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Tur. 1$ 0,82 R$ 0,85
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on o otorina

CR$ 2.750,00 = R$ 1,00
- FemandoHenrique
promete colocar em
discussãopública os

Cadernetas depou
pança com aniversá
rio hoje, 23, terão um

rendimento de
3,1791%. ,

Novembro· CR$ 15.021,00
Dezembro- CR$ 18.759,00
Janeiro- CR$ 32.882,00
Fevereiro- CR$ 42.829,00
Mínimo nxo • R$ 70,00

Regional ontem ''pacotes''paraa estabüi-
Par.1$ 0,83 R$ 0,84 ZOfÕJJ da economia.
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SAÚDE

Usuários do SUS.
.

ainda não sabem
usar o sistema
A maioria da população Saúde,mostra tambémque

usuária doSUS, emJaraguã ós entrevistados, emnúmero
do Sul, ainda desconhece de 464, também não sabem
totalmente o sistema. Uma que osserviços são gratuitos
pesquisa realizada entre os ouaquemrec1amarquando
meses de agosto e outubro, o atendimento não é bom.

pela secretaria estadual da. Página 6 Pesquisá diz que uslUÍrios acham bom o atendimento

Vereadornega teragredido
o presidente da Câmara

de Vereadores de

Guaramirim, Francisco Luiz
de Souza (PMDB) negou que
tenha sido um dos agressores
do vice-prefeito de

Guaramirim, Valdir Vick, na

madrugada do dia 16 último,
no interior da Lanchonete

Abreu, em Guamiranga.
Segundo ele, o autor de toda

a confusão foi Olimpio da

Silva, que mora nas

proximidades da lanchonete.

Página 11'

Dalmar

onovo aterro sanitário de

Jaraguä do Sul só. deverá
entra em funcionamento no
iníci de 1996, porque ainda
depe de de projeto de

enge haria e recursos. O
aterr vai ocupar uma área
de 6,5 hectares, localizada
entreRiodaLuz eRioCerro.

I

Não h� riscos de contamina-
ção. �gina 5 '.

I
I

.

Turismo chega Vieira.começa a Tratamentopara
I;'

às escolas de formargrupodo olixo ainda vai

Jaraguá do Sul primeiro escalão demorar um ano

A secretaria de Indústria,
Comércio e Turismo de
Jaraguá do Sul concluiu com
bons resultados a primeira
etapado projetoTurismo nas
Escolas. De três escolas

selecionadas, os alunos são

levados a conhecer pontos
turísticos, história, geografia
e economia da cidade e

região. Página 4

o governador eleito Pau

lo Afonso Vieira já tem três
nomes listados para
formarem com ele o primeiro
escalão do governo. Vieira,
porém, ainda não confirmou
se manterá Vilmar Loef na
secretaria de Segurança Pú
blica, exigência do prefeito
Wittich Freitag feita no �o
turno. Página 3

.

VARIG R'IO SUL Av. Marechal Deodoro� 130
. - '

- Jaraguá do Sul - SC :
'Fone/Fax (0473) 71-0091

*

Cargas e encomendas aéreas

....---------------------------------------------------------------------------------------�.
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ReminiscênciasEDITORIAL

o SUS é grátis Tiradentes, herói mundial da autodeterminação

A maioria da população ainda não sabe usufruir.

que pode ter atendimento médico e Em Jaraguá do Sul os números não foram
odontológico, além de vacinas, teste de pezi- diferentes das demais regiões do Estado le
nho e especialidades da medicina, vantadosnapesquisa.Oquemaissupreendeé
gratuitamente, através do Sistema Único de o desconhecimetno de quase 90% das pessoas
Saúde.A conclusão está contida em pesqui- sobre a gratuidade dos serviços que, com a

sa feita pela secretaria estadual de Saúde, municipalização, passaram a ser de
entre os meses de agosto e outubro, em todo responsabilidade das prefeituras. A maioria
o. Estado, envolvendo mais de 22 mil também não sabe como é que o SUS funciona,
pessoas. ou aquem reclamar quando o atendimento não
Implantado já há quatro anos, o SUS for satisfatório.

municipalizou o atendimento à saúde, A pesquisa foi feita para medir o grau de
desburocratizando os procedimentos e satisfação da clientela do SUS. Em Jaraguá,
agilizando o acesso da população carente, cidadequeestásecredenciandoàgestãosemi
principalmente, ou de baixa renda. Porém, em plena dos recursos oriundos do Ministério da
função da poucainformação sobre aestrutura Saúde,82,33%dosentrevistadosconsideraram
existente nos municípios e que oferece um o atendimento como sendo bom. Sinal de que
atendimento bem mais rápido na área de me- o quadro tem melhorado sensivelmente se

dicina preventiva, especialmetne, muitos aín- comparado com situações que muitos ainda
da desconhecem sobre como proceder para enfrentam quando se trata do INPS.

"

E hora de diálogo

AConjuraçãoMineira de 1789
pertence a uma época de grandes
transfonnações históricas emarca
o êxito do capitalismo comercial,
fortalecendo a classe a ela ligada
quehojechamamos deburguesiae
acelerou a queda dos antigos
regimes dominados pela nobreza.

O comércio era uma força em ex

pansão contínua, que não admitia
ser freadapela autoridade dos dés
potas monárquicos. Isso deu lugar
a idéias de liberdade e luta contra
as tiranias encontravambom cam

po, principalmente nos dooúnios
coloniais das monarquias
européias. A independência dos
Estados Unidos e a Revolução
Francesa constituiam matéria

prima em tal situação.
OmilitarJoaquimJosédaSilva

Xavier transforma-se em

revolucionário brasileiro, um dos
setefilhos 40portuguêsDomingos
da Silva dos Santos, fazendeiro,
minerador e vereador da vila de

SãoJosé,edabrasileiraAntoniada
Encarnação Xavier.

Com a morte da mãe (quando
Joaquim José tinha 11 anos) e do
pai (Zanos depois), os sete irmãos
passaram a morar em casas .

diferentes. Joaquim José foi

abrigado pelo padrinho, Sebastião
Ferreira Leitão, especialista em

arrancaresubstituirdentes; Sebas
tião ensinou sua arte ao afilhado,
além de completar sua alfabetiza
ção. Ahabilidadede JoaquilnJosé
no manejo do botícão valeu-lhe o

apelido de "Tiradentes".Depois de
experiências em transportes de
mercadorias edamineração,entrou
paraacarreiramilitar, ingressando
na 6a Companhia de Dragões da

Capitania deMinas Gerais, e por
ser branco e descendente de

português cristãos, recebeu a pa
tente de alferes que nos dias atuais

equivale à segundo-tenente e

patrulha oCaminhoNovo que era
a via de transporte de ouro e dia- ,

mantes deMinasGerais para oRio
de Janeiro.

Foi por essa forma que sentiu o

peso do colonialismo sobre seu

'povo: o ouro já não afluia com a

abundânciadaprimeirametade do
século, época em que Portugal
arrecadava20%daprodução.Che
ga o tempo da "derrama" em que o

povo era obrigado a completar a
quantia fixada com seus próprios
recursos. A Coroa exigia nova

cobrança.
•
O alferes Joaquim José pede

licença e- se muda para o Rio,

onde pratica a odontologia para
viver e elabora projetos de

engenharia como a construção de
armazéns. no cais e a canalização
dos rios AndaraíeMaracanã para
abastecer a cidade. Conhece José
Álvares Maciel recém vindo de
estudos em Portugal e Inglaterra.
Conhece os movimentos de

libertação. Termina a licençamas
lê tudo sobre a independência dos
Estados Unidos. Elaborando pia
nos de libertação, entraem conta

to com militares e intelectuais de
Vila Rica. Os inconfidentes pas
sam a tratar da tomada do poder,
que se daria por ocasião da

derrama, mas foram delatados.

