilômetro. Opedido de auto
rização para a promoção já está
sendo encaminhado esta semana à
ReceitaFederaleoprojetodenúdia
deve ganharas ruasdentrodemais
alguns dias.

O sorteio, que inicialmente se

ria" feitO' pela loteria federai. com
cupons numerados, foi alterado.

Agora, será adotada a fórmula de

concurso, nosmoldes dapromoção
do Í3Ólão do Faustão. Os cupons
nãomaisterãonúmerose osconsu
midores,_para terdireito aopremio

caso contemplado, .terão que.
respondidonopróprio cupom
pergunta: "Qual o clube do.eo
cio de Jaraguá do Sul que dará
televisores e wu Corsa na pro .

ÇãodeNatal". Asrespostaseoi..
são "CDL" e "Clube dos Diie
Lojistas".
A promoção deve começar.

lüde setembro, com o sorteio
um televisor todos os sábados,
culminar com o sorteio do

. dia 31 de dezembro. Cada co
do día, no valor de R$ 20,00
direito a um cupom. Na mes

compratnotafiscaldodiajonú
ro de cupons foi limitado emõ.
notas não poderão ser acum
paratroca,CaminhiJes terlo horários restritos naMarechalDeodoro

MAU CHEIRO••• SANEBOX veda o mau cheiro, impede a saída de insetos e pequenos
animais do esgoto e garante total segurança contra ínundações
SANEBOX é a solução para o saneamento urbano. Encontram!"s·
disponíveis em vários tamanhos os produtos SANEBOX com pron .

entrega direto da fábrica�
.

.

COMÉRCIO E :REPRESENl'AÇÕES MANSKE LTDÀ:
.

.. RUA J,ÓJNVILLE" 1..532 r: FONEJFAX-72�1185, '!' ,JARAGUA DO. SUL - SC
, .. ·oioioiE· COISA- DO.PASSADO.

. . � . . . .: .. ... .. " � .. . � .
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ESTUDANTES

umicultorescolhem90mil Projeto vaiàsescolaspara
lad. ,I ilh felj

IW mosuaroqueaddadetem
One auas uemi no e elJao JaraguA do Sul- o trabalho como de (nteresse pelo Projeto

.

desenvolvido em Jaraguá do Sul de Turismo Integrado, que en-

F
.

para o desenvolvimento do tu- volve todos os municípios da

lorianópolis-Osresulta- sistidos pela empresa (86% do infestação de pragas, doenças e rismo está chegando às escolas região do Vale do Itapocu.
os do programa "PlanteMilho e total de integrados) participaram ervas daninhas, especialmente do município, nurn projeto pilo- A intenção é apresentar os

eijão após aColheita do Furno" este ano do programa e colheram com a utilização da técnica do to. A secretaria da Indústria ..Pontos turísticos aos alunos, en
presentados ao secretário da 47,5 mil toneladas. plantio direto ou de cultivomini- Comércio e Turismo, em con- riquecer seus conhecimentos na
gricultura e Abastecimento, O secretário Victor Konder mo. Para orientar os pequenos junto com a secretariaMunicipal área e despertar o interesse pelo
ictorKonderReis,mostramque Reis destacou o bom produtores, a Souza Cruz distri- de Educação e 1� SERE, está turismo para que eles se trans

entrosamentodaSecretariacoma bui cartszes e folhetos e dá assis- desenvolvendo urn projeto de formem em . elementos
Souza Cruz no desenvolvimento tênciatécnica,juntocomopesso- . conscientização turística e, nes- disseminadores de informações
do programa "PlanteMilho e Fei- aI de campo daEpagri. Na última ta etapa, realiza o trabalho com sobre o turismo social na comu-

jão após a Colheita do Fumo", safra, mais da metade dos os estudantes.
.

nidade.

criado em 1984, e em outras par- fumicultores utilizou o plantio _ A partir do próximo dia 10 A Seico lembra que esta é

cerias, como oprograma "Hortas direto ou as técnicas de cultivo serão feitas diversas palestras de urna nova fase do trabalho de

Escolares",e"Reflorestar". Victor mínimo para a instalação das la- urna hora de duração a alunos desenvolvimento do turismo na

Konder ficou surpreso. com os vouras e quase 70% da área em de 7" e 88 séries do 10 grau em 13 cidade. O mesmo projeto, por
excelentes índices de produtivi- que os grãos foram colhidos foi escolas pré-selecionadas para exemplo, já vem há alguns me

dade dos fumicuhores. já que o coberta com adubação verde de esteplano piloto doprojeto. Para ses promovendo diversos cur

plantioé feitoforadeépoca: 2.900 inverno. 95, o projeto deverá 'ser amplia- sos para o pessoal empregado na
quilos demilho e 1.030quilos de O engenheiro agrônomo da do e abrangerá as demais esco- rede hoteleira, restaurantes, ba
feijão por hectare, números que Souza Cruz, Saul Paulo Bianco, las do município, inclusive as res, lanchonetes e similares.

superam a média nacional. que coordena a execução do pro- particulares, que nesta fase ini- Nurna visão macro, a secretaria
Osecretárioconheceutambém grama nos três. estados do sul, cial têm apenas urna represen- trabalha ao mesmo tempo a for

oprograma"ProdutorAno2.000", explica que, com o plantio dos tante entre as 13escolasescolhi- mação de urna infraestrutura

quevaipremiarosprodutores que grãos o solo fica protegido o ano das. com atendimento adequado para
mais se destacaram na adminis- todo, evitandoaerosãó. "Alémde Depois das palestras, serão receber os turistas e a

tração dos recursos dasuapropri- racionalizarousodamão-de-obra escolhidos nove alunos por es- conscientização popular para a

edade, "OobjetivodaSouzaCruz edosequipamentosemstalações, colas participantes que serão le- preservação e exploração racio
é contribuir para transformar um outra vantagem é que o produtor vados e passeios pelos Pontos nal do turismo em Jaraguá do

simples agricultor em pequeno rural reduz os gastos com aduba- turísticos da cidade levantados SUl.

empresário rural", disse Kothe. ção� pois, tanto o Jnilho quanto o
De acordoCOÓlaEpagri, plan- . feijão, aproveitam o adubo resi

tar milho e feijão depois da co-
. dual do fumo. É preciso apenas

Jheita do fumo, concluída no mês fazer uma adubação de cobertura
.

de dezembro, ajuda a reduzir a . com uréia".
.

