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Tur,RS 0,87 R$ 0,90 quais aspróximas etapas um rendimento de

Regional ontem ptU'aconso1idaçãodo 2,6213%.
Par,R$ 0,885 R$ 0,890 PImwReal

Novembro- CR$ 15.021,00
Dezembro- CR$ 18.759,00

CR$ 32.882,00
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Barragem impede quepeixes subam o rio para reproduzirem-se durante o fenômeno da "piracema"

BARRAGEM

Amvaliprocura�oluçõespara OSpeixes
Construída na década de

70comafinalidadeespecífica
de garantir a irrigação de la
vourasdearrozprincipalmen
te, abarragem do rio Itapocu
acabouporse tomarnum obs
táculo intransponívelparaaí-

gumas variedades de peixes reproduzir. A construção de
cuja procriação se dá acima uma "escadaparapeixes",de
dela. Como o robalo, por forma adequada, o que per
exemplo, um peixe que vive mitiráavoltadofonômenoda
na água salgadamas que ne- "piracema", voltaaserdiscu
cessitapassarporum proces- tida pela Associação de Mu
so de dessalinizaç,ão para se nicípios doVale do Itapocu

quepretende reunirprefeitu
ras da região, governos es

tadual, federal e iniciativa
privada para se buscar uma

solução definitiva do pro
blema.
CadernoAmvahRegional

liA COMERCIALII

Estado

Ial
O prefeitoDurval Vasel �

ontem que terá todo o resp
popular necessário para el �
seu sucessor. Segundo ele, '-

meros de pesquisas inte s
, -

d
I1I1II

mostram que a aceitacso e sua

administração, no ano passado
em pouco mais de 5%, Cresceu

signific�tivamente depois de su
peradas as dificuldades que im

pediam a realização de obras

prioritárias.
Página 3

Secretariafecha
cronograma de
obras na região

A secretariaestadual de Edu

cação vai fechar o ano com todo
o seu cronograma de obras pre
visto em 92 para a região da 19"

Sere, concluído. A informação é
da agente regional de Educação,
IsauraMaria Silveira, acrescen
tando que amaioria das 35 obras
licitadas já foram concluídas.
Os investimentos, em 1993 e

neste ano, superam a casa dos

R$ 1,5 milhão em obras físicas.

Página 4

FONE (0473) 78-3200
CONTABILIDADE

EM GERAL FAX (0473) 78-0304

71-1721 I" I .'
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EDITORAL

�--- - Estabilidade pode dar votos
Sanch�sdeLozada,presidentedeBolí- tumo,pelauniãodaoposição,Lozadaelegeu

via,foiministrodaFazendanogovemodePaz se, em nova disputa, o que demonstra que
Estensoro, implantou um dos mais radicais austeridadepodedarvotos,desdequeap�ca
planosdeestabilizaçãodeque se tem notícia, dacom coerênciaedeterminação.
com cortesdrásticosdos gastos públicos, de- O povo não aceita é sacrifício inútil que
missões,amplarefonnatributáriaqueeliminou oferece alguns meses de euforia e, depois
aparafemáliadeimpostos, taxas,emolumentos voltam a inflação e a recessão com todas as

e outras formas de tributação, criando um suas nefastas consequências. Plano Real tem
sistematributáriosimples.Eliminousubsídios, se revelado um bom cabo eleitoral, porque o
financiamentos àsprovínciaseadministrou ri� povo acreditaqueseja um programade esta

gorosamenteocaixa. bilizaçãoquepodeseraprofun?ado eaperfei-
Com a fixação do câmbio e a criação de çoadoparaasseguraravit6riadefmitivasobre

novamoedaos resultados foram praticamente ainflação.Não sepodefrustraressaesperança
instantâneosepersistematéhoje,comaBolí- porque,damesmafonnaqueaestabilidadedá
via sendo o país que ostenta amenor taxa de votos, gera cobrança. E o povo saberá co

inflaçãodaAméricaLatinaDepoisdederro- brar do vencedor das eleições as suas

tado à sucessão de Estensoro, no segundo promessas.

De quando se é herói

Preliminarmentequeroafírmar
que "adoro esportes". Quando jo
vem sempre os pratiquei: remei
no Lagoense, no Flamengo, no
Botafogo, fui treinado em saltos
de trampolim pelo Kanela (Togo
Renan Soares) etc.

Quan-
do fui

prefeito
pela pri
m e i ra
vez na

minha

terra,
Itaocara,
construi aprimeirapiscinapúbli
ca do Brasil, construi o campo de
futebol, organizeicampeonatosde
natação, etc., etc...

Digo tudo isto para, à seguir,
dizerquenãomedigamquequero
díminuir-Ihe omérito.
Avitóriabrasileira foi, eviden

tementesensacional. Umtimetrei
nado pelo cabeçudo Parreira

JogodDISS
ItJrDm /Jsr6is
tHI DptIIIQS
116bsis1

.. CarlosMoseyr de Faria Souto

ímpõt-se às demais seleções dos
países do dito 10 mundo.

Apenas nãomeadapto ao qua
lificativo de "heróis". Porque "he
róis"? Porque venceram prélios
esportivos?Mas era esta aprofis
são que escolheram. Demonstrá
ram habilidade em chutar bolas e
driblar os adversários... Foram
hábeis.

Quando a nossa seleção femi
nina de vôlei venceu o múodial,
receberam asmedalhas inerentes
às campeãs mas ninguém lhes
chamou de "heroínas" ... O cam

peãomundial de box, ou de tênis
ou de bolão, ou de malha, ou de

golfe, ou de corrida não são "he
róis", são campeões.

Sabem o que considero herói?
Herói é o trabalhador, o bóia

fria, o chefe de família que levan
ta às 4 ou 5 horas da manhã, se
penduraem um trem super lotado
da Central, suIanca horas à fio,
chegano emprego, pegano traba-

lho duro, carrega peso, molha a

camisa (e a cueca), ou mesmo o

que pega em uma máquina e se

cola contra ela o dia inteiro ... sai
do trabalho às 17 ou 18 horas,
puIadentro deumônibus, saltana
Central, entra nama, passa pela
borboleta, se espreme no trem,
salta no subúrbio, sobe o morro e

entra em casa, lápelas 22 horas ...
e tudo começa novamente no dia

seguinte ... e tudo para ganhar, no
fimdomêsR$ 64,79 ... edarcomi
da, remédio, roupas e estudo a

uma família demulher e filhos ...
Este, sim, é um herói.

* Advogado, politico e

netode TeoduretoCarlosde
Faria Souto, que foi Presi
dente da Provincia de Santa
Catarina, fi em StlUgoverno,
em 1883, Jaraguá foianexa
daaoMunicipiodeJoinvil/e.
Transcrito do Bim - Bulla in
memoriam.
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Reminiscências
Afestadopadroeiro São Sebastião

Esta festa que aí aparece na foto
foi documentada pelo então forte
comerciante e industrial ReÍDOIdo
Rau, que, em agradecimentopopu
lar hoje ostenta seu nome na rua 19

que corta a cidade de sul a norte.
Ela foi enviada pela sua filha

IIca Rau de Mio, a saudosa

jaraguaense que acompanha as re

miniscências que semanalmente

.aparecemnoCORREIODOPOVO
e que ela devora, junto com outro

admirador - Luiz Santana -, em

Curitiba - a Cidade Sorriso - do
Paraná. Recentemente ela gastou
uma nota telefônica de grande ta

manho para comentar essas lem

branças do passado, do tempo que
não voltamais, mas cuja evocação
estimulou a repetição de ftashes

que aqui viveram e necessitam de
mais algumacomplementaçãopara
que permaneçam perenes na me

mória de cada um,
Assim éque resultou o telefone

ma (muito gostoso, por sinal) no
envio de um exemplar d'A vida da
vida que a gente leva e do livrote

Política,Políticos,Folclore&Cia"

que ampliam a lembrança doce de
tudo que se viveu.

Foi portadora dos livros a sra.

Lisle Marçal, amiga de fica, de
passagem pela "Pérola do Vale do

Itapocu", a "Metrópole do Dina

mismo", "Capital dá Malha" e de
mais outros cem cognomes a lhe
omar no cenário dos municípios de
Santa Catarina.

Por falar em saudade, Coelho
Neto, já tentou definir essa sensa

ção:
'/\ casa da saudade chama-se

Mem6ria: é uma cabana
pequenina, a um canta do

coração".
O "Jazz Elite", por seu maestro

Francisco Mees dava verdadeiros
shows depois da meia-noite, nas
suas apresentações nostálgicas, os
pares enlaçados cantarolavam:

"Saudades.malestarqueseben
diz

Queferemasnãodeixacicatriz,
Saudade, doce bem quenos tor-

fura

E ao coraçãomaltrasa com dó.
çura",

Aomencionaresses versos,qll
remos homenagear o único compo.
nente ainda vivo, Eugênio
Maffezzolli (58) e agradecer à srIt
Ilse Pfuetzenreuter, pelo seu empo.
nho em localizar esta preciosidad:,
agregando aindaoManfredo (faí)e
IvoFuck,

Mas, voltemos à foto que ilum
esta reminiscência. Ela jámoslno

antigo "Salão Cristo Rei',
construído por Albano Kanzler e

que se originou de uma festa,
zada em novembro de 1941. Uma
multidão se espalha pela elevaçil
coin os olhos voltados parao altoda
colina, onde estava a antiga igRja
de SãoSebastião. Um cartaz afin.
do no prédio do salão oferece caféc

almoço, o que denota o sentido da

presençade tantos fiéis a participl
dasolenidade alusiva ao seu padro
eiro, que seria assinalado em 20de

janeiro de cada ano.
É impossível identificar J>CSSO'

as. No lado esquerdo nora-se um

poste de madeira, dos antigos, cer.
tamente do tempo da Empresa de
Eletricidade Jaraguá Ltda., que
fôra organizada por Eduardo
Kellermann. em 18/01/1919 e pell'
teriormente ampliada com oulnl

sócios.
Nos fundos da foto vê-se acoe

trução erguida na década de vintee

que serviu como retiro, conhecié
por "Casa dos Padres". Mas pan
quem usa de uma lupa, constatará
que não o era mais: uma tabuIefI
sobre o arco da entrada lê-se "Hold
Jaraguá". Na rua, que também de

via ter passado de Abdon Baptisll.
ela se chamariaMarechal Deodes
daFonseca.Umcaminhãocomball'
cos improvisados, deve ter traziOO
os fiéis mais distantes. Ainda sc

vêemautomóveisdemarcalongeVl.
um carro de mola, uma limousine.
carroças e até uma bicicleta. Ncs
fundos um descampado aguardaVl
construções.
Fm: von ]lITaguÍI - 09/94.
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Retranca
(CM.)

