
Cadernetas de pou
pança com aniversâ-

.

rio hoje, 14 , terão um
rendimento de

.

3,6376%.

Aberturaontem

.c. V

Com.R$ 0,8410 R$0,8430
Tur. R$ 0,83 R$ 0,85

CR$ 2.750,00 = R$l,OO
Em janeiro, a carência

para a aposentadoriapor
üJmIe aumenta de 72 para

Novembro- CR$ 15.021,00
Dezembro- CR$ 18.759,00
Janeiro- CR$ 32.882,00

Dalmar
Regional ontem
Par.R$ 0,83 R$ 0,85 78contribuições

,

Fevereiro- CR$ 42.829,00
Mínimo fIXO • R$ 70,00

Koltl: probk1lUl8 gigantescos

ALEMANHA

Kohl com problemas para
conter onda de refugiados
o primeiro-ministro

Helmut Kohl, eleito para
mais um mandato, tem
pela frente sérios proble
mas com refugiados que
chegam em grande número
à Alemanha, depois da

"

I

reunificação. A taxa de

desemprego continua

preocupando e só na ex

Alemanha Ocidental já
existem 2,4 milhões de

desempregados, o que
representa 7,9% da mão

de-obra em atividades.

Página 6

Câmara elege o Ninguém quer ser
novo presidente o presidente do
amanhã à noite }uventus, em 95

Página3

HABITAÇÃO

Projetosbeneficiamm
-i • .

, J!!t " , · ,,�..

I

faml1ias sem casa prtf/{�f
!!.'.!Q.!� iiUI • .._ri. !t i

três quartos, em frente à sede
daArsepunk cujas inscrições
já estão abtftas. O outro en

globa26 l�manescenfes.
do Jardim Paraíso; dos.quais

projetos já estão em fase 11 já' foram sorteados' entre
de desenvolvimento. Um mutuáriosquesehabilitaram
deles prevê a construção de . anteriormente.
80 apartamentos com dois e

A secretariamunicipal
de Habitação de Jaraguá do
Sul entregou segunda-feira,
12, os primeiros 21 contratos
aos mutuários do projeto
Unidade Isolada, um dospro
gramashabitacionais lançados
pelo município há cerca de

três meses. Dest� projeto

pode participar quem pos
sua terreno próprio escri
turado noRegistro Imobili
ário, com financiamento de
R$ 5.720,00. Outros dois

Página4

Página 11 Primeiras 21 famflias já tem suas casa,

Fon�ax(0473)71�91
Jaraguá do Sul· SC
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ReminiscênciasEDITORIAL

o PFL dá as cartas
Umavião desce empleno JaraguáAposturadoPFLemnãoaceitarqualquer

secretaria que não tenha peso político no

primeiro escalão do governador eleito Paulo
Afonso Vieira, não tem outra origem que não
aprópria dissidência instalada no PMDB. Por
exemplo, o deputado e presidente nacional do
partido, LuizHenrique daSilveira, abomina a
escolha para a secretaria de Saúde: o médico
Ronald Fiuzaque, apesar de ser de Joinvi1le, é

.

desafeto de Silveira.
Como oPMDB éaminoriagritante nanova

composição da Assembléia Legislativa, onde
PPR e PFL predominam, a cúpula pefelista
joga de mão. Não quer, por exemplo,
secretarias que possam gerar complicações
políticas futuras, como a Seduma. Esta pasta
mexe com o poder econômico e é, hoje, mais
que qualquer outra, cobrada em suas ações
publicamente.
OPFLarticulasuasexigênciascontabilizan-

do a representação parlamentar estadual. E,
nisso, parece que não há escrúpulos. Até
porque o presidentenacional do partido, Jorge
Konder Bornhausen, candidato derrotado ao

governo corri votação ridícula, aliou-se aPaulo
Afonso no segundo turno, formando ao ladode
um ex-deputado que sempre foi um contumaz

crítico das oligarquias quegovernaram o Esta..

do durante décadas - Bornhausen pertence a

elas.
Se Bornhausen aceitou isso durante o

primeiro turno, não häporque duvidar que, se
não satisfeito com a participação do PFL no

governo, de repente mude de idéia e faça um
acordo com o PPR. O que poria o novo

governador em sérias dificuldades para a
-

aprovação de projetos na Assembléia. O jogo
é de interesses, deles. Alguémpode perguntar:
e o eleitor, não vai ser consultado? Vai. Daqui
há quatro anos.

A ânsia de progresso e desen
volvimento sempre foi uma cons

tante no jaraguaense" e nos que
vieram (e em grande número) para
dar a Sua contribuição decisiva.•

A "Grandeza pelo Trabalho" do
nosso brasão imortalizou essa

assertiva no pano que representa a

nossa bandeira que foi oficializada
embonitacerimôniacívíca, defronte
da PrefeituraMunicipal, namanhã
de 7 de setembro de 1970, a que
compareceu o seu idealizador o de
senhista, a Irmã Resälía (já faleci
da), vinda deBlumenau, presente a

imprensa, nas pessoas do jornalista.
UdoLeal e radialistaMilton Stange,
ocasião em que os padrinhos, o

prefeito Hans Gerhard'Mayer e es
posa, Eggen João daSilvaeesposa,
então presidente da Associação
Comercialelndustrial,odr.Dietrich

. Hufenüsslere sra., entãopresidente
do Rotary, idealizador do concurso
alusivo e o dr. Murillo Barreto de
Azevedo (Adalgisa). e seu filho
SávioMurillo,juravam solenemente

respeitar, divulgar e defender o

pendão jaraguaense em todas as

ocasiões, Foi o instante solene em

que se cimentou a unidade do

patriótico pensamento de conduzir
o município ao atual estágio,' ape
nas uma etapa do que poderá ser no
futuro, com a união de todos.

Estepreâmbulodivagatório vêm
àpropósito dafotoque estampamos
abaixo, encontrada entre as

"recordações dos boris tempos",
como lembra com saudade a sra.

Olga Henschel Mahnke, quando lê
adedicatöria, em línguaalemã: "Die
herzlichen Glückwünsche zum

Geburstag, sendetdeineSchwester,
Rilda". Traduzindo' - As mais
afetivas felicitaçõespelo aniversário
envia tua irmã, Hilda.

Era um começo de progresso e

de desenvolvimento da urbe, que
ainda permitia a descida de um

avião, em pleno centro de Jaraguá.
Era da época de antes de 1941,

segundo informações, e pertencia à
aviação civil (na cauda do prefixo
do avião PP-IAA) a inscrição

. "Aerolloyd Iguassú S.A.", que des-

cia no pasto do Picolli - um vasto
terreno fazendo frente para a rua 2
- Marechal Deodoro da Fonseca,
entre as atuais ruas 50 e 51, deno
minadas de Guilherme W�ge e

João Picolli e perdie-se de fundos.
A descida da aeronave foi um

acontecimento inédito e atraiu um

mundo de gente ver, de repente,
cairdocéu, aquele aparelho, pilota
do por Dalto Coneparo, de
Blumenau. Muita gente, até então,
nunca tinha visto um avião, descer
e subir no pasto onde as vacas

encontravam a sua ração diária, era
alguma coisa que subia às raias do

milagre.
Descer de avião, contudo, não

foi o único episódio que denotava
desenvolvimento em nosso meio.

Artur Müller, quando prefeito,
tinhaemseus planos, construiruma
pista de pouso, para facilitar as

comunicaçõesdoemergenteparque
fabril. Até escolhido estava o

terreno, na rua Joinville, onde hoje
é o Loteamento Centenário e a Co
munidade Evangélica da rua

Joinville, pertencente à Paróquia
São João, em direção da foz do

Itapocuzinho, Na administração
eventual do vice, nos anos 70, E.V.
Schmõckel, solicitou a cooperação
dos' helicópteros da FAB, para
debelar as chamas no morro do
Jaraguá, quepousaramnaáreaonde

hoje está o Supermercado Europa,
na Getúlio Vargas. Antes, porém,
as evoluções do Ten. Donaldo
Gerent, piloto jaraguaense, que fa
leceu em acidente e, finalmente a

magistral descidado helicóptero da

FAB, pilotado pelo jaraguaense
HeinzGramk;ow, no campo de fute
bol, aí na Mal. Deodoro, onde ele
estudou e o fazia para visitar seus
familiares.Emreeenteencontrocom
o ministro da Aeronáutica, em

Brasília, num Congresso de

Jornalistas, do Interior, tocou-se no

nome desse moço, de quem foi seu

professor e instrutor, disse que es

tava no Rio fazendo cursos e que,
qualquer diapodia pintar como

. ministro. Olaläl
Fritz von Jaraguá - 12/94.

