
A enxurrada abalou a estrutura da ponte interrompendo o tráfego

Aberturaontem CR$ 1.725,31 (dia24/5) As cadernetas de Novembro· CR$ 15.021,00
C V O governo ainda niio

.

poupança com· Dezembro- CRS 18.759,00
. Com. 1.6%,30 1.6%,32

decidiu sobre como aniversário hoje, 25, Jaaeíro- CRS 32.882,00converter os terão um rendimen-

IlMPRESSol
Tur. 1.630,00 1.670,00 aluguéisem to de 47, 7149%. Fevereíre- CRS 42.829,00 ·DahnatPar, 1.663,50 1.686,50 URV. Mínimo fim- 64,79 URV's ., c, ',..
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Pontesobreo rioPutanga Velhocontinuainterdita��
... -

tO

Seguro
Investir·
Vida,
Nacional.
Após 10 anos,
você recebe
emvida tudo
o quelhyestiu,
corrigido.\

E ainda tem a,

maior cobertura
domercado.

Pelo menos durante os

próximos 20 dias, as comuni
dades de Estrada Bananal do
Sul e Santa Luzia, em

Guaramirim, ficarão sem po
dertransitar pelaponteExpe
dicionárioLuiz Sardagna, so
bre o rio Putanga Velho. A
localidade

.

foi fortemente

atingidapelaenxurradado dia
11 último, quando fortes chu
vas caíram sobre a região do
Valedo Itapocu provocando
muitos prejuízos. Aponte em
concreto armado, inaugurada

hácerca de um ano, teve sua

estrutura abalada pela forte
correnteza que se formou. Ö
abalo, porém, só foi notado
depois que carretas com ca

pacidade para 75 mil quilos,
utilizadas no. transporte de
areia, voltaram a trafegar
pela ponte, que. acabou ce

dendo.Agora, a empreiteira
responsável pela obra está

providenciando a constru

ção de novas sapatas de
sustentação arcando; tam
bém, com todos os custos da
obra. Página 7 Na 6"feira, 27, concurso GarotaCOmIODO POVO. Página 5

-FONE (0473)78-3200

FAX (0473) 78-0304
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ReminiscênciasEDITORIAL

�

Decisão irresponsável Esquinasfamosas de Jaraguâ (22)
Ao vetar a liberação de verbas dando inclusive, as polícias civil e militar que, não

parecer contrário aprojeto de lei que destinava fosse alguma ajuda de terceiros nem teriam,
recursospar!lobras naáreade segurançapúbli- hoje, condiçõesderealizarum trabalhomínimo.

ca<;leJaraguádoSul,odeputadoSidneiPacheco . Emtermosdesegurançapública,oquadrohoje
deu.nornínimo, umademonstraçãodedesprezo é uma vergonha, a começar pelo prédio da

para com a população. Pior ainda, não teve cadeia que está caindo aos pedaços e deonde
respeito nem consigomesmopoisque em abril, ' presosdealtapericulosidade só não fogempor
do ano passado, 'na condiçãO de secretário de milagre.
SegurançaPública, participoudedemoradareu- Chocaaatitudedo deputado quando se sabe
nião com políticos e empresários da cidade - que ele, pessoalmente, háum ano atrás já tinha
testemunhado por vários órgãos de imprensa - constatado a precariedade do sistemaquehoje
quandoempenhousuapalavranaedificaçãodas ,

está a beira do caos. Mas, se serve como

obras. consolo; o exemplo de comportamento dopar-
Estranhamente, dia 13 último o deputado, em lamentar com coisa tão séria nos anima a, de

seuparecer, foi taxativo: segurançapúblicaem fato, promover uma limpeza no parlamento
Jaraguá do Sui não éprioridade. Triste, lamen- catarinense cujas cadeiras precisam ser preen
tável aatitudedoparlamentarquecompromete, chidas com gente séria.

meus 10 aninhos. Tenho muitas
saudades daqueles tempos, pois,
com exceção do Adalberto é eu -

todos os demaisjá estãonamemória
afetiva".

Coube a construção a um senhor
conhecidocomoRehlaender, pedrei
rodemuitacompetênciaeaedificação
sempre se conservou assim, apenas
foram fechados, mais tarde, os dois
grandes varandões.que é o aspecto
dehoje. Graças a umpadredafamília
Grubba, em Porto União, numa de
suas viagens àEuropa,umapesquisa
mais demorada deu a conhecer os

antepassados: em 1598, Wilhelm
Grubba ou Grubbasen, nasce na

- Suécia e imigrou para a Pníssia, no
tempo da guerrados 30 anos, casan
do e estabelecendo-se ali. Em 1640
nasceFriedríchGrubba; em 1665,
nasceHermannGrubba; em 1688

nascePeterGrubba;em 1710nasce
Cristian Grubba; em 1740 nasce

AdolfGrubba;em 1765 nasceGeorg
Grubba (tetravô); em 1790 nasce

Karl Grubba (trisavô); em 1820
nasceAugustGrubba (bisavô)e,em
1840 nasCiaJosefGrubba,meuavô
que fezaguerracontraaFrança e,em
1871 tomou parte no cerco de Paris,
na volta casou com Berta Von
Schwabe e teve cinco filhos:

Bernardo, João, José, Antonio e

Alexandre. Todos vieram para o

Vale do ltajaí".
Álida, que temumamemória pro

digiosa nos seus quase 91 anos que
eladevecompletar nodia 10-7-1994
(nasceuem 1903), revela que Seupai
Bernardo nasceu em Lebnau, na
Prússia, em 1864. Casou com urna

moçade nomeRobe, aos 21 anos de

idade, natural daRússiae faleceuseis
mesesapóso enlace,atingidaque foi
por uma forte descarga de faísca
elétrica. Casou-se novamente, em
1900,comMariaMoser, cujafamilia
era moradora na localidade de
Guaricana, no vale dos Pomeranos,
tendo 5 filhos e 2 filhas, a saber:
Waldemar, Álida, Ottokar,
Leopoldo, Hilda,HarriAdalberto

. c Bernardo Júnior.
Fritz von Jaragu/l. - 5/94

A foto abaixo que nos foi gentil
mente cedida pela senhora Á1ida
Victória Grubba Rudge, filha do
coronelBernardoGrubba e deMaria

Moser, viúva do paulistanoManoel
Rudge e progenitora de Ademar

Rudge, coronel doExércitoBrasilei
ro e atuando aindahojeem sistemas
de segurança das grandes empresas
no eixoRio-São Paulo.

Pode-se dizer que a edificação
levantada em 1913, representava e
ainda representa uma verdadeira

mansão, certamente idealizadapelo
seuproprietário pelo seu passado
ilustre,cujadescendência seconhece
do longínquo ano de 1598.

A construção obedeceu o conhe
cimento da topografia e dos ventos
costwneiros das quatro estações do
ano, em quepredominaa frescaara
gemque sobe pelo rio ltapocu, vindo
do Atlântico, tornando as tardes

agradáveispelabrisamarítima,mas
que no verão a temperatura se eleva

.

enormementeedesabamfortíssimas
trovoadas.

Comentando a antiga foto que a

família guarda com orgulho, apesar
de jábastante amarelecidapeloma
nuseio de pessoas interessadas em
conhecer acapacidadedeergueresta
sólida construção, ao tempo emque,
no então centro da aldeia, tinhauma
pequena estação ferroviária eapenas
umas dez construções, ela aponta
paraafotografia: "Veja, 'seo' Eugê
nio, aqui está toda a família: na casa
de enxaimel, ao lado do casarão, na
varandacobertapor folhasdeflandres
- onegócioeantiga segundamoradia,
daesquerdapara adireitaum freguês

. encostado napilastrada varandae o
meu avô Josef Grubba. No prédio
novo, na porta de entrada principal,
meu pai (Bernardo) e minha mãe

(Maria). No piso de cimaestá omeu
iimãoWaldemar. Na varandasuperi
or estão o Leopoldo, o Ottokar e a

Hildegard, todos aindamuito crian
ças. Na parte de baixo, no arco da
frente estão os tios Otto Nagel e
Victória, ena entrada (arcocentral),
montadonum cavalinho de pau está

oHarriAdalbertoeeu-quedeviater

Um corporativismo vergonhoso
* José Castilho Pinto

para o� advogados e uma gran
de decepção para toda a opi
nião pública da nação.".

Essas afirmações do pre
sidente do Tribunal de Justi

ça do Rio de Janeiro deram

origem ao nosso escrito
intitulado "A CPI do Orça
mento-Relatório. final crimi-

..

nosamente alterado", inserto
na página dois do CORREIO
DO POVO de 05/02/94, em
o qual fazíamos votos para
que não se efetivassem as

"agourentas" declarações do
desembargador e presidente
do Tribunal de Justiça do

Rio, Antônio Carlos
Amorim.