PftJgfomo
illtelltivodtJ

pe/O'
SiJUZO (ruz

ois de
lher o fumo. Segundo o diretor
'cnico da Epagri (Empresa de

esquisaAgropecuáriae deDifu
�

o deTecnologia),MuriloDeek,
safra no estado alcançou 90mil
oneladas, com a participação de
proximadamente 60 mil produ-
ores rurais.
Deek disse ao secretário que
uitos fumicultores integrados de
utras empresas também estão
dotando o plantio de grãos de
is da colheita do fumo, ampli->
o a oferta destes produtos 00-

icos no mercado consumidor. O
te de produção agrícola da

zaCruz, Juarez Kothe, infor
u que 20.700 produtores· as- Agradecimento

As filhas Carin, Carla,
genros, netos e bisnetos de,

ALEXANDRE HAAKE
Profundamente sensibilizados pelo seu

falecimento ocorrido dia 27/07/94 às 15hs.,
agradecem as manifestações de afeto e

conforto recebidas através de flores, coroas,
tel�gramas e os que o acompanharam à
sua última morada.

Agradecem especialmente a diretoria,
enfermeiros e funcionários do Hospital
Jaraguá, médicos e enfermeiros da UT! do

Hospital São José, Pastor !ngo Piske em

especial ao Dr. Edson Carlos Schulz, aos

vizinhos, parentes e amigos.

A família enlutada
1'. I I ,',

Cerca de 60milprodllloresparticiparam d01',ograma •........ , .. ; , .... , .. , �
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FEBRATEX

Feira traz 450 expositores
emais 100milempresários
Blumenau- "Tecendone- apresentandoinovaçõesnosseg-, têxtil deverá passar pelos três

gócios em linhas mundiais" é o mentes de máquinas de costura estandes nos cinco dias.
temadaFebiatex/94-FeiraBra- , ebordadeiras,máquinasdecor- Paralelamente à mostra de
sileira par-a a Indústria Têxtil; te e aviamentos, indústria qui- equipamentos e serviços, acon
que acontece nos dias 16 a 20 mica, etiquetas e embalagens, tece de 11 a 19 de agosto, nas
de agoste, nos pavilhões A, B equipamentos, acabamentos, dependências da Proeb, o

e C da beneficiamentos.fios.estampa- Tecnotêxtil, congresso técnico
P ro e b
'M. ria, tingimento, automação in- para o mercado, discutindo em

em Blu- rsg«IDS dustrial, informática, lubrifican- painéis e palestras com autori-
menau, 'devem ir tes e teares. dades da área econômica e téc-

premo- A estimativa do diretor da nícõs do setor têxtil, tendências
v i d o Q UIIIOO Fcem, Hélvio Roberto Pompêo econômicas, ,lançamentos de

pela em- mi/lJitls Madeira, é realizar um evento produtos e outras novidades da
p r e s a cem negócios da ordernde US$ área.

gaúc-ha ' 200milhões,jáquecontarácom' A partir da edição deste ano,
Fcem--Feiras,CongressoseEm- 45.0 expositores, 146 deles es- a FeiraBrasileirapara a Indús

preendimentos. Em sua quarta trangeiros (alemães, italianos e tria Têxtil passa a ser promovi
edição, a feira vai reunir 450 uorte-americanosj.Um público da a cada dois anos" sendo a

expositores de todo mundo, de 100milempresáriosdosetor próximaem agosto de 1996.

Evento reúne também a tecnologia alemã, italiana e none-americana

Diwlgaçlo

A Piunafoiprivatizada pelo governo uruguaio -

MODERNIZANDO

Varig entregaprimeiro
tx»oafretadoâPluna

Porto Alegre - A Varig en- empresa um crescimento de
,.

tregou o primeiro dos dois avi- ,15% esteano, com a ampliação
õesDC-I0queafretouàPluna, 'de duas para três frequências
a qual está assumindo a admi- semanaisdaPlunaparaMadrid
nistração depois da sua recente e Telaviv e a implantação da

privatização pelo governo uru- linha, até o final do ano, para

guaio. Segundo o presidente da ,Miami eNova Iorque, também
Varig, Rubel Thomas a empre- com três frequências semanais.
sa não injetou recursos fínan- Em dezembro, a Varig en

ceiros na compra da Pluna, que tregao segundoDC:10 àPluna,
foi adquirida pelo Pluricon- que tem uma frota de três avi

sórcio de Aeronavegação, for- ões 731.e um 707 este para
mado por capitais Uruguaio e ' vôos charter,

argentino. Convidada pelo Para privatizar a Pluna, o

Pluriconsórcio Rara adminis- governo do Uruguai assumiu
trar a nova empresa, a Varig, parte do seu passivo e estabele
fornecerá -o seu "know-hew" ceu uma fórmula que impede a

técnico e operacional, receben-: ,. desnacionalização daempresa.
do 18% do lucro da Pluna a O'Estadocontinuaeom-lê'ãdo
título de taxa de sucesso emais capital da empres_a e colocou a

1% de participação na receita vendaos 51%restantes, adqui
correspondente à remuneração ridos pelo Pluriconsórcio, inte
pelo seu trabalho, grado pelo grupo Buguebus do
Alberto Fajerman, funcio- Uruguai, que atua nos setores

náriodaVarigque foi nomeado de navegação, e o grupo argen
para a direção executiva da tinoTevicom.queoperanoseg

.