Catorze dos 34 acusados foram

condenados à fôrca, mas só a sen
tença de Tiradentes seria

cumprida: foi enforcado e

esquartejado a 21 de abril.
Estudiosos acreditam que a

crise tinha suas raizes nos fins do
século 17, quando o açúcar das
Antilhas (vendido por holandeses,
inglêses e franceses) superava o

produto brasileiro, enfraquecendo
a economia lusa. Para garantir a
colocação dasmercadoriasque lhe
restavam (basicamente o vinho),
Portugal secomprometeu cadaw:z
mais com a Inglaterra, mas não

conseguiu manter equilibradas es
sas relações de trocas. E foi se

endividando, mas a Coroa

reequilibrava a sua economia, às
custas da colônia, obrigando

,

entregar à metrópole, como im

posto, grande parte do ouro

produzido.
Eis que, agora, o traidor

"Tiradentes", condenado e morto

pelo estado português como líder
da Inconfidência Mineira, foi

reabilitado, em Lisboa, pelo
presidenteMario Soares. O ato foi
assistido pelo min. daMarinha do

Brasil, almirante Ivan Serpa, que
representou o presidente Itamar

Franco,epeloembaixadordoBrasil
em Lisboa, José Aparecido de

Oliveiraeo prefeitodeOuroPreto,
Ângelo Oswaldo. Com o ato do

governoportuguês, quereparauma
injustiça histórica, Tiradentes pas
sa a ser celebrado como um dos

grandes heróis mundiais da

autodeterminação dos povos e da

liberdade.
A solenidade ocorreu na Em

baixada do Brasil, onde o

presidente Mario Soares fez o

, pronunciamento. Valeu, Portugal,
ainda que tardiamente!
Fritz von Jaraguá _ 11/94.

*MarcialMurara

o PMDB pode, ínexora
velmente.buscarasuaredenção a
partir de janeiro de 1995, com a

posse dePauloAfonsono governo
do Estado. Mais ainda. Pela sua

participaçãonacampanha, desdeo
primeiro turno, credencútaos seus
líderes

regíona- I!
is a uma rOtDIes
indica- "edell,iom.ção para
comporo pOltidD DO
colegiado
do novo mllo/e,imelltD
governo.
A eleição de Ivo Konell,

substanciada na microrregião; a
candidatura de Adernar Duwe ao
senado; a afinidade do partido
com oPFL de Jaraguádo Sul, que
facilitou o engajamento dos

pefelistas à campanha do PMDB

A região deve ser,

inquestionavelmente, lembrada

para ocuparumasecretaria, quem
sabepeloex-secretärio eex-depu
tado estadual AdernarDuwe, que
atuou no governo Pedro IvoCam

pos, mas O partido no Estado tem
que respaldar o diretóriomunici
pal, para que, inclusive, se possa
se usar isso como argumento po
lítico, em outras campanhas.

Ospeemedebistas sabem que é

agora o momento de preparar a

"volta", se tiverem personalidade
para isso, pois, mais do que nun

ca, o equilíbrio deve ser o ponto
alto da conduta partidária. Impo
sição de nomes e candidaturas

podefazervoltarnovas "fissuras",
e a história regional prova que
isso é contra-producente:

no segundo turno, são fatores que
podem ser culminantes para o

fortalecimento do, partido na ci
dade.

É claro que alguns impasses
terão de ser "contornados" e

absorvidos, dadas as

circunstâncias e peculiaridades
regionais. A briga de Konell e
Vasel, principalmente, pode
barrarações doEstadonomunicí
pio de Jaraguá do Sul, mas isso

pode ser, com habilidade,
superado, pelo menos para que
haja investimentos do governo
peemedebista no município e

região. Quem sabe até para usar

isso contra opróprio prefeito que,
apesardeamigodoex-governador
Kleinübing, tevequesuaracami
sa para trazer recursos para
Jaraguá do Sul, afora a área da

educação. ' *Professor e jornalista
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Retranca
(Ç.M.)

Reaberto o mercado
o presidente eleito Fernando Henrique Cardoso quer ter a certeza

de contar no Congresso com. um bloco parlamentar que garanta a

aprovação das reformas econômicas e tributárias, pelo menos. E
acena para o PMDB propondo uma maioria ao lado do PSDB,

PFL e PTB, que o ajudaram na campanha eleitoral. Se depender do
presidente nacional do partido, deputado Luiz Henrique da

Silveira, FHC, não terá nada de graça. Até porque o PMDB.não

esquece a "surra" das umas no candidato Quércia, inimigo
declarado de Cardoso e do Plano Real. É o início de um novo

governo com os outros: à base de negócios.

Roubo
A cúpula do PSDB carioca

mandou investigar e concluiu
que 70 dos deputados federais
eleitos são donos de hospitais
oupor elesforam auxiliados nas
campanhas. Sabem como? Dis
tribuindo autorizações de
internações hospitalares em

branco. Que, utilizadas ou não,
são preenchidas e cobradas do
Ministério da Saúde.

Bembom

EmNovalorque estão 52par
lamentares, entre deputados e

senadores assistindo a reunião
anual das Nações Unidas. Cus
tarão aos bolsos dos contribu
intes, com passagens diárias e

estada, R$ 175 mil. Como sem

pre, na volta não saberemos de
nada: Mas não édifícil imaginar
o que a maioria foi fazer lá.

Correria

Dejandir ' Dalpasquale,
Rivaldo Macari (segundo e ter

ceiros suplentes de deputado),
Neuto de Conto, João Mattos,
Nelson Wedekin e Dirceu Car
neiro (ambos agora semmanda
dos) e outros, de olho nas secre

tarias do novo governo. Tudo
por conta da coligação que ele
geu Paulo Afonso.

Rua Pedro Fra,ncisco Klein, 167
Guaramirim • SC

ICMS
Paulo Afonso mantém pro

messade isentarmicroempresas
do ICMS. Diz que a receita' a
menos será compensada pelo
corte de despesas que o Estado
tem na fiscalização. Em parte,
porque o quadro de funcionári
os permanece. Ou serão demiti
dos?

Vingança
O senador Esperidião Amin

disse estarmagoado com os que
qualificou de "traidores e opor
tunistas" instalados .no PPR e

no PFL Mas garante que depois
de lambidas as feridas a dor
passará e que, para isso, ele tem
paciência para esperar.

Bolso cheio 1
Governador de São Paulo,

Luiz Antonio Fleury Filho,
(PMDB) querreceberde umasó
vez US$ 200mil a título deférias
não gozadas durante oito anos

que permaneceu afastado do
Ministério Público onde se apo
sentou aos 45 anos com salário
de R$ 8mil. Fleuryfoi secretário
do Quércia e assumiu o governo
de São Paulo em 1991.

Fone/Fax
(0473) 73-0419

DEFININDO

Paulo Afonso escolhe os
. . .' � .

seus primeiros secretários

FlorianÓPOliS - O governa
dor eleito Paulo Afonso Vieira ain
da não

confir

mou se

manterá
no pri
meiro es

calão o

atual se-

ItMnIÍtJ
I,ni
I""'"

.. ,

,MI"

.
\

Bolso cheio 2
Números Fleurv, que deixa o governo

A campanha de Fernando em dezembro, aposentou-se
Henrique Cardoso custou R$ comopromotordejustiçae, como
3/.711.510,31, menos queos R$ os juízes, tem direito a dois me-
33.623.268,65 arrecadados, se- ses de férias por ano. Nos anos

gundo númerosfomecidos aoTri- que ficou afastado teria acumu

bunal Superior Eleitoral pelo lado 16 salários que são acres

comitê financeiro do PSDB. As cidos. automaticamente, demais
I

COntas estão sendo examinadas um terço ° total a ser pago. A

IpeloDiE O "troco" vai ser entre- dúvida, agora é saberse tirou ou MENORES
.

!!.r;=ue=(I(=}p=(Ir==tid==o,==seg==ítn==dO==C(==J11s==ta.====nã==ofi==ér==ias==C(==J1II=og==(H:=,er:;:::nad:::::or==,=n Secretaria vai tirar crianças das ruas

cretário
deSegurançaPúblicaWílmarLoef.
Indicado pelo governador Anto
nio Carlos Konder Reis, a perma
nência de Loef à frente da SSP foi
uma das exigências do prefeito
Wittich Freitag, de Joinville, em
troca do apoio dado a Paulo Afon
so no segundo turno.

