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ELEiÇÕES

Diferentes resultados
de quatro institutos de pes
quisas dão uma nova faceta
às eleições do segundo
turno para o governo do
Estado em Santa Catarina.

I

Cadernetas depou-
pança com aniversá
rio hoje, 26, terão um

rendimento de
3,1258%.

Aberturaontem CR$ 2.750,00 = R$ 1,00
.c ' v - Ministro Ciro Gomes

Com.R$ 0,8510 R$ 0,8530 disse que estudapropos-
Tur.RS 0,83 R$ 0,87 ,ta de embargopara
Regional ontem revenda de automóveis '

Par.R$ 0,85 R$ 0,87 peloprazo de 12 meses

Novembro- CR$ 15.021,00
Dezembro- CR$ 18.759,00
Janeiro- CR$ 32.882,00
Fevereiro- CR$ 42.829,00 Dalmar

't

Mais do que nunca, Paulo \

Afonso Vieira (PMDB) e

ÂngelaAmin (PPR) correm
atrás de apoios que possam
garantir uma vitória em 15
de novembro. Página 3 Â"geIaAmu. liderallSpesqllisas

Frei�g adere à Jaraguá pronta
candidatura de para fazer boa
Paulo A.!Vieira figura nos Iasc

��..
Página 3 Página 12

CICLOVIA

Prefeitura· implanta novo
.

trecho na Epitácio Pessoa
onfecções Sueli
-Vestindo Geraç6es

Av.M.�haIDeodoro, lOR5
Po e,(0473) 71·3311 "J....Stá do Sul- SC

Falta pouco para que mais da rua Epitácio Pessoa. Única
um trecho de ciclovia seja dúvida équaato aproibição ou
liberado para os ciclistas em não de estacionamento de

Jaraguá do,Sul, agora ao longo carros. Página 4Depois dIIS floreiras serão colocados os taxões divisórios
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CORREIO DO POVO - 2 Jaraguá do Sul, 26 de outubro de 1994

EDITORIAL

Questão de inteligência
Emboraaindaclaudicante; se levarmos

em conta o potencial da cidade, ações em

parceria ente poder público, empresas e

organismos privados começam a surtir bons
resultados em Jaraguá do Sul. São projetos
que, levados pelos caminhos normais da
burocracia brasileira com certeza ainda não
estariam implantados e, muito menos,

servindo aos interesses da comunidade. São

creches, áreas de lazer, pavimentação de
ruas e, agora, também propostas na área de
habitação.
Ainda é pouco, pode-se dizercom toda a

certeza. Mas isso deve-se ao pouco
engajamento, queremos crer que .

temporários. de alguns segmentos não acos
tumados a visualizar efeitos produtivos que

não em obras de impacto. Devagar, porém,
nota-se mudanças de mentalidade funda
mentais em favor do bem estar coletivo, o
que é digno de aplausos porque, finalmente,
deixamos de ser proprietários do que não é
s6 nosso, e sim de todos.
Bom seria que na política as coisas também

passassemafuncionarassim. Afmal, temos três
deputadosestaduaiseleitos, além deum federal

. com bases eleitorais sedimentadas em Jaraguá,
incluindo aí outros já comprometidos com o

município. Que permaneçam as diferenças
partidárias, isso é salutar,mas que prevaleçam
os interesses comuns pelo bem de todos. Poli

ticamente, todos ganham.Eacidade, comoum
todo, também. Força temos, agora basta

.

-associä-Ia à inteligência

opesadelo da Previdência
o. deputado Reinhold

Stephanes (PFL-PR) seintegrou à
equipe dodeputadoNelson Jobim
(PMDB-RS) trabalhanaprepara
ção das emendas que Fernando

HenriqueCardosopretendeanun
ciar à Nação, em janeiro.
Rein-

h o I d

Stepha
nes, ex

ministro
daPrevi
d ên c i a

I

Social,

NúmBfDsdo
PlSvidilltio
SiDdll

•

OffBplOf
apontou
41 aspectos da legislação em vi

gor que podem sermudados pelo
Congresso ainda este ano, alivi
ando assim o caixa da Previdên

cíaacurtoprazo.Bleexplicouque
asalteraçõesnecessáriasnaCons
tituição só trarão resultados
contábeisno ano 2.000, devidoao
princípio dos direitos adquiridos.
FernandoHenrique recebeu tam
bém os números da Previdência

para este ano fornecidos pelomi
nistro'Sérgjo Cutollo, capazes de
tirar o sono de qualquerpresiden
te. o. quadrodo setor em 1994éo

seguinte:
- Dos lJS$ 24,5 bilhões que a

Previdência dispõe para este ano,
apenas 7% sereferemacontríbuí

ções a terceiros. Os outros US$
22,7 bilhões são para os benefíci
os. o. total que a Previdência tem
que pagar este ano na rubrica
"benetícíos" estáestimadoem l,JS$
23,2 bilhões;

- Cerca de 15 milhões de
beneficiários da Previdência, que
representam 80% do total, rece
bem um salário mínimo. Portan

to, cada dólar de acréscimo no

salário mínimo significa um au

mentodeUS$12milhõespormês
na folha de pagamento do setor.

- Dos contemplados na área

rural, 95% nunca contribuíram

para a Previdência;
- Dos65milhões debrasileiros

que estãonomercado de trabatho,

37milhões têm direito à cobertu
ra legal da Previdência;

- Em 1970, um aposentado era
sustentado por 4,2 contribuintes.
Agoraestarelaçãoéde2,2contri
buintes para cada apósentadoria;

- As despesas com inativos e

pensionistas daPrevídêncíacom
põem 40% das verbas da União;

- Em pouco tempo, a folha de
inativos vai superar a de ativos.

Por isso, qualquerprojetopara
o setor deverá definirmuito bem
o que o governo pretende ofere
cer à sociedade, quanto vai cus
tar e quem pagará. o. setor de

Saúde, segundo o deputado
Reinhold Stephanes, também

precisa passar por umaprofun
da reestruturação. o. Sistema
Único de Saúde (SUS) é conside
rado uma boa solução para a

descentralização de setor, mas,
além de ter sidomal implantado,
o sistema é considerado mal
administrado. (Agência Planal

to).
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Reminiscências
A Revolução de 30 em laraguá (3)

É ainda do empresário Alfonso
'Buhrafeto quemostraumaseqäên-

. ciadeacontecimentosnaRevolução .

de I930em Jaraguá,datadode 26de
outubro emostraumgrupo de solda
dos gaúchos revolucionários.

O aspecto deles, para os nossos

dias não é nada recomendável, com
uniformes que não lembram bem
uma unidade militar, alguns com

roupas civis ou parcialmente unifor
mizados, barba por fazer os cabelos
longos como nos nossos dias.
A edificação é da Comunidade

Evangélica Luterana de Jaraguá,
construída em duas etapas, uma em
1920,quando serviu deescolaepara
os cultos dominicais. Em crescendo

acomunidadereligiosa, em 1926 foi
construída a segunda parte, ainda
hoje existente e, em perspectiva de
vir a ser conservada integralmente
ou substituída por uma nova

:

edificação, de vários pisos,� estíle
moderno e funcional, segundo
projeto arquitetônico, e planta em

exposição para conhecimento dos
fiéis.

No ano de 1976, o local serviu

para exposição histórica do Cente
nário de Jaraguá do Sul, muito
visitado na ocasião.

Mas a fotografia mostra uma
outra fase: o acampamento das for

ças revolucionárias, em grande nú

mero,que não tinhamondeacantonar

atropaNaoportunidadedeviampre
parar-se para regressar às suas ori

gens já que a revolução estava viro
riosaElesaparecem semarmas; ape-.
nas um soldado na segundaportado
prédio exibe um fuzil. Civis na pri
meira porta acompanham o movi
mento e populares observam o ma

nejo.
Tamanho erao número de tropas

em Jaraguá, vindas do Rio Grande
do Sul, deCuritiba, PontaGrosa e o
14° Batalhão de Caçadores, de

Florianópolis, que a acomodação e

o disciplinamento entre os vários
.

grupos humanos, obrigando evitar
conflitos, f.icando uma parte
acantonado no páteo da serraria do
ex-IntendenteLeopoldoJanssen,aí
na rua Emílio Carlos Jourdan, na
Comunidade Evangélica Luterana

(foto), na entrada para o Ribeirão

.