Mas dado a pouquissimas
cassações pois, até aqui,
'apenas cinco dos 18 con

gressistas condenados fica
ram sem mandatos e diante,

Iniciamos este artigo trans

crevendo as declarações feitas
em janeiro último pelo
desembargadorAntônioCarlos
Amorim, presidente do Tribu-'
nal'de Justiça do Rio de Janei

ro, que disse o. seguinte:- "Os
advoga-
dos dos

parla- NÚmBfDdfl

agora, da atitude errada e

infeliz daComissão de Cons

tituição e Justiça da Câmara
absolvendo os deputados
Ricardo Fiúza, Anibal :

Teixeira e João de Deus

Antunes, todos grandemente
implicados na CPI do Orça
mento e mais o atrazo nas

.

cassações favorecendo a re

núncia de Genebaldo Cor

reia, João Alves, Cid Car
valho e Manoel Moreira,
tudo denotando um

.

corporativismo vergonhoso,
ficamos estarrecidos e acre

ditando nas declarações do

presidente do Tribunal de

Justiça do Rio de Janeiro,
Antônio Carlos Amorim e

mais que, neste País, tudo
continuará como dantes no

quartel de abrantes.

mentares

acusados

pela CPI
do orça
men to

·vãolavar
apeteca, comodiz o gaúcho, ou
deitar e rolar, como prefere o

carioca, já queo festival de
erros produzido pelaComissão
da CPI fará com que o número
dos culpados dimínuadia-a-dia,
ao invés de aumentar como se

ria natural. Vai ser uma -festa

tDSSDfHS,
BllWII'gtJllbD
Q(ÔmDfD
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rRetrar1ca
(CM.)

'Não tem
As prefeituras com créditoporforça de suas arrecadações,
em ações isoladas poderão realizar algumas obras iinp�r
tantes ainda este ano. As demais, com orçamentos reduzi-
dos ou comprometidos para o exercício corrente, vão se

transformar numas pasmaceira de darpena. É que o cofre
do Estado anda mais seco que rio do agreste

pernambucano. Além disso, o governador Konder Reis não
tem mais nenhuma pretensãopolitica e já guardou a chave
no bolso. Dinheiro do Estado, agora, fica mais diftcil de

obter do que figurinha carimbada.

Opinião
VereadorGeraldoWerningbaus
(PFL) acha que se a prefeitura
cobrar taxa de melhoria pelo
asfalto colocado sobre ruas pa
vimentadas com paralelepípe
dos, estará caracterizado um

assalto ao contribuinte. Porque,
segundoele, apavimentaçãoque
existia já foi paga.

Execução
Exuberantebaratapasseava pelo
plenário da Câmara, segunda
feira passada, até que foi literal
mente esmagada pelo pé de um
dos parlamentares. Foi, na ver
dadeira acepção da palavra, um
.Infanttcídio. A barata estava

"ovada".

Para lembrar
Sidnei Pacheco, deputado e até
recentemente secretário de Se

gurança Pública, deu um chute
no traseiro dos eleitores de

Jaraguá. Ao vetar liberação de
.

verbas para obrasurgentíssimas.
Em outubro terá oportunidade
de receber o troco. Isso se o

eleitor tiver memória.

, Pagando
.'

,:Càplara]ll>fOVOU pfojetö de Ie'i
que .da à Polícia Militar de

.Jaraguá .(10 Sul 700 litros de

'combustível. Por conta da pre
feitura. É por estas e outras que
osmunicípios andam falidos. O
Estadoarrecada e não mantémo

que é de sua obrigação.

NoPlanalto
Prefeito Durval Vasel deve ir à
Brasilia no próximo dia lOde

junho. Lá, com o presidente na
cional do PTB, senador José
EduardoAndradeVieira,vaiver
como anda a tramitação de pro
jetos para obras em Jaraguá do
Sul.

De/ora
Vasel diz que o PTB local não

lança candidatos a deputado.
Segundo o prefeito,os compro
missos com UdoWagner e Pau
lo Bauer (Aliança por Jaraguá)
serão mantidos.

Garantido
Agora não tem volta. Diário
OticialdaUniãododía 18publi
cou portaria oficializando a cri

ação da Escola Técnica Federal
de Jaraguá do Sul.

Debandada
Politica salarial do magistério
municipalestá provocando séri
os problemas. Que levam a se

cretária Rosemeire Vasel a pe
dircompreensão aospais dealu
nos matriculados de 5a à 8" séri
es. Carênciasmaiores Iocalizan
se nas áreas de ciências, educa

ção física e estudos sociais.'

Cano
, O deputado e ex-secretário de

Agricultura, Mário Cavalazzi,
deu o cano. E o programa de

ovelhas importadas foipro espa
ço. É bom lembrar dessa gente
no dia 3 de outubro.

1('1 '? II J
• > lJera. 1".1uuançtl

Alguns políticos' do PI'vIDB de O Cemaca deve mudar de nome

Jaraguá do Stil mostraram-se . com a criação das casas de apoio
animados 'Com a candidatura de à criança e do adolescente. Pro

Jorge Bornhausen a governador' jeto já está na Câmara -de Vere-
pelo PFL. Acham que assim adores, São entidades que vão

Paulo Afonso Vieira -tem mais atuar separadamente: Girassol
chances. Será isso mesmo? Ou "para atender as crianças e

pensamqueBornhausennão tem GeysonMayquelSchwartz. para
. votos?

'

os adolescentes.

VETO

. Surpresa

O veréaOOr, que na semana pas
sada esteve em Florianópolis, disse
ter ficado duplamente swpreso com
o que encontrou na Assembléia

Legislativa. "OgovenuKkrAntônio
Carlos Kooder Reis, depois de dois
convênios assinados para estas

obras, 'um deles com o aval de
SidneiPacheco, mandou lll1l tercei
roprojetoàAssembléia. Só quecom
uma verba de Cr$ 760.380.000,00
especificamente para a construção
da delegooia regional. E o deputado,
que esteve em Jaraguá do Sul como
secretário de Segurança Pública,
quando prometeu todas as obras,
deu parecer contrário alegando que
isso não é prioridade" disse Neves.

Em abril do ano passado, Pacheco garantiu 'liberação de recursos.

Pacheco negaaprol!açãode

paraomunicípio e, inclusive, pro
metidas solenemente pelo ex-go
vernadorVilsonKleinübling. Se
gundo Vasel, que estava acompa
nhado pelo vice-prefeito Alfredo
Gunther e pelo presidente estadu
aldoPTB, RobertoZimmermann,
Konder Reis alegou a falta de

recursospara investimentos, COOl-

recursospara a segurança
O vereOOor mantém esperaeças

porque o deputado Udo W3f!1ler
(PPR), tam�'

membro <ta Çomis
são deF e Tributa;:ão, onde
Pacheco éoce ator, vis4nnbroÚ1@3

possibilidade de denubar o veto.

Para o vereador Geraldo

Werninghaus (PFL), porém, as )
chances sãomínimas."Infelizmente,

/

nosso representante na Assembléia

diz, só agora, que vai tentarmudar a
situação, quando deveria ter agido
antes".Para Weminghaus, a atitude
corretafoi tomada pelo prefeito
Durval Vasel em JXOPOf o pacto do
Itapocu, que objetiva uma ação
conjunta de todos os segmentos,
políticos ou não, da região, no senti-
do deexigir as obras dogoverno."Se
nãonos unirmos, não teremJsnada"

NA MESMA

KonderReisnão dágarantiadeobras

J aragUádO'suI-"Mwtiude
novo". A frase é do vereador José
CarlosNeves cPPR), indignado com
o ex-secretário de Segurança Pú

blica, députadoSidneiPacOOco que,
na coodiçãodere1atordoprojw de

leiqueabriacréditoespc;cial para a

constru-

ção da

Delegacia Deplltado
Circuns-

, cricional
dePolícia,
Instituto
Médico

Legal,
Delegacia de Polícia da COmarca,
CadeiaPúblicaeCasadoAlbergado
de Jaraguá do Sul, deu parecer con
trário.

lJótJ cumpre
prtJlRessti
leítoem93

Jaraguá do Sul - Na audiência

que manteve segunda-feira, 23,
com o governadorAntonio,Carlos
Konder Reis, o prefeito Durval

Vasel não obteve nenhuma res

posta concretaem relaçãoaos pro
jetos que tramitam em

Florianópolis desde o ano passa

do, emrelaçãaaobrasprioritárias

prometendo-se a dar uma respes
ta no dia 6 de junho. "Nós pedi
mos uma posição clara do gover
no e se a resposta não for positiva
o apoio político às candidaturas
da União ao governo do Estado
será negado. A minha posição é a
mesma: não farei campanha de

graça", concluiu.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Olho Clír1ico
Dr. Walter Falcone

Conselho Municipal de Saúde
Através doCMS, apopulaçãoparticipa na formulação de idéias,

na própria política de saúde, inclusive na aplicação dos recursos

financeirosda saúde. As decisões do CMSdevem seraprovadas pelo
prefeito. Só desta forma o município receberá as verbas federais

específicasda saúde. Contudopara que estasverbas cheguemde fato
ao município, deve-se: a) Ter o CMS funcionante, após aprovação
da lei municipal que autorize o seu funcionamento, como também
o seu Regimento Interno (estamos elaborando), que deverá estabe
lecei": naturezà e finalidade do CMS; as competências do CMS; o
,funcionam.ento do CMS. b) Ter o Plano de Saúde aprovado pelo
CMS. c) Criação da Comissão de elaboração do Plano de Carreira,
Cargos e Salários.