Faixa de Segurança - Para quê?
It Egon L. Jagnow

pelos motoristas. É o primeiro
passo para que o pedestre possa
utilizá-las.

E, para que haja respeito às
mesmas, duas atitudes deveriam

-

ser adotadas: uma educativa, a
colocação de sinalização vertical
pröpríaecomodízer: "Preferência
do pedestre", ou algo parecido; a
outramoralizadora, penalizar, de
acordo com a lei, omotorista que
a desrespeitar.

.

Acredito que, depois destas
medidas, as faixas para pedestres
tornar-se-iam de fato faixas de
segurança e meu amigo se

convenceria que, o dia em que
tiver vontade de morrer, vai

precisar atravessar a rua fora da
faixa para pedestres.

Uma das medidas para
humanizar o trânsito em Jaraguá
do Sul é a implantação de faixas
de segurança para pedestres,

Umamedida correta, mas que
não está alcançando seus objeti
vós. Indagando-se sobre as

razões,
um-bate

papo que
registrei
p o .d e

noslevar
às mes

mas. - O
dia em

função de oferecer oportunidade,
preferência e segurança ao

pedestre quando da travessia de
umarua?

- É aí que está o problema -

respondeu oprimeiro - A faixa de
pedestres está aí para isso. Mas
ela só oferece oportunidade e

segurança quando respeitada pe
los motoristas. Como poderei
utilizá-la, pensando estar em

segurança, se na selvado trânsito
vale,paraamaioriadosmotoristas,
aleidomaisforte?Porisso,prefirO

.

cruzar a rua onde tal não há. Ali,
pelomenos, seiqueprecisocuidar,
pois a preferêncianão éminha. E
não serei enganado por uma falsa
segurança que pode custar-me a

vida.
Por aí se pode ver que, não

bastacolocarfaixasparapedestres.
É preciso que sejam respeitadas

loizos
'/IDO dõo
s(lgurtl/lfo

, ,

/I(I((lssorIO

que tiver vontade de morrer,
utilizarei a faixa para pedestres -

alguém aftrmou.
- Mas, como assim? - outro

retrucou - A faixa de segurança
não é local destinado à travessia
do pedestre?Não é esta que tem a

It Chefe do Arquivo
Hist6rico de Jaraguá do Sul
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Retranca
(C.M.)

Ação prática
o municipio de Schroeder deu um grande passo para garantir'
os mais de 25% de ârea verde no municipio, onde nascentes

importantes garantem o abastecimento de âgua para cidades
vizinhas, além do habitat natural de pâssaros e pequenos
animais. O recém-criado Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente tem, agora, esta tarefa. Que deve ter apoio
incondicional de toda a região para que tenhamos, de fato e

não apenas teoricamente, qualidade de vida.

Intenções
oBrasil assinou, comoutros 33

países das Américas e Caribe,
um acordo anticorrupção,
fraude eleitoral, suborno,
narcotrafico e terrorismo. S6
neste último item não temos ne

nnumatradiçãoporque, de resto,
somos campeões. Resta saber
se, aqui, aprãtica nãoficarâ na
teeria.

Namira
Tribunal de Contas do Estado

rejeitou a prestação de contas

(exercício de 1993) de 12

prefeituras, duas delas do Vale
do Itapocu: Schroeder . e São
JotIo do Itaperiu: De um modo

geral estas prefeituras
cometeram irregularidades
como admissões sein concurso e

despesas sem licitação.

Disputa
Contínua a briga entre a Auto

Viação Canarinho e a empresa
Transpantanal. Pelo transporte
coletivo urbano em Gua
ramirim. Desde queos usuârios
dos serviços não sejam preju
dicados, a discussão é salutar.

Afinal, nofinalsaber-se-áquem
tem razão.

Ameaça
Promotor de Justiça de Rio do
Sul, Ivens de Carvalho, mandou
abrir 25 inquéritos policiais,
contra igualnúmerodepais que
tiraram seus filhos da escola
sem motivos justificados.
Promotor 'cumpre a legislação
que prevêprisão de até 30 dias
ou pagamento de multa nestes

casos.

Desacordo
Governador eleito querRonald
Fiüza, médico amigo pessoal,
na secretaria de Saúde. Fiuza é

desafeto de Luiz Henrique da
Silveira que indicou dois ami

gos dele: Claudio Bley do Nas
cimento e Iberê Condeixa.

Qualquer que seja o escolhido,
Joinville pode ficar com esta

única pasta.

Bumerangue 1
A secretariadeDesenvolvimen
to Urbano e Meio Ambiente
(Seduma)podevirparaJaraguä
do Sul. Issoporque a cúpula do
PFL, leia-se Jorge Bornhausen
e Raimundo Colombo, acham
que a oferta feita 'por Paulo
Afonso diminui a importância
do partido na campanha do se

gundo turno.

Bumerangue 2
AZids, Paulo Afonso sempre foi
.cruico mordaz das oligarquias
que por anos se mantiveram no

governo. Agora tem que se

submeter às vontades do PFL

para garantir respaldo
necessário na Assembléia
Legislativa. Caso contrário terá
contra síamaioria dos deputa
dosem1995.

Na mesma
Parece que depois da ameaça
de multas e apreensão de bici
cletas, maioria dos ciclistas
parou de trafegar sobre calça
das na Marechal Deodoro. S6

que, agora; sem outra opção,
trafegam na contra-mão e já
começamaprovocaracidentes.
O calçadão deve reservarfaixa
s6 prá eles.

SERVIMOS BUFfiEl DE SORVETE

TORTAS, TAÇAS E SANDUICHES GELADOS, TAMBÉM COM CAFÉ,
CHOCOLATE QUENTE, BOLOS E SALGADOS

V...... provar no•••• delici..!
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 819· Fone(0473) 71-8724

LEGISLATIVO

com um vereador do PTB.
"Não interferi no processo",

diz o prefeito, acrescentando que
,

os vereadores dos dois partidos
deverão manter a palavra empe
.nhada anteriormente. Se issonão
ocorrera conseqüência será uma
dissidênciaentreosdoispartidos,
o que poderia provocar dificul
dades para o Executivo na

aprovaçãodeprojetos. O recurso,
"

então, embora o prefeito não

declare publicamente, seria a

exoneração de três secretários

(vereadores licenciados) que
reassumiriam suas funções no

Legislativo: Balduíno Raulino,
AfonsoPiazeraNetoeRosemeire

Câmara elege presidente e

mesa diretora nesta quinta

SECRETARIAS

PFL rejeita Seduma ePMDB aceita

ção. No caso da Saúde o titular já
está definido porPaulo Afonso: é
o médico Ronald Fiúza, amigo
pessoal do governadoreleitomas
desafeto do deputado Luiz

Henrique que indicou outros dois
médicos: Iberê Condeixa eCláu
dio Bley do Nascimento, ambos
de Joinville.

A secretariadoOeste, que será
reativada como um escritório de

representação política do

governo em Chapec6, também

rejeitada pelo PFL, deverá ser

Vasef

Apenas dois candidatos, am
bosdoPTß.devemdísputarama
nhã à noite a presidência da
Câmara: GilmarMenel e Valdir

Bordin, vice-presidente e 2°_
secretário, respectivamente, da
atual mesa diretora que também
terá chapas formadas para a elei
ção. Pelo menos na preferência
do primeiro escalão municipal,
Bordin aparece como favorito.

Os vereadores do P113 e PPR

relutam em fazer comentários e

preferem dizer que, a priori, o
acordo deve sermantido. Menel

porém, diz que entrou na disputa
para ser o presidente.

Vasel.
Porém, o PMDB insiste na

indicação de uma mulher, Lúcia
Stefanovich, de Florianópolis.
Para a presidência do B esc vai
Fernando Ferreira de Mello, ex
secretário da Fazenda. A Celesc
ficacomPauloMuller, doPMDB
de Tubarão e a Casan com o

presidente estadual do PFL
RaimundoColombo. ParaaCiasc
será nomeado o ex-prefeito de
São Bento do Sul, Lourenço
Schreiner (PMDB).

Florianópolis - Desprezada
pela cúpula do PFL, a secretaria
de Desenvolvimento Urbano e

Meio Ambiente (Seduma) deve
mesmo ficar com o PMDB de

Jaraguá do Sul; tendo,
provavelmente,odeputadoeleito
Ivo Konell como seu titular. O
PFL, que aderiu com suas

principais lideranças à campa
nha de Paulo Afonso Vieira no

segundo turno, não aceitaas cha
madas secretarias-meio, uma de
las a Seduma, considerando-as
como inócuas politicamente.