Molha (Fábricade gaitas dePiazera
& Cia.) e em acampados. Artur
Müller, cujo centenário de nasci
mento se comemorará pelo Instím,
to Histórico e Geográfico de Santa
Catarina, em 06/Q5/1995, era na

época o intendente de Jaraguä e,
vendê o rumo que tomavaapolítica
(ele era do PRC - Partido Republi
cano Catarinense) renunciava ao

cargo e criavaumagravecrise local
. A AliançaLiberal, deJoinville, !an
çavaacandidaturadeEmílioPiazera,
pài da Adalgisa (Lila) e avô do dr,
Sávio Murillo Piazera de Azevedo,
que os movimentos seguintes con
firmavam, tornando-se ele
intendente. Assim mesmo os

republicanos locais apoiavam uma

candidatura, que recebia a

solidariedade de Wilhelm Walter,
Walter Breithaupt, Artur Müller,
José Emmendoerfer, Emílio Stein,
JacobBuck,ReinoldoRau,Arnoldo
Leonardo Schmitt, Venâncio da
Silva Porto, Victor Rosenberg,
Frederico F. Moeller, Augusto
Mielke,Augusto Fuchs,FritzVogel
e Henrique Kreutzfeldt - estando
aindapresentes,mas não decidindo
- Henrique Piazera, Victor Piazera,
Emílio Piazera, Artur Càrstens,
Alberto Moser e José Lazzaris. !

O CORREIO DO POVO ainda

chegou a anunciar em editorial, que
"amanhãédíadeeleíções (04/10/30,
.ed, 591, ClIPa). A edição n° 592 só
saía no dia primeiro de novembro,
dado o estado derevolução que se

implantara em Jaraguá, proibindo
qualquer tipo de comunicação que
fosse contrário'aomovimento de su

blevação, e o consequente golpe de
estado.

AntonioQuadros-opelado-,ex
funcionáriodaPrefeituraMunicipal, .

lembra de prisões e de adesões ao

movimento. O tabelião José

Pasqualini, de Hansa era preso, por
sergovernista,mas eraliberado pelo
seu compadre Artur Müller, amigo
dos revoltosos graduados que fre

qüentavam a sua livraria. Os que
aderiam, entre eles, Leopoldo João
GrubbaekobertoGrandberg, segui
am paraOuritibaeonde fosse neces
sário.

Fritz von Jaraguá -10194.
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Retranca
(C.M.)

o "exemplo" deles
Os políticos costumam apelarpara a juventude, nas campanhas
eleitorais. Para mudar, dizem eles. Mas eles não mudam, em
nada. Agora mesmo estão aí agarrados Paulo Afonso Vieira e

Jorge Bornhausen, depois de terem dito, um para o outro, um

monte de desaforos no primeiro turno. Bornhausen com o

cotovelo ardendo pela acachapante derrota. Vieira porque não

tem escrúpulos, certamente. Ambos com um único objetivo: o
poder. Não fosse assim, estariam juntos?

Na frente
Até agora, o candidato Paulo

Afonso Vieira (PMDB) sâ tem

sua eleição garantida mesmo

em Florian6poJis, onde venceu

noprimeiro turno. No interior é
nítida a vantagem de Ângela
Amin, como já ocorreu antes.

Pelo menos é o que mostram os

números das pesquisas sema-

nais.

Dividido
PauloAfonso recebeu apoiofor
mal do prefeito de Joinville,
WittichFreitag.lsso,porém, não
querdizerque opartido dopre
feito, o PFL, respalda o candi
dato do PMDB. Lá o PFLdivi- .

diu-se em três alas: umaafavor .

de Vieira, outra comÂngela e a

terceira que não quer ouvirfa
lar em nenhum dos dois.

Pra conferir
Nessade se agarraremnumpro-

• vável vencedor do segundo tur
no, tem muito deputado de pri
meira viagem que vai quebrar a
cara. Vão perder a oportunida
de de mostrarem trabalho sem

subserviência. Depois, quando
as promessas não forem cum

pridas, vão chorar as pitangas.
Mas é o que merecem.

Brincadeira
Governo de Itamar Franco vai
virar livro. José de Castro
Ferreira, amigo do presidente,
éoautordaobrade 500páginas
onde, diz, vai contar tudo, in
clusive sobre como ele recebeu
o país e as dificuldades para
remontar a máquina governa
mental. Mas, por quê o prâprio
Itamar não revelou isso? E, afi
nal, ele remontou o quê?

Sem chances
DeputadoNelsonMarchezan(RS)
anunciapropostadeextinçãodas
eleições em segundo turno, para
evitar conchavos e barganhas
como de novo ocorre. Eisaíuma
proposta séria. Que, por isso
mesmo, deveráser rejeitadapela
maioriados congressistas. Aqui
lo lá, por tradição, é uma casa de
negâcios. E, como tal...

De novo
Noite de segunda-feira, ao longo
da avenida Procõpio Gomes era
um lixo sâ. Pelojeito, acumulado
do fim de semana. Talvez fosse
bom que a empresa responsável
pela coleta, ao invésde se limitar
a esclarecimentos de gabinetes,
mandasse alguém de confiança
observar a razão de tal desleixo.
Que não é de hoje e nem apenas
naquela via pública.

Óbvio
No Brasil, carros novos têmmer

cado privilegiado em termos de
taxas e impostos. Comida, po
rém, compra quempode. Depois
as "autoridades" dão entrevistas
e estranham tanta violência nos

grandes centros urbanos - e que
já começa a chegarpor.aqui. S6
sabe o que éfome quemjápassou
por isso. E não é o caso deles.

Caradura
Presidente da Câmara de Verea
dores de Florianõpolis, Michel
Curi; disseestar "indignado"com
corte de 64% das verbas do

Legislativo. Pediu R$ IO,4 mi

lhões, mas vai ter so R$ 3,7 mi
lhões. Na verdade, a Câmara da
Capital é uma vergonha. Tem
mais de 280 funcionários, cuja
maioria nem ao serviço vai por
que não há espaço. Isso para
atender 21, vereadores.

Rua Pedro Francisco Klein, 167
Guaramirim • SC

.

Fone/Fax

(0473) 73-0419

PESQUISAS

Os índicesmostramgrande
oscilação entre candidatos

WittichFreitagdáapoioa Vieira

PTorienta o votoparaPauloAfonso

FlOrianÓPOlis - Os núme
ros divulgados nos últimos dez
dias por quatro institutos de pes
quisas sobreapreferênciadoselei
tores neste segundo turno para o

governo do Estado, têm gerado
muitas polêmicas. O Datafo-lha,
um dos
maiores Allge/odo país,
apontou oilldo
um em-

pate téc- levo
nico en-

vOlltogemtrePaulo
Afonso
Vieira (PMDB) e Ângela Amin

(PPR).em45%, na semanapassa-

DEFINIDO

Joinville - Depois de urna fria
recepção à candidata do PPR,
Ângela Amin, o prefeito de

Joinville, Wittich Freitag, anun
ciouoficialmenteseuapoioaPau
lo Afonso Vieira (PMDB), du
rante encontro realizado sábado,
22, emencontro com lideranças e
correligionários doPFLmarcado
.por divisões internas: parte que
rendo apoiarVieirae partemani
festando desejo de seguir com
Ângela Amin no segundo turno.

O vice-prefeito, José Carlos

Vieira, eleito deputado federal,

APOIO

Florianópolis - O Partido dos
Trabalhadores vai orientar seus

correligionários para que votem
em Paulo Afonso Vieira

(PMDB) rieste segundo turno.

Porém, segundo decisão da cú

pula estadual, seguida pelos
diretórios municipais, este apoio
estará restrito a apenas isso, já
que o partido não subirá em pa
lanques enempromoveráencon
tros e reuniões para o candidato
da coligação "Viva Santa
Catarina".

OapoiodadoaVieiraé.corno

�I ICE MACHINE
': r:..c"'i E: � �/� COMÉRCIO DE PEÇAS LTOA.

Peças Originais Consul, Prosdácimo, Brastemp,
White-Westinghouse, Gás Freon, R-.l2, R-22

da. Domingo, 23, o Ibope, em

pesquisa realizada entre os dias
14 e 18 deste mês, deu a Ângela
Amin 49% contra 39% conferi
dos a Paulo Afonso.

Já o instituto Brasmarket, que
fez a pesquisa entre os dias 18 e

21, indicou urn novo empate téc
nico entre os dois candidatos:

45,1% para Vieira e 42,1% para
Ângela. Mas urna pesquisa feita

pela empresa Perfil, no mesmo

período, dá vantagem para a

candidata do PPR que teria, se
gundo os números divulgados no
início da semana, 47,2% contra

41,4%.
A candidata do PPR, que se

também se engajou à campanha
do candidato da coligação "Viva
Santa Catarina", enquanto que a

candidata do PPR obteve apoio
de apenas três vereadores doPFL.