Pluna, já planeja para a nova mente de telecomunicações,
'

PROM:OVE: Para o'Dia dos Pais,
CAMISAS 'CALMAR a partir de
R$ 15,00. ',E llqulda toda Unha de �

inverno -em 4 vezes sem juros,

II Lojas.Dalmar
AV. f.l�rl'íJI�Ift ,Tllllf.llS, 1211

.JARAGUA Df' SUL'
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Edit�raBfa�i1iehSe lança,
A IdadeMêdia:Nascimento
,doOcidente; deHilário[i'ran
co Júnior;"A obrá eonta as'

diferenças da Idade Média
com oatrospértodos históri
cos; Se-naqúela época, a igre-

, ja desfrutava de imenso po-
o der, ocorreu também a bur
guesia. Se a economia era

.

predominante agrária, opri
meiro ensaio de tndustriali-

o

zaçãofoimedieval. Sé a cre
dulidade era muito gronde,
não impediu que as ciências
dessem passos importantes.
Se havia uma nobrezapoliti
camente autônoma, as raízes
do Estado moderno lá surgi
ram. De todaforma, coloca o
autor, "0 que importa não é

ficar comparando a Idade
Média com outras épocas,
mas sim vê-Ia com seus prô
priosolhos,porapermitirque
se revele umpassado que em

muitos aspectos ainda faz
partedonossopresente (Uma
sugestão - Livraria ePapela
ria Grafipel: fones 72-0137
ou 72-"0972).

'

ARlES - 21/3 a 20/4 - Se as

obrigações do dia-a-dia estão

aborrecendo você, talvez seja
hora de mudar al{luma coisa.

Novos desafios poderão
estimulá-Ia. Vibrações lunares

facilitam a troca de idéias. Mar

que um encontro com seus

amiQos mais próximos.

DePOis de aproximada
mente trinta dias de sombra e

águafresca, muitos estudantes da
rede municipal, estadual e parti-

0, cular, retomaram às salas na se

gunda-feira passada. Restando
peucomais detrês mesesde aula,
não contando os feriados e a se-

oCompositorCaetanoVeloso,
acaba de lançar o CD "Estampa
Fina", lembrando suainfâncíados
anos 40 e50. É oprímeirodisco de
Caetano cantado totalmente em

espanhol comboleros, guarânias,
rumbasevalsas de outros autores,
como "RumbaAzul" de Armando
Orfiche (1942).

O bolero "Maria Bonita" de

Augustím Lara (l942)� a canção

mana de 23 de setembro à lOde
outubro; que será realizado os

Joguinhes Abertos de Santa
Catarina, osalunos "correm" atrás
de netas para recuperar "aque
las" dos dois primeirosbimestres..
para alcançarmédia, e não preci-

- sar. fazer- exames em novembro,

, 06:30 - Telecurso 2' Grau
07:00 - Horário Eleitoral Gratuito
08:00 - sOm Dia Brasil
08:30 - Bom Dia Santa Catarina
09:00 - TV Colosso

, 11:45 - Jornal do Almoço
12:35 - Globo Esporte
12:50 - Rede Regional de

Noticias
13:15 - .Jomal Hoje,
'13:40 - Video ,Show
14:10 '- R'_inha da Sucata
15:1,5 - Filme - "A Força do

Destino"
1'6:55 - Os Trapalhões
'17:30 - Escolinha do Professor

ou, em algumas escolas,' início de
dezembro. Quem não aproveitou
os bimestres passados, terá que
se esforçar aomáximo, porqueos
.próximos são os maís dificeis,
tendo em v.ista,-quetodo o conteú- ,

do dado, é a base do próximo ano

. escolar.

Raimundo
18:00 - Tropicaliente
18:50 - A Viagem
19:45 - RBS Noticias
20:00 • Joma� Nacional
20:30' - Horário Eleitoral Gratuito
21:30 - Pátria Minha .

22:40 - l4.s aventuras de

Superman
.23:30 - Minissérie - "Vida de

Princesa"

,00:,30 - Jornal da Globo

01:09 - Filme, - "� Min,s.do -Rei

SalomAQ"

REDEBANDEIRANTES

06:30 - Diário Rlir'ál
07:00 ', Horário Eleitoral Gratuito
'08:00 -:Dia a Dia
10:30 - Oozinha Maravilhosa da

. Ofélia
.