A grande disputa por
secretarias, entretanto, está sen

do travadapelaregiãonorte (leia
se Joinville), com o,PMDB,
liderado pelo deputado Luiz

HenriquedaSilveira, exigindo as PauloAfonso: Saúde é escolhapessoal
secretarias da Saúde e daHabita-

J araguá do Sul - Embora
insista em dizer. que "ficou de
fora" do processo sucessório da
Câmara de Vereadores de
Jaraguádo Sul, oprefeitoDurval
Vasel não esconde a expectativa
de ver

cumpri
do o

acordo
feito en

treoPPR

eoPTB,
quando
da elei-

Mellele
8o/dill
sóo os
COlidid%s

ção do presidente Luiz Zonta,
para que nos próximos dois anos
o comando do Legislativo fique

ocupada pelo vice-prefeito de

Xaxim, GeIson Sorgatto. O de

putado Neuto de Conto será
confirmado como secretário da
Fazenda e Saulo Vieira, ex

secretário da Casa Civil no

governo Pedro Ivo/Maldaner,
deverá retomar à função. Para a

se�a de Segurança Pública,
o prefeito de Joinville, Wittich

Freitag, pressionapara que o atu
al, Vilmar Lóef, permaneça no

cargo, o que também é desejo do
prefeito de Jaraguádo Sul,Durval

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Iziâoro (centro) entrega primeiros contratos

Jaraguádo Sul, 14 de dezembro de 1994

Segundo o prefeito de

Schroeder, Hilmar Hertel, no

próximo ano a Câmara de
Vereadores deverá apreciar.
projetode leiquedoandoo terreno
onde aescolaestá localizadapara
o governo estadual. Neste bloco
de obras também está incluido o

Colégio Estadual Julius Karsten,
que teräretormas emmuro ecolo

cação de tacos em duas salas de
aula. Por outro lado, através dos
recursos do Projeto Pequenos
Reparos, da secretariaestadual de
Educação, também serão benefi
ciadas as escolas Luiz Delfíno

(Schroeder), Bruno Linden

(Massarandúba)eElzaGranzotto
Ferraz (Santa Luzia - Jaraguä do
Sul).

EDUCAÇÃO

Estado'executa obras em

final de ano na região

llAÇA-NC)S (JllA ,TISI'I'A
POSTt, DE VENDA..� .JlJNTO A FAllilICA,

11UA .JOINVILLE 1348
LO.JAS DALMAll- AV. GETÚLIOVAll(.AS, IZU

.JAllAC.(JA I)C) S(JI� - SC�

.'1f)NI� 7 I - I (J(J(J

PRESERVAÇÃO

Projeto» habitacionais dão Schroedertemconselhoque

'h .. .. �.. cuidará do meio ambiente
C ancepara a casapropna Schr�er.-.MárioZanell� �eemvigor.OComdematerá,

. secretãríomunícípaldeObras, fOI amda, total apoio da prefeitura,

J
escolhido como presidente do segundo disse o prefeito Hi1mar

araguá do Sul - Em ato unidades em construção, cujos novo projeto: a construção, numa
recém-criado Conselho Munici- Hertel,paraquepossacumprirsuas

realizado no espaço cultural da contratos foram entregues segun- primeira fase, de 80apartamentos, pal de Defesa do Meio Ambiente finalidades. Os demais membros

praça Ângelo Piazera, segunda- da-feira, representam mais R$ dosquais62comdoisquartose16 (Comdema) do município de donovoórgãoambientalsão:Luiz

feira, 12, o prefeitoDurval Vasel e 165.810,00, cujos proprietários já com três quartos. O complexo terá
Schroeder. O órgão tem como Carlos Sartí Garcia (vice

o secretáriö municipal da Habita- receberam ala parcela do fmanci- ainda, 80 garagens e um centro principal finalidade acompanhar presidente), Gilberto Pires Gayer

ção, Ademir Izidoro, en-tregaram amento no valor de R$ 1.332,00 comunitário com 102m2, localiza-
as atividades industriais de (secretário), Mário Klemann

os contratos para a construção de (16% do custo). do em frente a Associação dos empresas potencialmente (tesoureiro), Rogério Carlos

mais 21 Pelo mesmo projeto, outras 30 ServidoresPúblicosMunicipais,ao poluidoras, preservar os manan- Boshammer,GregórioAloisTietz,

casas do
Prt*41,. 4. casasjáestãoemfasededocumen- lado do conjunto do Inocop ciaiS,asreservasdematasnativas FelipeVoigt,SérgioRebeloRibeiro

projeto .(11., (1� tação.o que totalízarã ínvestímen- construido na administração e, ainda, promover campanhas eNelsoCust6dio(membros).

Unidade m � tosdeR$710,640,OOemhabitação anteriordeVasel.Financiadopela
educativas nas escolas e de Eles representam segmentos

Isolada, opa 'tJms!J 'DS atéagoraSegundooprefeitoDmval Caixa Bconômíca, já está com conscientização da população. como indústria, agricultura,
do qual jliobriv Vasel, o financiamento da casa inscrições abertas.

O Conselho tentará, também, Câmara de Vereadores, Celesc,

po dem própria, tendo a prefeitura como Através do Fundo Rotativo' viabilizar através de con:vênios, a prefeitura municipal e Casan. O

partícíper illStritHs intermediária, resgata uma das Habitacional,umaten:eiramodalida- exploraçãoracionaleordenadados Comdema terá reuniõesmensais,

pessoas promessasdecampanhaedáinício . dejáes1áemfasedecomemalização. recursosnaturaispelosagricultores, apróximadelasjáagendadapara

que possuam terreno devidamente aumprocessoque tentaminimizar TraIa-sede26lotesremanescentesno objetivandooferecermelhorescon- o dia 25 de janeiro próximo, às 19

escriturado junto ao Registro oproblemaemJaraguádoSulonde conjunto Jardim Paraíso que prevê, dições ao homem do campo em horas, em dependências da

Imobiliário. o déficit de moradias é bastante paraumaprimeiraetapa,aconstrução funçãodarígidalegislaçãoexisten- prefeitura de Schroeder.
'

Até agora, através deste projeto grande - estima-se que superior a de 11 casas. A prefeitura financia o
39 casas já foram construídas e quatromil unidades. materialdeconstruçãoeolote(em 15

entregues, com valor total financi- Também na segunda-feira a anos) e o interessado respondecoma

adodeR�307.944,00.Asoutras21 secretaria daHabitação lançou um JDão.de-obIa.
*'

"

II

II MalhasDalmar
....m a pronla .�Ir.ga: M.la malha,
molatinha,malaton lisa.eamur,"o
lalalm.nl. mere.rlzado, fabricados
com a melhor 'Ieenolagla

Jaraguá do Sul - Mesmo em

final de exercício, asecretariaesta
dual de Educação está licitando
novas obras, beneficiando estabe
lecimentos deensinoqueestão sob
a coordenação da 19- Sere, ainda
comoparte decompromissosassu
midos pelo ex-governador Vilson
Kleinübing. Uma quadra coberta
seráconstruídanoColégioEstadu
al Prof. José Duarte Magalhães
(Jaraguá do Sul); uma quadra
polivalente, com alambrado, ílu
minaçãoeequipamentosesportivos
no Colégio Estadual Prot". Lilia

Ayroso Oechsler, llha daFigueira
(Jaraguá do Sul) e alambrado e

equipamentosesportivosnaquadra
polivalente daEscolaBásicaProt".
ElisaCláudio Aguiar (Schroeder).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GARANTIDO

• ... . Mo"euDona "Quinha"Asfalto em RIO da Luz deve �:u:=:m ���=O:estava
, Pessoamuito dada, fez uma a dividir cüm .o Antônío .

estarpronto em cinco meses �::���va,
. certamente receberia uma

J negativa, mas que se se

araguá do Sul - O governo a partir de janeiro. um custo de R$ 414.329,45 a perguntasse pela "Dona
prefeito Durval Vasel esteve Avencedoradaconcorrêncía obra será edificada em uma área Quinha", o perguntado
ontem em Florianópolis onde, péblícafoíaempresaEngepasa, de 20milmetros quadrados, que. respondia na hora; Ab! A
em audiência com o secretärío com preço menor que os R$ já está pronta para isso (doada "Dona Quinha" mora aí na
estadual' dos Transportes, 905.575,84pr.opostospelaReis pela prefeitura). Segund.o.o Procõpio Gomes, defronte da
AnulcarGazaniga, assínoucon- Engenharia. A obra, com prazo prefeitoDurval Vasel aordem de Famac". Pois, um violento

vê n í

o . de conclusão em torno de cinco servíçosailogoapõsahomologa- derrame derrubou a coitadinha,

para as- meses, vai beneficiar díre- çOO da construtora. aos 78 anos, falecendo no

f a I t a - (tJllvillitJ tamente e, principalmente, Há cerca de dois meses a Hospital S. José, às 4:45 horas

men t.o ossillodtJ moradores dos dois primeiros prefeitura recebeu repasse do de lOde dezembro de 1994� na

de 5,14 quílômetros. Densamente po- Bstado, no valor de R$ 110mil Santa paz de Deus.