O prefeito Wittich Freitag,
embora não tenha reconhecido

publicamente, obedece determí

naçõesdo candidato derrotado ao
governo pelo PFL, Jorge Konder
Bornhausen, com promessas de

obter do governo federal', através
do presidente eleito Fernando

Henrique Cardoso (de quem
Bornhausen pode até ser minis-

denominaram as lideranças
petistas, "crítico", ou seja, uma
opção entre os dois candidatos

que disputam o segundo turno.

Em nota divulgada na semana

passada, o PT reiterou, também,
sua não participação no governo
de Paulo Afonso, em caso de

sucesso do candidato do PMDB
nas urnas em 15 de novembro e

nem na discussão de um progra
ma de governo.
A decisão do'PT foi tirada de

um encontro realizado sábado e

domingo na Capital, quando o

recupera de acidente sofrido na

madrugada de sábado, próximo
aFlorianópolis, quando retomava
de Blumenau em companhia do
marido, . senador Esperidião
Amin, disse terrecebidoosresul
tados do Ibope como urnaconfir
mação da preferênciados eleito
res já demonstrada no primeiro
turno. Paulo Afonso, por sua
vez, disse não ter ficado abalado
mas que estranhava a diferença
em relação aosnúmeros divulga
dos pelo Datafolha que davam
urn empate técnico. Para ele, o
resultadoda pesquisa não refle
te a vontade do eleitor catari
nense.

tro), verbas federais para impor
tantes obras no município;

Urnamanifestação deFreitag -

"vamos recuperartudo aquiloque
nos foi tirado" - nãodeixadúvidas

quanto a isso. Tarnbémno sábado
o senadoreleitoVilsonKleinübing
esteveemJoinvilleonde se reuniu

.

commembros do PFL' local e de
municípios do norte e nordeste.

Representando Ângela Amin,
ausente por causa de acidente au- _

tomobilístico,Kleinübing fez ve
emente defesa da candidata do

PPR.

partido também discutiu sua

performance eleitoral noprimei
ro turno e os próximos passos a

serem tomados pelo partido da

qui para frente. A deputada fede
ral Luci Choinacki, que não con
seguiu vagaparaoSenado, assu
me apresidênciaestadual dopar
tido até maio do ano que vem.

Ela vai substituir José Fritsch,
que se elegeu para deputado fe
deral e que já estava licenciado

desdeoiníciodacampanha. Luci
é a primeira mulher a comandar
O partido em Santa Catarina.
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EVOLUÇÃO

Alunosmostram criatividade Entidades discutem criação

d fi
· ·

t tft
defundaçãopara a educaçãoem uas eIras Clen l.J lcas Florlanõpohs _ o secretário tado.Afundaçâoterã aparticíps,
estadual da Educação, Cultura e ção da SEC e Fiese, assumindo
Desporto, Lori Ertel, esteve na interesses e objetivos para que

espírito crítico, estimulando a tre 8 horas e l1h30, das 13h30 Federação da Indústria e do Co- possam desenvolver um trabalho
livre iniciativa e envolvendo os às 17h30 e das 19h30 às 21 mércio (Fíesc) discutindo sobre a junto às empresas, englobandoo

criação de uma Fundação de Di- Ensino Supletivo e a Alfabetiza.
reito Privado para a Educação de ção de Adultos, explicou o diretor
Adultos, nas empresas de Santa de planejamento. Ele completou
Catarina., vinculadas ao sistema falandoqueas empresas precisam
Fiese. A reunião aconteceu entre de funcionários não só com o 1°
o secretärío, o diretor de Planeja- grau, mas também com 2° grau.
mento da SEC, Heraldo Ribeiro Durante a reunião foram dis-
do Vale, o presidente da Fiese, cutidas panes do estatuto da futu-
Osvaldo Moreira Douat e o supe- ra Fundação, que vai passar pela
rintendente .do Sesi, Sergio V. apreciaçãodogovemadordeSan·
Rezende. Ainda nesta semana., o ta Catarina., sendo adiantados al
secretário da Educação deverá guns pontos como o que caberá
remeter ao governador Antônio paraasinstituiçõesenvolvidasno
Carlos Konder Reis uma exposi-' projeto. AsecretariadaEducação
ção demotivos para análise e pa- deverá entrar com recursos hu
recer. O diretor de planejamento manos e cessão de uso dos centros
da SEC adiantou que a previsão de educação de adultos existentes
para a implantação da fundação noEstado. JáaFiescentrariacom
está prevista para esse ano. recursos financeíros emais apar

O projeto faz parte. da ticipação das associações de em

descentralizaçãodoensinonoEs- presas.

J araguá do Sul - Dois

.

dos mais importantes colégios
particulares de Jaraguá do Sul

promovem, apartir de hoje, im
portantes feiras de caráter cien
tífico e cultural. Os dois eventos

alunosnabusca denovas desco
bertas.

horas.
São Luís

A 3a Feira da Ciência, Mate
mática e Cultura (Fecimac) co
meça hoje e vai até amanhã no

Colégio Divina Providência., e

concebe aCiência como instru
mento de cómpreensão e trans

formação de realidade física e'

social, em proveito próprio e

coletivo. Segundo a comissão

organizadora, .

é através das
interaçõespelaobservação, for
mulação de hipóteses e troca de
conhecimentos que se dá a ex-

.

perimentaçãodosfenômenosco
tidianos e os interioriza, Com

NoColégio São Luís aconte
ceaIIIFeiraCientíficaCultural,
que abre hoje e vai até o dia 28,
sexta-feira. A feira mostrará
trabalhos práticos dos alunos
nas áreas de Ciências, Ffsica;
Química,Biologia,CiênciasFí
sicas e Naturais, Humanas, Co
municação e Expressão e Téc
nicas deTrabalho. A premiação
se dará desde trabalhos apre
sentados por alunos da pré-es
cola até o 2° grau, com visitação
pública nos seguintes horários:
dia 26 - das 19 às 21 horas; dia
27 - das 8 às llh30 e das 14 às

20h30; dia 28 - das 8 às 11h30.

tem

como fi
nalidade Most/os tim
desen-

(0/6Is/
(isntDi(o
s (U/tU/O/

volver o
censo

crítico,
tomar o

ensino

maisprático emelhoraro relaci
onamentoentre alunos eprofes
sores e, também, propiciar con
diçõesparaqueo educando pos
sa construir seu conhecimento
através do desenvolvimento do

abertura hoje, às 9 horas, a

visitação pública acontece en-

ENSINO

CICLOVIA

Novo espaço para ciclistas,
vai ser liberado na Epitácio
Jaraguá do Sul - O novo

.

trecho da ciclovia ao longo da

ruaEpitácioPessoaestáprestes
a ser liberado. No momento a

prefeituraprovidenciou a colo
.

cação de floreiras a cada cinco
metros, seguindo-se a coloca

ção de taxões para isolamento
da área a ser utilizada pelos
ciclistas, entre aspontesAbdon
BatistaeBemardoGrubba. No

projeto original consta a próí
bição de estacionamento de ve-

Jeulos do lado direito da pista,
justamente onde a ciclovia está
sendo implantada. Entretanto,
diante do grande volume de ve-.
ículos cujos motoristas utili
zam aquela via ptíblica para
estacionamento, uma nova

proposta está sendo estudada.
A idéia é recuar a largura da

ciclovia para 1,5 metros, per·
. mitiÍldo que o estacíonameetc
continue sendo feito sem

prejuízo para os ciclistas.

I�A��ll-N('S tJIIA :lfISI'I'1\
POSTO DE VENI'AS JUN'fO A FAlnllcA�

IlUA JOINVII.I.E ,1346

I.OJASDAI.MAll- AV. GETiJI.IO VAllGAS, 128

.JAllll(.tJA I)() StJI� - S(�
I�C)NI�. 7 I - I (;(1(1

. ·11··MalhasDalmar
-rem a pronta entrega: Meiaymalha,
moletinho,molatan liso e camurça�a
to�alment. mercarizado', labricadas
com a melhor tacnalagia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ASSISTÊNCIA

Istoé Jaraguá Crianças desnutridas terão
direito ao leite gratuito
J araguá do Sul - Através

do INAN (Instituto Nacional de

Alimentação e Nutri

ção), Jaraguá do Sul re

ceberá, imediatamente e para
uso até 31 de dezembro, R$ 81
mil, com contrapartida de 25%

(R$ 21

para Jaraguá do Sul.