o

Ponto de vista
Publicitdrio Curt Nees defende a extinção do Senado e apenas
um deputado por Estado na Câmara Federal, ao invés dos mais

de 500 hoje. Que cada umfique em Brasllia uma semana

tratando dos interesses de cada estado e outra prestando contas

aos governadores. Com isso, segundo ele, 100% de aumento,
como reivindica o presidente da Câmara, Inocêncio de Oliveira,
ainda sairia barato mesmo que concedido mensalmente, para os

cofres públicos. Nees lembra que o cofre é do governo mas o

dinheiro é nosso e estâfaltando para muitas necessidades do
povo como, por exemplo, educação e saúde. Taí uma idéia.

n

10

Escondendo
JorgeBornhausensa m:defe
sadosmadeitei s.dizendoque
emse overno o Ibama não vai

inurferir neste setor. Não vai

mesmo.porquealegislaçäo está
sendoestadualizada. Sóque isso
o candidato do PFL'nãodiz. Se
disser, o impacto da afirmação
pode não capitalizar votos.

Coincidência?
Últimaspesquisasmostramque
da percentual média de 3% da
candidata Ângela Amin. Sinto
matlcamente, a partir de duas
visitasqueomarido,Esperidião
Amin,fez aSanta Catarinapara
ajudarna campanhadamulher.
Já tem peperrista enchendo
garrafinha com âgua benta.

Na boa
Enquanto isso, Fernando
Henrique Cardoso continua ve
lejando naproada eleiçãopre
sidencial. C{lSO Rubens
Ricupero nem arranhou a can

didatura do tucano que acelera
a campanha para ganhar na
Primeiroturno. ComeleolPMF
continua-. Podem escrever.

Dúvida
Orestes Quércia esteve domin
go emBlumenau. Fábio Júnior,
também, no mesmo .snowmicío.
ResM (J PMDB:saber, agora, se
asquasedezmilpessoas (câlcu
loaleatório da imprensatforam
.ver o candidato do partido ou o

Jorge Tadeu.

Namoita
Candidatosagovernadordo es
tado pelo PPR e PFL podem
esperar sentadospelo apoio do
prefeitoDurval Vasel. Pelome
nos publicamente eles não tem

intenção de mexer um dedo se

quer em favor de um ou outro.

Nos bastidores é quase certo

que recomenda o votoparaJor

ge Bornhausen.

Fechado
Restaurante Samuara. do Por
talde Jaraguädo Sul,foi lacra
do pela vigilância sanitâria da
secretaria municipal de Saúde.
Só volta a abrir depois de se

adequaràsnormasexigidaspela
legislação que estâ sendo apli
cada com rigor pela fiscaliza
ção.

Qualidade
A Divisão de VigilânciaSanitâ
rtatazo lançamento e a entrega
do Selo de Qualidade hoje, às
18h30, no-restaurante Itajara.
OSeloviSadistinguirosestabe
lecimentos que trabalham den
trodospadrõesde higienenuma
.escala de regular a ótimo.

De novo
Noveladaentregadeverbapara
construir a cadeia pública de

Jaraguâ, tem filais um capítulo.
Secretário de Segurança Públi
ca deveria ter vindo ontem à
cidade, conforme compromisso
assumido -semana passada.

'

. Adiou a 'visita para dia 19.

·/CEMA'CHINE
,�:-O--,JOII:.,E__,,1V" t::, COMÉ-:rCIO'DE PÉÇAS tTDA_

Peças Originais Consul, Prosdôcimo, Bràstêmp,
White-Westinghouse, Gás Freon, R-I2, R-22

Rua Pedro Fra"cisco Klein; 167 "Fone/Fax
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DESAFIO

Vasel diz que elege sucessor
, /

comgrande apoio dapopulação
J araguá do Sul - "Ainda

serei carregado pelo povo e farei
meu sucessor, podem escrever

isso" . A fraseé doprefeitoDurval
Vasel, dita ontem durante entre

vista coletivaem seu gabinete, ao
ser questionado sobre o descon

tenta-

mento

manifes
todeuma

parcela
dapopu
laçãOem
relaçãoa

Preleilo

opollio
ob/os tomo

gD/Dlllio
estes

poucomais de dois anos emeio de
sua administração. E com esta

certeza que Vasel pretende ele

ger-se deputado em 1998.
Este questionamento se dá. se

gundo o prefeíto, por causa de

mudançasprofundas feitaspor sua
administração desde janeiro do
ano passado. "Fizemos urn novo
código tributário que gerou a co

brança do IPTU em valores maís
realistas. Antes, quase não se pa
gavanada", disseoprefeito, acres
centando que isso deu urna nova

receita ao município, traduzida
em umasériede obrasjáexecuta- Vasel:"épreciso coragem parafazer o quefizemos"
das e em execução. "Fizemos a

reformaadministrativa, cortamos tema sobre a aceitação de sua

privilégios e isso, naturalmente, administração pela população.
tem repercussão política". "Posso dizer que, no anopassado,
VaseI concorda que, politica- era de apenas 5% em função dos

mente, sofreu grande desgaste no múltiplos problemas que enfren
primeiroanode seugoverno, "mas tamosem temos definanças.Mas
entregarei a prefeitura saneada e esta situação já está totalmente
muitas obras importantes conelu- revertida" afuma.
ídas. É isso, na verdade, 0- que Patrimônio lizado o patrimônio, os bens

ínteressaäcomunídade", racioci- Também ontem o prefeito inservíveis (aqueles sem condi-

na o prefeito, Lembrou, ainda, a Durval Vasel anunciou envio de ções de restauração) deverão ser

pouca mobilidade da prefeitura, projeto de lei àCâmara deVerea- vendidos através de leilão públi
no ano passado em função "da dores para atualização do co.

cobrança de todo O INSS que não patrimônio público domunicípio
foi pago anteriormente. Mas ago- - bens móveis e imóveis, hoje
ra não bá como contestar obras totalmentedefasadoem temos de

fundamentals em todos os seto- cadastro e valores. O levantamen

res:nasaúde,educação,pavimen- to será feito por uma comissão

tação, segurançaetc., ", dizVasei, especial asérconstituídaeaquem
lembrando, ainda, os investimen- caberá a responsabilidade deatri
tos na área do esporte, com a buição de valores, segundo o au
consttuçãodocentropoliesportivo ditor gerai, FlávioMiorelli. O úl

e no apoio à Fundação Municipal timo levantamento, segundo
de Esportes. Miorelli, foi feitono finaldadéca-

"Os resultados estão aí, para dá de 80 porém, à época, vários
quem quiser ver". Vasel está oti- bens deixaram de ser incorpora
mista, segundo ele, com números dos ao patrimônio domunicípio.
apontattQs, por uma pesquisa in- Como�tt�l!'plo citou a doação

de terrenos já escriturados a ter

ceiros. "Sãoinúmeroscasose,por
.

isso, hojenão sabemos exatamen
teoque temos".Um outro casosão

vefculosdafrotamunicipaljánão
existentes e que continuam sem

ter sido dada a respectiva baíxa.:
Concluídoo levantamento e atua-

SeguraQça
Finalmente, ao que parece, o

secretário de Segurança Pública;
VilmarLoef,devevoltaràJaraguá .

do Sul no pröxímo dia 19 para
entregar a primeira parcela do
convênio firmadocom aprefeitu
raparao iníciodas obras de cons

trução do complexo penítenciä-.
rio, no valor de R$ 110mil. An-
teriormente a vísíta estava

marcadaparáontem,porém, com
promissos do secretário adiaram
novamente o ato de entrega da
verba.
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OBRAS

Secretaria cumpreplano de
obras em escolas estaduais
JaraguádoSul-ogoverno

doEstado, através dasecretariade

Educação, cumpriu integralmente
todos os pedidos encaminhados

pelas APPs e direção de escolas,
quando de audiênciasmantidasno
mês de
dezem- Sec/elo/iabrode92
com o j6 illvtls/iv
então se-

8$1,!cretário
Paulo mi/liDo
Bauer.A
afirma-

çãoédaagenteregionaldeEduca
ção da 19a Sere, Isaura Maria da
LuzSilveira, aocomentaras obras
físicas realizadaspelogovemoem
estabelecimentosdeensinodarede
estadual.

Investimentos

Disseque,contormeumplano
de prioridades estabelecidos à

época, o cronogramadeobras foi
rigorosamente cumprido em 27

unidades, num total de 35 obras
feitas em 93 e neste ano, com

investimentos da ordem de R$
1.454.069,40 na construção de

novas salas de aula, reformas,
pré-escolar, quadras, alambrado,
iluminação, pavimentação de

páteos, muros, bibliotecas, salão
de eventos, depósitoparameren
daescolar, entreoutras. Segundo
Isaura Maria, � construção de
novas salas e reformas de outras
sanouumvelhoegraveproblema
que ainda persistia, ou seja, o
turno intermediário. "Hoje, to
das as unidades escolares funci
onamcomseusturnosnormaise
em salas próprias", afirma.

Concluindo
Em fase de conclusão, algu

mas obrasanida estão em anda

mento, porém, com garantia de

que serão acabadas neste ano.