Maria, ou "Dona Quinha",quilôIm- tJllltlm 110 voado,o trecho recebe, díaría- e outros R$ 145 mil, dívídídos
tros em mente, o tráfego de pelo menos em duas parcelas corrigidas, pertencia a tradicíonal família

Rio da (Of!Jitol 50 tas d 6 deverão serrepassadosdeaeordo
dos Fagundes e nasceu erh29/

r' carre ,pr.ovocan.o p e
09/1916. A querida extinta era

Luz, até lama insuportáveis. com o andamento da obra, Este casada em duas núpcias: seu
a empresa Ceval. Na obra, com Presídio valor, anteríormente,destinava- prímeíro marído era Otävío da
custo avaliado em �$ Na pr6xima sexta-feira, 23, a se a pagar os custos de todo o Silva e o segundo, Antônio
762.230,73, o Bstado parti- construtoraBrasmarédeverá ser complexopenitenciärío.que ín- Vegini, desde 1963, ambos
cipará com R$ 450 mil que a homologada como vencedora de cluí ainda duas delegacias e o falecídos,
prefeitura pretende liberar em licitaçãopúblicaparaaconstrução IML, por exemplo, Agora, se- Deixa 3 irmãs, cunhados,
sua totalidade ainda neste mês, do novo presídio de Jaraguá do gundoos cälculos, não cobre os sobrinhos, 7 enteados e demaís
em razão da mudança de Sul,naregiãodeJaraguá84.C.om custos do novo presídio. familiares. Ela era constante

Vegini, as novidades que
aconteciam na cidade e na

região. E tal foí a sua necessi
dade de ler o jornal que,
quando por qualquer atraso
demorasse a entrega, quando '

encontrava o diretor, puxava
pelo braço para saber da
demora. Certa vez, quando o

diretor se submetia a uma
melindrosa cirurgia, o Vegini
ao enconträ-lo no jardim, aí na
Procöpío Gomes, ele disse:

"Olha, Bugênío, sempre que
passo em frente da tua casa,
rezo um "Pai Nosso" , e eu e a

"Quinha" sempre incluímos o
teu nome nas nossas orações" .

Pois é, coisas assim não se

esquecem tão fácil - o amor ao

próximo. O féretro saiu da

resídêncía de seu genro Erníldo
(Bubi)Ropelatto, às 17 horas,
para .o Cemitério Municipal -

centro. Que Deus a tenha em
bom lugar e agora somos nós
que a incluímos em nossas

orações. (E.V.S.)

MOMO

Cidadepodeficarsem carnavalde rua
Os familiares enlutados de

MARIA FAGUNDES DA SILVA.
(DII aUINHA)Jaraguá do Sul- o carnaval organízaçãodos desfiles. Nestas do Sul pediuR$ 20mil. Segundo

deruadificilmenteserárealizad.o duasreuniões,segund.oBalduíno; o secretãrío.o camaval deruasé
em Jaraguá do Sul no pröxímo apenas os grupos "Em Cima da acontecerãsepelomenoscínco a

ano. Até agora, segund.o.o Hora" e "Sem Preconceitos" se seis grupos bons, com pelo me

seeretãno de Cultura, Esporte e dispuseram a isso. nos50integrantescadaum,forem
Turismo, Balduíno Raulíno, os "Isso ínviabílíza o carnaval conãrmados,

grupos (blocos) da cidade não de rua pelos altos custos para a Dois dos mais tradicionais -

demonstraram.omínimointeresse prefeitura, com Iluminação, som "Bafinho" e "Mentruz"jánãoexis
em participar de duas reuniões eestrutura".S.obreapossibilida- temmais."Atéjaneiroasportasda
convocadaspelasecretaría-uma de de trios elétricos na cidade, prefeitura que, inclusive, dá uma
delasem25 de novembro passa- Balduíno disse que a idéia foí ajudadecusto, estão abertas", dís
do e outra na segunda-feira, 12, descartadaquand.oumdosgrupos se Baldufno, acrescentando que
destinadas à díseussão sobre a quesepropuseramaviraiJaraguá ''hojeeunãosei.oquefazer''.

ainda consternados pelo seu falecimen- .

to, agradecem em especial ao noviço
Dieikson, aos médicos, enfermeiros do

Hospital São JO?é e aos que enviaram

flores, coroas, cettões e os queajudaram
direta ou indiretamente a acompanhar a
extinta até sua última morada.

II

A famflia enlutada

Persianas Verticais Consulte..nos, fazemos

orçamento sem

compromisso.
PERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER LTdA.

- FUNDADAEM1917-

T�adição em:
- Pef'�ianas

Residenciais e Comef'ciais
.... Móveis sob medida

VENDAS E 'REFORMAS
Rua Jacob Buck, 46 - ,Centro

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

Jaraguá do Sul· sc
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REUNIF:lCAÇÃO
'.'

,

Alemanha, desemprego e refugiadostl)
., !.: .•�, v

'. !
o"

... Por!Osni 'Rodolfo Schmitz

liA
,:

. AlemanhaeaEuropa
deveni-se-preparar para receber

refuglàííes 'e devem' fazer muito
mais parä melhorar a Situação
política e econômica dos países
de onde vêm' os refugiados". A

·

afinnação é do padre Herbert

�----
port a- tJ,'S1/ollfJlli/tJivoz da :1'

�g�- (tJmsfom O
çao Pro-, .

.

As Y 1'''' j , Is/p/tJb/smos
:��=�: 4'1 R/smollilo
k f u r t/ .

Meno, que coordena o trabalho
das maís demil entidades espa
lhadas pela Alemanha e cuja fi
nalidade � defendero direito hu
mano ao asilo. "Somos a voz dos
refugiados, já que eles não têm
direito 'â voto e não podem se

articularpublicamente", define o
religioso católico, que desenvol
ve suamissão na cidadezinha de
Hofheim, a 20 quilômetros do

·

centro de Frankfurt. Leuninger
resume bemopensamento dessas
ONGs (organizações não

·
governamentais), que colocam
razões humanitárias diante de

qualquer outro argumento para
justificar o direito quase
indiscriminado de asilo. Do
outro lado, o governo luta

desesperadamente para frear a

avalanche de refugiados que
elegeram na Alemanha como a

nova terraprometida e conta,para
tanto, desde julho de 1993, com a

nova Lei dos Estrangeiros, além
de delegar ao Ministério do
Trabalho amissão de recusar sis
tematicamente vistos de trabalho
aos estrangeiros legalmente
radicados no país; motivo alega
do: altas taxas de desemprego.