Porém, outros três nomes já
estão definidos, embora ainda não
se saiba quais as secretarias que

irão ocupar: um deles ê Fernando
Ferreira deMello, que já ocupou a

pasta da Fazenda, no governo de

Pedro Ivo; os outros dois são o

deputado Herdeus deNadal �elei
to pelo Sul do Estado) e o vice

governador eleito, José Augusto
Hülse, ex-prefeito de Criciúma,
que no governo que se instala em

janeiro terá papel destacado.
Pelo menos uma secretaria nova

será criada, a da Fanulia mas que
não será ocupada pela esposa de
Paulo Afonso, que ele prefere ver

no comando da Fundação Vida,
instituição que cuida das obras

filantrópicas inerentes ao governo
estadual. O governador eleito tam
bém decidiu pela abertura da se

cretaria do Oeste, extinta por ques
tões políticas na gestão do ex

governador Pedro Ivo Campos e

não reativada, como promessa de

campanha, pelo ex-governador e

senador eleito Vilson Kleinübing.
Quando ativada, a s&:retaria do

Oeste tinha orçamento próprio,
quadro de servidores e completo
maquinário, com autonomia para a

execução de obras na região -

obedecendo o comando do execu

tivo estadual evitando inúmeras,
desgastantes e onerosas viagens
de prefeitos da região à Capital do
Estado. Paulo Afonso voltou a

reiterar sua disposição de isentar
. as microempresas do pagamento
do ICMS • fundamental para sua

vitória no segundo turno, afuman
do que as perdas que advirão com

areceitadeste segmento serão com

pensadas porque o Estado deixará
de ter com o atual trabalho de

fiscalização.

Bons preços, bce qualidade, se"..,re com

revidades, rroda mascullna.lemnina fi iniantH.
Av. Mal Deodoro da Fonseca, 260
Fone: 72-3388

Paulo Afonso mantém promessa de isentar microempresas do ICMS

Florianópolis - A criação' da
secretaria da Família solidifica um
dos pontos do plano de governo
de Paulo Afonso Vieira, cujos de

talhes deverão ser finalizados

amanhã.. durante reunião marcada

para Florianópolis, por cerca dc

100 pessoas a quem tal responsa
bilidadc foi atribuída. Esta secreta
ria vai tratar da retirada das ruas

�I ICEMACHINE
� �C

�
E � /',� COMÉRCIO DE. PEÇAS LTOA.

Peças Originais Consul, Prasdôcimo, Brastemp,
White-Westinglwllse, Gás Freon, R-12, R-22

de menores abandonados a quem
o NOVO governo pretende assistir

com alimentação e educação, pre
parando-as para uma profissão.
,

.

Na area da Educação, Paulo
Afonso diz reconhecer que os

baixos salários provocaram, nos

últimos anos, uma certa

desmotivação dos prof'cssorcs.
Disse que pretende corrigí-los mas

que, vai exigir capacitação dos

que estão em salas de aula, O go
vernador eleito pretende melhorar
os salários dos servidores de um

modo geral, porém vai vinculá-los

à arrecadação do ICMS, nunca

ultrapassando gastos de 65% da

receita com a folha. Segurança,
saúde e moradia são outras de

suas prioridades.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CONFIANÇA,

Diplomatadizque "pacotes"
virão abertos

J\

economicos

J araguá do Sul - Ministro
chefe da Divisão de Operações
'Comerciais do Ministério das

Relações Exteriores, o diplomata
Paulo Alberto Silveira Soares este
ve em Jaraguä do Sul na segunda
feira, 21, proferindo palestra para
empresá-
rios 10-
c a is,
quando
abordouo
tema'Po
lítica de

Promoção
Comercial

I(ollomio
estável
Qumenlo/6

expo/1ofÕfls
doBrasil noMercadoExterno".Com
larga experiência na área de
comércio internacional e

responsável pelaorganízação e exe

cução demissões comerciais envol
vendo empresários, autoridades e

entidades de classes interessadas
no segmento econômico
internacional, Soares deixou
impressões de otimismo entre os

RESOLVIDO

•

que o ouviram.

Principalmente quando garantiu
que apartir do governo de Fernando
Henrique Cardoso os pacotes eco

nômicos que vierem a ser editados
em função das reformas econômi
cas e tributárias previstas para a

consolidação do Plano Real "não
virão mais fechados. Virão abertos",
disse o diplomata, acrescentando

que tal prática dará a todos os seg
mentos produtivos e-à sociedade de
um modo geral a confiança
necessáriaparaque o .governo possa
dar continuidade ao plano de estabi
lização da economia.

Politicamente, Paulo Soares
afirmou que, hoje, em Brasília, há
umclimademuitootimistrno "como
eu próprio nunca tinha visto". Isso,
segundo suavisão, não descartanem
mesmo apossibilidade de o PTvir a
fazer parte do !favo goverrio, já que
os partidos, de ummodo geral, não
vão querer deixar escapar a

oportunidadeque seconfiguracomo

histórica na economia brasileira. O

diplomata lembrou que, a partir dis
so, a participação do Brasil no

comércio internacional, que foi de
apenas 1,03% em 1993, pode-se
expandir expressivamente, já que
ainda existemmuitos espaços,

Hoje, o Brasil já ftgura entre os

cinco primeiros países commaiores
saldos comerciais domundo, estan
do suas exportações distribuídas de
forma equilibrada entre a União

Européia (26%), a América Latina
(23%), os EstadosUnídos (20%) e a .

Ásia (16%). Com o advento cio
Mercosul, Soares prevê uma

expressiva expansão das

exportações brasileiras, em função
da qualidade dos produtos nacio
nais. Para isso, como já o fez agora,
oMinistério dasRelaçõesExteriores
está elencando uma série de medi
das que darão aos empresários
brasileiros, exportadores ou

importadores toda a gama de

informações necessárias:

Rio da Luz vai ter asfalto.

.

Jaraguá do Sul - Embora
ainda não tenha data para o

início das obras, aprefeiturajá
providenciou a licitação

.

do

projeto de asfaltamento de Rio
daLuz, numa extensão de seis
quilômetros, acesso à empresa
Ceval. Com custos

aproximados de R$ 850 mil, a
obra será executada em·

parceria, entre a prefeitura,
governo do Estado e Ceval. O
municípioparticiparácom24%
dos custos, devendo o restante

ser rateadoentre as outras duas

partes. Dependendo da

liberação de verbas e das con

dições do tempo, as obras

poderão seriniciadas aindaeste
ano.

.

Esta semana a prefeitura,
através da Construtora Santa
Catarina, deve concluir a pavi
mentação asfáltica da rua

QuintinoBocaiúva, completan
do o projeto de remodelação e

ampliação da praça Ângelo
Piazera, cuja inauguração está

prevista para o início de

dezembro, quando também se

pretende acionar o sistema de

.

iluminação de Natal das ruas

centrais da cidade.
Por outro lado, através de

projeto de lei que já está na

Câmara de Vereadores, a

prefeitura vai doar à Associa

ção dos Servidores Públicos

Municipais a importância de

R$15mil, destinados àcompra
de cestas natalinas para os

funcionários da prefeitura.

Estudantes no Salão Barg em Rio da Luz

Estudantes visitam a região
Jaraguá do Sul- O projeto Turismo nas Escolas, implantado pela

secretaria municipal de Indústria, Comércio e Turismo já alcançou
seus objetivos iniciais, disse ontem o secretário Gilmar Moretti, ao
anunciar os primeiros resultados obtidos com alunos de três escolas
selecionados háalgunsmeses. Basicamente, o projeto leva os estudan
tes aos pontos turísticos tradicionais e, também, à visitação de locais

por eles completamente desconhecidos e que fazem parte da história
domunicípio e de cidades vizinhas. Aspectos geográficos e econômi
cos também são abordados nos passeios, informações que,

posteriormente, são repassadas aos demais alunos. Neste final de

semana, Moretti e o assessor Loreno Hagedorn vão estar em Porto

Alegre onde participam de reunião da Embratur que pretende
municipalizar o turismo em cidades onde este potencial existe.

'.:.:-:.:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:-:-:.:.:.:.:.:.'';.:.:.;.:-::: :<.:.:.>:.:.:.:.:.:<.:-:.:-:.::::�:.:.: .....
, ..

��:\f::{::::::r::::::::::�::):{U:f::t:ttt?\\}frr:::::::(:::::r::�::::::::::::::::::::::::::::::;':':"""""

Infra-estrutura, atendimento espedol e locais
ideais para convenções e seminários.

IlllÇA-N()S IJltll ,TISI'I'A
I'OS'I'O UE VENI)J\S .J.lJN'I'() A FAlnucA,

IUJA.JOINVILLI� 1:ILln ,

UMAS UAL)IAII. - AV. Olrl'iJLIO VAIlOAS, 12U

.JAllil('IJA I)«) sm - S(�
''-f)NI� 7 I - I (J(J(J

II
I' II MalhasDal_ar
I'

-rem a pronta entrega: Meia mal,ha,
II moletin�o,moleton liso a camurçado
tolalmente mereerizado, fabricados
com a melhor taenologia
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LIXO ENSINO

Novo aterro sanitárioainda Fundejas estrutura-separa
. . .