Poroutro lado, a 19a Sere aguar
daordens de serviçoparao início
de obras no Colégio Estadual
Prefeito Lauro Zimmermann e

Colégio Estadual São Pedro, em
Guaramirim, e para a cobertura
daquadradeesportes doColégio
Estadual Roland Dornbusch, de
JaraguádoSul, fechando assimo
número de-35licitações realiza
das na região da 19a Sere, no
período 93/94.

Informa, ainda, a professora
IsauraMaria, que foram assina
dos também convênios entre a

secretaria estadual de Educação
e os munícípíos da região, para
atendimento das escolas

municípalizadas. Noque se refe
re a espaços físicos, a agente
Isaura Maria aftrma que foi o
maior volume de obras já
contabilizadas até agora.

TRADiÇÃO

NoiteAlemã resgata hábitos e costumes
JaraguádoSul- omaiore

mais badalado Grupo Folcló
rico de Jaraguá do Sul, Neue
HeimatTrachtengruppe,será
uma das atrações da: 9a Noite
AlemãemJaraguádoSul, nes
ta sexta-feira, dia 16, no C. A.
Baependí, numa promoção
cultural-comunitáriado Líons

JaraguáCentro, conforme ex
plica sua atual presidenta,
Rosane Vailatti.

O jantar dançante que se

realiza por nove anos conse

cutivo, terá ainda como atra-

ções o delicioso chopp preto, as promoções que envolvem

comida típica,'baile tradicio- Lions Internacional.
nal alemão com a Banda O evento terá início às 20

Bavária, escolha do casal com
melhor traje típico, sorteio de
brindes, entre eles uma via

gem à Porto Seguro, com es

tadia de sete dias.
O preço do ingresso indivi

dual está fixado em R$ 20,00
e toda a renda será revertida

paraentidades assistenciais do

município, beneficiando nos

sa comunidade carente, assim
como tem sido feito em todas

horas, com recepção aos par
ticipantes no hall de entrada
do Clube, através de recepci
onistas integrantes do Grupo
Folclórico Neue Heimat e do
Lions Clube Jaraguá - Centro,
alémde integrantes da Banda
Bavária, que estarão execu

tandomúsicas típicas paradar
o clima alegre que tem carac

terizado este evento durante

todos estes anos.

� FALECIMENTO

Bertha IacobGrützmacher
Faleceu às 24 horas de nove de setembro de 1994, no

Hospital São José, aos 78 anos a veneranda senhora
Bertha Jacob Grützmacher. esposa do sr. Alvino
Grützmacher. tradicionalfamília radicada emJaraguá
do Sul.

.

A extinta deixa seu esposo, 2 filhos e quatro filhas, 2
noras e quatro genros, 16 netos, 6 bisnetos e 2 irmãos.

O seu corpofoi dado à sepultura, no jazigo dafamília
no CemitérioMunicipal - Centro.
Aos enlutados os sentimentos de pesar do CP.

QUEM ANULA SEU VOTO

UMA CAMPANHA DA

ACIJS
_

Com o apoio deste

jornal.Vote por nossa região

I�AÇA-N()S IJlli\. VISIrl'A
POSTO DE VENDAS JUNTO A FAlulIeA,

llUAJOINVILLE 1348
LOJAS DALMAIl- AV. GETÚLIO VMIGAS, 1211

.JAllll(.IJA I)() SIJI.. - S(�

I�f)NI� 7 I - I (;(;(;

II MalhasDalmar
-rem a pronta entrega: Meia malha,
moletinho,moleton liso e camurçada
totalmenie mereerizado, 'abrieados
com a melhor tecnologia
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Lixo reciclável
é recolhido por
escolas e creches Matas garantem preservação dos recursos hídricos para toda a bacia do ltapocu

��
"

VAR'IG
Fone/Fax

(0473) 71-0091

Programa de saúde
bucal atinge 72

escolas de Jaraguá
Programade saúdebucalde

senvolvidodesde1982pelaDivi
são Odontológica da secretaria
deSaúdedaprefeituradeJaraguá
do Sul, continua apresentando
grandes resultadosemseucará
ter preventivo. Estendido às 72

escolasdomunicípio,otrabalho
envolve31 profissionaisevários
gabinetesodontológicosquetarn
bém atendem a população não
escolar. Página 10

Acoletaseletivade lixocoor

denadapelasecretariamunicipal
deAgriculturadeJaraguádoSul
continua obtendo resultados
satisfatórios. Em agostoúltimo
foramrecolhidos 15,445quilos
deferro,vidro,plásticosepapel,
com a participação de crianças
de 43 escolas e creches. Com a

vendaapurou-seR$961 ,84que
serãodivididosentreosestabele
cimentos. Página 11

-_._ ... _-_ .... "' .. �

Amvali

e
...JL
�r

RIO-SUL
FonelFax

(0473) 71-0091

AntorIoCCIIosMatada

AMBIENTE

Schroeder preserva. 25%. do município
OmunicípiodeSchroeder, de Municípios do Vale do cípios que preservam seus

na região doValedo Itapocu, é Itapocu (Amvali), pretende, recursos hídricos têm retor

o que detém a maior área da através de um projeto de lei, no de 5% dos 25% de ICMS

preservaçãopermanente.num recompensarcomopagamen- arrecadados para o Fundo

total de 25% de seu território. to de royaltes ecológicos, a de Participação dos Muni

Issorepresenta30quilômetros exemplo do que já existe no cípios. Toda bacia do

quadrados que a Associação Estado do Paraná. Lá, muni - Itapocu, hoje, depende da

preservação que é feita em

Schroeder. A poluição com

dejetos industriais e de suínos
nos rios da região tambémco

meça a preocupar técnicos da
Arnvali.

Páginas 6, 7 e 8

PERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER LIdA. Persianas Verticais Consulte-nos, fa�emos
orçamento sem

compromisso.- FUNDADA EM 1917-

T !?adiçã� em:

f

_ Pepsianas
Residenciais e Comepciais

VENDAS E REFORMAS
Rua Jacob Buck, 46 - Centro

(ao lado do Besc)
Fone (0473) 72-02471ili

11ft

Jaraguá do Sul - se i III
._. . .. __ .. __ .... _ __j I' II
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Jaraguá do Sul, 14 de setembro de 1994

Antonio Carlos Mafalda/CP

AGROTÓXICOS

Peixes livre da poluição só "as lagoas da região

IRRIGAÇÃO

Barragem tempapel imporlante
paraas lavourasdeGuamiranga
Construída na década de

70 pelo extinto Departamento
Nacional de Obras e Saneamen
to (DNOS), com a função espe
cífica de garantir irrigação para
lavouras dearroz, principalmen
te, abarragemdo rio ltapocu, em
Guara-

mirim,
acabou

por se

transfor-

dessanilização na época de re-

produção.
.

Em recente seminário reali
zadonomunicípiodeSchroeder,
a Associação de Municípios do
Vale do Itapocu (Amvali) colo
cou, novamente, o assunto em

pauta, numa lista de catorze pri
oridades para abacia do Itapocu.
A barragem tem papel funda
mentalna irrigaçãodarizicultura
ao longo destes anos e, mais re

centemente, ematividades indus

triais, segundo explica o enge
nheiro florestal Robin Pasold.

Segundo ele, o problema com os

peixes ocorreuporque aconstru
ção deuma "escada" quepermite
a transpor a barragem foi feita
sem obedecer a alguns critérios
básicos como, por exemplo, a

observação do caminho natural
das espécies para se saber se

percorrem águas mais oxigena
das ou mais revoltas durante a

"piracema" .

Diz, ainda, que a "escada",

construída em forma de degraus
que se interligam através de tan

ques, deve ser protegida contra a

ação de pescadores que hoje uti
lizam a área livremente. A ques
tão,porém,parasolucionaropro
blema está na obtenção de recur
sos. Não. se tem, hoje, idéia de
custospara seconstruiruma pas
sagem para os peixes e, além
disso, são poucos os técnicos da
área no Brasil. "Que pedem pre
ços absurdos (pelosprojetos) para

-

a nossa realidade pois ainda nem
sabemos que deverá financiar a
obraquem, em sí, tem seu pröprío
custo", diz Pasold Enquanto isso,
espécies como o cascudo, robalo,
saguaní e traíras continuamsendo
avistadas abaixo da barragem e

capturadas pelos pescadores. Em
bora, hoje, em menor escala por
que apoluiçãodabaciado Itapocu
começa a ser acelerada pela pre
sença acentuada de agrotóxicos,
efluentes industriais e dejetos de
animais

mar no

mai or
obstácu-

8orrogsm
impstls
rsptDdu{ÕO
dBpsixss

Mais
uma vez chega a hora de escolhermos os

nossos representantes nas eleições do próximo dia
3 de Outubro.

Vamos votar em pessoas que com certeza vão agir da
mesma forma que oos agiríamos, e que farão pela nossa

gente tudo aquilo que tanto necessitam.
O rol de candidatos é enórme. Osmajoritários, apresentan
do seus planos de governo, e os proporcionais colocando
nossuascondutasética,moral,polItica e socialnolegis/ativo.
A quantidade de informaçõesquenoschegam nesteperlodo

mo os tradicionais dep6sitos pré-eleitoral a cerca dós candidatos é ime'1- É santinho
de lixo tóxico são seguros já entregue de mão em mão, cartazes, faixas; malas diretas,

que podem contaminar futu- rádio, televisão, comlcios, enfim, um turbilhão publicitário
que embola toda a nossa vontade. Éprecisomantermo-nos

ramente lençóis freáticos em atentos para que possamos distinguirquem realmente está

função da alta toxicidade de bem intencionado.

muitos dos produtos utiliza- A nossa responsabilidade de cidadãos, e a consciência da
força que temos no contexto social e poIftico da nação, é a

dos nas lavouras como defen- bússcla que nos guiará nesta tempestade, até àqueles que
sivos. "O que pretendemos é deverão nos conduzir a mares tranq'li'os e a um porto

criarurna legislação que obri- ��;� passarnÕssaprocíiração, à homens que tenham.
gue O fabricante a receber de uma formação acadêmiCa sólida, sejam experientes na vida

volta os vasilhames, urna vez pública, e que tenham demonstrado sercapazes de condu-

queele équemdetém as técni-
zir os destinos pollticos de nosso povo.