Como se pode obse'tvar do exposto, a participação da comuni
dade, através das diversas entidades que entrega este Conselho é

importantíssima. Aos conselheiros cabe uma responsabilidade
muito grande, para poder direcionar com clareza as ações de saúde
de nossa cidade. Será criada intlusive Comissão de Avaliação de
Contas eDestinaçãoFinal dos Recursos. Aos conselheirospede que
não faltem as reuniões, pois além de prejudicar os trabalhos, o
próprio conselheiro pode ser afastado do cargo, caso falte a três
reuniões consecutivas ou seis alternadas.

TrabalhoMédico na Empresa - Através de comissão específi
ca, contando com aprovação da reunião geral extraordinária de 16/

OS/94, aAMJS, criaránormasa serem seguidas pelas indústriasque
empregammédicos como assalariados. Tem por finalidademelho
rar as condições de trabalho no posto de trabalho médico e definir

.

critérios a serem seguidos pelo empregador.

{

o aniversário de Luisa
ALuisa Chiodint Schmõckel mandou para o "Opinha"e

"Ominha"umafotodentro deenvelope, coma recomendação
de que, amanhã, elafaráo seu 3 o

ano de existêncta e convida
- para uma mesa de doces e café na tarde de 26/05/94.

A querida neta, filha de Eugenio VitorSohmõckelFilho e

CintiaChtodini, é umameninamuito esperta que certamente
alegraráos coleguinhas convidadose os avósmatemospara
aquele abraço e felittcações.

Um abraço e um beijIJo do "Optnha"]

ELEIÇOES'

partido, principalmente na re

gião norte. "Como o Esperidião
Amin não assumiu o que havia
sido acertado antes pelas lide

ranças da União por Santa
Catarina, preferindo disputar a
presidência da República, o

nome de JorgeBornhausencon
solida este desejo". Lembrando
queoPFLdefiniu suaparticipa
ção a nível estadual, com candi
datos a governador e senador,
Werninghaus acha que as coli

gações poderão ser formaliza
das posteriormente. "Com cer

teza, emSanta Catarina e a nível
nacional teremos eleições em

segundo turno e aí os acordos

DeputadoMdrio Cavalaui

Outra denúncia de Robl: um
trator de esteiras prometido como
doação ao prefeito Durval Vasel
também não foi entregue. A má

quina seria utilizada em serviços
nas propriedades rurais. Ontem,
demonstrandocertodesânimoem
relação ao tratamento dado a

Jaraguá do Sul, o prefeitoDurval
Vasel disse que os dois casos re

fletem "as promessas agora es

quecidas pelo governo na região
do Vale do Itapocu".

Candidatura deBornhausen
analisadapelos vereadores

virão ao natural", raciocina.
Para o líder do PMDB na

Câmara, vereadorPedroGarcia,
acandidatura deBornhausen fa
vorece a eleição de PauloAfon
soVieira "cujo nomejá foi defi
nido há um ano pelo PMDB.

Agora, pelo que se vê, a União
está desmontada", acredita
Garcia. José 'Ramos de Carva
lho, do PPR, diz que o nome de
Bornhausen "émais uma opção
paraos eleitores,mas as pesqui
sas mostram que a candidatura
doPPR, deputadaÂngelaAmin,
é a preferida". Ramos diz que é
cedo para avaliar o racha na

União .

OVELHAS
• IW Estudantes sem

CavalaZZlnaoenuegaos Ir.
•• • prOjeSSores na

animais aos ugncultores rede municipal
Jaraguá doSul- Aredemuni

cipal de ensino está enfrentando
dificuldades para a manutenção
de aulasnormais emalgumas áre
as, segundoa secretária deEduca
ção, Rosemeire Vasel, Os proble
masmaiores estão localizados nas
áreas de estudos sociais, ciências
e educação artística entre as sas e
sas séries. Disse a secretária que,
desmotivados pela remuneração,
muitos professores estão pedindo
demissão e indo para o mercado

privado onde os salários são mais
atraentes.

Para tentar amenizar a situa

ção, a secretariadecidiuministrar
aulas paralelas de recuperação
para estes alunos. Por outro lado,
já está formado o Conselho

_

Curadorda futuraFundaçãoEdu
cacional de Jaraguádo Sul que irá
gerir os recursos, do salário-edu
cação. A Fundação teve sua

oficialização prorrogada porque
o ministro Mutilo Hingel cance
lou avisitaque faria a Joinville na
semana retrasada, quandoassina
ria documento formalizando a

Fundejas, que tem oito represen
tantes.

J araguá do Sul - A deci
são do presidente nacional do
PFL, JorgeKonderBornhausen,
de disputar o governo do Esta
do, provocou reações diversas
em Jaraguá do Sul no meio po
lítico. O vereador pefelista Ge
r a I d o

Wernin

ghaus,
também
candida
to a de

putado
estadu-

DetisótJ

P'fJYtKO
10,110/10
U/liÓfJ

aI, disse
queacandidaturadeBornhausen
reflete um desejo das bases do

Jaraguá do Sul - Depois cio
veto imposto pelo deputado Sid
nei Pacheco, relator do projeto de
lei que liberava verbas do Estado
para várias obras na área de segu
rança pública em Jaraguá do Sul,
foi avez do ex-secretário deAgri
cultura e também deputado, Má
rioCavalazzi, de nãohonrarcom
promisse assumido com a secre

taria deAgriculturada prefeitura._
A denúncia partiu do secretá

rio Ingo Paulo Robl que havia
assumido a coordenação do pro
grama no município. Segundo
Robl, Cavalazzi promoveu um

programa de importação de ove

lhas que foi difundido e teve boa

aceitação entre os produtores ru
rais. Estranhamente, agora - e

sem explicações convincentes, o
ex-secretário de Agricultura do
Estado rompeu o compromisso e

os animais não .foram entregues.
Robl diz que se sentiu enganado
porCavalazzi. "Por isso estou le
vandoosfatos apúblico, inclusive
para preservar meu nome já que
.tive participação direta nas pro
postas deste programa", disse o

- secretáriç.municípal de Agricul
tura.
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PT lançaMussinatocomo Garota CORREIODOPOVOna6afeira
o candidato àAssembléia

EMCAMPANHA

As lideranças do PT Estadual

estiveram em Jaraguá do Sul na

noite de sábado, para manifestar

. apoio ao lançamento da candida

turado sindicalista JairMussinato
.

.

a Deputado Estadual, e para inau-
guraroComitêdeCampanha "Lula
Presidente", na microrregião do

Vale do Itapocu. O comitê ja está
recebendo os trabalhadores na rua

João Planinschéck, 126 - quase
defronte ao Sindicato dos Traba- .

lhadores Metalúrgicos,
Apoio

"Pelo que Jair Mussinato re

.presentapara-JaraguádoSul, como
dirigente de um. sindicato
combativo e na sua luta pela orga
nização dos trabalhadores, tenho

orgulho em me integrar à sua com
panhia", discursou a deputada fe
deral e candidata ao senado pelo
PT catarinense, Luci Choinaski,
falando a uma platéia de militan

tes, na Recreativa dos

Metalúrgicos, logo após a inau

guração do Comitê. Luci convo
cou a sociedade "para elegermos

,

LulaPresidente já no primeiro tur-
no, evitando o rebaixamento do

ProgramaPopulardoPartido e ga
rantindo mais tempo de organizar

.
um governo dos trabalhadores bra

sileiros"

Advertência
O candidato Jair Mussinato,

atual presidente do Sindicato dos

Metalúrgicos e do diretório do PT

Jaraguaense, advertiu que os de-

Todo mundo

aproveitando
a grande
promoção
'de outono

Márcio Oamésio

CONCURSO

Jaraguá do Sul - Doze lin
das mulheres já garantiram suas

presenças na sexta-feira, 27, na
boate Marrakech onde, a partir
das 23 horas, concorrem ao tí-

. tulo Garota CORREIO DO
POVO. O concurso faz parte
das comemorações dos 7Sanos
de fundação do CP, indicadas
dia 7 deste mês com sessão
solene daCâmara deVereadores
e homenagem a empresas de
Jaraguá do Sul com a concessão

Jair Mussinato

safios deste ano eleitoral são gran
des, pedindo que "todos colo

quem suas idéias na prática -para
construirmos uma sociedade onde

se possa produzir e viver de uma

forma comunitária", E

conclui: "Somente vamos adminis

trar esse país se arregaçarmos as

mangas e derrubarmos os

governantes atuais, que trabalham
paraumameia dúzia demonopóli
os, ignorando as necessidades de

umPaíscom30milhõesdemiserá
veis e mais de 12 milhões de de

sempregados". Mussinato se

desincompatibiliza do cargo no

dia 3 de junho, devendo assumir o
comando do Sindicatoo atualvice

presidente, Narciso daCruz.

VFSIlNOOVOCÊDECORPOINrEIRO
GETÚLIO VARGAS, 55

do troféu Amigo da Comunida

de, incluindo uma edição espe
cial de 32 páginas com capa e

contracapa em cores, fato iné
dito em Jaraguá do Sul e região.

Pela repercussão que o con

curso está obtendo em Jaraguá
do Sul e região, já está garan
tida uma grande festa na sexta

feira à noite na Marrakech que
deverá receber uma

superlotação, incluindo torcidas
organizadas para algumas da

candidatas. No comércio de

Jaraguá do Sul a iniciativa do CP
também obteve excelente reper
cussão. Para vencedora do

concurso, por exemplo, além
de brindes de grande valor,
como jóias, será oferecida
uma viagem ao Rio de Janei
ro, com direito a acompa
nhante, pela Varig Riosul. O

público também será presen
teado com sorteio de brindes
valiosos.
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Pequenas empresasganham In�ers�ndi�alafirma "".
..