Programa
O secretário lrineu Pasold, da

Saúde, a quem caberá organizar e
controlar o sistemade uso do leite
e do óleo, disse que as crianças e

gestantes serão cadastrados para
que se possa fazer o acompanha
mento, que deve ser rigoroso. O
INÀN exige uma prestação de
contas minuciosa em que cons

tam avaliação de peso e sobre

peso diária das crianças de zero a
59 meses, faixa nutricional, de
monstrativos de receita� despesa.
provas de pagamento, número de
beneficiários e plano de trabalho.

Exigências
O programa destina-se à recu

peração nutricional de crianças
desnutridas e gestantes com ga
nho depeso insuficiente. Só serão

atingidos osbeneficiários que, ao

receber o leite, tiverem acesso à

vacinação completa e às demais

ações necessárias à promoção da
saúde e ao tratamento, quando
doentes,alémdoatendimentopré
natal. As crianças têm direito a

um litro de leite por dia e as

gestantes a 1/2litro ou 60 gramas
de leite em pó integral. Quando
houver irmãos da criança assisti
da na família dentro da faixa de
idade de atendimento do progra
ma. embotanão desnutridas, elas
também receberão cotas iguais
cada uma, paranão comprometer
o consumo ideal e específico da

criança desnutrida.
Em Jaraguá do Sul, segundo

lrineu Pasold, o índice de crianças
desnutridas é de cerca de 4% do
universo delas em em idade de O a

6 anos o que, segundo ele, significa
nomáximo 150 crianças.

mil) do
municí

pio. A
ver ba
destina

seäaquí-
sição de diariamellte
leite em

pó, in natura. e óleo de soja para
consumo entre crianças desnutri-
Y"

dás e gestantes carentes.Anotícia
foi transmitida pelo prefeito
Durval Vasel depois de ter estado
em Brasília. onde foi em viagem

.

deserviçobuscandoverbaseobras

(riallfas
IfIteberõt)
um litrt)

Do nosso arquivo tiramos, ao acaso, afoto acima, da década de
noventa, tirada do prédio de Waldemar Behling. No lado direito

aparece parte da antiga "Praça da Bandeira", que depois com

inteirajustiçafoi rebatizadapara "PraçaAngeloPiazera" - umdos

pioneiros de Jaraguá do Sul. Nos dias atuais, em determinados
horários do dia ela vive congestionada e irrita motorisias e

pedestres.
Quem conheceu esta via pública do início deste século saberá

.

dizer o quanto ela se transformou e o quanto custou o seu

alinhamento e o aterro de mais de mil metros para dar trânsito.

Inicialmente, nos anos de 1890 a 1900 era um picadão feito
entre os arvoredosatéaBarra doRio Cerro e de láparaBlumenau,
viaRiodaLuzedepoisRiodoSerro. Apenas umcaminho, conforme
sepodeverdeantigasfotos. Como crescimento dopovoadopassou
aserconhecidoporRuaDr.AbdonBaptista e, no tempo do Tenente
Leõnidas Cabral Herbster, passou chamar-se Rua Mal. Deodoro
da Fonseca, a via pública 2 do Centro da cidade que corta à urbe
no sentido Norte-Sul. Durante dezenas de anos ela serviu a todo o

trânsito rodoviário entre o Sul e Norte do País. A municipalidade
jáprovidencia outrosmeios de escoamento do trânsito do centro,
e o trecho que se vê na foto até o Cal. S. Luís, logo mais será o

primeiro calçadão da cidade.

MOTIVAÇÃO

Escolasparticipam do PrêmioRecriar
Jaraguá do Sul - Escolas da vel regional e os classificados fo

região da 19" Sere das redes esta- ramenviadosaFlorianópolis,para
dual,municipal eparticular, par- concorrer com os demais traba

ticiparam mais uma vez'este ano' lhos do Estado.
do VPrêmioRecriar,promoção Pela 19" Sere, segundo àprof"
da Fesporte - Fundação IsauraSilveira - agenteRegional
Catarinense de Desportos, que de Educação, a Escola Básica
tem como principal objetivo, fa- "Mário Krutzsch", dirigida pela
zercomquealunos elaborembrio- prof"ElisaDallagnolo, foi classi
quedos utilizando materiais di- . ficada em 3° lugar.
versos, usandoasuacriatividade. O brinquedo classificado foi

As escolas que participaram produzido pelos alunos Robson e

da região de Jaraguä do Sul se- Halan Maçaneíro, da 4" série da
submeteram a uma escolha a ní- quele estabelecimento de ensino.

Rqbô
O brinquedo elaborado foi o

Robô Cosmocop, que se compõe
de latas e potes plásticos vazios,
rodas usadas, pilhas, restos de fio
elétrico, decalques, parafusos,
acessóriosde sucataebateriausa
da.

_
O brinquedo funciona da se

guinte forma: na altura da nuca
do robô há um botão, que ligado
faz piscar quatro luzes. Nas cos
tas há um fone que funcionamo
vida a bateria.

Persianas Verticais Consulte-nos, fazemos
orçamento sem

compromisso.
PERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER LIdA.

- FUNDADAEMI917-

·Tpodição em:

- Pepsianas
.

Residenciais e Comepciais

VENDAS E REFORMAS
Rua Jacob Buck, 46 - Centro

(ao lado do 'Sesc)
-,

Fone (0473) 72-0247
Jaraguã do Sul - sc

Móveis sob medida
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MELHORIAS LAZER

NereuRamos tem a rede de Populaçãotemnovoespaço
ao lado. da linha férreaenergia elétrica melhorada

JaragUá do Sul-O verea

dor Paulo Floriani é um dos

que tem apostadonaparceriacom
órgãos públicos para a

solução de problemas co

munitários em bairros da cida

de, principalmente na região
dobairro
N ereu

Ramos,
com des

.taque
para o

trabalho

"obo/IID
depOlteliD
pltJduz
lesu/lodDSem con

junto
com a Celesc. Neste sentido, se
gundo o vereador, que ressaltá a

participação da prefeitura na im
plantação das melhorias
reivíndicadas, cita inúmeras ruas
ondea Iluminaçãopública foi ins
talada, dandomais segurançaaos
moradores e transeuntes.

Comoprincipais localidades o
vereador relaciona: loteamentos
Hilário Schiochet, Jurandir

Schiochet, Osvaldo Murara e

Wallí MeschMagione. Ruas Do
mingosMurara,CalixtroDomin
gos Borges (proximidades do

cemitério), Paulo Voltolíni,
(Ribeirão Cavalo), Francisco
Gretter (BraçoRibeirãoCavalo),

Ver_or Paulo Floriani: bai"o espera outros serviços

Estrada Geral Tira dos Monos,
Estrada Nova (sentido Corupá),
äreade lazer do loteamento Santo
Antonio, anexo à praça Nereu
Ramos.

Segundo Floriani, várias ou

tras localidades, a seu pedido,
aguardam pelo mesmo benefício
e deverão ser contempladas até o
final deste ano ou no início de

1995, já que os pedidos, via pre
feitura, já foram encaminhados à
Celesc. Informa, ainda, o verea-

dor, que dezmelhoramentos tam
bém foram providenciados em

redes elétricas daregião deNereu
Ramos, com a instalação de dez
transformadores para reforçar o
nível de tensão da rede de distri
buição, com um custo aproxima
do de US$ 5 mil dólares cada.
Também foi instalado um banco
de reguladores de tensão no

alimentador JSL 03, que atende o
bairro,melhoramentoem 13.2 kv
a energia fornecida.

JaraguádoSul-Estáemcons

truçãe, ao longo da estrada de

ferro, entre as ruas Reinoldo Rau
e Marechal Deodoro, uma nova

áreade lazer que seráuma espécie
de complemento da nova Praça
Ângelo Piazera. Esta área terá

calçadão, floreiras, arborização e
intensa iluminação, permitindo
passagem de pedestres com segu
rança durante o dia e à noite,
deixando a ciclovia para uso ex

clusivo de bicicletas.
Ä medida só se concretizou

graças à cooperação de morado
res que residem na faixar a ser

usadae àanuência deproprietári
os, que cederam: parte de suas

áreas sem quaisquer problemas.
De qualquer forma, eles também
sabem do valor da obra e das
vantagens que dela decorrerão,
com a valorização dos seus imó
veis e a urbanização (to centro da
cidade, uma das prioridades da

atual administração.
Água

O sistema de abastecimentode
água da Ilha da Figueira vai ser
modificadoparaaumenaraoferta
de água à população.