.

Enio Branco é um desses homens.
cas segurasde destruição des- Pois quando Presidente da JDC - Juventude Democrática

te tipo de material", observa C8tarinense, Chefe da Casa Civil, DiretorAdministraifvo da

�!!�!!!! TELESC, Secretário de Turismo, Cultura e Esporte de
Pasold.A legislação seriaapli- .. iii' ::r!nn::nW�V.'VInt:4liJ:f�T'Iv.:i ii!ä Florianópolis, Diretor do DI;TER e mais recentemente
cadaem todo oEstadodeSan- .. �"Idß!õöIc,.IIÕG"IoM.1."I6ô,,_�..�,�,�*��,� Secretário de Estado de Comunicação Social, demonstroq

ta Catarina sexto maior pro- �;; 1 PFL::::� i�, 1: t'1� sua capacidade técnica, politica e deixou claro seu empe-
: ,

� ?/hW $o s,� �i'=m $#f ::.';:. m "W*i ;:':j nho, nosentidodepromoveraçóes que viessem ao encontro
dutor de alimentos do pais e, JOR.II /('11811111110 dos anseios da população. '

poreonsequênciagrandecon- ... _ -�o.. . __ .sJtf:lA�_L. Una-se a este nome e participe desta caminhada.
,

sumidor de agrotóxicos. I iiiliii�iillm' ,,!!!,,_"'!!!� "Eh7Cf Bram:o:-contfn;OITt-eItJ..------- - -- --- _._ -----

Projetopodemudarmanejo
dos vasilhames após o uso
A reutilização de

vasilhames de agrotóxicos re
presenta um sério e constante

perigo, já que são usados para
embalar água, leite, cachaça e
atémesmo conservas. Embo
ra haja urn permanente traba
lho de conscientização, mui
tas famílias continuam igno
rando o perigo que isso repre
senta, inclusive com risco de
vida. Neste sentido, segundo
o engenheiro Robin Pasold, a
Amvali pretende desenvolver
urn projeto que vai envolver a
esfera política estadual.

Segurança
"Comcerteza, umainiciati

vapioneira nó Brasil">,diz-'ele,
acrescentando que nem mes-

lopara a

procriação de algumas espécies
de peixes acima dela. Desapare
ceu o fenômenoda "piracema" já
que sua altura de dois metros e a
"escada para peixes" construída
inadequadamente, passou a im

pedir que os peixes subissem o

rio para a desova, especialmente
o robalo, um peixe que vive em

água salgada e que precisa pas
sar por um processo de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Schroeder detém amaior área depreservação
NoVale do Itapocu omu

nicípio de Scbroeder é o que
detém amaior área de preserva-

ção per-

não ébeneficiadopelapreserva
ção dematas e recursoshídricos
mesmo que municípios próxi
mos dependam diretamente da

água existente em Scbroeder.
Por isso, aAssociaçãodeMuni
cípios do Vale do Itapocu pre
tende desenvolver junto a As

sembléial.egislatíva, umproje
to criando a lei dos royalties
ecológicos, aexemplo do quejá
existe no Paraná desde dezem
bro de 1991.

manen

te: 25%
de seu

territó
rio, o

equiva
lente a

RtKulSOS
lJídri(os
IIst60

protegidos
tri n t a
quilômetros quadrados. Porém,

DEPUTADO FEDERAL

EM BRASíliA
por Santa Catarina e por Você!

25% do território de Sehroeder são áreas de preservaç1io permanente

Conhecida como "Lei
Beraldin" (projetode autoriado

deputadoNeivaBeraldin), esta
beleceque5%dos25%de ICMS
arrecadados para o Fundo de

Participação dos Municípios
sejam destinados aosmunicípi
os quepossuam áreas de preser
vaçãopermanente significativas,
impedindo autilização produti
va destas terras. Em alguns ca
sos, explicao engenheiroRobin
Pasold, estaparticipação é mai-

or em municípios do Paraná

quando as áreas são compara
das com o restante do território
do estado". Como toda a bacia
do Itapocu depende dos recur

sos hídricos existentes em

Schroeder, éjusto queomunicí
pio seja recompensado com re

cursos que possibilitem, pelo
menos,amanutençãodestasáre
as", diz Pasold.

Outro trabalho que a Amvali

pretende desenvolver envolve a

GI)�jl'�']:i jl:llSjl jj!J:S! :tJ:I.I,) i') ;1'I31
ANGELAIIINoSANDER LUIZ GOME5-KLEINÜBING PAULO BAUER PPR I UNIÃO I

, �GOYERI+'R I!1C<E. •
SENADORES DEPUTAOOFEDERAL

j .... - \. .. - ,I �.

C- J '" •. ...,. ... 't'" .... _ ........ ' •. J .I. ,) :t
, ,.

':., i J J J -: -4 ,

Câmara dos Deputados e o Se
nado, visando adequar a lei n°
7803/89 (que alterou a lei n°
4771/65 (CódigoFlorestal), em
seusartigos2°e3°, adequando- -

a às condições do modelo
"

fundiário da microrregião. Ba
sicamente estes artigos do CF
estabelecem que cada margem
dos rios que cortam as proprie
dadesdevem serpreservadasem
trinta metros. Como na região
as propriedades caracterizam
seporduzentosmetrosdefrente
commil de fundos e muitas são
cortadaspormaisdeum río, não
raro de topogafias acidentadas.
ficam praticamente
inviabilizadas para atividades
produtivas.

O antigo Código Florestal es
tabeleciaumapreservaçãoemcín
co metros de cada lado mas, se

gundoRobinPasold, nãosepode
generalizar a legislação. "Épreci-·
so observar as características das

propriedades da região. inclusive
sua declividade para se poder ter
uma solução viável compatível",
observa o engenheiro.\!.J .. ...;o...lo.4, .• .I.1�h..l._ ).. ..1...J. .... .l......_i. ... " .. \.o.�)'

I
• '.: t:r_ ',l ! t ;. L . II. t I L' , l' I 1 I, '( ;,. � •

'
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Antonio Carfos Mafalda/CP

Dejetos sul"os equipalem a uma população de 630milpessoas

POLUiÇÃO

Monitoramento pode evitar contaminação
O'monitoramento, através

de um programa específico, da
rede de drenagem da bacia do

Itapocu,
para ga
rantir a

qualida
de dos

outro projeto que a Amvali pre
tendedesenvolver. Nurnaprirnei
ra etapa, este monitoramento se

dariaem todos ospontos existen
tes abaixo da entrada de afluen

tes, a cada seis meses. Levanta
das as condições em termos de

poluição, o monitoramento pas
saria a ser feitonos pontos consi
derados críticos.

Dejetos
Hoje, segundo o engenheiro

Robin Pasold, urna das atívidâ
desmaispoluentesnaárea indus-

trial é aquela provocada por
dejetos de tinturarias, lançados
nos rios semnenhuma espécie de
tratamento. Mas ele chama a

atenção também para apoluição
causada pelo atual rebanho suí
no da região, estimado hoje em

63 mil cabeças. "Isso equivale à

poluição provocada por uma po
pulação de 630 mil habitantes".
A grande declividade dos rios da
região representam alguma
vantagem em relação à

carga de poluentes lançados nas

águas, todos os dias. Issodárnaior
velocidade aos cursos de água,
porémos dejetos, gradualmente,
vão comprometendo 9S manan

ciais existentes.

Entretanto, a implemen
tação deste projeto exige in

vestimentos de valores ainda
não conhecidos, corno tam

bém não se sabe de onde po-
. deriarn ser geridos. Ern jogo
está a qualidade de vida da

região no futuro, observa
Pasold.

nll/urorios

recursos

hídricos
com di-

,

eSU/IIDS·

SÔOgrondes
poluellleS

minui-

ção nos custos dos processos de
tratamento de água à jusante, é

@@�Lr�[]30[bO[§)�[]2)[3 [3O\W. @[300�[b.
* Escrita Fiscal * Setor Pessoal * Contratos

,
'

* Balanços * Aberturas e Distratos de ElDpresas
* PreenchilDentos de carnês, etc.

Vários projetos
para garantir a

melhoria de vida
Outras ações consideradas

I

prioritárias pela Amvali: levanta-
mento aerogramétríco na escala
I: 10.000, cobrindo toda a superfí
cie da microregião, para localiza

ção e mapeamento de áreas con

forme sua aptidão e suas

condicionantes, commelhor preci
são; criação do programa demane
jo de dejetos rurais; criação de

estações e sistemas de tratamento

de esgotos em todos os municípi
os daAmvali; criação do programa
de recuperação de áreas degrada
das, com a recomposição de flores
tanativa, nas áreas de preservação
permanente.
A Amvali propõe, a criação de

parques e áreas de proteção
ambientai, visando preservar a

biodiversidade dos tipos de vege
tação ocorrentes; criação de pro
grama de incentivo � formação <Je
cooperatividade florestais nas

mícrobacias.para o aproveitamen
to dos produtores da floresta, como
plamito,mel, plasntas ornamentais
cultivadas em sub-bosque, semen
tes florestais, biodiversidade, lazer,
matéria prima de reflorestamentos
como espécies de crescimento rá

pido.
Programa de reflorestamento

com espécies de crescimento rápi
do visando suprir a demanda de

matéria rima florestal para a indús

tria da construção civil. do mobili
ärio,e para fins energéticos (lenha
e carvão), e a diminuição da pres
são sobre os remanescentes da

floresta nativa que só deverá ser

explorada em regime de manejo
sustentado.