.

tl D •. prtVatlzaçao encarece luz
novos merca os na '1--' eira Florianópolis-Pag�maiscaro mento político pelosseus dirígen-

pela conta de luz. Segundo ates. Alémdisso,queremeselarecer
. Intersindieal dos Eletrieitários de que os empresários - virtuais com
Santa Catarina é isso que a popu- pradores das empresas estatais -

lação vai fazer se as empresas de pensam apenas nos seus lucros, e
energiaelétrica - Celesc eEletrosul não nas finalidades sociais de uma
- forem mesmo privatizadas. Os empresa de energia elétrica. "O
sindicatos garantem, ainda, que que' vai acontecer eom a

bairrospobreseaárearuralcerrem privatização é que luz vai passar a
o risco de ficar sem energia se o ser artigo de luxo, só vai ter quem
controle. de geração e distribuição pode pagar, pois os empresários
de energia passar para a iniciativa terão um verdadeiro monopólio
privada. privado deumbemessencial", dis

Baseados nestas preocupações para Mauro Passos.
os sindicatos estão fazendo unia Outra denúncia feita pelos
campanha buscando alertar a po- eletricitários é que o patrimônio
pulação para osrisoos que elacer- das empresas estatais no país é de
re com a privatização. "Os empre- cerca de 150 bilhões de dólares e

sáries dizem que o consumidor é está sendo vendidopor cerca de 30
que se beneficia com ii bilhões, segundo estimativas de

.Hartmann confessaram surpresa privatização, mas nos países onde técnicos do próprio governo. Em
com os resultados obtidos duran- isso ocorreu a população mais vários estados, inclusive em Santa

pobre e a classe média é que arca- Catarina.os.govemos estão usan
ram com tarifas eievadas e até com do ações das empresas de energia
afaltadeenergia't.denuncia.Mauro para pagar suas dívidas com ban
Passos, presidente do Sindicato queiros internacionais e

.

criando
dos Eletricitários de Florianópolis. leis que possibilitam vender rapi

Os sindicatos estão utilizando damente ás empresas. ;"Estão co

esta campanha para demonstrar locando fora o patrimônio que 'à
'

aos catarínenses que; ao contrário população construiu com seu tra
do que dizem os governantes, a balho .e seus impostos, vai tudo
Celesc e a Eletrosul são empresas para as mãos de tubarões, que
eficientes e .que só não estão mai- especulam com um bem que tem
ores emelhores porque frequente- que ser público ", lamentara os

mente são utilizadas com.o instru- sindicalistas ..

potencial e mais de 2 mil possí-
.

veis clientes e interessados na

demonstração de produtos. Julio
Moser, consultor do Sebrae-SC

responsável pelo "Informatize",
admite que o objetivo inicial daDllimDdD/ participação. dos pequenos em-

pe/DSeb/DB. '. presários no evento não era ape
nas buscar consumidores diretos,
mas atuai' de forma institucional,
procurando divulgar as empresas
e seus produtos, aproximando-as
de clientes e fornecedores.

CONINFO

B.umenau - Pequenas no
porte, mas grandes nos objetivos
propostos e nos resultados obti
dos. Esse é oPerfil das pequerias
empresas que acreditam na ilha
do "Informatize" - Programa de

Informatização de Micro e Pe
quenas
Empre- .·8t1S11/1QdDs as,
desen
volv.ido

p e I o

Sebrae
SC-, ins
taladano

.
Coninfo (Congresso e Feira de

.

Informática), realizado em

Blumenan-Um grupo de 12 em

presas de f>equene porte paräci
pou do evento com apóio do
Sebrae-SC expondo seus produ-

(DlISide/QdD

mica Federal para acesso a linhas

especiais' de crédito. Conforme

balanço des próprios empresári
os, durante o Coninfo, passaram
pela ilha do "Informatize" uma
média diária de �OO clientes em

"Esperávamos nomáximoum
volume de negócios em tomo de
US$ 256 mil", lembra Moser.

tos em um espaço comum com Escorado no sucesso da primeira
450 metros quadrados. Vendas investida do "Informatize" no

diretas, na ordem deUS$.15 mil, mercado, O Sebrae-Sõ, conforme
e negócios alinhavados para os Vele, já está planejando organizar
próximos dias, em torno de US$ maisduasfeirasaindaesteano.A
700mil, foi o saldo da participá- próxima deverá acontecer em.se
ção destas pequenas empresas. tembro, em Joinville, e a outraem

Durante os cinco dias do even- dezembro, emFlorianópolis. Para
to, os empresários receberamori- viabilizar o projeto, o Sebrae-Sõ
entação técnica do Sebrae-SC e irá em busca de parcerias para
assessoramento daCaixa Econô- financiarocusto deorganização e

suporte aos eventos.Só nesta pri
meiraediçãodo "Informatize Fei
ra", dentro doConinfo, o Sebrae
SC investiu cerca de US$ 45 mil.

Novidades
Foi pensando em Otimizar re-

.

cursos que a Hartsystem
Informática Ltda, pequena em

presa de Blumenau, desenvolveu
o Prodent System Versão 2.0. O
programa foi lançado durante o

Coninfo e acabou sendo uma das
vedetes decomercializaçãona ilha
do "Infonnatize". Os proprietári
os Marcos Hartmann e Andréas

te o evento.

O programa, desenvolvido

para uso em consultórios de den
tistas, substitui a tradicional agen- '

da, auxilianocadastro de clientes
e dá orientações técnicas aos pro
fissionais de odontologia. A

.

Heratch Informática, pequena
empresa deVideira, também teve

sucesso no evento com o seu pro
grama gerenciador de custos e

formador de preço de vendaDe
.

tanta procura, a empresa acabou
alinhavando futurosnegócios que
devem ultrapassar cerca de US$
60 mil.

RENDA

Receita não vaiprorrogar a entrega
Bruilia - o secretário da Re- na o prazo para o recolhimento da,. Disse que a greve dos fiscais

ceita Federal, Osiris Lopes Filho, primeira cota, ou cota única, do não-está afetando de maneira sig
disse que o governo não vai pror- saldo do Imposto de Renda a pa- nificativa o processo de recebi

rogar mais o prazo para a entrega gar. mento das declarações e o atendi
das declarações de renda das pes- Segundo Osiris, não existem mento aos contribuintes nas de
soas físicas. As declarações deve- motivos para uma nova dilatação
rão ser entregues até terça-feira dos prazos de entrega e pagamen
próxima, 31 , quando também termi - to.

.

pendências da Receita e que ape
nas alguns pontos não estão fun
cionando.

ENERGIA

ALíQUOTAS

Governo e�tuda alterações
parapolítica tributária

São Paulo - Quando o real nal, segundo informou o ministro.
entrar em vigor o governo deve da Fazenda, Rubens Ricupero..
ampliar os prazos de recolhimento "Alíquotas menores são interes
dos impostos federais. Além dis-. santes, pois com alíquotas maio
so, o governoestuda alterações na res a sonegação' torna-se atrati
atual política tributária, que pos- va", disseoministroem São Paulo
sam sercolocadas em prática sem aofalarparaumaplatéia demais de
passar pela revisão constítucio- 400 empresários.

/
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ENSINO

PlanoDecenal deEducação em debate nosmunic�ios
J aragUá' do Sul - Secre-

.

definir ações emetas que serão
tários de Educação da desenvolvidas na educação nos

.

microrregiãode Jaraguá do Sul próximos 10 anos. O trabalho
já estão discutindo o Plano deverá estar concluído até o
Decenal de Educação para To- mês de julho. Depois, as definidos. Agora, depois de um en-

ções serão copiladas formando
contro

O Plano tem como objetivo
satisfazeras necessidades bási-

cas de aprendizagem das crian

ças, jovens e adultos, proven-
do-lhes as competências funda
mentais requeridas para uma

plena participação na vida eco
nômica, social, política e cultu-

ral do país, especialmente as

necessidades de trabalho. Visa,
também, versalizar com eqüi-
dade as oportunidades de al

cançar emânterníveis apropri-
ados de aprendizagem e desen

volvimento, ampliar osmeios e

o alcance da educação básica,
favorecerum ambienteadequa
do à aprendizagem, fortalecer
os espaços institucionais de

acerdôs, parcerias e compro
missos, incrementar os recur

sos financeiros para manuten

ção e para investimentos na

qualidade da educação básica,
conferindo maior eficiência e

eqüidade em sua distribuição e

aplicação. O Plano também es-.

tabelece canais amplos e qualifi
cados na cooperação e intercâm
bioeducacionaldecaráterbilate
ral, multilateral e internacional.

uma proposta microrregional
que seráenviadaaf'lonanópolis
para a elaboração de um plano

na se-

Propostos
pas s a - reu/lidos
da, cada
municí- emplo/lD te, as sugestões serão dirigidas
pio vai /locio/lol aoministériodaEducaçãopara
r e u.n i r a formulaçãodeumdocumento
direto- global com abrangência nacio-
res deescolaseprofessorespara nal,

mana

a nível estadual. Posteriormen-

Educação continua INTERDITADO '.