As obras jáiniciaram emÁgll&
Claras com o serviço de terra

plenagem. Concluída, a obra
elevará a vasão para 12,5litros por
segundo, bem acima dos atuais 2
litros. A obra em si envolve a am

plíação daCasadeQuímíca.aado
ção de mais dois filtros e de dois

, reservatórios de 100 metros cúbi-
cos cada,'permitindo um anna

zenamento de 300metros cdbícos,
O trabalho melhorará a quali

dade da água fornecida e aré terá
excesso de reserva, a talponto que
será absorvido pela rede central,
se isto se fizer necessário, já que
não existe demanda na Ilha da

Figueira para toda a capacidade
de consumo a ser criada.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VARIG
Fone/Fax

(0473) 71-0091

.. _ '

:J'i�:
VENDE-SE
Estamparia completa. Situada
na rua João Planinschek, ao

ladodono333. T,ratar71-4243
cl Nilton ou Vilsom

VENDE-SE
Chácaracom 6.000m2, casade
alvenariacom280m2, garagem
para2 carros, piscina7,5 x 7,5
semi acabada. Situada na rua

BerthaVVeegel652,lkmapós
aMalwee. Fone 76-1315

'TELEFONES
Conserta-se aparelhos telefôni
cos. Tratar 71-1142

VENDE-SE

Apartamento.RuaJoãoPicolli.
Fone 71-6309

TELEFONES
Conserta-se aparelhos telefô
nicos. Tratar 71-U41 .

VENDE-SE
Chevette 87 SE (branco) em
ótimo estado. Tratar fone 72-

, 3471 após 17h30
'

VENDE-SE

Jaqueta de couro R$60,OO; 1
TV 14" com controle R$
200,00; 1 bicicleta24marchas

SandowR$IßO,OO. Tr-atar72-
1722

VENDE-SE
Moto CB 450 - BX ano 88 ou

trocaporcarronomesmo valor.

R$4.500,OO.1 geladeiraBiplex
a gás e a luz, 320 litros, semi
nova.R$400,00.1 Treilerpara
carrinho de lanche. Valor R$
1.000,00. Tratar R$ 73-0063

Moda
FEMltt'lttfi E MfiSCULlttA,

traditional
CARMIM

SPECTOR - INOÚSTRIA E
COMÉRCIO DE COURO

ii

II
I:
II

II
II

II

"

II

II

COMPRA· VENDE
TROCA· FINANCIA

AUTOMOVEIS

91
90
89
89
89
88
88

TRAOEMARK

Casa no bairro Járaguá Esquerdo,
II
na rua JoãoCarlos Stein 342. Valor

R$ 14.000,00. Aceita-se carro no

valor. Contato pelo fone 71-9822.

FIAli FIORINO
'OPALA COMODORO CI AR EDIR.
FIAT UNO 1.5 R
DEL REY Gl)IA
ESCORT L CI OPCIONAL XR3
BEUNA DEL REY L
B6L1NA DEL REY

BRANCO
PRETO
CINZA
VERMEL
AZUL
DOURADA
BRANÇ_p.·

COMPRA· VENDE
TROCA· FINANCIA

CAMINHOES

91
89
88
84
83

JIPE JAVALI TURBO
F4000
D20 CABINE DUPLA
FtOOO
VW 13.130

BEGE
BEGE
VERMELHA
MARROM
BEGE

Rua·'E.mílio Carlos JQrdan, 62
Matriz: Av. Getúlio Vargas. 754

Fone (0473) 72-3038 - Fone/Fax (0473) 72-2577
Jaraguá do Sul

i--

CENTER
SOM

C D's DISCOS· FI TAS

Center Som CD�s - Discos e Fitas
.Uma loja diferente com uma grande variedade na linha de CD's .

•Uma linha completa de todos os gêneros (samba - rock - clássicos, etc) .

.

•CD's dir�tos das gravadoras sem intermediários e um excelente atendimento .

•Oferecemos linha completa de som, porta CD's, porta cassetes, agulhas p/
toca disco, encordamentos p/ violões e guitarras .

•Promoção de-C-f)'s com maisde 1000 CD's à 9,70 Reais.

Disco a partir de 3,80 Reais .

•A liquidação é fantástica

.E mais: Fitasvirgens, violões, confrole.p/ vídeo-game, etc ...
•Uma loja do futuro, moderna e criativa.

Av. Marechal D_cloro da Fonseca, 406 - Jaraguá do Sul - SC - Fone 71-�847
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PÁRA-BRISAS••••
. t··�

U!!!!��!
Gol CL1.6 50x264,27
Corsa GL1.4........•.50x278,92
Uno·CS1.5ie 50x298,95
Tipo 1.6 ie.•............50x365,06
Tipo2.0 50x483,16 .

Obs. Você paga a 1�palCela
somente em outubro.

Você pode ter seu
carro Okm . através do
consórcio REGATA

ESCOLHA JÁ O SEU'!!!

UGUEJÁ
Fone 7t-2999

tr 72·2218

D<í,,(]- bris<Js e. vid,Jo�,
novos ,> usados P'lf'(1

oulomóveis.

rm Nel'eu l�umos ao

Iodo ,lo campo L;trella.

Sem taxa de inscrição
Assembléia em Jaraguá do Sul

* Apartamento no

.. conjunto residencial,
Amizade, com 2

quartos, sala, copa,'

fone' (0473) 71.1117 Rua Joio
...

Picolli, .n° 104
• Jaragua do Sul • SC

,

......���......-

financiamento jun-
to a C.E.F. no valor
de R$, 136,00
Fale com nossos

· RESIDENCIAL.' UMA BOA OPORTUNIDADE DE MORAR BEM

DUl\TKEB NO CENTRO DE JARAGUÁ DO SUL

APTOTIPOOl APTOTIP002

lOC.AlIZAÇÃO CENTRAL
• HALL SOCIAL
• LAVABO
• ÁREA DE SERViÇO
• SALÃO DE FESTAS
• ELEVADOR
• PLAY GROUND

• 1 SUITE + 2 QUARTOS = 174,34 m2
• 2 QUARTOS = 126,24 m2
• SALA DEESTARI)ANTAR
• BANHEIRO
• COPA/COZINHA
• GARAGEM PRIYATIVA
• SACADA

Entrada 30% o restante em 30 meses

direto com a construtora

�
ENGETEC
V

Projeto, Incorpo,ração e Vendas:
.

CRECI- 934-J
CREA - 2264 CRI PROl. 79161

ENGETEC
Cei. Procópio Gomes deOliveira, 285
Jaraguá do SUl· Fone: (0473) 72 2679 DA FONSECA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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LIVRO'

Quando Saddam
Hussein invadiu oKwaitsabia

que estava detonando a "Mãe

dasBatalhas", mas estavacer
to dequeganharia. Conseguiu
atrair mais inimigos do que
Hitler. O quepassavapor sua

cabeça' sâ o serviço secreto

daspotências/envolvidas ou o

leitor de O Punho de Deus, O

mais explosivo thriller de
FrederickForsythdesdeODia
do Chacal, sabe.

Forsyth revela o que levou
Hussein a permanecer no

Kwait, depoisde todasas ame
açasdo Ocidente. Emnarrati
va que envolve os serviços se
cretos dosEstados Unidos, da
Inglaterra e de Israel, sugere
que o Iraque dispunha de uma
arma capaz de causar cente

nas de.milhares de baixas en
tre americanos e ingleses.O
Punho deDeus é uma obra de

ficção, mas você sabe o que
significaficçãopara Forsyth:
a realidade levada às últimas

conseqüências. (Uma suges
tão da Livraria. e Papelaria
Grafipel. Fones 72-0972 ou

72-0137)

NOCÉU

Atletas da asa delta voam no

fim de semana em Jaraguâ
J araguádoSuI-OJaraguá

Clube de Voo Lívre promove
neste final de semana, mais urna

etapa do Campeonato
Catarinense de Voo Livre, cuja
programação será desenvolvida
nos d.ias 29 e30,sábadoedomin
go.: As provas têm seu início
marcado para às 11 horas' dos
dois d.ias de competição, naram
pa do Morro da Antena (Boa
Vista),urnadasmelhoresdopaís

a uma altitude de 780 metros,
devendo atrair urn excelente pú
blico como sempre acontece

quando de competições desta

natureza.