Convidados e rejeitados
A questão dos estrangeiros na

Alemanha pós-guerra pode ser

dividida em três fazes distintas:
1) Nos anos 50, a Alemanha

precisava -da mão-de-obra

estrangeira e foi buscarmilhares
de turcos, italianos, iugoslavos, .

gregos, espanhóis, portugueses,
marroquínos e argelinos. A idéia
équeeles, geralmentesolteírose,
se casados, vindos sem família,
ficariam naAlemanhaporpouco
tempo, o suficiente para fazerum
belo "pé-de-meia" e retomar a

,

munidade Turca de Berlim,
MustafáTurgutCakmakoglu, "vi
vemos há 30 anos aqui mas não
temos direitos de cidadão, pois
não podemos votar" . Ele
considera injusto que a nova Lei
de Estrangeiros declare cidadãos
alemães descendentes dealemães

quehámais de300 anosdeixaram
• este país e que já nem conhecem'
a língua, nem têm qualquer iden
tidade cultural com a Alemanha
de hoje, enquanto os turcos, que
vivem há tanto tempo neste país,
conhecem a língua, têm filhos
nascidos na Alemanha e que,
portanto, freqüentam as escolas
alemãs e cultivam uma identida
de cultural, não gozam dos mes
mos direitos.

seu país de origem em melhores Entre elas, um estímulo à O líder turco entende, que,
condições.Apráticarevelououtra naturalização, começando pela mesmo adotando a nacionalida
realidade: eles foram ficando, já reduçãodastaxascobradas:cerca de alemã, seus compatriotas
que não viam perspectivas de de 3/4 de um salário mensal continuarão enfrentando
encontrar o mesmo padrão de (brutoj.agoraapenas 1oomarcos; discriminação em relação a

vida na terra natal, e, por outro eapossibilidadedeosestrangeiros trabalho, moradia e educação.
lado, os empresários alemães que vivem há 10 anos oumais na Ainda assim, ele recomenda aos
acharam que seria Alemanha requererem a turcos que entrem com o pedido
contraproducente renunciar a naturalização dos filhosnascidos de naturalização, pois somente.

trabalhadores já treinados para neste país, conseguindo uma ci- assimadquirirãoodireitodevotar
admitir novos, que teriam de dadania provisória, já que o jo- (e ser votado).
treinar. Mesmo assim, o governo vem terá de confirmar sua vonta- Discriminação
decidiu proibir a entrada de no- de ao completar 19 anos. Hoje, O presidente daComunida-
vos "Gastarbeiter" (trabalhadores metade dos 7 milhões de de Turca de Berlim também
convidados, hóspedes) em 1973. estrangeírosestão 10anosoumais reclama que o islamismo não é

2) De 1973 até meados dos na Alemanha e 2/3 dos filhos reconhecido como religião na

anos 80 durou a fase que se pode nasceram neste país. O esforço Alemanha apesar de, com

chamar de integração das famílí- em favor da naturalização come- cerca de 1,8 milhão de adep
as, ou seja, os trabalhadores çaadarresultados (aindamodes- tos, ser a segundamaior crença
estrangeirostrouxerammulheres tos, é verdade!): no ano passado após o cristianismo. Enquan
e filhos parajunto de si, na Ale- 37 mil obtiveram nacionalidade to as igrej as católicas e

manha.Lógicoque,aestaaltura, alemã.Naoutraponta,começaa protestantes recebem o

muitos filhos de estrangeiros ha- cair o número de solicitações de kirchensteuer - um imposto
viam nascido na Alemanha. asilo político, até o ano passado, descontado na folha de paga-

3) Então começou a fase da a média era de 300 mil por ano, mento dos empregados e que é
vinda dos refugiados, especial- sem contar os "Volksdeutsche" repassado às duas instituições
mente originários do Leste (pertencentes ao povo alemão), religiosas - os muçulmanos
Europeu. É uma etapa que não grupos queviviamem comunida- não têm como obter esse bene
terminouequevemdandomuito de fechadadaantigaUniãoSovi- ffcio. Daí a queixa.
trabalho, além de ser tema cons- ética, Polônia e Romênia e eram Mais grave, contudo, parece
tante de discussões não só entre perseguidos por sua descendên- o racismo: "Já sofremos vários
os políticos mas também entre o cia. Este ano,onúmero caiu para ataques aqui na nossa sede;
povonasruas. algoentre120e150milsolicita- vidros quebrados, portas

O governo ções de asilo. arrombadas, aparélhos
As autoridades alemães se di- Direitos de minoria roubados. Mandamos colocar

zempreocupadasemmelhoraras' Os quase 2 milhões de turcos grades nas portas e janelas e

condições de vida dos sete mi- que vivem na Alemanha querem isso é muito ruim", revela
lhões de estrangeiros, que um tratamento que a ONU Mustafá Cakmakoglu.
representam 8% da população (Organização das Nações Uni- Ele acusa a polícia de não

totaí do país. Ao mesmo tempo, das) prevê paramínorías que vi-
.

garantir proteção mas, quan
porém, restringe a entrada de vem tora de seu país, após do se trata de extraditar
novos trabalhadores e asilados, . fracassarem na tentativa de estrangeiros, sermuito zelosa
como forma de combater o partícípardaseleíçõescomunaís, e eficiente. "Cremos que o

desemprego. como primeiro passo para o aumento dos ataques após a

Medidas recentemente anun- direitodevotarnaseleiçõesgerais reunificação alemã se deve à
ciadas pQdemparecerparadoxais, e federais. falta de capacidade dos polítí
masnãodêíxamdetercertarazão. . Segundo o presidente da Co- cos de resolver os problemas

, ,

Padre u",.u.g.,.: "1precisomulto IIUIÜ".

econômicos. Então eles acham
outros culpados (os radicais
de direita)", acrescenta

Mustafá, que faz uma acusa

ção ainda mais pesada: "Os

grupos extremistas recebem

apoio velado das autoridades".
Ele informou que os 1,9mi

lhão de turcos que vivem na

Alemanharespondem por 25%
do Produto Social Bruto ale
mão e, com isso, rebate aque
les que procuram difundir a

versão de que os turcos vivem
às custas dos alemães.

De bem com a vida

Há estrangeiros que parecem
não ter do que se queixar, neste
país. Maria Angeles Lorenzo, de
50 anos, estána Alemanhahá 25
anos, vinda de Vigo, região de

Galícia, Espanha. Depois de
curtas passagens pela Blaupunkt
e Telefunken,' mudou-se para
Ingolstadt, na Baviera, e há 22
anos trabalha na fábrica de auto
móveis Audi. E, desde o início,
na mesma seção: alternadores.

"Discriminação? Acho que, de
certa forma, existe em qualquer
parte do mundo. Chega-se num

país estranho, não se conhece a

língua, o clima é outro, a cultura
é outra", pondera a espanhola,
colocando suavisãodoproblema:
"Por interessepróprio, quem che

ga deve procurar se adaptar".
Maria Angeles declara-se sa

tisfeita com a vida. "Tive muita
sorte", diz, acrescentando que "a
mulher, aqui, ganha bem" (seu
salário, líquido; é cerca de 2.400

.

marcos e oaluguel, relativamente
barato). Divorciada há 12 anos,
fala com orgulho da filha de 18

,

anos, que vive com ela: "Aqui
nasceu, foi ao jardim de infância,
äescolaeagora trabalhaeaprende
aprofissão (decoradora),ganhado
900 marcos por mês".
A Audi, onde a espanhola

trabalha, é uma das menores

fábricas de automóveis da Ale
manha. Pertencente ao grupo
Volkswagen, emprega 22mil na
matriz, em Ingolstadt, e cerca de
9mil emNekarsulm, produzindo,
nas duas unidades, em tomo de 2
milcarrospordia. Tambémman

tém fábrica demotores em Gyer,
Hungria. (Continua)

... O autor é jornalista em

Blumenau e esteve na Ale
manha, de 13 a 28 de

novembro, a convite do

governo alemão
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VARIG RIO-SUL

Fone/Fax Fone/Fax

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

PARA-BRISAS

Pára-brisas e vidros,
novos e us�dos para

automóveis.

EIiTl Nereu Ramos ao

lado do campo Estrella.

72-2218

CPCLASSIRCADOS

,72-3363

COMPRA-VENDE
TROCA-FINANCIA
AUTOMÓVEIS

COMPRA- VENDE
TROCA - FINANCIA

CAMINHÕES

GOLCLGAS.
FIAT FIORINO
OP�LA COMODORO CI AR E DIR.
ESCORT GL GAS.
DELREYGLX
fiSCORT L CI OPCIONAL XR3
BEllNA DEL REY L
BÊLlNA DEL REY
DEL REY GUIA

BRANCO
BRANCO
PRElO
DOURADO
DOURADO
AZUL
DOURADO
BRANCA
CINZA

92
91

'90
90
90
89
88
88
87

VW7.110S
JEEPJAVALI TURBO
F4000
D20 CABINE DUPLA
F10Q0

VERMELHO
BEGE
BEGE
VERMELHA
MARROM

92
91
89
88
84

MATRIZ: Av. Getúlio Vargas. 754 - Fone/Fax (0473) 72-2577
Jaraguá do Sul - SC

Prefeitura Mtmicipal de Jaraguá do Sul, solicita o comparecimento, na Divisão de Recursos Humanos, de AMÉLIA
GUST, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. O não comparecimento caracterizará abandono de emprego,
conforrne legislação em vigor

ALAIRLESCOWICH
Diretor da Divisão de Recursos Humanos '

MATRIZ: Av. Getúlio Vargas. 754 - Fone/Fax (0473) 72-2577
Jaraguá do Sul - SC

Creci 0914 - J

fone' (0471) 71.1117 RUG Joio
..