.

gerir o salário-educaçãodev·e demorar mais um ano JaraguádoSul-Projetoenvi- prédios,móveiseequipamentos
, "' ado pela prefeitura à Câmara de das escolas municipais Alberto

Vereadores complementa Bauer, Albano Kanzler, Anna
estrutura necessária para que a ToweNagel,RodolfoDombusch
Fundação do Desenvolvimento e Cristina Marcatto, bem como

do Ensino de Jaraguá do Sul recursos financeiros e humanos

(Fundejas) possa começar a para o funcionamento das ativi
receber e gerir os recursos dades escolares.
arrecadados nomunicípio com o A Fundejas, instituição de
salário educação, contribuição carátertécnico-educativo-cultural

obrigatória feita pelas empresas e filantrópico, recentemente

da cidade. criada - com base em instituição
O projeto propõe a assinatura já existente em Cascavel (PR) -

de convênio entre a prefeitura e visa promover a educação de en
secretaria municipal de Educa- sino fundamental a nível de 10

ção, pelo qual esta última recebe grau, sobretudoodesenvolvimen
em regime de comadato, terrenos, to educacional e cultural.

J araguádoSul- O n�vo
aterro sanitário, que ocupará
uma áreade 6,5 hectares loca
lizada entre Rio da Luz e Rio

Marcial David MurarafCP

tes de responsabilidade da

prefeitura) e industrial. Neste
caso, segundoRobl,o trabalho
deverä ser feito em parceria
com a Associação Comercial

e Industrial ficando as

Cerro, vai demorar pelo me-

nos mais um ano para ser im

planta-
do. Esta

empresas responsáveis pela
manutenção.
A vida útil do aterro gira

em tomo de 30 anos, porém
dependendo do volume de lixo
que for reciclado, já que para
o novo aterro não deverão ir

imp/flso
g%lllfl

semana

a secre

taria de

Agricul- P/flSflfVOtÓD
do 6/flQ

tura e

M e i o

Ambi _ Ingo Robl

ente recebeu o relatório final elaboração do projeto de
da empresa paranaense engenharia e a captação de
Hidrotec, contendo estudos

recursos para que a obra pos
geológicos sobre a infiltração sa ser viabilizada, já que todas
de águas subterrâneas. O do-

as outras etapas, inclusive a
cumento dá total garantia de liberação da área pela Fatma,
que não há nenhum perigo de

.

já foram cumpridas.
contaminação. Características

O novo aterro sanitário de

Jaraguá do Sul ocupará 6,5
hectares e será construído

rigorosamente dentro das

normas exigidas pela legisla
ção vigente. Dividido em

quatro partes, terá áreas espe
cíficas para o lixo hospitalar,
doméstico e limpa-fossa (es-

OAB
materiais como vidros,metais
e plásticos, por exemplo, ape
nas o que é considerado como
material orgânico. A implan
tação global do projeto ainda

não tem custos totais orçados,
entretanto a maioria dos

recursos deverão serfinancia

dos pela prefeitura. Há, inclu
sive, disponibilidades de
verbas para obras do gênero
no exterior. A coleta de lixo
em Jaraguá do Sul, hoje
operada pela empresa

Engepasa - com sérios

problemas de mão-de-obra,
está em tomo de 30 toneladas

por dia, com uma média de

800 toneladas por mês.

Advogadoselegem suanova

diretoria 'na sexta-feira
Jaraguá do Sui - A ordem dos

AdvogadosdoBrasil, subseçãode
Jaraguá do Sul, tem eleições
marcadas para a próxima sexta

feira, 25, danovadiretoria. Além
da chapa da situação, uma outra,
denominada de "Renovação" dis
puta os votos dos advogados do

município. Encabeçada por
Alexandre D. Barbosa, que
concorre a presidente, tem como

vice Rubens Fonseca Flexa;
secretário geral Luis Cerutti;
secretário geral adjunto Onir
Pedro deMatose tesoureiroValdir

GomesWolff.

Segundo Rubens Flexa, as

principais metas pregadas pela
"Renovação" são a reestruturacão
da sala da OAB no forum, com
ampliação física, instalação de
telefone, fax, biblioteca e

microcomputadores ligados aos

tribunais; prestação de contas

trimestrais, construção de sede

própria,núcleo interdisciplinarde
defesadosdireitos humanos, entre
outros. A votação acontece no

Forum, durante o horário
comercial .

.

O levantamento, incluindo

aescavação de três poços com
profundidades de 10 e sete

metros, foi necessário pela
proximidade das empresas
Ceval e Choco leite, que se

utilizam das águas dos rios da
região. Segundo o secretário

Ingo Robl, resta agora a

. L I N H A
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.
RECLAMAÇÃO

População ainda desconhece A extravagante cor doPaço
.

.

desagrada eprovoca reações
serviços prestados no SUS

SAÚDE

J araguädoSut-Umapes
quisa realizadapela secretaria es
tadual de Saúde, entre os meses

de agosto e outubro deste ano,

para a!'erir o grau de satisfação
das pessoas que se utilizam do

Sistema
Únicode l%guáSaúde

para ter obsolVe
assistên-

,lielIteiDcia mé-

dica, re-

/egiollolv e I o u

números
impressionantes.Em todo oEsta- -

do foram entrevistadas 22.789

pessoas, das quais4:64emJaraguá
do Sul. O desconhecimento sobre
o que é o SUS, a assistência que
presta e como funciona é quase
que total.

Dos que foram entrevistades

PROJETQS

em Jaraguá do Sul, 5,60%
responderamqueconhecemoSis
tema e outros 93,97% que não;
outros 9,70% disseram saberque
o SUS é um serviço de assistên
cia médica municipalizado, de

.

responsabilidade das prefeituras
via secretaria municipal de saú

de, porém outros 90,09%
responderam que não sabiam.
Dos entrevistadosno município,
98,6% responderam que desco

nhecem o que seja uma AIHS -

Autorização de Internação
Hospitalar e só 1,9% responde
ram positivamente.
Apesquisa tambémrnostraque

87,20% dos entrevistados não sa
bem que o atendimento é total

mente gratuito e que só 12,72%
tinham conhêcimento disso. Os
números levantados entre os

entrevistadosrevelamque99,78%

das pessoas consultadas nunca

pagaram nada pelos serviços e

que 0,22% já pagaram. Sobre o

atendirnentopeloSUS,13,79%0
consideram ótimo; 82,33% bom

e 3,66% regular. Os restantes

consideram como ruim e péssi
mo.

Sobre onde reclamar quando o
atendimento não for satisfatório,
apenas 9,91% disseram saber
como proceder e outros 89,96%
nãosabiam.Finalmente,76,72%
dos entrevistados foram pessoas
residentes em Jaraguá e outros

22,20% em outros municípios
da região. Os números desta

pesquisa estão contidos em

correspondência enviada pelo
secretário estadual de Saúde,
João Guízzo ao presidente da

Câmara de Vereadores Luiz
Zonta.

Vasel quer redes de esgoto e gás
Jaraguá do Sul - Até o

final de seugoverno o prefeito
Durval Vasel disse que
pretende implantar as redes
de esgotos sanitários e de

distribuição de gás. Duas
obras que, segundo ele, darão
um padrão de qualidade de
vida ainda inédito no estado
de Santa Catarina. A idéia,
discutida na semana passada
durante reúnião do colegiado
da prefeitura, obteve

aprovação unânime.
O gás terá um serviço

terceirizado, por concessão e,
a exemplo da rede de esgotos
sanitários (segmentada por
regiões) não implicará na es

cavação de ruas agora pavi
mentadas com asfalto, seguin
do pelas áreas das calçadas.
Os dois projetos, porém, vão
depender de financiamentos

que aindaeste ano deverão ser

pleiteados pela prefeitura.
"Minha meta é marcar meu

governo como uma das
melhores administraçõesmu
nicipais do Brasil", disse o

prefeito.
Pagando

Sexta-feira os 1.817

Jaraguá do Sul � Moradores
de longa data nos chamam para
ver a cor que o Palácio da
Prefeitura vai tomando. Em lá

chegando, de fato, a nova cor que
se pretende para destacar o Paço
Municipal agride osolhos dos que
estão acostumadosaverosprédios
públicosemcoresneutras - vamos

dizer - o cinza, o bege ou o pardo
- como neutras são as pessoas que
ali vão procurar resolver os