No sábado acontecem as pr0-
vas de cross country cujo vence
dor é o atleta que conseguir per
correr amaior distância em tem

po determinadopelo regulamen
todaprova. Nodomingo aconte
ceaprovadepi1ãoepouso.Nesta

o atleta deverá, obrigatoriamen
te, sobrevoar uma área determi
nada e, depois, fazer o pouso,
também em local previamente
escolhido e que é nos fundos da
Escola Waldemar Schmitz, no
bairro llha da Figueira. Para as

competiçõesdestefinal desema
na, espera-seapresençadecerca
de 35 competidores já que o es

porteestábastante difund.ido en
tre os atletas da asa delta.

Divulgac60

Rua Marechal Deodoro da
.

Fonseca esq. cl João Marcalto
Fone: 71-8553

.:

Os pilotos armarlio suas asas noMo"o da Antena

Agora Marte passa a atuar sobre

Leão, o seu setor da transf9.l;,.ma
ção, facilitando os processos de

renovação fntima e concreta, mas
desaconselhando decisões súbi-

tas. Acautele-se contra comporta
mentos impetuosos, que podem

ur

LEÃO - 2217 8 22/8 - Hoje, Marte,
o planeta da energia e da

combatividade, ingressa em seu

signo, onde estará até 10 de de

zembro, estimulando seu lado
mais energético e decidido. Você
poderá demonstrar maior garra e

capacidade d6 tomar iniciativas.

AQUÁRIO - 21/1 819/2 - A partir
de hoje Marte estará transitando

por Leão, o signo complementar
ao seu, portanto atue com habili
dade nos contatos pessoais e não
se envolva em disputas. O mo

mento será favorável para você se
aliar a gente decidida e entusias-

da

REDEGLOBO

06:30 - Telecurso " Grau
07:00 - Bom Dia Brasil
07:30 - Bom Dia $anta Catarina
07:45 - Horário Politico Gratuito
08:00 - TV CoIQssG
11:45 - Jornal do Almoço
12:35 - Globo Esporte
12:50 - Rede Regional de

Noticias
13:15 - Jornal Hoje
13:40"- Video Show
14:19 - Tieta
15:15 - Filme - "As novas diabruras

do Fusca"
16:55 - Os Trapalhões
17:30 - I;scoUnha do Professor

Raimundo
17:50- Tropicaliente
18:45 - A Viagem
19:45 - RBS Noticias
20:00 - Jomal Nacional
20:30 - Horário Polftico Gratuito
20:45 - Pátria Minha
21:50 - As Aventuras do

Superman
23:00 - Minissérie: "Nas asas da

paixão"
00:07 - Jornal da Globo

REDEBANlEIWfIES

05:00 - Igreja de. �aça
06:30 - Diário Rural
07:00 - Horário E1eiloraJ Gratuito
07:15 - National Geographie
07:30 - Infonnercial
08:00 - Dia a Dia
10:30 - Cozinha Maravlhosa da

Ofélia
11:00 - Rash - Edição da manhA
12:00 - Acontece
12:30 - Esporte Total '

13:15 - Jornal Primeira Hora
15:15 - Silvia Poppovic
16:45 - Encontros Imediatos
17:15 - Supennarket
17:45 - Faixa Nobre do Esporte
18:30 - Agrojornal
18:40.- Jornal ela BarriQa Verde
19:20 - Jomal Bandeirantes
20:00 - Um Armr de Famßia
20:30 - Faixa Nobre do Esporte
20:45 - Horáro Eleitoral Gratuito
23:30 - Filme ·Para o resto de

nossas vidas"
01:00 - Jornal ela Noite
01 :30 - Flash
02:30 - World News Tonight

'Alt� niiocomunlcadas são
de responsabilidade d.. emisso
r...

VIRGEM 723/8 • 22/V - Marte no

signo anterior ao seu detona um

período propício para você forta
lecer o psiquismO, através dos
momentos de reflexão. Este pla
neta aconselha você a estar de
olho nos seus limites, e não en

trar em situações que não sejam
claras.

ÁRIES - 21/3 a 20/4 .- Seu TOURO 7 21/4 820/5 -O ingresso G�MEOS -21/5820/6-Você,que CÂNCER -.21/68 21n - A nova

regente Marte hoje ingre!!Sa-em de Marte em seu setor doméstico já é uma pessoa tão dinâmica, está posição de Marte ihe dá ótimas

Leão, de onde se harmonizacom assinala um período em que você entrando numa fase mais rmvi- condiçõesdecolocarmãosàobra,
seu Sol natal. detonando um perl- deveráagircomdiplomaciaemcasa, mentada, graças ao ingresso de revelar seu lado mais realizador, e
odomaisestimulante. Vocêpode- para não criar atritos estéreis. Pro- Marte em Leão, onde passa a faci- capaz de fazer dinheiro. Apenas
rá dar o melhor de si, revelar seu cure ser flexível. supere certa too- litar as viagens curtas. As ativida- - --esteja alerta contra as corrorasoe
lado mais vital e criativo, e tam- dência para agir impulsivamente e des culturais atrairão ainda mais impulsoeatooha-seaosgastosde
bémnoarmrascoiSasserãomais tire um tempo para relaxar.

.

sua atenção, e o perfodo será rotina.

ardentes. enri uecedor.

LIBRA - 23/9 8 22/10 - A Lua, ESCORPIÃO - 23/10 8 21/11 - SAGITÁRIO - 22/11 821/12 - As CAPRICÓRNIO - 22/12 8 2011-

hoje e amanhã. no seu signo, Marte passa a aumentar sua vibraçõesmarcianaspassamaatin
.energiza você, e Marte passa a combatividade no ambiente pro- gir positivamente seu signo, fa
magnetizar o seu setor das arní- fissional, mas vá com calma para zendo com que você se sinta com
zades, dinamizando as relações
pessoais. Você anda mais cons-

não se envolver em disputas. A a corda toda, podendo ampliar seu

ciente da importãncia da sua par-
Lua acentua sua necessidade de campo de ação e lutar por novas

ticipação nos problemas coleti- relaxamento etornaestesdiasóti- oportunidades. Você transborda

vos. energia e nada irá resistir à sua

s. vo d

PEIXES - 2012 8 20/3 - A passa
gem de Marte pelo seu setor do
trabalho estimula seu lado mais
dedicado e batalhador, porém
aconselha você a não se sobre
carregar. Fa� tudo com calma e
sem pressa, paraprevenir peque
nos acidentes. e nas relações
pessoais seja tolerante,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Gente & Informações
Atividades culturais da Star
A diretoria do Coral da Scar (Sociedade Cultura e Artística),

o maestro Luiz FernandoMelara e os coralistas, estão
informando que não foi possivel realizar o tradicional

encontro de corais, que estava marcado para o dia 22 de
outubro. Da mesma forma eles informam que o Coral da Scar

não participará do encontro final, promovido pela Liga
Cultural Artística Alto Uruguai, que será realizado no dia

29, próximo na cidade de Caçador. Porfim, esclarece-se à
comunidade jaraguaense, que o concerto natalino,
promovido, anualmente, pelo Coral da Scar, com

participação do CoralEvangélico Jaraguá e a Orquestra de
Cordas da Scar, será realizado no mês de dezembro, mais

precisamente nos dias 15, 16 e 17.

Acim empossa nova Grubba assume a

diretoria na sexta 3apromotoria
Com umjantarfestívo.tomarão

posse nesta sexta-feira, em

Massaranduba os integrantes da
nova diretoria e Conselho Fiscal
da Associação Comercial e

Industrial de Massarabuba. A
reunião inicia às 20 horas.

o amigo César Augusto
Grubba, assumiu, nestemês, a 3-
PromotoriadeJustiçadaComarca
de JaraguádoSul, comatribuições
na área criminal. A ele desejamos
sucesso em sua atividade.

..

Tem ooies«

que auaaa

secai da moda.
Andar bem

vcsiido é
uma dclos.
E ieso é no

Kamicsão

VESTiNdo VocÊ ds CORpO INTEiRO

Getúlio VARGAS, � �

SERVIMOS BUFFET DE SORVETE

TORTAS, TAÇAS E SANDUICHES GELADOS, TAMBÉM COM CAFÉ,
CHOCO.�TE OUENTE, BOLOS E SALGADOS

Venha provar nossas delicias!
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 819 - Fone (0473) 71-8724

o encanto de Sandra Alpes é destaque

ogrupo TeatrantodaScar.fazas suas últimasapresentações
dapeça"O CasacoEncantado", nosdias2ge30deoutubro,
às 16 horas, noAnfiteatro da Scar. Não perca esta última

oportunidade deprestigiaro trabalho que vem sendo desen-
, .

volvido por esses alunos.