,icolli, 'n° 104
, JaraSUQ do Sul - sc

Só esta semana

� Casa de alvenaria

com 150m2, terreno

com 390m2. Rua:

Tomais Francisco

de Goes (Nova

'3,"

VAUNDA 1
•

3,M

qUARTO i I'

II
I'

II
SALA 4

II e
ti

•

�.. I 3.8e

3.88

I QUAIITO
II 3

COZINHA I

a,28

•

qUAIITO I ARU DE SEIIU I CO 1
..

',etI."

Brasflla) Apenas:
R$' 50.000,00

.

Venha conferir

CASA DE'MÄDEIRA 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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SAO FRANCISCO DO SUL - SC

PREços
-

APARTIRDE

R$28 mil

CURITIBA: 180km
JOINVILLE: 40km
BLUMENAU: gOlem
JARAGUÁ DO SUL: 75km
B. CAMBORIÚ: 100km
SÃO PAULO: 5801em*Entrada=

R$5.000
*Financiamento

próprioematé

48MESES

2e3
DORMITORIOS

- .

Jaraguá do Sul, 1_4 de dezembro de 1994

��-.. EM JARAGUÁ DO SUL
VaDAS:

90 a

'"105m2
ÁREA TOTAL

ENG TEe EXCLUSIVAS COM:

ENGETEC
CRECI-934-J

Cel.Procóplo Gomes de Oliveira, 285

Jaraguá do Sul - Fone: (0473) 72-2679

28 km depraias e apenas umprédio: o seu.
� EDIFíCIOGINAMARA PIOTTO - o PRIMEIRO�RÉDIO RESIDENCIALNA .

V PRAIA GRANDE DO ERVINO, NA ILHA DE SAO FRANCISCO DO SUL.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! E O I F I C I O

Gina Mara Pioiio

'CVI
CONSTRUTORA

VIZOTO
INCORPORAÇÕES
CIVIS LIMITADA

Rua Princesa Isabel. 238
5° andar - Salas 513A e 514A

Telefax (0474) 33.6603
Centro - Joinville - SC
Curitiba: (041) 243.3533

P
DOERVINO

A decoraçio e o mobi(ílrio' 11m carl", mlfamlllte í(us�atJyoJ não fUllldo plrte do ím6n/. Os mapas de (ocllá,çio sio apanas reflfencí,ís em proporção. ' Valor correspondente is unídades 13 e 14 do prim�ro pSD.

1) Casa - R. Epitácio Pessoa n° 85

2) Casa - R. Epitácio pesso� n° 490

3) Casa - R. Bernardo Dornbusch

Frente Açougue Bylardt
.

4) Casa - Nova, 2 pisos, 205,OOm2,mais edícula
com 70,OOm2.próximo ao Vieirense.

-

5) Casa - R. José Emmendoerfer n" 1153

construção: 320,oOm2
terreno: 1.600m2

6) Casa - R. 199 - Angelo Vicenzi n° 66
Vila Nova (80,OOm2)

7) Casa - Lot. City Figueira (Alvenaria)
8) Casa - R. Pedro Avelino Fagundes n° 42

(Próxima ao Vieirense)
9) Casa - Champagnhat- R. Jacob Guessern° 394,

construção: 339,OOm2
terreno: 532,OOm2

10) Apto. - Mal. Deodoro - Ed. Hass, 3 aptos.

11) Apto. - Vila Nova - 3 aptos.

12 Apto. - Resid. Amizade, 2 qtos (parte Financ.)
C.E.F.

13) Apto. - Em construção, centro - Resid. Dunker

(entrada + 30 parcelas).
14) Apto. - Guaramirim � Centro.

15) Ter. - R. Epitácio Pessoa, 3.053m2.

16) Ter.- R. Epitácio Pessoa, próximo ao cinema.

17) Ter. - Lot. Behling, bairro Amizade

18) Ter. - Lot. do Juca, Ilha da Figueira'
(entrada + 8 pare.)

19) Chácaras/Sítios � Rio da Luz, próximo a Ceval- ':f&:
.'01
'o ..

62.500m2. - Massaranduba - 170.000m2• '

'!,
C)I
�
-CI!:
U

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira,285 �:���;����:':�;ncial Fone: (0473) 72·2679 e 72·3139

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TOURO-21/4a20IS-Vênuseslá G�MEOS � 21/5 a 20/6 - Sua

LIVRO'

IIA maioria dospaci
entes que consultam um

hipnoterapéuta está buscan
do caminhospara lidar com

problemas profundamente
enraizados, os quais, apesar
de apresentarem uma mani

festação física atual, foram
causados por experiências
emocionais traumáticas

anteriores, Osproblemasatu
aispodem variardagagueira
aomedoderelacionamentos;
de fobias a sentimentos de

inadequação. Mas umfatoré
comum a todos: se opaciente
irá ser ajudado na

erradicação de seuproblema
e a viver uma vida plena e

feliz, ele precisa reconhecer
e compreender as causas do
seu estado atual. A maneira

mais simples e menos

dolorosa de fazer isso é por
meio da regressão hipnóti
ca".

(U11UlsugestiiodllUvrarill
e Papelaria GrafipeU. Fone
72-0137 ou 72-0972).

ÁRIES - 21/3 a 20/4 - Você,
que em geral é um tanto impa
ciente e Imediatista, poderá
agora revelar seu lado mais
constante. O contato harmo
nioso do Sol com o seu planeta
Marte ainda vigora e tomavocê
urna pessoamuito mais ativa e
Participante em casa.

em paralelo com Júpiter, inclinan
do você a agir com eficiência no

ambiente de trabalho e possibili
tando que revele seu lado mais

cooperativo. Asviagens,leiturase
tudo o que rompa com a monoto
nia do cotidiano serão bem-vin
dos.

necessidade de renovação está
mais marcante, graças ao ótimo

aspecto que a Lua forma com

Netuno e Urano, ajudando você a
superar antigas encucações.
Abra-se para novas vivências e

aproveite para se desligar de tudo
oquejáera.

UBRA - 23/9 a22/10 - Os conta
tos harmoniososexistentesentre
a Lua, Urano e Netuno fazem
COm que você esteja numa fase
ótima para se Isolar e renetir. O
lliomento é excelente para você
Cultivar a espiritualidade e

Perceber melhor a harmonia
Inerente a todo universo.

AMPLIANDO

Breithauptabremoderno supermercado
A Rede�supennercados

Breithauptinaugurounodia 18de
novembro urna nova loja em

Joinville, anexa ao Shopping
CenterLeste,nobairro Iririú. São
760m2 de área de vendas com

padaria, açougue verdureirae de
maisdepartamentosqueintegram

umsupennercado. Aárea total do
novo supermercado Breithaupt é
de cercade I. 100m2•

Estesupennercadodiferencia
se dos outros da rede pelo fato de
sertotalmente infonnatizadoedo
tado de urn sistemade leitura óti

ca, que elimina o trabalho de

digitaçãodoscaixas (bastapassar
o produto que a leitura é automá
tica). A população dos bairros
Iririü e Boa Vista, são as

diretamente atendidas, pela
proximidade do supermercado,
que ficana ruaPapa João :xxm,
1620.

No'Vo Breitlulupt no Shopping Center Leste

-------HENRI--------------------�----------

...�

CÂNCER - 21/6 a 21n - Você
continua sob a ação das boas

vibrações que oSol envia ao seu
signo, portanto aproveite esta
fase para fazer contatos, dar te-

- lefonemas e colocar a

correspondência em ordem.

Vocêpoderárevelarseuladomais
verbal e sociável.

. LEÂO -2217a22/8-Asquestões
práticas estão beneficiadas pelo
Sol, Lua, NetunoeUrano, osquais
assinalam um dia produtivo e

propicio para você demonstrar o

quanto é eficiente. Aproveite para
se organizar melhor e dê atenção
aos detalhes das coisas,

AQUÁRIO - 21/1 a 19/2 - Äs
emanações ·Iunares atingem
Urano e fazem com que ficar a

sós, medtar e se analisar sejam
atividadesgratificantes. Você, que
em geral é tão sociável, poderá
apreciar melhor os momentos de
interlo.tlzação, tão favoráveis ao

crescimento Intimo.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12 - O

paralelo que Vênus, o planeta do
amor, faz com Júpiter assinala um
dia em que você saberáexpressar
melhorseus sentimentos. Tende a
haver umastral de entencimento e
amizade com todos à sua volta.
Estar com as pessoas será

gratificante.