interesses e necessidades com o

governo municipal. Para os que,
como turistas, visitam o prédio e

seagradematédocolorido.Desde
os tempos do tenenteHerbster, em
1941; até o último prefeito que a

pintou aos temposmais recentes,
observou de aplicar nas suas

paredes externas cores austeras,

daquelas a que nos referimos,
mesmo levando em conta um

governoquecomeçou com grande
estardalhaço, contratando um

pintor de paredes que iniciou os

serviços com tanta fúria, que não
chegou às externas. Era genial,
demais. Faz tempo.
Iniciou a pintura do salão

nobre (antiga biblioteca e atual

gabinete do vice) e deu-lhe umas

cores tais (vermelho, branco e

preto, em parede e teto) que não
temos notícia que ali se tenha
realizado qualquer cerimônia, ta
manha a agressão aos olhos dos

que lá penetravam.
Não satisfeito com sua obra

prima, realizou outra façanha,
ainda maior. Escolheu como sua

vítima, o nosso fundador Emílio
Carlos Jourdan, e passou-lhe no

busto e no granito do pedestal,
grossacamadade óleo e convidou
o prefeito para ver a sua criação.
Antesque issoacontecesse, o "mais

antigo" denunciou a barbaridade

que se perpetrou contra o ilustre

engenheiro, historiador emilitar,
custando à municipalidade uma

enormidade degalões de águarrás

e algumas dúzias de escovas para
limpar a herma do fundador que
ainda hoje oma a bonita praça
fronteira, recém modelada, para
nosso reconhecimento e orgulho.

Claroque oque se estä fazendo
não é para agredir o povo que,
afinal, está no governo. Mas
decidir por uma cor azulada é,
quando pouco, uma temeridade,
sem primeiro se consultar o povo
que gosta de ver as coisas bem

pintadas, como a continuação da

praça, que fez voltar o povo ao

logradouro público, nas tardes
ensolaradas deste meado de

primavera.
Ocorre, por oportuno, lembrar

ao sr. prefeito que o azul, embora
recitado e cantado em verso e

prosa em apelos de civismo, ela
prepondera na monarquia
brasileira, enquanto vivemos

período pleno de República,
democrática. Em 1935, Henrique
Theodoro Harger, desligando-se
dos camisas verdes, abraçava o

ideal damonarquia, somente usa
va camisa azul e seus escritos no

jornal "O Imperador", usava o

pseudônimo de Leão Azul.
O grupo da reclamatória alega

que namistura dos pigmentos os
pintores não foram. felizes.

Demodoque, em atendimento
a tantos considerandos, acolhe
mos a reclamatória para submetê-'
la à alta decisão do administrador

municipal, quem sabe, após uma
consultaàs classes que costumam
meter o seu bedelho em assuntos

que tais, para por o burgo em

clima de paz e ordem, ainda que
seja pela moderação do tom da
cor ... termos em queencerramosa
problemática levantada, que se

pede deferimento, por ser de jus
tiça e de conformidade com a

vontade do povo, não consultado.
Subscreve-se atenciosamente, o

Evi Sinsval, agradecido, e às suas
ordens.

servidores municipais
recebem o salário de
novembro emais 50% do 13 o

salário a prefeitura
dispenderá em tomo de R$
900 mil. Até dia 20 de
dezembro serão pagos os

restantes 50% do 13 o. A partir
de 23 de dezembro até 9 de
janeiro, parte dos servidores
estarão em férias de firn de
ano.

\IlAÇÃO
CANARINH-O
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VARIG II RIO-SUL
Fone/Fax FonelFax

(0473) 71-0091 (0473)71-0091

COMUNICADO
INDÚSTRIA DE RELÓGIOS HERWEG S/A 89251-701 - JARAGUÁ DO SUL - SC

CGC (MF) 86.375.011/0001-71 CGC (MF) NR. 84.435.098/0,001-08
Comunicamos a quem possa interessar que o protesto ocorrido em

30/06/94 junto ao Tabelionato de Protesto de Títulos Aurea Müller
Grubba, daComarca de Jaraguá do Sul/SC, referente ao título n° 97243-
1 vencimento 31/05/94 valor Cr$ 154.899,63, contra a empresa.

LUIZ LANZNASTER M.E.
AV. MAL. DEODORO, 364 - CENTRO

ocorreu indevidamente, sendo que o sacado é 6timo cliente mantendo

relações comerciais de excelente qualidade. Tomamos público nosso

pedido de escusas pelo fato ocorrido.
Timb6/SC, 23 de novembro de 1994.

Renato Vieira

Chefe Departamento Financeiro ,

---,---------.
í-

Center Som CD's - Discos eFitasCENTE
SOM

R
.Uma loja diferente com uma grande variedade na linha de CD's .

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

•CD's diretos das gravadoras sem intermediários e um excelente atendimento .

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

•Promoção de CD's com mais de 1000 CD's à 9,70 Reais.

Disco a partir de 3,80 Reais .

•A-liquidação é fantástica
.E mais: Fitas virgens, violões, controle pl vídeo-game, etc ...
.Uma loja do futuro, moderna e criativa.

Av. Marechal DeodorO da Fonseca, 406 - Jaraguá do Sul' - se - Fone 71-2847

C D's. DISCOS· FI TAS

I I
.___ �_J

I
,

CONSTRUTORA CAMILU'S
RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº 44 - JOINVILLE - se - FONE (0474) 22-4871

CASA DE MADEIRA DE 84M2 - PREÇO R$ 9.645,00 -

'

Entrada R$ 4.882,50 - 12 x R$' 498,33 ou 24 x R$ 293,39
CASAS DE ALVENARIA - Financiamento em até 60 meses

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, Pel� presente Edital, fica� convocados todos os associados do Sindicato 12-
dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul, em pleno gozo de seus direitos sociais,
a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no pró�imo dia 30 de novembro 22-
de 1994, as 8:00 horas da manhã em primeira convocação e caso não haja número 32-
legal, haverá uma segunda convocação para uma hera após, isto é, às 9:00 horas 42-

, do mesmo dia e local, com qualquer número de associados presentes, a qual será
realizada na sede do Sindicato, sito à rua Leopoldo Augusto Gerent, 225, nesta
cidade, para.deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

Discussão e' votação da psevis ão orçamentária para o

exercício de 1995;
Assunto relativo ao encaminhamento de aposentadorias
Seguro do Prédio e seu conteúdo;
Assuntos diversos do interesse da, classe,

Jaraguá do Sul, 21 de novembro de 1994.

HILBERTO FRITZKE
Presidente

'.

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá d_g Sul
EDITAL DE CONVOCAÇAQ

Fone' (0473) 71.1117 Aua Joio ..
Pie.lli".· 104

,

•
o' Jarogua elo Sul • SC, '

Creci 0914 - J

420m2, VilaAmizade. Só

R$,20.000,00

Pra que esperar!
* Casa de alvenaria com

'-146m'2, terreno, com

390m2. Rua: Tomas F. de

Goes (próximo Weg I)
Apenas: R$ 50.000,00
* Casa de alvenaria com

dois quartos, terreno com 'Venha ver!

• 1 SUITÉ + 2 QUARTOS = 174,34 m2

•• .2 QUARTOS = 126,24,m2
• SALA DE ESTAR/JANTAR
• BANHEIRO
• COPA/COZINHA
• GARAGEM PRIVATIVA
., SACADA

Entrada 30% o restante em 30 meses

direto com a construtora

• HALL SOCIAL
• LAVABO
• ÁREA DE SERViÇO
• SALÃO DE FESTAS
• ELEVADOR,
• PLAY GROUND Â

ENGETEC
\J JOSEF FONTANA

RESIDENCIAL·' UMA BOA OPORTUNIDAIDE IDE MORAR BEM

DUl\TKEB NO CENTRO DE JARAGUÁ DO.SUL.

APTOnpOOl APTOnp002

LOCALIZAÇÃO CENTRAL

Projeto, Incorporàçáo e Vendas: .