;:;:;:;:::;:;::::: ::::::::::;:::::::::::::}::�:�:�:�:i: :�;:: .c.:::::::.;.;.:.:.;::.:.:. .co :.:.:::::.... ; ....., ...

11-
::;:;:;:;;;;;:;: ;;::::::::::;::';:::;:::;':':":::::;.;:;:::: ::;.:::::::;:::;:: .::�:;:;:;:;:;:;:;:;:?;;:;:;:;:;.:;.
* Circulará pelos
salões do Anhembi, em
São Paulo, neste final
de semana, o

empresário jaraguaense
I

Heinz Ruchs. Ele visita
o Salão Internacional
do Automóvel e de

Autopeças, versão
1994. De quebra, a
previsão é que traga na

bagagem uma

Mercedez nova.
* E por falar em Salão
do Automóvel, Jaraguá
do Sul estará presente
através do estande da
Ardenne Comércio de

Veículos,
concessionária da

Peugeot. Segundo o

empresário Alvaro
Leitholdt, serão
expostos os novos

modelos para o ano de
1995.
* No dias 31 de
outubro e 10 de

novembro, serão
realizadas palestras no
Clube Atlético

Baependi, sobre o
desenvolvimento das

pontencialidades,
através do auto conhe
cimento. As palestras
que acontecerão em

três horários (das 8:00
às 12:00; das 14:00 às
18:00 e das 18:00 às 22

horas), serão
ministradas pelo
médico psiquiatra
Wilson Roberto

.

Gonzaga da Costa.
Inscrições podem ser

feitas na 19a Secretaria
ExecutivaRegional de
Educação (Sere).

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro é Prestação de Serviços
"

?�SEGUROS GARCIA
1��ua ExpediciontJrio Gumercindo da Silva nP 90,
4� 1° andar, sala 2 - Fone/Fax: 71-1788
�

Jaraguá do Sul - SC ,.
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SILÊNCIOASSASSINATO

Músico do Grupo Olodum Familiares de seqüestrado

morto com tiro na testa nãoquerempolícianocaso
Rio deJaneiro - Os familia

res do empresário supermer
cadista Antônio Cunha Lopes,
que foi seqüestrado na manhã
de sábado, por quatro homens

armados, estão mantendo a po
lícialonge das negociações co�
os seqüestradores. A informa

ção foi confirmadapelos polici
ais da Divisão Anti-Seqüestro
(DAS), que também não foram
informados do crime, apesar do

seqüestro ter sido presenciado
por várias testemunhas,

AntônioCunhaLopes foi se
questrado quando chegava ao

dep6sito daredede supermerca
dosDallas,naPenha, zonanorte
do Rio, da qual é proprietário.
Ele foi arrancado do banco tra
seiro de seu Vectra azul, depois
que seus dois seguranças foram
dominados pelos seqüestrado
res.

SalVadOr - Joselito Alves

Barbosa, 19, da banda principal
do Grupo Olodum, morreu com

um tiro na testa disparado pelo
soldado PM Joel Rodrigues de
Souzanamadrugadade segunda
feira, 24, depois de um ensaio no

Largodo
Pelou -

rinho, ,

centro

histórico
da capi
tal da
Bahia. O

doPM e um folião quando Souza,
e mais dois colegas passaram a

agredir componentes do bloco.
Barbosa teria saído correndo, ca
ído e, ao se levantar, foi baleado.
Como o soldadoestava de folga, o
crimenãoé considerado dealçada
militar, mas a PM informou que
vai investigar o.porte de arma que
não pertence à corporação.

Joselito Alves Barbosa foi
enterrado segunda-feira, 24, à.

tarde, no cemitérioCampo Santo,
de Salvador. O presidente do

Grupo Olodum, João JOrge
Rodrigues, anunciou que se os
criminosos não forem punidos o

grupo poderá deixar a Bahia,

defender de um arrastão.: Mas'
diretores doOlodumafirmamque
o crime foi premeditado.

Joel Rodrigues de Souza con
tou que passava pela rua 28 de

Maio, quando quatro homens
anunciaram um assalto. Eleatirou

atingindo Barbosa. Porém, não
soube dizer se a vítima pertencia
àgangueenemmesmo arazão de

estararmadojãquenãoestavaem
serviço. Diretores do grupo, _

porém, desmentem a versão do
soldado e têm razões, com base
em três testemunhas, paraafírmar
que o crime foi premeditado.

Segundo eles, abrigacomeçou
duranteoensaio, entreanamorada

DispO/D
IDi/BilD

pD/PM
CASO LEONILDO'

Testemunhas omitem-se e
não prestam depoimento

.. ,

OPO/SOIlO
soldado,
que estava à paisana, disse que
atirou em legítima defesa para se

Guaramirim - O delega
do de polícia de Guaramirim,
Alcivandro Espezirn, Infor
mou que ainda não remeteu o

inquérito policial que apura o

assassinato do motorista de

ônibus, Leonildo Antônio dos
Santos, 40. Segundo ele, uma
das causas do atraso no enca

minhaniento do inquérito é o

fato de que a fami1ia da vítima
ainda não forneceu o laudo
cadavérico. Ele também con

firmou a informação, de que
estáencontrando dificuldades
de encontrar testemunhas que
aceitem depor sobre o caso.

Diúcil
Na semana passada o dele-

gado não confirmou essa in

formação . à reportagem do
CORREIO DO POVO, mas

.

ontem ele disse que estádifícil
encontrar alguém que queira
falar, à polícia, sobre o assas-

sinato. "Quando chegam aqui
na delegacia, todos mudam

r
seus depoimentos e não admi-
tem ter visto o crime, apesar
de afirmarem, para amigos e

familiares da vítima, que vi

ram o que aconteceu", decla
rou Espezim.
Ele já tem pronto o pedido

de prisão preventiva do assas
sino confesso, Rolf Preiliper,
34, que admitiu ser o autor

dos dois tiros que mataram o

motorista Leonildo, mas ain
da espera pelo laudo
cadavérico paraencaminhar o

pedido,juntamente, com o in

quérito policial. Quando isso
acontecer, bastará que o juiz
da comarca de Guaramirim,
aceite o pedido de prisão para
que Rolf seja preso. O assas

sino confesso, afirma que
disparou contra Leonildo em

legítima defesa.

Ladrões roubam Soldado da PM Vingança faz
100 quilos de promove tiroteio duas vítimas
ouro no Pará e provoca pânico em [uquiá

Salvador - O soldado da Po

lícia Militar, Everaldo Soares,
22, de Ipirá, a 200 quillômetros
da capital baiana, enlouquecido,
armou-se de metralhadora,
escopeta, fuzil e rev6lver e pas
sou a disparar a esmo pelas ruas '

da vila ondemora. Os moradores
. da localidae viveram uma noite

de pânico.
Everaldo s6 fOIdominadoap6s

um cerco de cinco horas, depois
de disparar 126 tiros, ferir dois
PMs, atingir veículos e casas. O
soldado foi levado para oHospi
tal-Geral da Polícia Militar, em
Salvador, onde foi submetido a

exame de sanidade mental.

Juquiá - Nodomíngopelama
nhã, no município de Juquiá, a
145 quilômetros de São Paulo, o
trabalhador rural, Salvador dos
Santos Tobias, matou, por vin
gança, comum tiro deespingarda,
o ex-patrão, Augusto Lourenço
da Silva Filho. Após o crime ele

seqüestrou ematou, com um tiro
na cabeça, Genilda dos Santos
Cunha, diante de sua filha de 15
anos que também tinha sido se

qüestrada. O primeiro homicídio
ocorreu no bananal de Augusto
Silva. Ele se deparou com uma

tocaia armada por Tobias e seus
dois filhos, de 15 e 18 anos. Em

seguida o homicida matou a

mulher do ex-patrão e fugiu.