11:00 - Flash - Edição 'da rnanhA
12:00 - Acontece
12:30 - Esporte Total
13:30 - Filme - "Kickboxer: O

Lutador"

J5:15 - Silvia Popovic
16:45 - Ei:nccilntros Imediatos

17:15 - Supermarket
17:45 - Faixa Es�ial do Esporte
18:30 - Agrojornal
19:00 - Jornal da Barriga Verde

1,9:20 - Jornal Bandeirantes
20:00 - Um Amor de Famllia
20:30 - Horário Eleitoral Gratuito
21:30 - .Faixa Nobre do Esporte
23:30 - i"ilme - "Incontrolävel

Paixão"
01:30 - Jornal da Noite
02:00 - World News Tonight
02:30 - Flash

"Contigoen laDistancia"de César
de LaLuz (1952) e "Recuerdosde
Ypacaraí" (1953), são algumas
músicas que se destacam na obra.
A faixa-título do CD é uma valsa
de 1956 do compositor peruano
Chabuca Granda. Algumas com
posições integram experiências
recentes como "Un Vestido y un

Amor" feita pelo argentino Fito
Paezem 1992. AexemplodeJoão

Gilberto, Caetano lavra a'

latinidade até chegar à bossa
nova. Isso ganhaa máxima inten
sidade na canção "Vuelvo al Sur"
de 1988. O cantor Condensa água
e óleo: a batida bossa nova .e a

melodia tangada. É urnapedra de
toque inaugural.

"FinaEstampa" é lançamento
de Polygram e o CD custa em

média RS 15,00.
--

. ii.. _ • _��. -

Muitosado/escentesreiniciaramasaulasnasegundll-feirapassada comumsóobjetivo: alcançarmédia

LANÇAMENTO

Caetano Veloso lembra infância em CD

deseja realizar ,mudanças, come

ce jã. Elas são necessärias para

que sua vida tome o rumo dese

jado. Confie em seu potencial. '

-uma conversa franca direta vai

solucionar um possível mal en

tendido com a pessoa amada.

que esteja· sem ânimo para en

frentar o dia,' reaja! Com um

pouco de criatividade, mesmo

sua rotina poderá ser mais

prazerosa. A Lua passa para
seu signo, _deixando-a mais sen

sível. Nâo se envolva em proble
mas familiares.

CÂNCER - 21/6 a 21/7 - Agar
rar-se ao passado é um h4bito
seu, mas um dia as coisas têm
de mudar. Não nade contra a

correnteza e encare o futuro,
com otimismo! Dê uni ternpo
para curtir você mesma. Fique
em casa relaxando e reflita um

pouco sobre sua vida.

TOURO - 21/4 a 20/5 - Se você G�MEOS-21/Sa20/6-Mesmo

LIBRA - 23/9 a 22110 - Lua e

Urano agitam suas emoçõ'es e

impulsionam você em direção
às mudanças. Não perca tem

po, liberte-se do que já não
Serve mais! Uma conversa sim

ples e direta com seu parceiro vai
estimular a relação. Aposte nis
so!

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11 -

O mistério e o misticismo vão
exercer muita atração sobre você.

Uma pessoa desconhecida pode
.ter um papel importante em sua

vida. Procure se isolar e refletir um

pouco. Você perceberá coisas

que precisam ser muda�as.,·. ,

SAGi:rARIO - 22111 a 21/12 -

Mesmo que tenha que se dedicar
mais às questões práticas, procu
re introduzir algumas novidades,
Seu dia se tornará mais agradá
vel. A companhia de pessoas
alegres e positivas vai melhorar
'>81.1 • humor! .Saia e divirta-se!

CAPRICÓRNIO •22/12 a 20/1-
Lua e tirano aumentam as ex

pectativas de mudanças. Ao se

libertar de hábitos ultrapaSSa
dos, você estará fazendo um

'favor a si mesma. Se for mais
flexível em suas opiniões, novos
horizonteS estarão'. se- abrindo
em breve. Pense nisso:

*A/teret;6ell nlocomun/c__do
de reapoflallbilidede dea emlMo
na.

LEÃO �22J7 a2218-Sintonize
se com as vibrações positi
vas dos astros para realizar
uma profunda transforma
çäe de seus hábitos. liber
te-se do que já era! Se a

vontade de bater papo foi
grande, chame os amigos
.para um encontro bem
descontraído.

VIRGEM - 23/8 a 2219 - Você

estã a mil. O único perigo hoje é

wcê se esgotar de tanto trabalhar!

Saiba dosar suas energias, se

possível, mude a rotina! Fazer
coisas� vão dar um colo,

rido especial a sua vida, principal
mente no amor.

AQuARI0-21/1 a19/2-Procu
re dar total vazäe a sua imagina
ÇA0. Assim, tornará sua vida
mais excitarite_e prazerosa. Li
gue-se na energia positiva dos
astros! Você estará muito inspi-

. rada.par:a viver com seu pareei
ro toda a intel'lsidade do amor!

PEIXES - 20/2 a 20/3 - Caso

sinta que sua vida caiu na rotina,
mude e acrescentê novidades

'ao seu· dia-a-dia. Tudo pode se

tornar mais agradável. É só agir.
Vibrações lunares aumentam

ai�da �ais. o ,s�� romantismo .

Dê vazão às fantasias-do amor!

• -,_'_,_'. j, <.., l
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IFacuidade de Odontologia da Univali
I I''I No flagrante acima o grupo reu- Konder Bornhausen e às 23 hs.,

1 nido que acaba de concluir o curso baile na Sociedade Guarani.
l�!: da Faculdade de Odontologia da

� UNIVALI - a I a Turma deOdonto

� logia a graduar-se nessa nobre

profissão - que cumprirá as se

i�1 guintes solenidades comemorati

�l vas: 05-08-94-CultoEcumênicono

�ifHotel Marambaia - Praia de Cabe-

'1111 çudas;06-08-94, às 19hs. - Colação Daqui partem cumprimentos i
� de Grau no Anfiteatro Adelaide graduandaeaosfelizespais.(E.V.S.)
�I

Dentre os graduandos recebe

mos um gentil convite da

jaraguaense Daniêlle Schreiner
Lucht, que vem a ser a filha de
nossos constantes leitores Sigmar
Benno Lucht e sua esposa Magda
Schreiner Lucht.