ESCORPIÃO - 23110 a 21/11 -

Vênus está em paralelo com

Júpiter, estimulando seu ladomais
dooe e romântico. Os momentos
de isolamento, curtidos de

preferência a dois, serão ótimos

para você e sau par se apro
ximarem e além disso ajud-rão
você a recarregar suas baterias.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/1-
A Lua envia ótimas vibraçÕes ao
seu signo através de Netuno
Urano e assinala um perlodo
muito propicio para você abrir
novos caminhos. Aproveite para
Impulsionar com garra tudo o

que lhe diz diretamente respeito,

Marinage/Algemarin
lança Dry Shampoo
Inédito no Brasil, produto

alemãopermite lavaros cabe
losa seco e empoucosminutos

No corre-corre diário, entre
um compromisso eoutro,mui
tas mulheres sonharam com a

possibilidade de ter os cabelos
limpos e arrumados, mesmo
quando falta tempo para uma
boaducha A solução está sen
dotrazidapelaAlgemarin:um
shampooespecialmentedesen
volvido para lavagem a seco

dos cabelos. Bastante prätíco,
oDryShampooAlgemarinvem
na forma de spray e age em

poucos minutos, eliminando,
na 'escovação, a gordura
supérflua dos cabelos, deixan-

. do-os naturais e com um

perfume suave.

O Shampoo Seco,
importado da Alemanha, está
sendo distribuído exclusiva
mente pelas consultoras da

MarinagelAlgemarin. Podeser
usado em qualquer tipo de ca
belo (mesmo tingidos) e sua

formulação não causa alergia
ou irritação. O spray utiliza

.

propelente sem a presença de

CFC, não afetando a camada
deozônío.

OShampooSecoAlgemarin
está sendo vendido por 1l$
13,75 e pode ser adquirido
através das consultoras da
marca, pela linha direta

MarinageiAlgemarin: 0800-
130066, com ligação gratuita
para todo o Brasil. Para liga
ções locais, de Jaraguá do Sui,
O telefone é (0473) 72-1598

VIRGEM - 23/8 a 22/9 - A Lua,
em seu signo, hoje capta para
vocêasboasvibrações de Netuno
e Urano, que estimulam suavita
'lidade e sua alegria de viver. A
vida sentimental atravessa um

momento ótimo, e você poderá
expressarmelhor tudoaquiloque
sente.

PEIXES - 2012 a 20/3 - Netuno
está sendo beneficamente ativa
do pela Lua, que estimula sua

necessidade de contato e

favorece a vida em grupo. Você
anda multo mals consciente da
importância da sua participação
nas questões coletivas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Gente & Informações
BODAS DE OURO

OsRoederrenovampromessas deamoreterno
parentes e amigos, a grande
alegria pelas bodas de ouro de
seus pais Gerhard e Irene

Roeder, que acontece neste sá
bado, 17 de dezembro de 1994.

É,pois, comrenovadaalegria
que o distinto casal comparece
às 18:30 horas de hoje à Igreja
Cristo Bom Pastor (Rio Cerro '

fi)paraem comunhão agradecer to odistinto casal ébenquistono residem como urna espécie de
e louvar a Deus. seio da sociedade jaraguaense, herdeiros da ColôniaRio Serro

Desnecessário dizer o quan- especialmentenoRioCerroonde que o governo estadual criou

paraopovoamento�aquelefértil
vale, onde GerhardRoeder teve
destacada atuação, que como

político da região, comerciante
eempresáriotransportador,além
de atividades ligadas à agro
pecuária que é uma das

características que, aos poucos
caminhapara a industrialização
como parte do terceiro parque
fabril do estado de Santa
Catarina .

Há meio século, no dia 25/
11/44, urn jovem casal de noi
vos se aproximam do altar, am
bos irradiando alegria, possuí
dos das mais suaves emoções e
decidiram urn caminhar a dois,
abençoado por Deus.
HojeescolheramoSalmo 92.

1-2 urn dos poemas líricos do

Antigo Testamento, primiti
vamente escritos em hebraico,
atribuídos em sua maioria, ao

rei Daví: "Bom é render graças
ao Senhor, e cantarLouvores ao
teunome, ó Altíssimo, anunciar
de manhã a tuamisericórdia, e.
durante as noites, a tua fidelida-
de".

Agora, com profunda
gratidão aDeus, seus filhosRuth
e Raulino, Elisete eRolf, Marli
e Silvério; Marlene e Carlos
Fernando e Cimara e Nelson

querem compartilhar com os

,
VISTA..SE COM ELEGÂNCIA E CONCORRA AO SORTEIO SEMANAL

DE UMA TV COLORIDA E UM CORSA EM J 1/01l9�
KAMISÁO MODA SE�PRE .. 4 VEZES SI ACR�SCIMO

BELEZA E QUALIDADE VOCÊ ADQUIRE NA

A arte em decorar

Com grande variedade em:
- Presentes

- Decorações
- Ventiladores de teto com luminárias

(residenciais e comerciais)

.

Após a renovação dos votos
de urn amor eterno, o distinto
casal jubilar abre os salões da
Sociedade Aliança, para urna

amiga e gratificante recepção.
O CP apresenta ao distinta

casal e seus familiares eparentes
os cumprimentos e votos

fervorosos de longa vida, de in
fmita felicidade. (E.V.S.)

RUA:DOMINGOSDANOVAN° 154,

(Próximo sinaleiro daReinoldoRau) - Centro
Fone: 72-1890

JARACUÁ DO SUL - SC
VESTINDO VOC� DE CORP<> INTEIRO

•
GETÚLIO VARGAS, ""

Center Som CD's - Discos e FitasCENTER
SOM .Uma loja diferente com uma qronde variedade na linha de CO's.

.Uma linha completa de todos os gêneros (samba - rock - �Iássicos, etc) .

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

•Oferecemos linha completa de som, porta CO·s, porta cassetes, agulhas pl
toco 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
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JaraguádoSuI, 14 dedezembro deI994, POLfCIA I ESPORTE CORREIODO POVO -11

Acusado de arrombamentos Faliam candidatospara

Wiskeria doze aJ.:�������ero:'�:����
surgir nenhum nome durante a mir o trabalho;

eleiçãodanovadiretoriadoGrê- Alguns nomes vinham sendo
mio Esportivo Juventus, o Clu- cogitados pela imprenssa, como
be jaraguaense pode ficar sein os dos empresários Luiz

presidente. A partir das 20 horas Nicolodelli e lIdo Vargas, mas
acontece, na sede do "Moleque ambos descartaram esta hip6te
Travesso" a nomeação do novo se, em contato telefônico,man
presidente e demais integrantes tido ontem, com a redação do
do Conselho Deliberativo, se- CP. "O nosso clube está cheio

CADEIA OMISSÃO

�

e preso na
,G uaramírbn - Aguarnição

da Polícia Militar de Guaramirim,

prendeu na sexta-feira, 9, Eloir
Mariano de França, 39, natural de
Ortigueira
(PR). Ele é 11.'./1'."
acusado de

ser o autor

de cercade,
lß arromba-

mentos nas

regiões de ------

Guaramirirn,PomerodeeBlumenau
e tinha um mandado de prisão ex

pedido pela comarca de

Guaramirirn,datado de 1991. Sóem
GuaramirimEloir é acusado de ter

praticado 4 arrombamentos, se

gundo informações da polícia.
OcomissárioPauloRobertodos

Santos Lima, a guarnição' da PM
foi acionada pelo proprietário da

"Wiskeria Doze" (antigo Bar, do
Zé), que fica às margens,da BR-

2S0, próxima a ponte da divisa en
tre Guaramirim e Jaraguá do Sul.

guindo-se com a eleição da nova
diretoria. Atéontempelamanhã,
não havia nenhuma chapa ins
crita para concorrer, sequer, deu
mostras de que deseja assumir a
presidência do clube.