;
"

u.» Pontecedeeinterrompeotráfegoem BananaldoSul
senUoprlOrluaue.· '.

"
.

. Guaramirim - Pelo menos Guaramirim,oabalosófoiper-' construçâode novas sapatas de

em Massaranduba durante20diasotrânsitoainda cebidocomotráfegod�carr�- sustentaçãoearcarácomocon-
- continuará interrompido sobre tas que transportamareíae cuja serto, não cabendonenhumônus

Massar�dub�.- A prefeitura a' ponte Expedíeionário Luiz céWap\d.a4e ,é dç 7$ !ß1il quilos.,
_

à prefeitura-A. ponte foi 'inan-
o

munícipa] continua investindo na· Sardâgna, emGuamiranga, que'· Com o peso dos veículos o gurada há cerca de um ano e é a

Educa�Q. coqtQ uma de suas pri- teve sua estrutura abalada em barro das cabeceiras foi deslo- alternativa de ligação entre as

oridades, 'Quatro salas de aula - função da enxurrada dia 11 úl- cado e aponte acabou cedendo. comunidades deBananaldoSul,
três na Escola Básica Ministro timo no rio Putanga. Segundo Agora, a empreiteira responsá- Santa Luzia eGuaramirim, via
Pedro Aleixo e outra na Escola informações da prefeitura .de vel já está providenciando a Guamiranga..Reunida Valentina Xavier

(Benjamim Constant) estão em

construção, todas destinadasàpré
escola, Outras duas quadras
polivalentes também estão sendo
construídas, na Escola Básica
Maria Konder Bornhausen e Es
cola Reunida Edmundo

Kuchembecker, na localidade de
Ribeirão Gustavo.

AsecretáriadeEducação,Odila
Kasmirski, está coordenando a

participação dos professores do

município. em um curso de

capacitaçãomarcado pará os dias
20 e 21 dejunho, naFerj (Jaraguá
do Sul), destinado aos que lecio

.

nam da 18 à 48 série. O transporte,
segundo a secretária, será custea
do pela prefeitura de
Massaranduba.

Nota
Terneiras

Dia 16 de junho acontecerá a
. en!I'egadoprimeiro lotedeterneiras
de raça holandesa, dentro do pro
gramadesenvolvido pelaprefeitu
ra de Jaraguá do Sul. São 20 ani
mais, com idade aproximada d�
U10 ano, que serão entregues aos

produtores cadastrados. Compeso dos caminhões aponte cedeu

Sementes
A setretaria deAgricultura

de Jaraguá do Sul recebeuma
terial didático e kits contendo

sementes dê 10 variedades de

hortaliças, que serão

dístribuidaê-entrê as ':éscolás :

multiseriadas. O material in

tegra o programa de hortas
escolares realízadoem conjun
to com a secretariaestadual de
Agricultura e Abastecimento,
Epagrí, secretaria estadual de
Educação e prefeituras, com o

patrocínio da Souza Cruz.
VIExponave

Com exposições, shows, ro
deio crioulo, folclore, gincana
de pesca, parquedediversões e
bailes públicos, aprefeitura de
Navegantes trabalha-fUI orga- .

nizaçãe da VI Exponave,
marcada para o período de 2 a
11 de setembro. A Exponave _

reúne expesitores do municí

pio e região, comercializando
umavariadagamadeprodutos
e preços de fábrica. �eixes e

.

carnedé sol são os pratos típi
cos principais da festa, regado
a chope. •

-

811Marejada
Realizada durante' a

Oktoberfest, em Blumenau, a
88 Marejada, promoção anual

da prefeitura de Itajaí promete
repetir o sucesso de anos ante- .

riores, atraindo milhares de

visitantes ne periodo de 7a 23

de outubro. O lado

gastronômico da festa, que in
clui shows diários e bailes pú
blicos em-pavilhões construi
dosespecialmenteparaoeven
to, tem sido aprincipal atração
dos que visitam aquela cidade
portuária .

.

Estudos
Aprefeitura de Jaraguá do

Sul está publicando licitação
pública para empresas
especializadas ou geólogos .

autônomos para a realização
de estudos na área que irá abri

gar o aterro sanitário da cida

de. Serão feitos levantamentos

litológicos e estruturais, inclu
sive com a produção de mapas
em escala compatível

à

sua

interpretação. O trabalho visa

verificar as possibilidades de
contaminação de águas.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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O' Novo Dicionário de
Economia constitui um sóli
do ponto de apoio para se

estender e discutir as ques
tões econômicas do Brasil e
domundo atual. Sãomais de
2.500 verbetes em ordem al

fabética, voltadosespecifica- ,

mentepara a realidade bra

sileira, abrangendo as teori
as e osprtncipats teóricos, as

práticas econômicas" o dia

a-dia daprodução e domel
cad6financeiro. E ainda in
clui temas como a tnflaçõo
brahléira, os últimosplanos
econômicos, a, informática,
com novos termos, conceitos
adicionais e novas biografi
as. Tudo em linguagem sim

ples e direta, que esclarece,de verdade, fugindo ao

"economês". Este dicionário
é direciohadoprincipalmen
te aos estudantes éprofissio
nais liberais, que terão cer

tamente umafonte inesgotá
vel depesquisa. (Ã venda na

LivrariaePapelariaGrafipel
-fone: 72-0137e 72-0972).

ARlES - 21/3 a 20/4 - A Lua
acentua sua necessidade de
trabalho e assinala um ótimo

dia para você atuar objetiva
mente para realizar seus pia
nos.

LIBRA - 2319 a 2211O �_O fato
de a Lua vibrar no signo
anterior ao seu torna sua fé
mais viva e potente, e faz
com que este dia seja ideal
para você ver um Brasil
melhor.

IMPERDíVEL

MetralhasBeatlesAgain Cover emBlumenau
o teatro Carlos Gomes em

Blumenau será palco de um dos
melhores cover's desde sua ori

gem, há três anos atrás. A banda
paranaense Metralhas Beatles
Again se apresentará nos próxi
mos dias 27 e 28.
A banda é formada por quatro

integrantes,PauloHilário,baixoe
vocal, Alfreli Amaral na guitarra
solo,Vitóriodos Santosnabateria
eGetúlio Crovador faz o vocal de

. Lennon&McCartríey,alémde ser
o guitarrista base da banda.

O grupo está com sua agenda
praticamente lotada até o final do

ano e, de acordo com os próprios
integrantes, isto se dápelo grande
interesse dosjovens neste estilo de
música. "Acreditamos que esta

. ondacovervaicontinuarpormuito
tempo", disseram.

Os dois shows começam apar
tir das 21 horas.

Grupo é sucesso em todo sul dopais

SÃOJOÃO

Secel realizaFestiva/deQuadrilhas
Asecretariamunicipal deCul

tura, Esporte e Lazer.juntamen
te com a Fundação Cultural de

Jaraguá do Sul, promovem dia
19 dejulho, oFestivalMunicipal
de Quadrilhas, que será realiza
donoParqueMunicipaldeEven
tos.

A promoção visa resgatar as
tradições de São João, desenvol
ver ogosto pela dança de quadri-

lha, pau-de-fita e cantigas de

roda, além do mais, promover o
bem estar social, oportunizando
a integração escola-comunidade
proporcionando assim momen

tos de lazer a todos.
Todas as unidades escolares

das redes municipais, estaduais
e particulares de ensino, recrea
tivas e grupos de jovens, pode
rão participar do evento. As ins-

crições estão abertas até o dia 24
de junho.

Apresentações
Os grupos terão dez minutos

para a sua apresentação e, todos
os participantes ganharãomeda
lhas e certificado de participa
ção, j-untamente acompanhado
com troféu para cada grupo.

Maiores informações pelo te
lefone 71-0988 - ramal 280.

REDEGlOBO

Hoj_
06:30 • Telecul'110 2· �rau

07:00 • Bom Dia Brasil

07:30 • Bom Dia Santa cat.ina

08:00 • TV Colosso

11:45 • Jomal do Almoço
12:30 • Globo Esporte
12:45 • Rede Regional de

Noticias

13:15 • Jomal Hoje
13:30 • Video Show

14:00 • Rainha da Sucata

15:15 • Filme· "Infielmente Tua"

17:00 • Os Trapalhões
17:30 • Escolinha do Profes·

sor Raimundo

18:QO • Tropicaliente
18:50 • A Viagem
19:45 • RBS Noticias

20:09 • Jornal Nacional

20:30 • Fera Ferida

21:30 • "As aventuras do

Superman"
22:30 • Minissérie • "Memorial de

Maria, Moura"

23:00 • Jomal da Globo

23:30 • Jornal da RBS

00:00 • Filme • "Somos os

sacrificados"

REDEBANDEIRANTES

Hole
06:45 • Mistérios da Fé

07:00 • Realidade Rural

07:30 • Despertar da Fé

08:00 • Dia a Dia

10:30 • Cozinha Maravilhosa da

Ofélia

11:00 • Flash • Ediçãó da manhã

12:00 • Acontece

12:30 • Esporte Total

13:!5 • Filme· "Perigosas, mas
não ITIuitO"

15:15 • Programa Silvia Poppovic
17:15 • Supermarket
17:45 • Faixa Especial do Esporte
18:30 • Jotnal da Barriga Verde'

19:15 • Jornal Bandeirantes

20:00 • National Geographie
20:30 • Faixa Nobre do Esporte
;11 :30 • Filme • "labirinto do Crime"

23:30 • Jornal da Noite

00:00 • Flas.h

"Alterat}Õ..Mocomunltl__'"
de responsabilidade d.. em;"O
ras.