CRECI- 934-J
CREA - 2264 CRI PROl 79.161

ENGETEC
Cei. Procópio Gomes de,Oliveira, 285
Jaraguá do ser- Fone: (0473) 72 2679 ,

DAFONSECA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO - 9ARIEDADESJaraguá do Sul, 23 de novembro de 1994

JUBILEU

Toninho Cabeleireiros II 25anos de lutaLIVRO'
REDEGLOBO

06:30 - Telecurso II Grau

07:00 - Bom Dia Brasil
07:30 - Bom Dia Santa Catarina
08:00 - TV colosso
11 :45 - Jomal do Almoço
12:35 - Globo Esporte
12:50 - Rede Regional de

Notícias

13:15 - Jomal Hoje
13:40 - Video Show
14:15 - Tieta
15:15 - Filme - "Quem é Harry

Crumb?"
16:50 - Os Trapalhões
17:23 - Escolinha

17:55- Tropicaliente
18:55 - Quatro por Quatro
19:58 - RBS Noticias
20:07 - Jomal Nacional
20:49 - Pátria Minha
21 :50 - As Aventuras do

Superman
22:58 - Minissérie: "Vidas

cruzadas"

00:04 - Jornal da Globo

00:39 - Jornal da RBS
00:59 - Rime - "Perdidos na

tormenta"

J araguá do Sul - Neste
ano o competente profissional
Antônio Avelino Fagundes, do

. salão Toninha Cabeleireiro,
completa 25 anos deatuação no
mercado jaraguaense. Ele che
ga ao seu jubileu de prata com
uma trajetória pautada na qua
lidade dos serviços que realiza
econtacommaisde4milclien
tes/mês, nos três salões que
mantém na cidade. Ao lado dos
filhos Amarildo e Sílvio,
Toninha diz, com satisfação,
que possui uma equipe alta
mente especializada em cortes

masculinos e femininos.
Toninha lembracom alegria

do início de sua carreira, então
como barbeiro, no bairro Rio

sua capacidade, garantem a

qualidade dos nossos traba

lhos", afIrma Toninho.
Emmédiasão feitos cercade

140cortes, diariamente, nos três
salõesdoToninhoCabeleireiro,
o que perfaz um total de 4.200
cortesmês. "A nossaprioridade
é a qualidade do serviço, a sim
plicidade no atendimento e a

humildade, acima de tudo",
declara Toninha, mostrando
outra de suas virtudes como

profissional. Ele não esquece
de agradecer a confiança de

amigos eclientes que acreditam
, em seu trabalho, citando como
exemplO o empresário Angelo
AlbertoChíodíni (Beto do Pos
to Mime).

Molha, emumasalacedidapelo
seuZicoeaDonaDilmaVieira.
"Lá trabalhei durante sete anos

sem nunca terem exigido o alu
guel da salaqueusava", recorda
com carinho. Depois, durante
outros sete anos, ele trabalhou
em outro endereço, na esquina
da Av. MarechalDeodoro com
a rua Barão do Rio Branco.

Hoje, estabelecido na ua

Epitácio Pessoa, 36, ele possui
outros dois salões. Na rua

Reinaldo Rau, 614 e Walter

Marquardt, junto ao Posto
Mime. Ambos os salões são

administrados pelos fi1hos.

"Atualmentecontamos também
com sete profissionais,
prestadores deserviço, quepela

o jornalista mais

vigarista do Brasil, Agamenon
MendesPedreira, tambémfoi à
Copa.Oqueeleviu-eoquenão
viu,já que não émuito digno de
confiança - por lá, depois de

publicado no jornal O Globo,
sai agora em forma de livro.

Agamenon na Copa, que a

Editora Record lançou na ]3a
Bienal Internacional do Livro
de São Paulo, é seguramente o
mais engraçado volume publi
cado sobre a Copa até hoje.

AgamenonMendesPedreira
é o pseudônimo utilizado pelos
humoristas do Casseta & Pla
neta Hubert e Marcelo
Madureira para assinar
crônicas dominicais em OGlo
bo. Melhor: é um personagem
completo. Funcionario-fiuuas
ma concursado do município,
do estadoedo Inamps,moraem
um Dodge Dart 1973

enferrujado, fala mal de todo
mundo. Vive correndo dos
credores, tem umapatroa cha
mada Isaura e um cunhado
esquisitão de nome Enéas.
(Uma sugesfiio da Livraria e

Papelaria GraflpeU. Fone 72-
01370u 72�0972).

REDEBAN>EIRAN1ES

05:00 - Igreja de Graça
06:30 - Diário Rural
07:00 - National Geographic
07:30 - Infonnercial

08:00 - Dia-a-Dia
10:30 - Cozinha Maravilhosa da

Ofélia

11:00 - Aash - Edição da Manhã
12:00 - Acontece

.

12:30 - Esporte Total
13:15 - Esporte Local
15:15 - Silvia Poppovic
16:45 - Encontros Imediatos

17:15 - Supermarket
17:45 - Faixa Nobre do Esporte
18:30 - Agrojornal
18:40 - Jornal da Barriga Verde
19:15 - Jornal Bandeirantes
20:00 - Um amor de famnia
20:30 - Faixa Nobre do Esporte
22:30 - Filme "A lei de Randado"
00:30 - Jornal da Noite
01:00 - Flash
02:00 - World News Tonight

-Alterações nãocomunlcadas são
de responsabilidade das emisso
ras.

-

RIES - 21/3 a 20/4 - Hoje seu
regenteMarteestáem desacordo
com Urano EI Mercúrio, assina
!ando um dia em que será
Importante que você não tome
deCisões repentinas, e sejamais
PlUdentedoquenunca. Distenda
seaomáximo, parapodersuperar
certas tendências para o

nervosismo, e esteja �erta para
não sedispersar Inutilmente.

CÂNCER - 21/6 a 21n - O fato
de Marte vibrar de modo
arrevezado em sua casa das
finanças assinala um perfodo
em que você deverá evitar as
compras de Impulso e os gas-
-'os desnecessários. Não se
envolva em confrontos de espé
cie alguma e procure preservar
um astral harmonioso no terreno
sentimental.

G�MEOS - 21/5 a 20/6 - As
vibrações arrevezadas queMarte
envia ao seu regente, Mercúrio
asinala um dia em que você
deverá evitar as discussões e

pensar ainda melhor antes de
dizer qualquer coisa. Não queira
fazer muitas coisas ao mesmo

tempo, e supere certa tendência
para implicar ou exigir demais
dos outros.

LEÂO - 2217 a 22/8 - O planeta VIRGEM - 23/8 a 22/9 - A tensão
Marte, que transita pelo seu sig- envolvendo o, signo anterior ao
no comoocorreacadadoisanos, seu aconselha você a mais do
hojeestáem tensãocom Uranoe. que. nunca manter os pés no

Mercúrio, portanto atue com ha- chão e não se envolver impulsi
bilidade no ambiente de trabalho varnente em situaçÕes que não
e esteja alerta para não se sejam inteiramente claras.
envolve� em disputas. Supere Procure conter impulsividaçle,
certa inclinação para a impaciên- não se precipite, evite as espe
cia e o nervosismo, espscíalrnan- culaçóes e tenha tato com quem
te em casa e no trabalho. você mais osta.

TOURO - 21/4 a 20/5 - Marte, em
seu setor doméstico, forma al
guns contatos desarmoniosos,
aconselhando você a atuar com
habilidade em casa e a não se

envolver em conflitos de espécie
alguma. Felizmente a Luaestá em
bom aspecto com seu planeta
Vênus; e ajuda você a adotar uma
atitude mais conciliadora.

LIBRA - 23/9 a 22/10 - A Lua
torna este dia particularmente
prOdutivo paravocê, que poderá
realizar tudo commaiorobjetivi
dade, paciênciae tenacidade. A
tensão que envolve o planeta
Marte aconselha você a não
alimentar expectativas demais
em relação aos amigos,.
procurando contar com suas

!
ró rias tencialidades.

AQU RIO - 21/1 a 19/2 - Seu - 20 a 20 3· - ua

regente Urano hoje está em transitaexatamente por Câncer,
desacordo comMarte, portanto o

. �u. setor da alegria, e da
atue com especial habilidade nos cnatlvlda�e, fazendo com que
relacionamentos pessoais, e vocêseslntadebemcoma'(lda
evite comportamentos rudes, e possa dar o melhor de SI. O

que só complicam tudo. A lua momento é.excelente para você
acentua sua caf?acidade de s� expandir de modos conse-

trabalho e poesiblllta que você qQente e estruturado, graças �
se saia particularmene bem nas Saturno, ql!e está sendo p?slti-
suas atividades. vamente ativado em seu signo.

ESCORPI 0- 23/10 a 21/11 -

Vênus, retrógrado em seu signo,
hoje estáem ótimo aspecto com a

Lua, que facilita sua vida senti
mental e ajuda vocêa demonstrar
mais livre e abertamente tudo o

que sente. O momento é excelen
te pra você se estruturar melhor,
abrir novas frelltes e realmente ss

.

e dir.