Belém - Os trinta passageiros
do vôo 833 da empresa Taba, que
saíram de ltaituba com destino á

Belém, na noite de sábado, estão
sendo investigados pela polícia.
Além dospassageirosoavião car
regavaquase 100 quilos de ouro e

aproximadamente dez minutos
depois de ter decolado, cinco ho
mens renderam o comandante
Luís Carlos Cruz e 9 obrigaram a

retornar a ltaituba e pousar numa
pista secundária.
Segundo apolícia, os assaltan

tesdescarregaram o ouro e devem
tê-lo transportado para três carros
e outro avião. O carregamento de
ouro está avaliado em R$ 1 mi
lhão.

SA�EBOX veda o m,IDJ cheiro, impede a saída de insetos e pequenos
anímals do esgoto e garante total segurança contra inundações.,
SANEBOX é a solução para o saneamento urbano. Encontram-se

, I

disponíveis em vários tamanhos os produtos SANEBOX com pronta
entrega direto da fábrica. �

,

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MANSKE LTDAH
RU� JOINVILLE, 1.532 - FONE/FAX 72-1185 - JARAGUÁ DO SU� - SC

MAU CHEIRO.�.

•••É COISA DO PASSADO
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I f���:?���� Chapecó na sexta-feira ��k�v�i!!do���!
! sábado 22 no ginásio de esportes

oram realizadas as partidas fmaIs

Arthur'MÜller, foram definidas
do Campeonato Municipal de Luis

. .

J
Alves da la e 2a divisões. No jogoas equipes que se classificaram

I'
. .

d V'l N, . dO' d Sul A uadranarai
.

(U' idad D pre munar a eqmpe o I a ova
para a fase. segumte o 12 Cam- aragua o - par- q parajogarcontraoume mversi e para o esen-

Es rt Cl b' d t 3 1. . po e u e erro ou por x ao
peonato Municipal de Futsal tir do dia 28, 116 atletas de de Rio do Sul; no domingo, volvimentodeSantaCatarina), tí d B EI

.

tand
"P I dã " O'

.

bti
me o raço za, conquis 00

ea o.' It� equipes o u�e- JaraguádoSulvãodisputaras 30,asmeninasdeJaraguádo tantonomasculino,quantono titulo'da2adivisão.Jánafinalíssima
ram. classlficaç�� para a terceira competições que integram os Sul, jogarão, contra 'CODCÓr- feminino. A estréia dos rapa- da divisão principal, Juventude e
fase da comp�uçao após uma ro- 340 JASC (Jogos Abertos de dia. Todos os jogos serão no zes acontece no dia 2, às 14 Serafim fizeram um duelo que aca-
dada que registrou 35 gols em

.....� da Faec. bou encerrado aos 12minutos do 2·
quatro jogos - média de 8,75 gols Santa Catarina), que aconte- � horas, contra São Bento do

tempo da prorrogação, por falta de
por partida. cem em O xadrez feminino estreia Sul, enquanto as meninas en-

segurança. Na segunda-feira, o se-
Instaladora Elétrica Osvaldo/ Florianó- dia29, ábado, no LiraTênis frentarão, às 15 horas, as atle- tor de esportes da prefeitura, decla-

U-..f,",fl..l-..L...USãoLuís,PostoMarcolla,Chatuba polisaté I"gg&lll�I" Clube, jogando contra tasde florianópOUs.No dia 3, rou que o titulo de 94 é daequipedo
eComercial Lino, vão integrar a o dia 5 a..,.otS;,nodia30enfrentará às9horas,osatletasdaequipe Juventude.
chave I, enquantoUnidos,Kethlin de n0- /illt/IlHItJ Coac6rdia;dia31 Joaçaba;dia JJIMCIdinajogarácontraCam- Depois de um empate em 1 gol,

I Modas, Breithaupt e Figueirão, D4 tA �
no tempo normal as equipes iniciaY

vem - r... "A.. � AA l° JoiDviIIe; na quarta-feira, po Belo do Sul, enquanto no
'

.
-

vão comporachavelTodesjoga- � 11111 .",., ramaprorrogação ondenovo empa-
rão entre si, classificando-se os bro. Se-

"I_._ d.ia2,pegaFlorianópolisedia feminino, o jogo será contra te em 1 x 1,seregistravanoplacar,
dois primeiros de cada grupo que gundo o P"/D,I/IInu. 4 as meninas enfrentarão Concórdia às 10horas;à tarde Aos 12minutos, depois de umlance
disputarão a semifinal cruzada. diretor BIumenau..Todos osjogos de os I rapazes enfrentarão normal de expulsão, motivada por

Os jogos da terceira fase terão técnico da Fundação Munící- xadrez serão àS 14 horas no Joinville, às 14 horas; e as agressões mútuas de dois atletas

início,.já no próximo sábado, a paldeEsportes(FME),Cícero mesmo local. meninas, também contra (um de cada equipe), o jogador do
partirdas 15horaséomosseguin- .

"J d Sul A equipe de bol'ão' bola 16, J' '11' às 15 h
Clube Atlético Serafim partiu para.

tes jogos: Inst. EI. Osvaldo/São Araújo, araguá o \:!.X tem ""'1.... omvi e, Jogam 'Oras. cimado árbitro, gerando uma gran-
Luís x Chatuba; 16 horas Posto tudo pronts> para participar feminino, fará a sua primeira As modalidades de atletis- de confusão. A torcida invadiu o

Marcolla x Comercial Lino; 17 com brilhantismo da maior partida nos JASC deste ano, mo, judô e tiro, terão congres- gramado e até os dois únicos guar-
horas Kethlin Modas x Unidos e competição poliesportiva do às 10 horas do dia lOde no- sos técnicos realizados a par_das da PolíciaMilitar que estavam

18 horas Figueirão x Breithaupt. Estado". Também já foram vembro, contra os donos da tirdo início dos jogos abertos.' no estádio, acabaram sendo agredi-
A equipe da HF Assessoría divulgadas as tabelas e locais casa, Florianópolis; no dia 2, 'No atletismo asdisputasacon-

dos.

decepcionouasuatorcídaapös ter Houve disparos para o alto, com
de jogos de algumas modali- enfrentarão os atletasdeltajaí, tecerão entre os dias 30/10 e oobjetivodeconterafúriadeatletassido eliminada do 120 Peladão. O O h

.

15hdades. às 1 oras e depois, às ,01/l1, enquanto o judô será etorcedores.Pelosfatosregistradostime comandadopelo técnico José
RobertoInthum, vinha realízan- Já na sexta-feira, às 15h30 jogarão contra Blumenau. Os disputado nos dias 29 e 30. O -agressãofeitapeloatletadoSerafun

do uma boa campanha, mas tro- a equipe de voleibol feminino jogos acontecerão na cancha tiro inicia as suas competições e invasão da torcida, de acordo com
.

A'-C de.IaraguädoSul.estréiacon- da Faec. dia2eseestenderáatéodia4,
o boletim da Liga Jaraguaense de

peçou no time WI. omercial Lino c- Futebol (UF), o setor de esportes da
quevenceunaültímarodadadaz" tra o município de Chapecó; O tênis de mesa irá jogar de acordo comacategoriadis- prefeitura declarou campeã a equí-
fase, pelo placar de 7x3. "Podía- no dia 29 a equipe volta a nas dependências da Udesc ,putada. pe do Juventude.
mos perder por até três gols de
diferença, que ainda estaríamos
classificados,masos erros incom
preensíveis que foram praticados
custaram a nossa classificação",
declarou José Roberto.

Para o capitão da equipe,
EduardoCarvalho; "foiumatarde
infeliz. Não deu nada certo". O
time da HF Assessoría obteve a

classificação na primeira fase
como IOdo grupo e na estréia, da
segunda fase o time venceu bem.

Definidos oito
times para a 3a

340 JASC

Voleibol estréia

Colégio São Luís Marista
III Fcira Cicrrtifica Culturnl
Abertura: 26/10/94 às 19:00hs

'Período: 26/10 à 28/10
Local: Ginásio de Esportes do

Colégio São Luís

\IlAÇÃO
CANARINHO

,

, 'Juventude leva
COntra título depois

Colégio São Luís Marista
COMUNICA

Encontram-se abertas as'

inscrições para vagas de
alunos novos.

Período: 19/10/94 à 11/11/94

lnformações através do fone: 71-0313

,,� I+UMI>tNIZ�Ç�O DO T�NÇITO €M
J��GU� DO ÇUl c POççJV€l.

ß�ÇT� I+�V€R UM� CON�CIE:NTIZ�Çf.\O
DE: �Mß�Ç �ç �RTE:Ç:

P€D€S'TRE:Ç € MOTORlÇT�Ç.

o/JA @� �1Á\\��tg(bO�OO3
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