TOURO - 21/4 a 20/5 - A Lua
tensiona seu planetaVênus,
aconselhando você a evitar
as especulações e a prefe
rir o certo ao duvidoso.

SAGITÁRIO - 22111 a 21/12 -

Este será um bom momen

to para você se concentrar
na carreira e atuar de forma
a realizar antigos projetos.

CAPRICÓRNIO -22112 a 20/1-
Os astros que se concen

tram em seu signo estão
beneficamente atingidos
pela Lua, que ajuda você a

ampliar seus horizontes
mentais.

G�MEOS-21/5a2016-Vênus,
no último grau do seu signo,
está em quadratura com a

Lua, que aconselha você a

não se deixar levar demais

pelas emoções.

CÂNCER.21I6a21n·A Lua

ajuda você a se entender
melhor com todos, e anuncia
um dia bastante movimenta
do.

LEÃO - 22fT a 2218- Ésta
quarta-íeira pode se mos

trar frutifera, portanto apro- .

veite para se concentrar

naquelas coisinhas para as·

quais normalmente você
não tem paciência.

ESCORPIÃO .-23/10 a 21/11 -

ALuadáamaiorforçaàvida
em grupo e faz com que
seus contatos sejam esti
mulantes.

VIRGEM - 23/h 2219 - ALua,
em seu signo, está em ótimo

aspecto, com Netuno, Urano
e o Sol, assinalando um dia

propicio para '{ocê cuidar das
questÕes pessoais com ple
noêxito.

PEIXES - 20/2 a 20/3 - Como
a Lua vibra de forma har
moniosa no signo comple
mentar ao seu, os contatos

pessoais tendem a se

mostrar rnaís gratificantes.

AQUÁRIO-2111 a 19/2-ALua
envia bons fluidos ao seu

regente Urano, favorecen
do os momentos de refle
xão e possibilitando que
eles contribuam para abrir
seus olhos. •
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PE�ilANOC�O
DEJARAGUÁ

Vende-se, ou troca-se, aceita
se carro ou moto no negócio.
Tratarcom JuareznoCachorrão
do Tainha, em frente Disapel.

BALANÇA ELETRÔNICA
Compra-se, ou aluga-se, conta
to fone: 72-3363, com João

Carlos.

VESTIDOVELUDO

Vende-se, curto justo, com

mangacomprida,manequim38.
Valor 20 URV's. Contato fone:
71-4309.

MÁQUINA DE TRICÔ.
ELGIN BROTHER • 830

Vende-se,acompanhamanuale
cartelas, valor300URV's. Con
tatofone: 72-0539,cmLuciana.

MASTERSYSTEM

Vende-se,com2jogos embuti
dos, 2 controles, urna pistola
light-sistaser e 1 óculos 3 D.
Valor 1IOURV's. Tratarrua25
de Julho,próximoaoBeiraRio
Locadora.

MÁQUlNAXEROX
Vende-se,valor US$400. Tratar
fone: 71-4924, com sr. Osni.

RUSKY SmERIANO
Vende-seurnmacho, vacinado
de 11 meses, cor cinza e olhos
azuis. Valor CR$ 120.000,00.
Fone: 72-0207, clIsolde

CASA EM ALVENARIA
Em Blumenau (centro), com
184m2, 03 dorm. 1 com suíte e

demaisdependências. Poupan
ça de URV 17.500 mais saldo
financiamento Caixa Econ.
Federal. Estuda-se troca por
imóvel em Jaraguá do Sul elou
automóvel. Tratar (0473) 72-
3274

LOJA NO PORTAL DE
JARAGUÁ
Vende-se, instalação comple
ta, ótima localização. Aceita
se carro no negócio, ou telefo
ne. Contato fone: 72-0405,
horário comercial

RESTAURANTE DAN

ÇANTE
Vende-se, com-palco, pista de

dança, com 40 mesas, total
mente equipado e decorado,
ótima localização, com estaci
onamento para 100 carros, va
lor 15.000dólares. Tmtarfone:
71-4232

CASA EM ALVENARIA
Em Blumenau (centro), com
184m2, 03 dorm. 1 comsuítee

demaisdependências. Poupan
ça de URV 17.500 mais saldo
financiamento Caixa Econ.

Federal. Estuda-se troca por
imóvel em Jaraguá do Sul elou
automóvel. Tratar (0473) 72-
3274

CASAS
r:r Casa demadeira com 100�, terre
no cl 1.200rrt2. Situado na Estrada Rio
Molha - Rio Molha.
r:rCasa de alvenaria cl 186,94m2, ter
reno cl 523,26�. Situada na rua An
tonio Car10sFerreira - Centro,
r:rCasa de- alvenaria com 115,50rrt2,
terreno ri. 510rrt2. Situada na rua Max

Eugênio R. Ziermann - Bairro Amiza
de.

CORREIO DO POVO
LOTE NO JARDIM SÁO
LUIZ

Vende-se,medindo 370m2, por
apenas4.500URV's,com 10%
de entrada, e o restante 24 pa
gamentos de 168,75URV's,
mensais. Contato fone: 71-
66221

LOTE NO JARDIM SÁO
LUIZ

Vende-se, área de 417m2, de
esquina por apenas 5.500

URV's, cl 10% de entrada, e
mais 24 parcelas de 206,25
URV's, mensais. Contatofone:
71-6621

JIPE ANO/64 4X4

Ven4e-.�,comguincho. Valor
USS 4.500. Contato fone: 71-

1955, cl Vilmar

"URGENTE" CREVETTE-
79/MOD.81

Vende-se, valor CR$
3.000.000,00.Contatofone: 72-
1023, só esta semana.

FIAT UNO eS/88

Vende-se, valor a combinar,
contato ruaBarãodoRioBran

co,353

GOL 1000

Vende-se, consórcio, corpreta
metálico. Valor a combinar.
Contato fone: 72-2480

p-------------------- .

.A.cademia I

C:ont:at:o �ivre :
Oferece aulas de: I

I
Karatê de Contato - Kick-Boxing - I

Capoeira - Defesa Pessoal- - I

Musculação - Condicionamento físico - :
ambos os sexos. I

Aulas de 2· a 6· - Vários horários :
Aulas extras sábados e domingos. I
� Apresentando este recorte vocé I

� teráa 1·semanadeaulasgrátis. :
._-----------------�.

TERRENOS
r:rTerreno cl450rrt2 (15x30) - Rua 681
-lote n° 15 - Loteamento Versalles.
o:rTerreno.cI 1.425m2 (30x47,50). Si-

Helle Hobbe
Jeans aCanlacçõ.. emgaraI.
'anhacanl.1rnassaspraças.

Reinoldo Rau, 61
Fone: 71-2014

'SCHIDeIE'
l�f)NI� (f.)LJ7:J)
7:1-0:125

Fábrica de Calhas
Industriais

eResidenciais

Fone: (0475) 71.2117 Rua João Picolli. nO 104
Jaraguá do Sul - SC

APARTAMENTOS

r:rApartamento cl 150�, cl armários
nos dormitórios, banheiro e cozinha -

Ed. Jover11i - Perto da Weg I.
r:rApartamentocl154� - Ed. Jaraguá
- Rua Preso Epitácio Pessoa, 111.

.

tuado na rua Domingos da Nova -

Centro.
crTerreno cl450m2 - próximoaoArroz
Urbano - Jaraguá Esquerdo.

CHÁCARA
r:r Chácara com 200 morgos
(500.000m2). Com casa de 112�,
ranchos, 3lagoas, com bananal. Situ
ada depois da SerrariaAlkine - Nereu
Ramos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOPovo-lO CLASSIFICADOS JaraguádoSul,25 demaiode 1994
..--�----------�--------....----------��----..------..

Se você tirou tempo para er este

anúncio a'té o fim é por'que. acred,ita
,,o":.

:que anunciar di resultado.

reno c/350m', pró
ximo Colégio
HolandoGonçalves _

no Lot. Waldemar
Sehimitz - Preço:
7.500 URV's.

CENTRO • Rua'

Felipe Schmidt nO 49

(próxima a Assoe. Co

merciai) terreno-c/

·688m', com casa em

alvenaria de 150ín' -

Preço: 60.000 URV's.

. êENTRO - Ed. Gardenia
- Rua Barão do Rio Bran
co. Apartamento cl "4

quartostl SlÚte);3bànhei�
ros, 2 salas, sacada, área

, de serviçoegaragern. Pre
ço: 30.000 UR\"s

Excelente prédio (esquina), cl Z pisos,
300m2, na rua João Planinschek cl a
ruaVenâneio da Silv!i-Pörto (próximo
a Weg I; ao lado do Floriani), Preço/

barbada:·52.000 URV's

AMIZADE- Apto,
c/ 3 qtos. - 7.800
URV's de entrada, e
assumir financia
mento na CEF " 20
anos (use seu

FGTS).
.