SAGIT RIO - 22/11 a 21/12 - A
tensão existente entre Marte,
Urano eMercúrioaconselhavocê
a não se jogar de cabeça em

aventuras contusas, procurando
se preservar e conservar a paz
de espfrito. Os momentos dedi
cados à reflexão e à auto-análise
estão particularmente favore

cid<;>s pela �ua, que. torna você
rnars consciens de SI.

CAPRIC RNIO - 22/12 a 20/1-
Hoje seu regente Saturno está
sendo positivamente ativadopela
Lua, queajudavocêase relacioQIr
demodomuitomais equilibradoe
harmonioso com todos à sua vol
ta. Você·atravessa um bom mo
mento paradarvazão ao seu lado
mais aberto, amistoso e comuni
cativo, e poderá até fazer novos
contatos.
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'onfecções Sueli
V9stindo Gerações

1\ \. MUI1:cI.. 1 Deodoro, 1085
(lo C!1���.ralúdoSul.S€ . Gente & Informações
BODAS DE OURO

Jarbas eMaria Gomes renovam votos
Depois de urnabelíssimamissa

oficiada na Capela do Divino

Espírito Santo, às vinte horas de

12 de novembro de 1994,
familiares, parentes, amigos e con
vidados reuniam-senas dependên
cias de festa do Lira Tênis Clube,
paracomemorarcondignamente as

Bodas deOuro do benquisto casal,
sr.'Jarbas de Oliveira Gomes e

sra. Maria Ferreira Gomes, na

Capital do Estado.
A foto tomadana ocasiãomostra

o exato instante em que os

integrantes do Rotary Club

Florianópolis-Leste, por seu

presidente RuyG. Carraveta, fazia
entrega deuma lembrançaalusiva,

clube que já foi presidido por
Jarbas com muito sucesso e

integrando ainda hoje o Conselho

Diretor do Clube.
No flagrante vêem-se os

companheiros Sérgio Venturelli,
Hamilton Adriano, o casal jubilar,
Olívio Faustino Nascimento, o

presidenteRuyG. CarravetaeJoão
VargasMontardo, captados na ob
jetiva de Eugênio Victor

Schmöckel, integrante do "Leste",
clube que em 13/05fl994 comple
tou o seu jubileu de prata.

-

Cumprimentos do CP ao distinto
casal Jarbas de Oliveia (Maria
Ferreira)Gomes, extensivosaos seus
numerosos familiares (E.V.s.)

Tem coicBa�

que nunca

escm da moda.
Andarbem
vestido é
uma de/acB_
t iseo é no

DE TRAdiçÃo ESPEciAliZAdo EM

CORTES ds cabelos UNisSEX.

___

'

"",A_tende em 3 endereços:
IIN.llr�t4 ,

RUA PRESIDENTE ,EPITACIO PESSOA, 36
Fone: (0473) 71-8864 -cl Toninho

VESTiNdo VocÊ ds CORpO INTEiRO
GETúlio VARGAS, � �

REINOlDO RAU, 614
Fone: (0473) 72-2267 .; cl Amarildo

Persianas Verticais

Bodas de Prata
Ontem, dia 22, o casal ami

goRoland (DivaStricker) Eger,
comemoraram' a passagem dos

vinte e cinco anos de união

matrimonial, ao lado dos fi

lhos, noras, genros e netos.

Desejamos uma imensidão de
-

felicidades.

Livraria Alemã
Inaugurada no dia 17, a

Livraria Alemã, loja deJaraguä
doSul. Instalações confortáveis
e um visual bonito, estão alia

dos ao atendimento persona
lizado que é oferecido aos seus

clientes; É mais uma excelente

opção,paraacidade, nestesetor
docomércio

PERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER LIdA. Consulte-nos, fazemos
orçamento sem

compromisso .....;,_ FUNDADAEM1917-

Tpadição em:

_ Pepsianas
Residenciais e Comepciais

_. Móveis sob medida

VENDAS E REFORMAS
,Rua Jacob Buck, 46 - Centro

(ao lado do Sesc)
Fone (0473) 72-0247

Jaraguá do Sul - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul, 23 de novembro de 1994 POLíCIA CORREIODOPovo-ll

NEGANDO

Autor de dois estupros é Vereaáor do PMDB contesta

'preso e confessa crimes a!.����&e��e �C:!:!���
presidente da Câmara de nhecidoopresidentedolegislativo
Guaramirim, Francisco Luiz de guaramirense. "Eu não sou de

.

Souza, disse que seu confusão enunca iria brigar com
envolvimento na briga que ninguém porque todos são IreUS

resultouemferimentos gravesno amigos", acrescentou Francisco.
rosto do vice-prefeito' de Ele fez questão de dizer que
Guaramirim, na madrugada de não existe nenhum registro na

quarta-feira, 16, após a apuração delegaciaenvolvendoo seunome
das eleições, foi apenas para ou indicando a sua participação
"separar a confusão". Ele negou . nabriga. Segundo eleo causador
que tenha participado das detodaaconfusãofoiumvizinho

agressões e afirmou que o do bar chamado Olímpio da Sil
causador de tudo foi um quinto va "que colocou o Abreu e o

elemento, Olímpio da Silva, que Valdirnofogo".Overeador tam
teria instigado os ânimos naque- bém disse que existe uma richa
la madrugada. antiga entre o vice-prefeito,

"Eusimplesmentesepareieaté Valdir Vick e o ex-motorista do
defendi uma cadeirada que o hospital (ele foi demitido na se

Walfrid ia dar no vice-prefeito", manapassada),Walfrid í.eitzke.

HEDIONDO

.
J araguá do Sul - Na sex

ta-feira, 18, a polícia civil de

Jaraguá do Sul prendeu Volmar
José Ludvichak, 24 anos, deso

cupado, natural deCatanduvas e
que há três anosmoraemJaraguá
doSul. Ele foiacusadoe reconhe-
cido por
duas ví
timas de Vílimos
estupro, fs(o/llls(sm

°9fSSSOf
/lO (OdSiO

c o m o

autordas
violenta

ções.No
seu de-

poimento ele acabou confessan
do a autoria e o delegado Odilon
Claudino dos Santos suspeita de
que ele possa estar envolvido em
outros crimes desta natureza.

Volmarvinhasendoprocurado
pela polícia desde que as

descrições das vítimas indica

vam que O estuprador era o mes
moelemento. "Ascaracterísticas
físicas apontadas pelas duas víti-

suspeitas. "Em contato conosco,

pediqueodelegadodePenhaman
tivesse Volmar preso pois pelas
descrições parecia ser o homem

que procurávamos", disse o dele
gado de Jaraguá do Sul. '

Após a constatação e o

reconhecimento das vítimas,
Volmar, que tinha a sua prisão
provisória decretada, foi
transferido para a delegacia de

Jaraguá do Sul. Agora o delega
doOdilonClaudinodos Santos já
pediu asuaprisãopreventivapara
que ele aguarde julgamento e fi

mas nos levaram até este suspei- que a disposição da justiça.
to e também pelo fato de que ele "ACreditamos queelepossa ter
costumausartrêsnomesquecon- participado do assassinato por
seguimos identificar em nossas estrangulamento ocorrido no final
investigações", relatou odelega- do ano passado do Petrônia, pelo
doOdilon. fato de que ele parece conhecer

Quando a polícia começou a
. bem a região onde aconteceu o

rondar a área onde Volmar mora criIre",declarouOdilon.Suateoria
com sua amásia - nas imediações se justifica pelo fato de que o se

da rua Joinville -, ele fugiu para o gundo estrupo aconteceu em uma

balneário de Penha, onde foi deti- regiãobempróximaonde, o assas
do pela polícia local por atítudes sinato de Petrônia ocorreu.

Estuprosocorremno iníciodomês
As vítimas que identificaram

Volmar Ludvichak, foram vio
lentadas no início deste mês
nos dias 6 e 8. O primeiro
estupro ocorreu na Estrada
Senador Schroeder, município
de Guaramirim. Volmar
·ludibriou umamenor de 14 anos,
fingindo querer saber onde fica
va uma escola e pediu que ela
mostrasse o local certo. Quando
se aproximaram de um bananal,
Valmar agarrou-a pelo pescoço
e arrastou para dentro do bana-

nal, onde consumou o estupro. .