1'\'." .'11'1... ·1)I�C)I)C)llC) 1)1' I�C)NSI�C�l', 122
I�(JNI)C)S - l'C) 1..l'I)C) 1)1' "l'llIC. - (�I�N'I'llC)

Fone (0473)

1" 1" I' " r-f T '1 -, " "

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JaraguádoSuI, 14desetembro del994 CORREIODOPOVO - 9

\
\

,

� Prefeitura entregaobras em duas escolas

Escola de Ensino Fundamental Maria Nilda SalDi

EDUCAÇÃO

M ais umaetapadasmetas
preconizadas para investimentos
físicos em escolas do município
foi cumprida sábado último pelo
prefeitoDurvalVasel,Aprimeira
inauguração aconteceunaEscola
Municipal deEnsino Fundamen
tal Ma-
óaN1Ida
S a I a i

Stahelin,
localiza
da no

lot e -

,Moisseis
S%S de
ou/o!Drom

amento (llItr(lgues
A n a

Paula IV. Aquele estabelecimen
to de ensino recebeu duas novas
salas de aula, um depósito, além
da construção de um alambrado
em tomodoprédio e novapintura
e reformasnaparte antigado pré
dio.

F I

Escola Reunida RicieriMarcatto, tudo novo

COMERCIAL
Representante exclusivo
Varig * Rio-Sul para

Jaraguá do Sul e região
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 130
Fone/Fax (04�3) 71-Q091 - Jaraguá do Sul,

I '

l'J:'io Sasse

.4

A segunda inauguração foi na
EscolaReunidaRicieriMarcatto,
na localidadedeRioCerro I,uma
Unidade municipalizada. Trata
se,na realidade, daconstrução de
uma escola nova, com quatro sa

las de aula, sala para a direção,
secretaria, cozinha, sanitários e

saguão de recreio. Nos dois atos
adminístratívos, alémdeassesso

res da prefeitura, estiveram pre
sentes os secretários Rosemeire
Puccini Vasel, da Educação, e

Afonso Piazera Neto, de obras,
alémdos deputadosPauloBauer,
ex-secretário estadual de Educa

ção eUdoWagner. Ambos foram
homenageados por aquelas co

nnmidadesporteremsídoosagen
tes políticos diretamente respon
sáveis pela viabilização dos re
cursos que garantiramaexecução
das obras. ,

VARIG * RIO-SUL
Cargas e encomendas aéreas

* Atendimento à todas as regiões do Brasil e exterior com embarques
-programados através de sistema interno de reserva Varig - Aio Sul

interligado à todos aeroportos nacionais e internacionais.
* Despachantes atendendo nas localidades de Zona Franca,Manaus
(AM), Macapá (AP) e Santana (AP), com todo serviço de internação,
filigranação e liberação dos documentos até a devolução à origem, e
também nas localidades do interiordo Pará, Amapá eAmazonasonde
providenciarnos redespachos via fluvial. '. '

.
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CÁRIE

Programa de saúdebucalcombons resultados
Comomunicípio dividido

em oito distritos, a Divisão
;Odontol6gicadasecretariamuni
-cipal de Saúde de Jaraguá do Sul
continua desenvolvendo um im

portante programa de promoção
da saúde bucal em todos os esta
beleci-
mentos

de ensi
no da ci

dade, in-
-cluindo
creches.

Segundo
a chefe
do setor, Nídia T. H. de Campos,
o ponto-chave de todo este traba
lho inícíado em '1982, está na

aplicação de flúor como preven

ção da cárie cuja incidência no

Brasil é bastante alta. O progra
ma conta com o apoio de um

odontom6vel que atende as loca
lidades mais distantes onde a lo

comoção é mais difícil.
Apartirdoanopassado, quan-

tlvitDm
, .

DS tDlltlS

do foram cadastrados 113 mil

atendimentos, uma série de ações
básicas começaram a ser desen

volvidas no sentido preventivo à
cárie dental. Estas ações incluem
aaplicaçãode flúorsistêmicoatra
vés da rede de água potável do
Samae, bochechos com flúor nas
69 escolas domunicípio (50mu
nicipais e 19 estaduais), além de

três particulares, aplicação de

flúor em gotas nas escolas não

servidas pela rede do Samae,
escovação diária com pasta
fluoretada.
Acárie,provocadapelaaçãode

bactérias existentesnas bocas das

pessoas semprequeháconsumode
açúcares, pode ser revertida com

alguma facilidade, explica Nídia

deCampos,bastandoparaissoque
se tomemos cuidados necessários.
"No início, a cáriepode serreverti
da apenas com aplicação de flúor
gel, a partir de sinais brancos nos
dentes que caracterizamo começo
de um processo de desmi-

A#--..I° to tá ,_,L_�·',W,f·,'" .;,.i"!.(>.'l;l,.:;.:,:!."L.,"'.'"�" ?,',', r

__unen es esy__o em wuU o m....IC.pW·
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neralização", explica. A parte
educativa também consta do pro
gramaeéconsideradacomo fimda
mental, num trabalho de

conscientização de professores,
pais, merendeiras e as crianças.

Segundo Nídia de Campos,
estas ações levadas a efeito nos

últimos 12 anos fizeram com que
omunicípiodeJaraguádoSul,na
faixaetáriade 6 anos, sejaumdos
que menor fndice de cáries apre
senta: 0,32% contra 1,25% ou

seja, menos 74,40%. Estendido

às creches, o programa visa, com
atendimento odonto-pediátrico,
levar as crianças aos 5 anos com
zero Indícede cáries. No total são
13 creches com 1.300 alunos.

Aíémdos 31 profissionaisenvol
vidos' neste trabalho, "que tam

bém passam por cursos de

conscientização em relação à

odontologia preventiva", diz
Nídia, são6gabinetes nasescolas
de maior porte, 3 em postos de
saúde localizadosnosbairrosBar�

Ia,SantaLuziaeCentro(Reinoldo

Rau), 1 gabinete conveniado no

quartel daPolíciaMilitar, que no
período da tardeatende a popula-

.

ção e funcionários públicos mu
nicipais através do Issem, 1 gabi
neteconveniadocomoSesi,aten
dimento as crianças da Apae, à
Adevieaidéticos e2 gabinetesno
PAM,comtratamentodecanalde

odonto-pe�iatria. Para melhorar

ainda: mais os resultados do pro
grama, segundo Nídia de Cam

pos épreciso investiremrecursos
humanos.

(

,A. PARTIR DE
16 DE SETEMBRO DE 1994 DE (0499) PARA

A THESC - Telecomunicações de Santa Catarina S.A., sempre com o objetivo de
melhorar e ampliar os serviços telefônicos no Estado,está comunicando a alteração do
Código de Discagem Direta à Distância - DDD, da região de CONCÓRDIA e XANXERÊ.
A partir de 16 de setembro próximo, para efetuar as suas ligações para estas cidades,

substitua o Código Atual (0499) pelo novo Código DDD (0494).
Esta alteração é o primeiro passo para tornar as ligações na região ainda mais ágeis e

eficientes. Futuramente, a TElESC introduzirá em Santa Catarina a estrutura de

numeração � 7 algarismos, como existe nas grandes capitais e outras regiões de país,
permitindo a padronização e ampliação do número de terminais e a introdução de

novos serviços. O novo Código ÓOD é uma conquista importante para uma das regiões
mais desenvolvidas do Estado.

ATENÇÃO:
Para sua comodidade, a TElESC manterá, a partir do dia 16 de setembro, um serviço

de interceptação de chamadas para orientação dos usuários de outras regiões
(incluindo o DDe - Discagem Direta a Cobrar). por um período de noventa dias.

C6DIC3C>
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ROTARY

Sere distribuiu livros e CuradordaFundaçãoRotá1Úl
• faz visiÚl a Santa Catarina

equipamentospara escolas FWriaDópoIls-ProooIen1ede uhasacíma.Curadordafundação
'l' Curitíbaacidade deFlorianõpolís Rotária.

teveahonradereceberavisitade A sua honrosa visita foi
um integrante (são 13 ao todo) do prestigiada por integrantes dos
Conselho Curador da Fundação RotaryOubsFiorianópolis, "Les
Rotária, na pessoa de Glenn te" e "Trindade", sendo asuafala
Estees e sua esposa, acompanha- muito aplaudida pela mensagem
dodoex-rotarianodoRotaryClub que ela encerrava.

Florianópolis - Leste, hoje inte- Além de um pequeno passeio
grando o R. C. Curitiba-Portão, pela Ilha de Santa Catarina, visi
Sérgio Levy e esposa, elemesmo tou também a Creche Seara dos

possuindo unia excelente folhade Pobres,noEstreito, queo impres
serviços prestados não só como -sionou muito, com muita tomada
governador do Distrito 464 (hoje de fotos.
4730), no período 1982/83, como O flagrante abaixo, feita na

assistente e membro de diversas Associação Catarinense deEnge
comíssõesde.Rotary International, nheiros, ao lado do Palácio do

especialmenteaGroupDiscussion Governo, mostra o momento em

Leader (1986/87 da International quefalavaorotarianoSergioLevy,
Assembly,RevistaRotariaAdviser o atual Curador da Fundação
(Brasil) (85/86 & 86/87), Rotary Rotária,GlennEstees,opresiden
IdeaCommitte(88/89)ePreserve te do RC do "Leste", Ruy
Planet Earth Task Fórce, for Caravetta, a esposa de Sergio e a

Sacama (1992/93). esposa de Glenn. Em cada ponta
Glenn Estees pertence ao RC damesa principal, no início o ex

de Birmingham, Alabama, USA, governadorRemado Fischer e na
éex-vicepresidentedeRotaryln- outra ponta, a ex-governadora
ternacional e, como dissemos li- GenovênciaMattosNeto.(E.V.S.)