..
�

,

Anunciejál

.rORTA�
·JARAGUÁ - Sala

c/22m', toda deco

rada/mobiliada, em
ótima posição no

Portal - 10.000
URV's.

VILA LENZI " Fundos
daWegl-RuaPe.Alberto

, Jacobs, n° j5/jl5, esq. cl
RooProfAntonioAyroso
_ Prédio cl aprox. 65Om',
edificado em ter. claprox
700m' Preço 60.Mo

_Lo\eam.ento City Figuei
ra (BfUI)S) - ótima casa

em alvenaria, cl aprox,
l3Om', edificada em ter

reno de ';squin., toda
murada. Preço: 23.000

URV's.

GUARAMIRIM - CENTRO - Rua 28 de

Agosto/no prédio do BESC. Aptos/novos -

156m" (suíte, 2 qtos, 2 salas conjugadas,
cozinha, área de serviço e garagem) -

Preço: Entrada de 30%, màis finan. 20.

TRO - Apto. c/202m'
- Ed. Presidente, frente
ao Colégio Santos An
jos . Ao lado da Cate
dral (possibilidade de
troca com imóvel em

Jaraguá) .

FIGUEIRA - Ter
reno (esquina) c)
frente de 29,5
metros para a rua

José Teodoro Ri-

- suíte, 2. qtos,
BWC, salas, demais

,

dependências e ga
"f.agem ":-:'�.4J ma '

'ÍJRY's.
'

Loteamento Borba �

Ter. cl aprox.�', cl
casa em alvenaria de

eprox.I IOm',sitoarua
Avelino Floriano de .

, ,ßorlia,' na 172: Preço:
•. 15.ooo'URV's.

. CENTRO'., Préxime aoEd.
lsabela é ao Restautante Capilé na

, rua Procópio Gomes, fi!> 1453,
terreno cl 900m2, cf casa mista de
'90m2• Preço; 110.@00 tJRV's(em'

cendições).

'.

VILA EALAUIPRQX;_
'-MARISQL�e�_�al'

.

veriariá cl 250m', 4·qtoS,·"
demais dep. todamurada f
c/cereaemahimínie-Rua,

, GermanoMaiquard�nQ
'. -49.000URV's.{Em.con'
'lÍÍçõé&)'- ."..'

'c

.
RUA JÖINVIi�LE'

.

"Ábt}uA FISCHER -

, APto.CIapro�220,00.:0',
;-'-'malSgarageni;llolil� ,

·1da:il.écie.íiwMarlSoI;.m
'• .ciina'di! ·W'!Ite;.,V,Oicu'

.

;Ios·.�;,'�;õOOlJRVá

reno 'Cf aprox.
.

3.�ÕOm·, próximo
:áoColégiOHolando
; Gonçafves • Preço.
:16..00Q URV's:-

VfE1R.Ú .1li.a'óOl
(J8ragt)á!Schr�),- ier� :

.

reno 'de 540m" esquina .

'com rua 470, edificado,
,

com 'prédio em alvOnaria
(2 pavimentos), cl3 salas

,comerciais e 3 aptos, Pre

ço: 144 mil URV's.

em-. alvenaria cl.
130t'Il' (fãltandö
acabamento) terre
no'e/360m' - Preço:
18.000 URV's

ARMAÇÃO/PRAIA
GRANDE-Frenteplmar'
- 600'metros após Res
taurante do Baino, exce
tenie casa em alvenaria cl .

aprox. 240m', em ter. cl

aprox. -900m'. Preço:
ISo.oOO URv«

PIÇARRASI TANQUES DE CAMA� .

.RÃo - Projeto pronto cl6lagoas, de �gua
salgada ou doce, em 17 hectares de terra

plana, 'próx. ao mar, cl rreDte pl BR-lOl.
. Benfeitorias em alvenaria, plantações de
maracujá, etc. Preço: 200.000 URV's.

VILA L<'\L�P
Terreno' com

390m', rua Santos
. Dumont. Preço:
8.000 URV's.

e José Menegotti, terreno
cl aprox. 1.200m',
edificado com casa em al
venariacom 145m' - Pre

ço: 90.000 URV's. (A

CENTRO � Rua José
Emmendoerfet - Excelen
te lote cl 45Om' (.! 5 x 30),
próximo aoAtelierdafnd,
de Quadros 3 Américas

Preço: 8 0jl0 URv«
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Casos de Polícia
Udo Leal

Ai tem truta
Arrombarame roubaram o escritórioda CartonagemGarcia,

segundoqueixa registradano comissariadodaDPÇJpelo titular
da empresaHamilton Garcia.

Osmeliantes arrombaram umaporta e de láseguirampara o
escritório da Cartonagem, de onde levaram: documentos da

empresa, livros de registros, notas fiscais, bloco em branco de

notas fiscais, livro de caixa, formulários de pedidos, duas

máquinas de calcular, um fax Panasonie e um rádio-relógio.
Uma vez que levaram da Cartonagem Garcia uma série de

documentos e livros de escritório, conclue-se que o roubo teve

intenções não muito claras e que o furto das calculadoras, fax
e rádio-relógiofoi apenasparadeixara impressão de um roubo

comum.

OHamilton que seprepare,porque o que tudo indica, aíatrás
vemchumbo!

Bastião, nervoso, soqueia afamília
Dona Ivonete da SilvaMadeira, rua Joaquim Francisco de

Paula, 2343, que v.tVe maritalmente com Sebastião Antunes de

Macedo, queixou-se àpolíciaque seu amásioagrediufisicamen
teseufilhoEduardo daSilvaMadeira, causando-lheferimentos
na boca e no nariz. A t, dona Ivonete, na intenção de defender o
filho, acabou apanhando também·do nervoso Sebastião.

Pois é isso, Sebastião: filho e esposa são pessoas que

convivem com você; sãoparte do seu dia-a-dia. São gente que,

comovocêecomoasdemaispessoas;merecemorespeito, mesmo
quando suasopiniões e comportamentossão diferentesdos seus.
Ninguém�é saco de pancadas, Sebastião. Agredir aos outros,

mesmo suaesposa e seufilho, não é um direito seu. Vocêprecisa
respeitar, paraser respeitado.

Eporfalar em respeito...
OJoséFarias, que reside na ruaEugênio Pias, na VilaNova,

não está tratando os seus vizinhos com o devido respeito e o

resultado desuafaltaé o registro de umaqueixano comissariado
naDPC de Jaraguá, feitapor ValdirDereti, em seu nome e em

nome dosseus vizinhosJoãoRodriguesSiquetra eJoãoMariado
dosSantos.
Éque oJosé Fariasgostade terasuacriaçõozinha. inclusive

deporcos, mas, talvezporque as rações estejammuito caras, ele

prefere soltar os animais que, invadindo as propriedades dos

vizinhos, destróem plantações, hortas e ainda perturbam o

sossego dasfamilias, assustando as crianças.
Pois é, José: O que Farias se isto acontecesse contigo. Com

certeza também irias te queixar às autoridades, não é?

Neste caso. cara, o que não querespara ti, não o façaspara
os outros. Procures lembrar que. vizinho é uma boa coisa que a

gentepode ter, desde que se saiba tratá-los com respeito.
Mais um do bando que assaltou a casaparoquial
A Polícia Civil de Jaraguá do Sul, prendeu; nó manhã de

ontem (24). o acusadoRubensKleemann. de 24 anos, natural de
Joinville.

Rubens, é acusado de integrar o bando que assaltou a Casa

Paroquial de Jaraguá do S1I1há um mês. aproximadamente. Os
demais envolvidos, quejá estão presos, delataram aparticipa- .

ção de Rubens Kleemann quefoifinalmentepresopelos comis
sários Ivo e Humberto e escrivão Josmar, depois de um telefo
nema 'que apontou Q local aonde se encontrava o indiciado.

Rubens já é bastante conhecido, tendo passagens pela
i'> polícia, inclusive em Jotnville. '.4 •••��"

NOVA TENTATIVA

Pela segunda vez emmenos

de ummês afugafoievitada

Buracofeito em menos de cinco horas de trabalho

O preso que planejou a fuga,
JairRaulino, que tentouosuicídio
na semana passada, ingerindo
sodacáustica, estava tambémcom
dois sacos plásticos, que segundo
Ivo, seria usado como capuz.

Insustentável
Mas uma vez, os policiais que

trabalham diariamente na cadeia

voltaramafrizar aspéssimas con
dições em que se encontra as de

pendênciasda cadeia. "Asituação
está insustentável. Asparedes são
de tijolosmaciços, fáceisde serem
destruídas, mesmo porque não

!
existe nenhuín ferro entre eles e

estamos sobrecarregados de ser-

viço", finaliza Ivo.
.

J araguá do Sul - Em me
nos de um mês, os presos da

cadeíapúblíca de Jaraguá do Sul,
já tentaram fugir duas vezes, A
última foi domingo passado. Seis
presos, entre eles Jair Raulino,
condenado a mais de 40 anos de

prisão,
Acácio
Luiz dos'

.

Santos,
mais de
l l e.An-
t ô n i o

Pintoque
jáarrom-
bou mais de 40 cofres, usaram
umafacaartesanalproduzídaden
tro da própria cadeia e um pedaço
de ferro, retirado de uma das gra
des das celas, de acordo com Ivo

Ronchi, responsável pelo funcio
namentodacadeia, para tentarem.
fugir.