O atual presidente, Aristides
Panstein, já disse que não quer
mais manter-se no cargo e man

tinha esta posição até ontem

como tambémovice,AlcirPradi.
Ambos dizem que "já cumpri
ram com a missão" e agora de

sejam que outros assumam o

trabalho. A assembléia de logo
mais tem tudo para terminar,
sem que seja escolhido o novo

presidente. Neste caso uma nova
reunião deverá ser marcada, e
assim sucessivamente, até que

"Ele tentou trocar um cheque no

valor de R$ 1.Soo,oo da empresa missário. em companhia de outro homem,

Progesul, o que despertou a des- Segundo Paulo Roberto, em que tem sua identidade desco

confiança por parte do proprietá- Guaramirim,Eloir arrombou aCre- nhecida, segundo o comissário

rio do estabelecimento", declarou ehe Municipal Maurita Maria .Paulo. "Ele portava apenas uma

Paulo. Rosa, a Escola Municipal Urbano carteirinha de um sindicato de

Com a prisão deEloir, o comis- Teixeira da Fonseca, a empresa Blumenau, na qual consta o nome I

sário Paulo, passou a investigar o Estofados Mannes e o Auto Posto de Valdemar Rodrigues, mas pode
caso e manteve contato com o 2S,mas pode existiroutros. "Atra- ser falsa", concluiu.
comissário Schmidt, da delegacia vés das nossas investigações, Eloir foi transferido para
de Pomerode, quando, então, des- descobrimos que Eloir foi o autor Pomerode, onde também é procu-
cobriu-se de que ele era 0 respon
sável por vários outros arromba

mentos. "Chegamos a um número,

preliminar; de IS arrombamentos,

praticados por Eloir, mas ainda

pode haver mais", declarou o co-

de um arrobamento na empresa rado e acusado de, pelo menos,

Mega Transformadores de Blu- três arrombamentos. O comissário

menau, e por isso acreditamos que Paulo declarou. também, que no

se trate de um profissional deste transcorrer das investigações, a

tipo de crime". comentou Paulo. lista de crimes de Eloir deverá au-

Quando foi preso, Eloir estava mentar. Atual presidente, Aristides Panstein

de cometas, mas nenhum deles

quer asSUmir o pepino", disse
uma pessoa ligada ao Juventus.

Sangue novo
Naopiniãodoatualpresiden

tedoConselhoDeliberativo, lIdo
Vargas, será eleita uma nova

diretoria na reunião de hoje. Ele
concordou que díficílmente o

atual presidente, Pansteín, acei
te' permanecer no cargo, tão

pouco, Alcir Pradi assuma o

comando, mas ele acredita que
,

a atual diretoria deverá apresen
taruma alternatívanovade "san

gue novo".

Vargas disse não saber qual
poderia ser esta alternativa, mas
está confiante de que esta ques
tão seja resolvida, ainda hoje.

MAU CHEIRO••• SANEBOX veda -9- mau cheiro, impede a saída de insetos e pequenos
animais do esgoto e garante total segurança contra inundações. SANEBOX
é a solução para o saneamento urbano. Encontram-se disponíveis em vários

tamanhos os produtos SANEBOX�om pronta entrega direto da fábrica.

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MANSKE LTDA.
RuA JOINVILLE, 1.532 • FONE/FAX 72·1185 • JARAGUÁ DO SUL· SC

••• É COISA DO PASSADO
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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provas desta envergadura, am
bos esperam, pelo menos,

completar a prova que deverá
reunircercade 15mil corredores,

brasq.eiros e de vários outros

países.
No futebol de salão acontece

dia 17 a decisão do campeonato
municipal da2adivisão, entre as
equipes da Monique Modas e

Os Trintões, já classificados

para a primeira divisão do ano

que vem. A decisão do terceiro

lugar será entre Colorado e Os

Brejeiros.

Jaragu4 do Sul, 14 de dezembro de 19M!

BOCHA

1ªVEZ

conquista o Amizade e. Transmagna

estadual s��!n:�����::,!:::q�
nacanchadaSociedadeEsportiva cresceu em relaçãoaocampeona
e Recreativa Amizade, de to do alio passado, quer levantar
Guaramirim, acontece as duas o título a qualquer custo. O local

partidas finais do Campeonato dos jogos da fmal foi definido de
Municipal de Bocha em Duplas, acordo com o número de

promovido pela ,secretaria de inscrições realizadas no início do
Esportes domunicípio. Amizade certame.

IeTrarismagna,decidemotftulo Na quinta-feira, 15, será
de 94, enquanto Bublitz Mal. realizado um churrasco de
Conste. e Os Hanemann, jogam encerramento do II Campeonato
para ver quem será o terceiro e Municipal deBocha, que aconte
quarto colocados. ceno ParqueMunicipal deBxpo
A equipe do Amizade I, cam- sições "Perfeito Manoel de

peã do ano passado, busca o Aguiar, apartir das 20 horas. Es
bicampeonato e tem ligeiro ta será uma festa de congra
favoritismo no jogo de hoje, mas çamento entre os participantes.

São Luís

gratidão, o treinador bicampeão.
Segundo ele, só dois atletas
continuaramnaequipedeste ano,
os demais passaram da idade.
"Dos 12 atletas desta equipe, sete
ainda terão condições de idade

para disputar o certame de 95 .:

Seleção catarinense
A Federação Catarinense de

Basquetebol, classificou como o

melhormiriindosúltimos 10 anos,
onível das equipes que disputaram
a competição desta temporada e,

porisso, resolveumontarumasele
ção estadual que irá disputar os
Jogos Brasileiros em 95. Jaraguä
do Sul destacou 5 jogadores para
compor esta seleção e, de quebra, o
comando do selecionadö estará a

C9Tgo de Airton Schiochet.
"É a primeira vez que a

Federação sepropõeaformaruma
seleção, nesta categoria (de 11 a

l3anos),ejácomeçamosarealizar
o trabalho, visando as competi
ções a serem disputadas", disse
Airton, como técnico do selecio
nado catarinense.

Schroeder com dois -atletas
na corrida de São Silvestre

Schroeder - Pela primeira
vez em suahistória omunicípio
de Schroeder terá dois

representantes na mais

importante maratona brasi

leira, que é a corrida de São
Silvestre realizada anualmente
em São Paulo no dia 31 de
dezeinbro. Trata-se dos atletas

Rogério Osnir Rubin, 28, e

Rosemir Pauli, 19, que há al

gum tempo treinam para
participar da 7(1 edição da São
Silvestre'. Mesmo que ainda
não tenham experiência em

BASQUETE

bicampeonato
.

J araguá do Sul- A equipe
de basquete doColégio São Luís!
Dalcelis!FM'E, conquistou o

bicampeonato estadual, da

categoriamirim, emjogosda fase,
final, disputados em Jaraguä do

Sul, nos dias'9, 10 e 11. Osmeni- ,

nos de

Jaraguá
do Sul,
v e n -

ceramto

dos os

trêsjogos
disputa
dos e o

técnico da equipe, Airton
Schiochet destacou que sua equi
pefoi totalmentereformuiada, em'
relação aos atletas que venceram
o certame de 1993.

Na sexta-feira, 9, a equipe
jaraguaense venceu aoGasparense
pelo placar de 73 a 55; no sábado
10, derrubou a equipe do JEC por
87 a46enagrande final dedomin
go, contra o Vasto Verde de
Blumenau, venceu pelo placar de

Equipe
renovodo
mOllteve

título

63 a 44, conquistando o bi da

categoria.
Ojogoprincipal, desta fase, foi

a final contra o Vasto Verde, que
completava 50 anos de fundação
nodiadojogoetrouxeumagrande
torcida para festejar o título do
certame. "Eles eram os grandes
favoritos para o título. Têm mais

,

estrutura, uma equipe,
teoricamentesuperiorenóséramos
a zebra, No final a zebra acabou
colocando água no chopp deles",
comenta entusiasmado o técnico

"Ito", do São Luís. A disputa foi
equilibrada até certaaltura do se
gundo . tempo, quando então, a

equipe de Jaraguádo Sul teve um
melhor aproveitamento das joga
das de ataque e construiu um

placarcom 19pontosdediferença.
\ "Nós tivemos um excelente
trabalho de renovação, através
das escoünhaf do Colégio São

Luís, que deu-nos todo o apoio
necessário, porém o patrocínio
da Dalcelis foi, igualmente, fun
damental" , declarou, com

Rua Marechal Deodoro da
Fonseca esq .. c/ João Marcatto

Fone: 71-8553

ESTA eONSTaUINDO?

Reis dos Metais
- COMUNICA

Solicite uma visita do n0880 representante e faça um orçamento
sem compromisso. Toda linha Docol, 'Deca várias opções em

metais e acessórios para banheiros, ternos também toda linha de
fechaduras. Projetos para BWe, annárlos sob medidas, louças
sanitárias, bànhelras e outros. Oba.: O melhor preço.do estado.

ATENDE JARAGUÁ E REGIÃO
Ugue (0474) 33-9331 - FALAR CI PEDRe)·REPRESEtffANTE

FONE (0473) 76-3200Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