A vista 15% desce

'1+1: 10% desCe

1+2: 5% desCe

" 1 +3: sem juros

,VESTINDOVOCf DE CORPO INTEIRO
GElÚUO VARGAS, 55

,Baile dos Pais
,

Será no próximo dia 13, no Clube Atlético
Baependi, o já famoso e conhecido Baile dos Pais,
com início a partir das 23 horas. "Pop Band Show"

animará a festa. Ingressos e mesas à venda na

secretaria do clube. Traje esporte.
Imperdível!

Escreve o leitor
"Cidade sepulta tetracampeão" - Curitiba �PR
"Lendo o exemplar do dia 20 do corrente, depois de passar por suas

Reminiscências e por outros artigos, cheguei à página de esportes, que
normalmente não leio; que não é o meu forte (infelizmente). Entretanto,
chamou-me a atenção o artigo "Cidade sepulta tetracampeão", pelo
título insólito. Quando vi que se tratava de um Ballock, fui em frente.

Surpreso deparei-me com a referência à mi.nha pessoa.
Com certeza; SenhorEugênio, assino embaixo de tudo o que o Senhor

escreveu "que eu diria". E eu ainda diria mais, que é um povo alegre,
honesto, trabalhador e temente a Deus. Vou tirar cópias do artigo para
levar até a cidade de Buchenhain (Poiana Micului), que terei o prazer de
visitar BO próximo mês e, se tudo der certo, entregar uma cópia pesso
almente à famíliaBallock que lá ainda reside. Mandarei também cópia ao
sr.Osváldir,deSãoPaulo.Fico-lhemuitogratopelareferênciafeitaamim,
ao mesmo, tempo que o cumprimento pelo trabalho que faz no registro e

� preservação da história de nosso povo.
Meusparebéns,emboratardios,pelo750aniversáriodoCORREIODO

POVO, esse baluarte aí de JaragUá do Sul e região.
Quando voltar de minha viagem às origens dos nossos antepassados,

terei muita alegria em lhe relatar alguma coisa a respeito,
Cordiais saudações. (ass.) Ayrton GonfaMs Ce�o�.,
NR. - Como escrevemos já em agosto, Só nos reSta' àugw.ar uma

excelente viagem nos seus contatos que, por seu intermédio nos CQIÚe-:
rem status internacional, graças o culto ao passado que é fo.nte de todo
o presente. (E.V.S.)

,

>,
'

ANIVERSÁRIOS

Os Junkes acontecem•..

o mês de agosto é de funda
mental importância paraFlorida
Junkes e seu esposo José
Modestino Junkes, pois, no dia
primeiro aconteceu o natalício de
d. Florida, e no dia quatro aconte
ceu o "niver" do José Modestino,
residente nobairro Francisco de
Paulo, à rua Erwino Menego�i,
222. Veterano negociante, além
de outras atividades exercidas ao

longo dos anos, mereceu figurar
como "Destaque da Semana", do
semanário "Mensageiro de

Jaraguá-JaraguáBote", sobo títu
lo "José Modestino Junkes - o

negociante da, Estrada Nova",
lembrando os tempos daquelavia

'

que nos ligava à Corupá, pela
margem do Rio itapocu.

Paiabéns aodistinto_Çasal, são
os votos do CP. (E.V.S.)

.Neste dia 6, no Líder
Club, o musical "Os
Fi/hos do Vale" de Rio
do Sul, animam a

pista um e na pista
dois danceteria
Sunshine, com som

mecânico.
.Dia 13 próximo
acontece em

Massaranduba, no
Ginásio de Esportes
Municipal, o Show
de Patinação,
com patinadores
do Roller Club,
deMassaranduba.
Também se apresenta
rão patinadores do
Estrela de Prata, de
Benedito Novo!
.Sociedade Vieirense

promove nopróximo
dia 13, o baile do rei e
rainha do bolão e do

tiro. A festa terd a
animação da btllfda
blumenauense
"Bade-Blu", com,
inicio às 23 hora
Sócio#'JNlg",:�O I!S. >

,

1,OOe,.ã!isPdosRS> " :

�,OO.,OsingreSsosjlÍ
' "i

podem ser at1ijllirülOs
'

"ti sei:,elflria do c""be.
eSexta-foirà na boate
.Marrakech têm a

banda "Ramal 05" e '

no sábado o 9° aniver
sário do Smurf's:
Ingressos na secretaria
da boate e no Smurf's
Lanches.
.Sábado naArweg II
Baile de Fomudllra
Gaudéria, promovido
pelo grupo de f)imça
"Laços de 'fradição".,
Íngresso RS 2,00.

"

'

-', ..

Para nós;' seguro não é só garaotiâ de riscos

Seguroé PrestaçãodeServiços

4 SEGUROS GARCIA
f,� Rua Expedicionário GumfH'Clndo da Silva nO 90;

� 1° anda� sa/a,2 - Fone/Fax: �1-1788
,

_','" ';"
o> Jara U,8 d.�' S(!_/-,pC,.: ':. .-'" .'.:.'.','" ,

..
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Jornal

CORREIO DO POVO

75ANOS1��
fuubabo em 10 bt maio bt 1919

, .

lässifiea os
Quarta - feira, 3 de agosto de 1994

�f"
TRABALHO
Sr. se oferece para trabalhar
em chácara ou caseiro. Conta
to fone 76-2127