• � i �.. ".,.. l' .
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ENSINO

Lvros e' equipamentos
doados pela secretaria esta

dual de Educação foram en

tregues a diretores da rede es
tadual, vinculados à 19a Sere,
naquinta-feira última. Foram
distri-
buídos
13 be- IDIOm 1.500

estão à disposição nas esco

las, sendo que os três primei
ros colocados de cada moda
lidade receberão medalhas.

para crianças com defici
ência visual, num total de
200, incluídas as respecti
vas consultas.

Jogos
Já no pr6ximo dia 23, em

dependências do Beira Rio
Clube de Campo, a partir das
8:30 horas acontecerá a fase

Segundo a professora
Isaurada Luz Silveira, agente
regional de Educação, no ano
passado quando da realização
dos I Jogos do Professor, em
Joinville, a região da 1� Sere

conseguiu excelente partici
pação que, espera-se, seja
repetida neste ano. Mas, para
que isso seja conseguido, se
gundo a professora Isaura, é
necessário que haja uma efe
tiva participação dos profes-

bedou- vDlllmssds classificat6ria, a nível de re

gião, dos II Jogos do Profes
sor, com disputas em trêsmo
dalidades: voleibol, domin6 e

canastra Os classificados, que
representarão a 198 Sere, dis
putarão a fase estadual na ci
dade de Criciúma. As fichas

ros, 3

refrige
radores,
8 venti-

li/SIO/1l1O
ill/oll/il

ladores
de teto e 1.500 volumes sobre
literatura infantil. Também
foram distribuídos 6culos de inscrição para os jogos já sores.

II
-

SERViÇO PÚBLICO fEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CAMPUS UNIVERSITÁRIO - TRINDADE - CAIXA POSTAL 476
CEP: 88040-970 - FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA

TEL.: (0482) - 33-1000 - TELEX: 0482 240

ALTERAÇOE,S g ANOTAÇOê§·SOBRE O CONCQ�'Q
,

. VESTIBULAR - UFSC/95

1. Total de vagas - 3.258 para 56 cursos

2. Cidades onde se realizará o Vestibular: FLORIANÓPOLIS, BLUMENAU,
JOINVILLE, _çRICIÚMA, LAGES, CHAPECÓ, MAFRA, VIDEIRA, SÃO MIGUEL
D'OE�TE -E JOAÇABA

3. Ter 01(um) acerto em cada disciplina

4. Ter6 (seis) acertos em Lingua Portuguesa e Literatura Brasileira ou nota 6 (seis)
na RedaçãO. Portanto, a REDAÇAO NAO J: ELlMIN,ATÓRIA.
5. Não será atribufdo peso diferenciado às disciplinas.

Nas disciplinas de biologia, Qufmica Ffsica, Matemática, História, Geografia e

Desenho houve um acréscimo de 03 (três) questões e na disciplina de Língua
Estrangeira houve um acréscimo de 06 (seis) questões.

7. Todas as provas terão quatro horas para sua realização, ou seja, das 08:00 às
12:00 horas --

LEMBRETE IMPORTANTE: O candidato deverá estar no seu local de prova
às 07:30 horas.

8. Manteve-se a Prova de Desenho para o Vestibular-UFSC/95, de caráter
classificatório, para os Cursos de : Agronomia, Arquitetura e Urbanismo,
todas as engenharias e Matemática.

foi designado um Grupo de Estudo que deverá, até dezembro de 1994,
apresentar uma proposta para manutençAo ou ellminaçAo da Prova:de. . , ,

desenho, para-o vestibular de 1996. '�_. :"','c .

I- _._ - - -- _.
-

-- -- --_._--_. I
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LIXO

Coletaseletivaalcança os
seus objetivos nas escolas

O programa de coleta de lixo 5.958 quilosde fetro,4.131 quilos
seletivo, desenvolvido pela secre- de vidro, 1.820 quilos deplástico e.
taríadeAgriculturadaprefeiturade 3.520 quilos de papel, entre 43

Jaraguádo Sul continua alcançan- escolas e creches do município. O
.

do bons resultados. Números di- resultado fmanceiro apurado com
vulgadosontempeíosecretäríolngo avenda destesmateriais foi deR$
RoblIrostram que, duranteo mês 961,84 que, agora, serão rateados

.

�,àgd�tddiUirto,forarn�Jitàd�s' � .' élltte QS estabelecimentos, partici-
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OBRAS

Obras devem ser concluídas em três meses

Dentro de 90 dias deverão estar
concluídas as obras de asfaltamento da
rodovia João Lúcio Costa (SC-416) acesso
de Jaraguâ para o município de Schroeder.
São cerca de seis quilômetros de asfalto
totalmente novo, já que apista antiga não
apresentava mais condições de tráfego 9-

seguro. A obra foi autorizada oficialmente
do dia 10 de abril última pelo então governa-

Vestibular tem

bancosdefinidos \
. .,.,

para a InscrlÇao
Orecolhimento da taxade ins

criçãoaoConcurso Vestibular95
da UFSC, está sendo feito em

Floríanõpolísexclusivamentenas
agências do Banco do Brasil na

agência Trindade, rua Delfino

Conti, semnúmero;CampusUni
versitário;enopostodeserviçodo
Terminal RitaMaria.

Em Blumenau, sömente na

agência Blumenau, rua 15 de

Novembro, 1305, e agênciaBair
ro da Velha, rua João Pessoa,
1609, Na cidade de Joinvílle; as

inscrições devem ser feitas na

agência Joinville, rua Luiz

Niemeyer, 54, e agência Distrito
Industrial, rua Dr. João Colin,
2769.

OpresidentedaComissãoPer
manente doVestibular daUFSC -

Coperve -, professor Ivo

Zimmermann, esclareceuquenes
tas três cidades não existem ou

tros postos de inscrição, e, que.
portanto os interessados devemse

dor Vilson Kleinübing, com prazo de conclu
são de oito meses. Segundo levantamentos

feitos à época pelo DER, a rodovia compor
tava apassagem diária de 1.944 veículos. Os
investimentos iniciais eram de US$ 844 mil.
O asfalto, usinado a quente, apresenta.
camadas que variam de quatro a dez centí

metros, num projeto financiado pelo Banco
Mundial.

DEP. FEDERAL
1414

Roberto

Secretariafazcampanhad
vacinação junto as escola

RAIVA

Em todas as escolas do municí

pio a secretaria de Agricultura da

prefeitura de Jaraguá do Sul reali
zará, entre os dias 19 e 23, uma
campanhade vacinaçãoanti-rábica
canina. A vacina égratuita, existin
do um estoque de setemil doses e

seráaplicadanumtrabalhoconjun
to com aCidasc e secretariamuni

cipal de Saúde. Por outro lado, a
distribuição de sementes de arroz

irrigado aos agricultores é outro

programa que vem apresentando
resultados satisfatórios.

Acabamdeserentregues 1.3QO
sacos de sementes (cerca de 70

toneladas), dentro do programa
troca-troca, instituído pela atual

administração domunicípio.Pelo
sistema, o produtor devolve dois
sacos deproduto colhido por saco

> VOCE PODE ATINGIR 20 SALÁRIOS OU ATÉ MAIS SENDO
REPRESENTANTE DE A CAPITAL DA PRATA, SEJA INDEPEN
DENTE GANHANDO MUITO DINHEIRO.
> NÃO PRECISA PRÀTICANEM INVESTIMENTO, ENSINAMOS O

SERViÇO PARA AMBOS OS SEXOS E FORNECEMOS EM CON

SIGNAÇÃO OMOSTRUÁRIO COMPLETO COM 35 L1NDfSSIMAS
PEÇAS FOLHEADASAOURO 18 KL. COMGARANTIA DE FÁBRI
CA.
>NÃO EXIGIMOS EXCLUSIVIDADEOU TEMPO INTEGRAL, SER
ViÇO SIMPLES E FÁCIL.

é-aumentar a produtividade. sen
do que o arroz é destinado
creches e merenda escolar. P

os dias 21 e 22 próximo, dentr
das comemorações da Semana

.

Árvore, escolasmultisseriadas
área rural participarão de pale
tras no Parque Malwee, a carg
da Polícia Ambiental. As pales
tras incluem a exibição de víde :
e representação teatral sobre

.'

meio ambiente e trânsito.
Além disso, haverá distribui

ção de material educativo, brin
.

e mudas de árvores, painéis de roo:
tografia e pintura com guache. O
objetivo é desenvolver atividades,
de educação ambiental para pro«
mover a preservação do rreío am-'

biente.

,

20 SALARIOS MENSAIS

INFORMAÇÃO GRATUíTA
ENVIE ESTE ANÚNCIO PARA: A CAPITAL DA PRATA LTDA.
CAIXA POSTAL 250 - CEP 15001-970-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
- SP OU LIGUE (0172) 33-6251

r-.4Q5:' 2}j) c».
CY'/. {(a l-i/alda �rY.a/a �zjda.

ISAPI
Consultores
Associados

PRESTADORES DESERViÇOS EMCONSULTORIAEASSESSO
RIAEMPRESARIALESTARÃOPROMOVENDOPALESTRANODIA
19/09l94ÀS,19:00HSNAASSOCIAÇÃOCoMERCIAL E INDUSTRI
AL DE JARAGUÁ DO SUL À AV. GETÚLIO VARGAS, 621 FONE
(0473) 71-1 044SOB.REOTEMA: REENGENHARIAEPRODUTIVI
DADE - A REALIDADE BRASILEIRA COM OS PALESTRANTES

"

NELSON CORREA E SEBASTIÃO AUGUSTO PEROSSI, ONDE
MARCARÁO INíCIO DASATIVIDADESDAS CONSULTORIAS EM
JARAGUÁOO SUL E REGIÃO.

SUPORTE E SAP CONSULTORES
R. ChibataMlyakoshl, 183-

Morumbl-SP

$
SUPORTE

Consultoria e Asseuoria Empresarial

Av. Júlio de Mesquita, 109-
sobre loja - Campinas - SP

Fone: (011) 842-4477
Fax: (011) 843-8670

DEP. ESTADUAL
.14144

CÉZAR CIM
..