Ospoliciaisvieram a descobrir
o fato, quando o soldado Ivan foi
fazer sua ronda diária, vistorian
do as celas e, ouviu um barulho

estranho, chamando sua atenção.
. O carcereiro Ivo Ronchi foi acio-
nado imediatamente, onde conse
guiu pegar Jair, Acácio e Antônio
que já estavam no corredor que dá
acesso para a porta de saída da
cadeia. "Os próprios presos estão
sabendo dafragilidade em que se

encontra a cadeia, sendo que já é
.

a segunda vez em menos de um
mês que já estavam prestes a fu

gir. E desta feita, não eram so

mente alguns presos, todos pode
riam fugir tranqüilamente", disse
Ivo.

lu",iDIIÓriDS

esperom
medidDs

urgentes

HEDIONDO

HomemestupragarotaemGaribaldi
Jar_!guá do Sul - A polícia

prendeudomingoúltimo,Marcos
Wolf, 30 , agricultor, residente em
Garibaldi. Ele estuprou na ma

drugada de domingo, por volta
das 2 horas, nas proximidades da
Estrada Garibaldi, I. T. K., 18,
sua vizinha. Os dois estavam vin
do de uma festa, quando de repen
te, segundo a delegada Jurema

Wulf, depois de ouvir a vítima,
Marcos a agarrou, levando-apara••.• !'( ,..;, ..........')i,. .... :1. _�,.,;; ,_ _

dentro do mato. I. ainda tentou

fugir, acertando uma pedrada na

cabeça do estuprador, mas sem

sucesso. Após o ato sexual,
Marcos levou-a para casa.

íram atrás deMarcos, encontran-
. do-o numa festa de igreja. Eles o
queriam linchar, mas uma guar
nição da polícia interferiu e, pe
diumaisreforço. Poderiateracon
tecido coisa muito pior sc os poli
ciais não contivessem a fúria dosReação

De acordo com Jurema, res- parentes da vítima", comenta a

ponsável pelo caso, I. quando ehe- delegada.
gou em casa, contou aos seus fa- Marcos poderá pegar de 4 à 10
miliares o que tinha acontecido. anos de prisão caso seja condena-
"No domingo, os irmãos dela sa-, C" ••do.

.
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Definidos os locais dosjogos Co�a Bretzke de -Futsal
.

.

.

.. .

.

• _ agita ofinal de semanà
. e a logomarca da competlçao JaraguádoSui-Apósrecri- 6pmtos.AseguOOa-.ç&l

arem a Liga Jaraguaense de Fu- está o Beira Rio. Na categoria
tebol de Salão, também promo- mirim, na chave A, em primeiro

.
veram a primeira Copa Bretzke está a .Bretzke juntamentecom
30 anos, que já está em sua o Sigma, ambos com 3 pontos
terceira rodada. Os 39 times que ganhos.Naoutra chave, aprimei- •

disputam o campeonato, redes ra colöeação é do colégio São
de ensino, entidades e outros, Luís,disparadocom6pontos,em
sãodivididos em quatro catego- segundoestáaMalwee.Na chave
rias; pré-mirim, mirim, infantil A, categoria infantil, o-Sigma li-
e infanto. dera com 3 pontos eoBeiraRioé

O certame conta com o total osegundo.Nacha:ve�,quemestá
apoio da empresa Bretzke e da, emprimeiro é aMalwee e o colé-
própria LJFS. gio Holando Marcelino Gonçal-

Classificação ves, com 3 pontos. Ne infanto, a
Na categoria pré-mirim, na liderança da chaveA é do Centro

chave A, o time do Urbano vem Educacional Evangélico, com 6

emprimeiroseguido do Jangada, pontos, em segundo aparece o

ambos comSpontos.Jánachave Figueirão/Homago com 3 pon
a, a liderança é do São.Luís com tos.

CORREIO00povo -12"

JOGUINHOS ABERTOS

.'''�

J araguá do Sul' '_ Fbi'
'lançado oficialmente segun
da-feira passada; no salão-de
convenções do hotel ptalan,
os locais dos jogos e a

logomarga dos 70 Joguinhos
Aber-
tos de /sllutu/o
Santa
Catarina, p/Dnto(JO/O
que se- /é,ebe/DS
rão rea-

A fi "

I i z a - I/esmilpeSSDO�
dos em

Jaraguá do Sul entre os dias
23 de setembro a lOde outu-
bro. O evento vai reunir mais
de 3 mil pessoas (dirigentes e

atletas) que disputarão 12mo

d�lidades.Aproximadamente
70 municípios virão para

Jaraguá, Porisso, aComissão
CentralOrganizadoradacom
petição, que" tem como seu

presidente Jean Carlo

Leutprecht, Eduardo Ferreira
Horn vice e, Maria Lúcia
Bussarello como secretária

executiva, está desde já pre
parando a cidade que irá abri
gar a segundamaior festa es

'portiva do Estado.

Locais
A CCO definiu na semana

que passou os alojamentos
para todos os municípios e,

conseqüentementeos locais de
disputas dos jogos, isto por
que a estrutura do município,
que já sediou os Jogos Aber
tos em 1980 e os Jogos Esco
lares ano passado; já está bas
tante fortalecida. Faltando

quatro meses para a competi
ção, o ritmo dos trabalhos de

coordenação está avançado e,
de acordo com os próprios
organizadores, a cidade fará

uma das competições .mais
perfeitas de todos os tempos.
"Pretendemos marcar a preo
cupação de Jaraguá do Sul,
com sua juventude de forma

indestrutível", comenta Jean.

Amodalidade de voleibol e
o congresso técnico, dia 15 de .

setembro, acontecem na

AABB, a Comissão Central

Organizadora e o basquete fi
caram no colégio São Luís, a
abertura do evento será no

GrêmioEsportivo Juventus, o
futebol desalão eo voleibol no

ginásioArthurMüller. No co- Quatrojogadoresforam
julgadosontem no TJD

légio Divina Providência se

rão disputadas as' modalida
des desde ginástica rítmica e

tênis demesa,já noBeira-Rio'
Clube deCampo serádisputa
da as modalidades de natação
e tênis de campo, no Sesi se
rão disputados O handebol e'o

. xadrez. A grande novidade é a
disputa do atletismo, que será'
no Centro Poliesportivo Mu
nicipal. Será a primeira gran
de competição disputada no

mais novo centro esportivo do
Estado.

Logomarca
A CMC Marketing & Co

municação, lançou oficialmen
te na segunda-feira última, a

logomarca que irá identificar a
competição. "Ferinha''. Este foi '

.onomeescolhidoparaumaonça
.

filhote, mascote do evento.
A "Ferinha" temmuitas qua

lidades-sendo amante da natu
reza e do esporte, símbolo dos

jovens dehoje,participantesdos
40 Joguinhos Abertos, ativos

personagens da comunidade e

herdeiros desta teria, donos de
toda uma forma de vida alegre,
dinâmica e envolvente.

'Oivulgação

A próxima rodada acontec� dia 28 nas

quadras do ginásio do São Luís:

FUTSAL

·

14 horas pré-mirim
14:45 horas pré-mirim
15:30 horas mirim
16:15 horas mirim
17 horas mirim

·
14 horas infantil
14:45 horas infantil

· 15:30 horas infanto
16:15 horas infanto

SUSPENSÃO

., JARAGUÁ DO SUL
DE 23 DE SETEMBRO A 1 DE OUTUBRO -De 199.4
Logomarca que irá identifICar o .municlpio no .evento

Janfguá do Sul - Quatro jo
gadores do Grêmio Esportivo
Juventus foram a julgamento on
temànoitenoTribunal de Justiça
Desportiva, em Florianópolis.
Nei, Alcir.Lin e Scharles pode
rão ficar de fora dos próximos
jogos. O caso mais grave é do

zagueiro Alcir que, caso seja
condenado poderápegardetrês a
seisjogos de suspensão.Nei tam
bém está sujeito a ficarde fora de
dois à quatroJogos; O lateral Lin
eo reservaScharles se suspensos,
ficam de fora uma partida, quejá
cumpriram.

Para o jogo de domingo, con
tra o Marcílio Dias, o técnico
Abel de Souza pretende surpre- .

Divina Providência x Jangada
Breithaupt x ldrbano
Marisol x Beira Rio
Bretzke x Homago
Sigma x Divina Providência
Divina Providência x Urbano

Homago x Malwee
Marcatto x Coremaco
São Luís x Beira Rio

ender os märcilistas nos contra
ataques, que hoje é o setor mais
regular do time. Se confirmado
as suspensões de Nei e Alcir, 0
treinador terá a sua disposição o
zagueio Mozer, que já atuou de

pois. da sua cirurgia realizada
este ano.Amauri é opção para a

posição de Alcir, entranto

Silvinho no meio-campa.
O estádio JoãoMarcatto tam-

. bém foi a julgamento ontem à
noite e está sujeito a ser interdi
tado. Isto porque o juiz Renildo
Nenes, que apitou Juventus 1 x

Criciúma 3, colocou.na súmula
que torcedores cercaram seu car

ro. particular e apedrejaram o

ônibus doTigre. '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