VENDE-SE

MáquinaYashica semi-profis
sional com motor. Tratar fone
72-3363

VENDE-SE

TítulodoBaependi.Tratarcom
Paulo no 72-0191. Horário
comercial

�
VENDE-SE
Fiat Oggi 84. Ótimo estado.
R$ 3.900. Fone 71-3709,

VENDE-SE
Automóvel Opala Comodoro

, SLE ano e modelo 90, à gaso
'Iíaa, 4 portas, em ótimo estado
de conservação, baixa quilo
metragem. Preço R$ 9.500.
Fone 71-4347 ou 71-3586

Barbosa, 444 - fundos - Bairro
Avaí - Guararnirim - PreçoR$
12.000

VENDE-SE
Casa em Itajaí ou troco por
casa em Jaraguá. Casa de alve- ,

naria com 3 quartos e demais

dependências. Gradeada e

murada. Ótimo local para co
mércio. Valor R$ 18.500. Ver
e tratar rua São Paulo, 407,
esquina com Independência.
Bairro Cordeiros - Itajaí

BARBADA

Vende-se uma escrivaninha
semi nova, 1 beliche com 3
colchões de solteiro e uma

cama de bebê. Preço a combi
nar. Tratar fone 72-1916

VENDE-SE
Máquina para
flanelar Moleton,
marca Jahreis, em

perfeitas condições
de uso. Aceita-se tro
ca. Contatopelofone
(0473) 71-2807. (Ho
rário comercial)

VENDE-SE
Pneu dianteiro, Garra cross - 1
mês de uso. Tratar com Paulo
no 72-0191 (horário comerci

al)
VENDE-SE

Aparelho de musculação
Athletic Flex (novo, comple
to). ValorR$ 400. Tratarfone
73-0288 com Orlando no ho
rário comercial

PRECISA-SE
Demulheres que saibam trico

.

tar e fazer crochê, para traba
lhos extras. Informações com

Elisa no 73-0106

VENDE-SE

Marajó 83, à álcool - cor bege
- ValorR$3.600. Contatofone
71-2151

VENDE-SE
PontoComercial naCentral da
Moda. Lojacompleta(móveis).
Tratarfone76-3014. ValorR$
1.750

,

VENDE-SE
Terreno em Enseada à 300rns
da praia. Tratar com Paulo no
72-0191 no horário comercial.
Aceita carro no negócio

CD
..............0

Estamos com sensacional

promoção para a 2a

quinzena dejulho e

VENDE-SE
Terreno 1.287m2, com casa

mista de 84m2, em, Jaraguá,
lateral da rua Joinville. Conta-.
to com Gilberto na rua Rui

FAÇADESEU
ANÚNCIO

UM MEIO DE
MULTIPLICAR

SEUS
NEGÓCIOS.

DIGITA.L SOUND 1aquinzena deagosto

�Você leva.s CD's eganha l/ocação de brinde
Rua Bernardo Dornbusch, 619

�araguá do Sul - SC - Fone 72-3069

liA COMERCIALII
Contabilidade
em Geral

LIGUE
72-3363'SCHI I CHE'Fábricad8 Cal��s

IndustriaiS
e Residenciais

"

.

*Escrita Fiscal *SetorPessoal
*Contratos *Balanços

*Preenchimentos de carnês11f)NI� «)473)

7:1-0:125 I AV� MAL. DEODORO DA FONSECA, 122
FUNDOS - CENTRO

FONE: 71-1721 -AO LADO DAVARIGRuaAthanãsio Rosa, 1645 -Guaramirim -SantaCatarina

. f • (0473) 71.11'17 RUG Joio
..

Picolli, n° 104
ofte.

,

, . JaragUQ do Sul - SC
Creci 0914 - J

Pa.ra você
escolher,

* Terreno com 338m2, em

aclive, ótimo para constru

ção com dois pavimentos
(muro de contenção reforça-

Eldorado com 85m2, (con
tendo2 dormitórios ), paga
mento facilitado.

do já pronto). Na rua Irmão
Leandro,

* Casamista com 90m2, ter
reno com 378m2, próximo à

SCAR.
* Apartamento no Edifício

, ' - ,

Não deixe

para amanhã
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• I(AKO'S SUfV1MER SHOPPING - KAI(O'S RESIDENCE •

110 UNICO C01J1ESC4DA ROL4J\TE EMPlCARRAS" .

. ""-

J<AI<O'S
SUMMER
SHOPPING

LOJAS
COMERCIAIS
• SejaProprietário I

• 81 Lojas
• Salão de
Convenções

• Entrega DEZl95
• Financiamento

Direto em 50 meses

• Praca de
Alimentação

J<AJ<O'S
RESIDENCE
APARTAMENTOS

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

Segurança 24 h
• Ant. Parabólica
• Port. Eletrônico

• Elevadores

Exclusivos
• Alumínio-bronze

cl vidro [umê
• Garagem Privativa
• Entrega DEZI96

vendas em Jaraguá do Sut: ENGETEC
CRECI -934-J FONES: 72-2679 - 72- 3139

JARAGUA' DO SUL-SeRUA PRoeOPIO GOMES DE OLIVEIRA N° 285

VOCÊ GOSTARIA DE RECEBER 'EM CASA OS'..
. CLASSIFICADOS MAIS -L.ibOS>DA-�-REGIÃO SEM

- .

TER QUE DEIXAR S.UA CASA'
PARA .IR BUSCÁ-LOS?