O segundoestuproocorreuna
estrada Joaquim Francisco de
Paula. Neste caso, Volmar

agarrou uma mulher de idade
média de 25 anos, que entrou em
luta corporal com o estuprador.
Ele sacou deuma facapara tentar

inibi-Ia, mas ela, usando de to

das as forças, conseguiuquebrar
a faca. Depois de muito esforço
e de ter sido muito machucada

porVolmar amulheracabou não
resistindo mais e foi arrastada

para um matagal, onde Volmar

conseguiu consumar
.

a

violentação.
Depois de estuprara mulher,

Volmar tirou-lhe as roupas emais
algumas coisas que estavam em

uma bolsa e levou (deixando a

mulhercompletamentenua),para
dar de presenta à sua amásia.
Estas roupas foram encontradas
em posse da amásia de Volmar,
constituindo-se em mais uma

prova material da autoria do

estupro.

EMBRIAGUÊS

Ex-candidato à vereadorépreso
Guaramirim - Na noite de

domingo, porvoltadas Ilh20min,
a Polícia Militar realizava uma

blitz no centro da cidade e tentou

'interceptar o motorista Darci

Ogliari, 47 anos, natural do
Paraná. No entanto, o motorista

tentou fugir do cerco policial
acelerando o carro em direção a

um dos policiais. Perseguido, ele
tentou novamente atropelar o po
licial, mas acabou sendo detido

pela PM.
Darci estava embriagado e

foi preso em flagrante por
direção perigosa, embriaguez e

tentativa de homicídio. Darci

Ogliari foi candidato a vereador

em 1992, pelo PMDB de

Guaramirim e recebeu poucomais
de 50 votos,

V.retUlor Francisco Luiz d. Souza

FATAL

Kadete atropela e mata

ciclista em cima daponte
Guaramirim - Um acidente

envolvendo uma bicicleta e o

KadettplacasAEB-6568,resultou
namorte do ciclistaLourival Rosa

dos Santos, 39, pedreiro, casado,
morador da rua Senador
Schroeder, município de
Guaramirím. O acidente ocorreu

por volta das 22 horas de sábado
sobr.e a ponte da divisa entre os

muni&íii>ios de Jaraguá e

Guaramirim. O Kadeteracondu
zido por Toni Atanásio, 20 anos,

residente em Jaraguá do Sul. A

polícia Rodoviária Federal de

Guaramirim ainda não tem o

resultado das investigações e

perícias feitas durante o atendi
mento. Informações dão conta de
que nenhum dos envolvidos no

acidente estava alcoolizado. A

morte deLourival foi causadapor
ferimentos generalizados e elejá
chegou sem vida no hospital São
José de Jaraguá do Sul. A polícia
concorda que entre os fatores que
contribuíram para este acidente -

e que contribui para todos que
ocorrem naquela ponte -, estão a

falta de iluminação, ausência de

sinalização e de uma passarela
para pedestrese bicicletas,
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SEXTA

SÁBADO

Rebasganha de virada e lnstaladoraeFigueirão
,

t t �t l"
J,

'fi t I fazemafinaldoPeladãogaran e l U o no usa Jaraguâ do Sul-Jnstaladora nal apösumaincontestãvel goíe,
Elétrica Osvaldo/Colégio São ada de llx5 sobre o time do
Luís e Figueirão materiais de Posto Marcolla. Os perdedores,
construção, são as equipes farão a preliminar, disputando a

fmalistas do 12° Campeonato terceira colocação do certame.

Municipal de Futsal "Peladão", O atleta Márcio do Figueirão
de Jaraguá do Sul, promovido ainda pode chegar à artilharia do
pela Fundação Municipal de certame. Ele tem 13 gols
Esportes (PME). Eles passaram marcados, três a menos que o

pelas equipes Kethlin Modas e artilheiro Gadotti do time do

PpstoMarcolla,respectivamente, Breithaupt. Entretanto, Jair

nosjogosda semifmal,realizados Barreto, da Kethlin Modas tem

na sexta-feira, 18. A grande final mais chances de ficar com a me
será realizada no próximo dia dalha de goleador. Ele marcou

25,ßo gínäsíodeesportesArthur 18 gols na competição (dois a

Müller, a partir das 19,horas. mais queMárcio), e joga na dís-
A instaladora Osvaldo/São putadoterceirolugar. Só apósos

Luís, conquistou a classificação jogos é que se conhecerá o

para a fmalíssima, ao vencer o artilheiro doPeladão/94.A defe
time da Kethlin Modas pelo sa menos vazada, até aqui, é da

placar de 7x4, enquanto o seu InstaladoraOsvaldo/ColégioSão
adversário, Figueirão chega a fi- Luís.

'FEMininA E MASCULinA

GUARAMIRIM

Guaramirim .: Na sexta

feira, 18, foi realizada a rodada
final da II Taça Guararnirim de

Futsal, no ginásio de esportes
Rodolfo Jahn, com a participação
de um bom público. A equipe do

Rebas Futebol Clube sagrou-se
campeã
ao ven-

Iquipe vellte

depoísde
est%t/ás

cer, de

virada, a

equipe
do Cozi-,
n h a s

Berlim, 110mO/tado/pelo pla-
car de

4*.3. Na preliminar o time da
Galeria Leopoldo ficou com o

terceiro lugar da competição ao

vencer ao Tack Sport por 5x3.
A partida final foi emocionante,

com três gols nos primeiros quatro
minutos de jogo. Benémarcou, aos
13 segundos dejogo, para a equipe
daCozinhas Berlim. Zeca ampliou
para 2xO aos dois minutos de jogo
e Bené, aos 4 minutos, marcava o

terceiro gol para sua equipe.
Virada

A reação do time do Rebas co-

meçou com um gol de Marcos
Junior aos 5 minutos e quase no

final da primeira etapa, aos 17 mi

nutos,Dunoreduziu avantagerndo
adversário para 3x1.

Na segunda etapa o time do
Rebas veio disposto a reverter o

placar adverso e aos 6 minutos,
Duna marcou novamente, igualan
do o marcador. Mas a vitória só

chegou aos 8minutosemeio, quan
do Marquinhos marcou o gol da
vitória.

SOCIEDADE RECREATIVA ALVORADA

Edital de Convocação
A diretoria da Sociedade Alvorada, no uso de suas atribui
ções, convida todosos seus sócios para aAssembléiaGeral
Ordinária, a realizar-se no dia 04/12/94.
Assuntos: Prestação de contas referente ano/94;

Eleição da nova diretoria;
Assuntos gerais.

Convocação:' Em 1Q Horário -7:00hs;
Em 2Q Horário - 8:00hs;
Em 3Q Horário - 9:00hs. '

Com qualquer, número de associados presentes

Gerhart Schünke
Presidente

Moda

CARMIM
SPECTOR - INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE COURO

traditional

TRADE MARK

Rua Emílio Carlos Jordan, 62

Voleibol e handebol terão
seus finalistas conhecidos

Guaramirim - No próximo
sábado, apartirdas 13h30, terão
início as rodadas semifmais dos

campeonatos de voleibol e

handebol,promovidospelo setor
de esportes da prefeituramuni
cipal de Guaramirim. Ao todo
serão seis partidas que defmirão
os fmalistas destas competições
que tiveram início no mês de
setembro.
A I Taça Guaramirim de

handebol masculino, que con

tou com a participação de oito

equipes divididas em duas cha
ves de quatro, terá a primeira
partida semifinal, reunindo as

equipes do MDG/Mãnnes x

Inside/Mad Dog, às 13h30.

Logo em seguida, às 14h30,jo�
garn Veteranos x Calhas
Schiochet. Os vencedores

disputarão as finais e os

perdedoresjogamparadefiniro
'

terceirO colocado do certame.

Na categoriafeminino as dispu
tas já estão na fase fmal. Os

jogos finais, de ambas as

categorias acontecerão no sá
bado, 3 de dezembro.

Voleibol
No voleibol serão definidos,

no sábado, 26, os fmalistas das

categorias masculino e femini
no. A partir das 15h30 jogam,
pelo feminino, Zoomp x

Equifera e às 16h30, AGV x

Avaí, ,As vencedoras disputam
a final. Cinco equipes parti
ciparam do certame.

Jánomasculino, que tevesete
times participantes no campeo
nato, os jogos são os seguintes:
17h30, Rebas 'x Inside/Mad/
Dog; 18h30, Mannes x

Laborsad.

FONE (0473) 76-3200'
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