, r
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PÁRA-BRISAS
P<:ro-brÍ\ns (! viJ,.():\,
no"o� (� 1I,(ldO, p<1f'U

<Julo,nóveis.

I ·,n Nt.?P(?lJ l�(JH10S oo

I()(J�- Jo (_(Jmpo I �tl'ell'o.

MilleELX 50x203,16
GoICL1.6 50x264,27
Corsa GL 1.4 50x278,92
Uno CS 1.5 ie 50 x 298,95
Tipo 1.6 ie ..........•.•50x 365,06
Tipo 2.0 ••......•...•...50x483,16
Obs.: Vocêpaga a 14

parcela quando puder!

••••

�..�
,

".Regata�
AdministrKOI' de Cons6rcios S. C. Ud•.

Você pode ter seu
carro Okm através (lo
consórcio REGATA
ESCOLHA JÁ O SEU!!!

UGUEJA
Fone 71-2999
Sem taxa de inscrição
Assembléia em Jaraguá do Sul

-

fone' (0471) 71.1117 Aua Joio ..

'icoUi. n° 1 04
• J.rGguQ do Sul - SC

Creci 0914 - J

rua FranciscoE-15x36)
Hruscka (Jaraguá Esquerdo)

Rua 29 de Outubro (centro)
*Apartamento Ed. Barão do

Rio Branco com 144m2 (suí-semana

te mais dois dormitórios)
540m2,

Estes e muitos outros
bons imóveis para

* Casa de alvenaria

180m2, terreno com 435m2• * Terreno

VILA NOVA -

Casa em alvenaria, ,

próximaaoSENAI,
cl aproximadamen
te 110m2, terrenocl
450m2 R$
45.000,00

FIGUEIRA - Ter
reno comercial (es
quina) cl frente de

29,5 metros para a

rua José Teodoro
Ribeiro - Preço: R$
12.000,00 �

A /� t'� � � A

nodeesquina,narua
Thomas Francisco
de Góes, cl 400Jn2,
edificado c/ casa

mista -
-_ R$

30.000,00

.

...... ..,. " ...... '" . -�, .

FIGUEIRA -Casade
alvenaria, cl 100m',
edificada, em terreno

de esquina, cl

379,50m', localizada
noLoteamentoBnms-

com 579m2, de es

quina com rua José
Teodoro Ribeiro,
fazendo frente para
a referida rua em

31,5 metros

VILA NOVA - Ed. Vila Novai
Próximo ao Fórum - Apto. 3 quartos
cozinha cl móveis Berlim, demais
dependências e garagem - Preço:
entrada R$ 16.500,00 e assumir •

financiamento na CEPo

LALAU - Terreno cl frente p/ rua Bernardo
Dornbusch em 17 metros, c/542m2 edificado
com casa em alvenaria cl 200m2. Preço: R$
55.000,00 (aceita-se carro ou imóvel como

parte do pagamento).

JOINVILLE CEN

TRO-Apto . .III202m'
Bd. Presidente, frente
ao Colégio SantosAn
jos - Ao lado da Cate
dral (possibilidade de
troca com im6vel em

Jaraguá)

FIGUEIRA·Torrenode
esquina, cl aproximada
mente 579,OOm' com
31,50 de fieote para � rua'
José Teodoro Ribeiro,
pr6xlmo a auteoa da rä

dio-PleçoR$16.000,OO•.
Aceita�seCll1'ocomopar�
te de pagamento.

renodeesquina, sito
próximo aFERJ, na
rua Erwino

Menegotti, claprox.
600m2• R$Il.OOO

VILA LALAUlPRóx.
MARISOL • Casaem alC
veDaria cl 250m', 5 qtos,
demais dep. toda murada
clcercaemalumfnlo-Rua
GermanoMarquardt. 170
- RS 45.000 . (Em coodi·

ções)

RUA JOINVILLI!I
ADÉLlA FISCHER -

Apto. cl aprox. 22O,OOm',
mais garagem, ao lado da
Recreativa Marisol, em

cima da "Walter Veícu·
los·. Preço: R$ 50.000.00

VIEIRAS - Rua 601

(JaraKllãlScbroeder), ter-
"'no de 540Jp2 esquina
com rua 470, edificado
com pré4io em alveoaria

(2 pavimentos), cl3 salas
comerciais e 3 apios. R$

144.000,00

Excelente terreno,
próximo a Weg I,
em frente ao Colé-

1153· Exceleote casaem
alveoariacl36Om'emter
",noel 1.6OOm' contendo
2 suites. 2 quartos, 3 salas
e demais de!!. Preço R$
180.000,00 (em oood.)

CENTRO - Apto. no Ed.
Hass - Av. Mal. Deodoro, cl 3
quartos. Preço: R$ 32.000,00.

VILA LALAU -

Lotes com 375nt1-

aoladodaWegll -

R$ 8.500,00

em alvenaria, toda
murada,próximaao
Rei dos Botões - R$
20.000,00

Lotes 14 x 25. Pre

ço: a vista - R$
4.500 ou e� condi

ções a combinar.

,

tes c/350m2, próxi
mo Colégio
HolandoGonça1ves
no Lot. Waldemar
Schmitz

CENTRO - Sala comercial térrea,
situada na convergência das ruas

Guilherme Hering, cl Jorge Lacerda,
ao lado da Imobiliária Iracema,

contendo 50m2• Preço R$ 22.000,00

y �. ,.{
'4 ... t. � It

'"l. _" �

f •.It �

CENTRO - Frente pl 2
ruas: JoséEmmeodoerfer
e José Menegotti,letreoo
cl aprox. 1.20Om',
edificadocom casaemal
veoaria com 145� - Pre

ço:R$ 90.000. (llstuda-se

do calçamento da
rua Roberto

- Ziemann cl 800m2-

R$6.500

.., '" I" t •

" -.. � I, "" � a. �.'

CENTRO· 'Rua José
Emmendoerfer·Excelen·
te lote cl451Jm2(15 x 30),
pr6ximoaoAtelierdalnd.
de Quadros 3 América. -

Preço: RSIO.OOO,OO

, I r ': � � '" .. t .. __ ",. ..,_
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VARIG
Fone/Fax

(0473) 71-G091

o t\UnDO TODO fVOLUIU

PORQUt flS
(ORTlnflS�nflO?

A DUALE Cortinas está lançando
em Jaraguá do Sul um sistema,
inédito no Brasil, de colocação de F

cortinas. Fácil, rápido, simples e

econômico. Você pode criar o
desenho e escolher o tecido, as
cores e às combinações com um

grande número de opções Venha
conhecer este novo sistema, veja o

grande número de acessórios e

pare de sonhar com lindas cortinas.

--Agora é fácil e econômico.

Cortinas

ftLf
Acessórios

Rua 25 deJulho, 1430
Fone(0474) 71-7332
Jaraguá do SUL - SC

,....
't 'I

" �. ,'. 't �
-"1i "l) , :<t

,liJi!lãiFIiEI
VENDE-SE

Máquina fotográfica profissi
onal Nikon, com lente 35-
75mm. ValorR$ 800,00. Tra
tar com Gilmar na portaria da
Marisol - 2° turno

MOCORTE
Comunica que vão estar aber

tas asmatrículas para curso de
corte e costura emodelismono
CentrodeAtividadesdoSesi, a
partir do dia 26/09/94. Maio
res informações pelo fone 71-
0899 (Sesi), 72-3661 e71-0887

VENDE-SE OU TROCO
Equipamentos para montar

lanchonete. 1 feezer horizon

tal, 1 geladeira, 1 chapa para
fazer lanche, 1 estufaparapas
téis etc., 17 caixas de cerveja, 8
caixas de refrigerante, 44 li
tros de refrigerante, 30 bati

das, 3 jogos de mesa de már

more, 3 jogos demesa de ma
deira, 1 baleíro, copos etc.

ValorR$ 2000 (vendo em par
tes).Contatopelo fone72-2151

VENDE-SE
Toca fita Roadstar, 240 wts,

equalizador gráfico, 5 bandas,
24 memórias com controle re
moto. Totalmentedigital. Tra
tar fone 71-8464 cl Alirio

VENÂNCIO DA So.VA ··PORTO, 353
-.JlRAGUÁ. SUL • SANTA caTARINA

1··",········'X·,·
Y

RIO-SUL
Fon�lFax

(0473) 71-G091

&érgio's
Cab 1·

. =l Unissexteeifeiros
Cortes - Permanentes - Manicure - Penteados

Tinturas - Cremes - Maquilagem
Atendendo de Segunda a Sexta-feira das 13:30 às 20:00hs
Rua Athanásio Rosa n2363

Atendendo comFundos Comercial Varandão
Guaramirim - SC

hora m.rcad.

LIGUE
7Z-3363

É INTEIRAMENTE
GRÁTIS

SUPRIMENTOS PARA

INFORMÁTICA, MÓVEIS
DE MADEIRA, AÇO E

ESTOFADOS, MÁQUI
NAS DE ESCREVER E

CALCULAR, RELÓGIO'S
..DE PONTO E VIGIA,
TODA LINHA DE
ACESSÓRIOS PARA

ESCRITÓRIO
E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA.

FONEJFAX
(0473)72-1492

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.- -'. -.' • �,''''." .'_. , "".•....,.JÇ.+- J
•. 4 I • .I. t-t __ ' to ........ to -. I
•

JáragUá do Sul, 14 de setembro de 1994 POlfCIA 1 ...-'11-*.........._ ......... "1 .......---... •.,... ... --- ,

'XôitRÊiôiiôpövö-15
....." -�

........ ""

It. • •••
I • • • 1 •

IMPRUDÊNCIA

Policiaprendehomem Seisacidentes registrados no
tentando roubarmoto

Id BR 280Guaramirim-Apoliciapren- timdeOcorrencia).I>epoisdeser lna e semana na -

deu na noite de sábado passado, peneguido pelo dono, Maia lar-
um homem que diz chamar-se gouamotoefugiuparaummato
João daMaiaFilho, 28, residente ao lado da igreja Policiais que
naruaTamoio em Joinville, bair- passavamnahoradaperseguição
ro Copacabana conseguiram prende-lo minutos

Segundo a policia, Maia ten- mais tarde. atendeudesdesexta-feirapassada
tou roubar a motocicleta Honda Falsidade até esta segunda-feira. �is ací-

Maia já têm passagem pela ' :Utes, sendo um com vítima fa-

comarcadeJoinvilletambémpor '.

furto de
.