LIGUE

72-3363
..
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SERRALHERIA
RUA MATHIAS RUYSAN, SIN°

Casos de Polícia
Tentativa

AAnaGomes contou ao comissário deplantão, que depois de
salvar o João Antônio dos Santos, que tentava se suicidar, foi
ameaçada de morte pelo mesmo, dizendo que ela não deveria

fazer nadapara impedi-lo. Guental

Ameaças
Depois de estar de saco cheio, aMarlene Souza da Silva

resolveu queixar-seao comissário deplantão, que ocasalNeuri
eNelsiLenzi, vem ameaçando-a constantemente. Mas com um

detalhe. As ameaças sâpartem quando aMarlene está sozinha

em casa. Seráque ocasalzinho 20 temmotivosparafazer talato?
A polícia é quem vai descobrir!

Cachaça
Festa é assim, muita bebida e agitação, mas tem aqueles

engraçadinhos que se excedem na cachaça, e passam por
ridiculo. Festa essa que Tarcisio Klein e juntamente com a

Carmelita Klein foram. Nojinal após ter enchido a "cara", o
Tarclsio começou a falar palavras de baixo calão dentro do

carro em que se encontravam aCarmelitae seusfilhos. Ela que
nãoéboba, saiu do veiculo edeixou o elementofalandosozinho.
Percebendo que Carmelita estava caminhando ti beira da rua,

o "Torça" tentou atropelá-lá, sem maiores explicações, que
certamente apolicia l!Xigirá do Tarcisio.

Divida
o Valdeir de Lima disse ao comissário de plantão/,que ja

pagou uma divida que tinha com um 'tal de Llrio ('!Ome nlJo

consta no B.O.), e que o mesmo vem ameaçando-o de morte,

alegandoqueoLimanãopagou coisanenhuma.Agoravaisaber
quem esta com a razão!

Chequesperdidos
Dia 31 passado, foi extraviado um talonário de cheques do

banco Bamerindus, em nome de Janete Ranquete Deretti.
Dia 1 deste mêsfoi extraviado umafolha de cheque no valor

deR$ 36, 00 do bancoBesc, emnome de Virginia VietraMarttns.
Nestemesmo dia também,foiextràviado umafolha de cheque

no valor de R$ 177,00, da Caixa Econômica Federal, em nome

de Aldo Schuster. Qualquer informação dos reJeridos cheques
entrar em contatopelo telefone 71-0123.

Desaparecimento
'

Desapareceu desde o dia 30 passado, Daniela Farias, 13

anos, morena-clara, aproximadamente 1,60m, cabelos curtos.

Qualquer informaçãopelofone 75-1190, delegacia de Corupá.
Prejuízo

Foi furtado na madrugada de segunda-feirapassada, duas
caixas de cerveja do carrinho de lanches "Coxixo", localizado

naAvenida Getúlio Vargas, centro de Corupá.

PUXADOR

Ladrão épreso emflagrante
ao tentar roubar automóvel
J araguá do Sul - A polícia

prendeu em flagrante na madru-

gada ,de SeVe!D dizsábado,o
puxador
decarros
L 11, i s

acíonouaPM. Com eles, a polícia
apreendeu quatro chaves mixas,
usadas para arrombar carros. Em
seu depoimento para o delegado
Odilon Claudino dos Santos, Se
vero conta que foi a primeira par
ticipaçãodeleem furtodeveículo.

"Ele abriu o jogo. Falou que seu

amigo era quem esquematizava
tudo", disseOdilon, que nãoacre
dita serumaquadrilhadepuxado
res de carros, mas afirma que
Severo já é conhecido da polícia.

"O detido ainda entregoumais
furtos cometido por Dunk. Em

março deste ano, o mesmo veio à

Jaraguá do SÚl e roubouum "Fus
ca" que foi recuperado semana
.passada, em Joinville. Encontra
mos o veículo totalmente adulte
rado. Era azul, passou para bege,
e o chassi também foi mexido.

Acreditamos que seje deRonaldo
Raulino, irmão do secretário de
Cultura, Esporte Lazer, Balduíno
Raulino", comenta o delegado.

SB! /lDVO/tJ /lO

"prDRssQtJ"
Nazareno Severo, 37, residente'
em Joinville. Ele e Carlos Dunk,
que conseguiu fugir, estavam na

ruaWalter Janssen, tentando ar
rombar um Fusca, quando foram
vistosporumguardanoturno, que

FURTO

MulherépresanaMarechaiDeodoro
Jaraguá do Sul - Doraci

Schulz, 20. residentena rua Pas
tor Alberto Sclmeider foi presa

em'flagrante ontem 'pela manhã,
Quando furtava uma blusa na

"Casas Avenida", na Marechal

Deodoro.

Segundo ela, o balcão onde

ficam expostas as roupas, é pró
ximo da calçada, facilitando o

trabalho. "Bateu a bobeira na

hora. Roubei porque quis, veio
na cabeça. Não necessitava da

blusa", conta.
Em seu depoimento à reporta

gern do CP, ela afirmou que foi a

primeira vez que isto aconteceu,
e dizendo que agora "já era",
confessou que errou.

Como a delegacia de Jaraguá
do Sul ainda não tem uma ala

feminina, Doraci aguarda o jul
gamento em cela especial e, pos
teriormente ser transferida para
Joinville. Doraciestáemcelllespecial;porquenão existealllfemininanacadeiaalua_n/e

TREVO DA FIGUEIRA
Fone: 72-1325

ILHA DA FIGUEIRA - JARAGUÃ 0.0 $U� - SC,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



• �,,' � • .. .,. lo • f • 'I .� , 'I ': �

CORREIODO POVO -12 .

JaraguádoSul, 3deagosto de 1994

DlVUlgaçãolFME
DEFESA'

Presidente entra com

recursojuntoaoSTJD

f

2i1 "tlI'fJI> .', i.<lJ M' _;jji,'J
Técnico Wilmar Vailatti, com atletasjaraguaenses que integraram a seleção de,Santa Catarina

e vôlei trazem a COPABRETZKE.· •..
. ...

. ..... Jogos dofinalde semana
medalha d� ouro dos leb's defineos semi-jinalistas

II ÊXITo
•

•

.

" Atletismo
, t

Recife - Pela primeira vez
em.suahistóriaesportivaamadora,
atletas jaraguaenses clã Fundação
Municipal de Esportes, conquis
tam a medalha de ouro nos Jogos
EstudantisBrasileiros, que foi re
alizado

I/t1Blos .:

FabríciaVailatti, ficöuem segun
do ..Deise Hasse _foi a segunda
colocada nos - 400 metros e

revezamentoaxaöêmequintanos -

800m. Bárbara Salvador obteve a

quinta posição nos"100m com

barreiras e décima JlO salto em

altura. .Ne masculino, Charles
. Heidenmedalha debronzeno sal
to em altura e Gian Rebelo ficou
emquintonaprovade 5milmetros
de marcha atlética: A classifica

ção por equipe trouxe São Paulo'
em primeiro, Rio de Janeiro em

segundo, Rio Grande do Sul em
terceiro e SantaCatarina naquar
ta posição, com uma medalha de

ouro, três de.prata eduas debron-

nasema

aapassa
da, em

Recife.
ttJllqvislD8I
r.vllDdDs

Na mo-
_ dalídade lJist6ritDS
de atle-
tismo, feminino, Sáskia Luetke

.

obteve amedalha de ouro na pro
va dos 3 mil metres -de marcha
atlética. Outra jaraguaense,

ze nestamodali�; No femini
no, Santa Catarina Obteve a ter;'
ceira colocação.

Ouro

Já novôlei, o destaqueda com
petição ficou com. as atletas da

PME, que conquistaram ameda
lha de oure, apontando Santa
Catarina como o campeão damo
dalidade. A surpresa veio com a

pré-seleção de três atletas

jaraguaenses. Eloiza, Danúbia e

Grayce, que irão disputar o cam
peonato mundial juvenil no pró
ximo ano. Antes disputarão os

Jogos do Cone-Sul na Argentina
no mês de novembro próximo.

OivulgaçãolFME

Jaraguá do Sul-O presidente
do Juventus, Aristides Painsten,
entrou na semana passada com o

recurso de defesa no caso em que
foi punido por noventa dias, arti
go 233, quando afirmou que os

auditores do Tribunal de Justiça
Desportiva vestiam a camisa do
timedacapital. SegundoPainsten,
"o Tribunal não tem competência
de aplicar a penalidade ao mes

mo, pelo fato de que o clube não

pode sofrer 'as consequências".
Aristides está proibido de assinar
qualquerdocumento referindo-se

.

ao Juventus, omesmo acontecen-
do com o vice, Alcir Pradi,. que
também foi punido por sessenta

Jaraguá doSul-Apartir des
ta sexta-feira. começam as finais
da Copa Bretzke, Todos os jogos
serão realizados no ginásio de

esportes Beira Rio. A fase quar
tas-de-final, já tem quatro equi-

dias quando insultou o ábítro.
O presidente ainda alega que

não agiu de forma desrespeitosa
contra osauditores doTID, e tam- �

bém não usou nenhum meio de

comunicaçãopara fazer tal reque
rimento. Aristides comenta que o

ex-presidente do Tribunal,
Roberto 'Ritter Von Jelita, afir
mou que Painsten teria falado al

guma, coisa' à respeito, junto
à

imprensa. "Caso os membros do
TJD sentissem-se ofendidos e

prejudicados moralmente, pode
riam terbuscadooforocompeten-

, tedajustiça cível oucriminal para
reparar os danos de direito", defi
ne o presidente.

pes definidas em cada categoria.
Destas, duas passarão para as

semi-finais, jogando com as duas

equipes quejá estão classificadas

por ficarem em primeiro de cada
chave.

CiRg. n.t.'Heririo Jeges C....e

J>re.mirim S!8-19bs 2° A-C. D. Providência x CEE 3°B C

Pré-mirim 5/8 -19:.f5bs 2° B - Sio Luis x Jangada 3°A D

Mirim 5/8 • 20:30 hs .

2°A - Sigma x MJlwee 3° B -< C

Mirim 5/8 - 21:15 bs 2° B • CEE x Beira Rio 3"A D

Infanlil 618-15bs 2° A - Sigma x Urbano 3°� C

Infanlil 6/8 - 15:45 hs 2° B - Malwee x Beira Rio 3° A D

_J Infanto 6/8 -16:30 bs 2° A - Malwee x MaJCaIto 3°B C

Infanto 6/8 -17:15 bs 2° B - Coremaco x Sigma 3° A D

Jogo Data/Horirio Jogos
--

Pré-mirim 12/8 -19 hs. lO k - Urbano x vencedor da chave D

Pré-mirim 12/8 -19:45 hs lOB - Beira Rio x vencedor da cheve-C .

mirim 1218 - 20:30 hs 10 A -Homago x vencedor da chave D

mirim 1218 - 21 hs lO B - São Luis x vencedor da chave C

infantil 13/8 - l4:30 hs 10 A - São Luis x vencedor da chave D ..

infantil 13/8 - 15:15 hs 1 ° B - Homago x vencedor da chave C

infanto B/8 -16 hs • I o � - Figueirão x vencedor da chave D
� l • � • • �

H : i : iitfl!nto 13/8;, 16:45 hs lOB - São Luis x vencedor da chave C

,Y$.JIiI.. 'fU

,
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