1 A If'
Ola 9, por volta das 21h30 nomotocic eta. po cia 71 da B 280

__..t: I' dadoíd
. km R-, o Mercedes

ilUcwtaquee etena 1 entí- Ben z

dade falsae, queseu nome verda- p I a c as
deiropossaserMarcosdeOlivei- BS-5464 at/is/tl
ra ou Marcos da Silveira de Jara

guä do
Sul con-

FLA<3RA

Guaramirim - O posto da
PoliciaRodoviáriadeGuaramirim

Turuna 125 que estavano estaci
onamento do banco Bamerindus.

Depoisdecaminharalgunsmetros
empurrando a motocicleta. não
conseguiu fazer ligaçãodireta. foi
flagradopeloproprietáriodames
ma (nome não constava no Bole- nÕD rssisls

DlsrilllUIDSduzido

P o r S IIID11'S
Valcioni
Roberto

\

de Souza. 32, atropelou o ciclista
WernerPiske,48, que foiencamí
nhadoaopconto socorrodohospi
tal São José, mas não resistiu aos

I ' ferimentos e morreu.

No sábado, no km 1, próximo
aSãoFranciseodoSul.oautomö
vel Logus placas AEF-7416 de
Curitibanos, dirigido por Flávio
José Ramalho colidiu com a

ChevyplacasSF-6589 conduzido
• por Valdecir Cruz de Oliveira.

Neste acidente só houve danos
materiais. Por volta das 13h30

Tráfego intenso na BR-280 é um dos motivos de acidente diários '

ais. Domingo, no km 70, o

ChevetteplacasGN-5510, depois
de atropelar o ciclista Antônio de
Mello, evadiu-se do local. No do
mingotambémnokm41,oKadett
placas EY=3911 dirigido' por
Rosane Brietzig, atropelou
Manoel Dalprä de 57 anos. Na

segunda-feira passada. nokm 70,
a moto CG placas AA-210 de

Florianópolis colidiu na traseira
do caminhão de placas 00-6007
deCorupá

deste mesmo dia, no km 60, o
veículo Paratí placas ABC-8196
de Jaraguá do Sul bateu em duas
motocicletas. Claudir Antônio
Walter dirigindo amoto CG 125

placas HW-889 teve ferimentos
gravesefoiencaminhadoaopron
to socorro, enquanto seu

caroneiro, Walderlei Lourenço
não sofreu escoriações. O piloto
da Honda XLX, Adelir José
Walter, envolveu-se no acidente
mas somente com danos materi-

ESTUPRO

Policialé condenado há 75anos deprisão
Jacorítaba, bairro Água Verde, 8° Batalhão de Polícia Militar,
onde era professor de um dos quando iria ser encaminhado à

grupos. delegacia de polícia de Jaraguä
A polícia soube do caso pelas do Sul. Mas na segunda-feira.

denúncias das mães. Os meninos quando os policiais de Jaraguä
queixaram-se de dores e foi.cons- foraní buscar Santos.foram avi
tatado o ato sexual. sados que esre tinha fug�do. Até'

Opolicialestavaaguardandoo " agora a PM não têm nenhuma'

seu pedido de redução à pena. na -; informação do paradeiro do

semana passada. em Joinville no' detento.

Schroeder/Jaraguá do Sul -

Opolicialmilitardo destacamen
to de Schroeder, Saulo Adriano
dosSantos, 24, foicondenadopela
Justiça há 75, anos de prisão. Ele
recorreuaoTribunaldoJúrieteve
sua pena reduzida há 20 anos.

Saldo é acusado de estuprar
aproximadamente oito garotos;
em 1993, no grupo de escoteiroDetento espera remoção à cadeia pública de }oinvüle

I

I
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DECID�O,

Reunião na segunda-feira
, '

define a liberação de Fábio
J araguá doSul- o empre-

. sário Ângelo Margutte afir
mou que irá marcar uma reu

nião com a diretoria do
Juventus e a família do meia

F á b i o
Braun na

próxima
segunda
f e i r a

( 1 9 ) ,

para de
finir a

compra
do passe do jogador. De acordo
com Margutte, aproposta feitaao
clube que o pagamento da libera
ção do meia seria de R$ 10mil à
vista e duas parcelas de R$ 5mil,

.

foi aceita, "ComR$10milàvista
iremos dar a liberação do alteta",
comenta Aristides Panstein, pre
sidente do clube.

Margutte desmente a coloca

ção do diretor de futebol do clube,
AlcU:Pradi, quando disse arepor
tagem do CP, que ele (Margutte)
não teria pago sàlärio ao jogador
quando esteve em Miami. "Os

VO/DrSerD �

pogD dspDis '

do reullióD,
disse Ange/o

Jaime de Borba/CP

Fábio (E) treina no clube, na expectativa de voltar aos EUA

Terceira fase - chave E

Eauil;)8 PG J V E D GP GC SG

1° Inter 4 3 1 2 O 4 3 1
2° Tubarão 3 3 1 O 2 5 5 O
3° Juventus 3. 3 1 1 1 3 4 -1
4° Chapecoense 2 3 1 O 2 3 -3 O

I'
Os critérios de desempate são: 1°) número de vitórias,
r) saldo de gols, 3°) gols a favor e 4°) confronto direto

salários foram acertados com a

família do jogador aqui no Bra

sil", afirma o empresário, que

embarca hoje levando mais qua
tro jogadores de Santa Catarina
para os Estados Unidos.

--

-----�._----------------
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A. LJAutomot_or

I Jàragúá elo�'!l.'14 de setembro de 1994

Balneário Camboriú.;.Repre-
-

sentando o estado de Santa

Catarina, dez enxadristas de

JaraguádoSul conquistarambons
resultados no campeonato Brasi
leiro deXadrez.queaconteceuno
final de semana passado em Bal
neário Camboriü. Na classifica

ção final,SantaCatarina ficouem
primeiro com 65 pontos, em se

gundo Paranácom 32 pontos, ter-

segundo ficou Prudentópolis e na
última colocação São Ludgero.
No masculino, a AD] venceu

Joinvílle e Florianópolis ambas

por3setsaO,ficandocomatítulo,
com Floripa em segundo e

Joinville em terceiro.
Mesmo semcontarcomEloiza

e Danúbia, que estão treinando

para para o mundial juvenil, a
equipe de Jaraguä do Sul adulta,
estrelou vencendo o ADIEEI

Florianópolis por 3 sets a O com

parciais de 15/12, 15/9 e 17/15.
Desde ontem ànoite, quando en-
frentaram Joiriville, as,

jaraguaensesdisputamasegunda
rodada em Blumenau, que têm
.couânuídade hoje, quando as

menínàs da ADJ enfrentam a

Bluvôlei, amanhã quando jogam
em Brusque contra a Colcei e a
sexta-feira(16) pegam aADIEE/

Florianópolis.

GARANTIDO

Equipe Penske-llmor conquista pela nona vez titulo na categoria

Unser lt: éo campeão/94
porantecipaçãodalndy

WisconsinlEstados Unidos -

Faltando duas provas para o final
da temporada de Fórmula Indy, o
norte-americano Al Unser Jr., da
equipe Penske-Ilmor, chegou em
segundo nas 200 milhas de
Wisconsin (EUA), o que bastou

para abrir uma vantagem de 60

pontos sobre o segundo colocado,
o brasileiro Emerson Fittipaldi, e
se sagrou campeãoda temporada/
94.

Unser soma agora 209 pontos

XADREZ

contra os 149 de Fittipaldi, seu
companheiro de equipe, que po
derá marcar 44 pontos nas duas li;;
corridas que restam. A prova de

domingopassado foi vencidapelo
canadense Jacques Villeneuve

(Reynard-Ford), filho de Gilles

Villeneuve,o lendário piloto que
venceu pelaprimeira vez um GP
de Fórmula Indy. Emerson che

gou em terceiro.
_

OtítulodeUnserJr.éosegun
do de sua carreira na Indy.

VÔLEI SantaCatarina venceno
Finalde semana vitoriosoparaTS campeonato Brasileiro

Jaraguá do Sul - As equipes
devôleideJaraguádoSultiveram
excelentes resultados em duas

competições neste final de sema
naquepassou. Na 1"CopaDarpe,
realizado no ginásio da 'AABB,
no feminino,aADJsapecou 3 sets
a 1 contra São Ludgere e 3 sets a

OcontraPrudent6polis, sagrando
se campeã invicta do torneiocom
quatro pontos, duas vitórias, seis
sets a favor e um contra. Em

ceiro São Paulo com 18 pontos,
em quarto ficaram Piauí e Ama
zonas 'com 8,$ pontos, em sexto

Pará com 7 pontos e em sétimo
Maranhão com 6,5 pontos.

Além de Jaraguá do Sul, que
levou dez enxadristas e conquis
tou 22pontos,Blumenau também
teve roa ablação. Fez 22 pontos,
mas-com dezesseis atletas repre
sentando a cidade.

MAU CHEIRO... SANEBOX veda o mau cheiro, impede a saída de insetos e pequenos
animais do esgoto e garante total segurança centra inundações.
SANEBOX é' a solução para o saneamento urbano. Encontram-se
disponíveis em vários tamanhos os, produtos SANEBOX com pronta
entrega direto da fábrica.
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MANSKE LTDA.

"'" RUA JOINVILLÉ, 1.532 - FONEIFAX 72-1185 - JARAGUÃ DO SUL - SC
E· COISA DO' I"lÁ'SSADO'" _.
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