
Setor de Santa Cctarina

Mesmosemospilotosconsidera
dos "feras", Barra Velha .sedíou
domíngo.Lâ, a laEtapadoCampe
onato Catarinense de Supercross. .
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No final domês de fevereirouma
.

OmênocO.G.L. de 14 anos, autor
caravana de lideranças políticas e deumdisparoquematooo.agricu1toc".,
empresariais deverá avistar-se com" Egon Lang, ein Corupá, sábaOO últi-
o governador Paulo Afonso. _ mo, esãem liberdade provísöría
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loão-Iâarcauo e-

vistoriado pela
�ertol�i diz que comissão da FCF
e candzdato para .". . _"

.

. .

"a prefeitura em 96

Chuvas e tombos no Jaraguâ vai cobrar Justiça já liberou o

Supercross de BV .as obras do governo menor assassino

Uma comissão desig
O médico Moacir Bertoldi nada pela Federação

Catarinense de Futebol es
teve ontem pela manhã vis
toriando o Estádio João

Marcatto, do Juventus. Pre
sidida por Milton Müller e

integrada, também, pelos
árbitros JoséPatrícioMattos
e Osvaldo Meira" Júnior, a

Página.3
.

- Das 100 emendas que
apresentou ao orçamento do
Estado p�a o próximo ano,

-

o deputado Udo Wagner
conseguiu aaprovaçãode 82
delas. As demais foram trans

formadas em indicações
dirigidas ao governoestadual,

Página 3 ComisB8o Yerlfico� condições df,l estádio
.

confirmou, ontem, sua dispo
sição em disputar as eleições
paraaprefeituradeJaraguádo
Sulem 1996. Segundoele; sua
candidatura já tomou corpo
dentrodoPartidöPregressista
Renovador.

Wagner consegue

aprovação de 82
emendas' na AL

VARIG
i�r1lmrnrn
PABX (0473) 71-0091

Gráfica e Editora Ltda.
, !

comissão verificou aspectos
relacionados com as dimen- ;..

sões do campo, segurança
(árbitros e jogadores); con
dições das arquibancadas e

instalações elétricas.' At�
ontem cinco estádios de 11
vistoriados, não estavam em

condíçõés.
Página 1.2

lItIrra VelIuJ ,"ehemllIuIres de·milllnta
- -

BARRA VELHA
'

Polêmica sobre o calçadão
O verão tem levado milhares
de veranistas às areias das

praias do balneärío de Barra

Velha, uma das prêferídas do
litoral noite catarinense. No
balneário, cresce a polêmica
em tomo da idéia de se

\ "

transformar a avenida Beira

Mar, em toda a sua extensão,
num calçadão. A avenida,
principal artéria central,
divide a opinião de turistas e
comerciantes.

PáginaS
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OPINIÃO ,Jaraguá do SÚI, 18 de jan�iro de 1995

EDtTORIAL

Realidadebrasileira
o Congresso Nacional (deputados e NumaAssembléiaondepredominamdeputa-

senadores) reúnttse hoje pará votar a elevação dossemi ..alfabenzadosêoutrostantesígnorantes
dosa1áriomfnimoparaR$I00,oo. Amatériaé por natureza (culpa exclusiva dos eleitores) o
'dedifícílaprovàçãoporqueogoverno federal diz salário é um absurdo pelo que dão de retomoem,"
que isso vai provocar um estouro no déficit da termos de beneficios coletivos. Pior que jsso�_ ,

Previdência5.ocialdeondemilhõe8deaposenta- quando 0- projeto, de aumento dos servídores ,

dos e pensionistas ainda recebem menos que públicos,cujamaiorhtrecebeuma"merreca".e:·
isso.Aomesmotempoosparlamentares fed�ais porisso,semnenhumestímuloparàprestarbons
(deputados e senadores) aprovam seus. novos serviços,chegaràAssenibléia,podemcrer'quea'
saläríos: R$ 8.000.00, sem incluirmordômías e ' ala ne apoio político ao govemador Vai se

vantagens que continuam na conta do povão; manífestar,
Rapidinho, concordam com o percentual es- Orientados, com o bolso cheio, diriÍl:)"qüe 'O

tabelecido que tambémbeneâcíaopresidenteda percentualéalto,quecomprometeráoorçamento
República, o vice e os ministros do Poder doEstado,queaquestãoexigeumaanálisemais
Judiciário. Evidentemente, o IIÚnimO não pode aprofundada e por aí afora Como o eleitor, em
sermaiorqueR$l00,00, senãoo "deles" não sai sua maioria, tem memória curta ou nenhuma,
em día, E aqui na "terrínha" os estaduais tam- são desinformados, não escutam e não lêem
bém não perdem tempo e já estão tratando de nada, estas sanguessugas do dinheiro público

· adequarseus novosvencímeotosjquebeneâcíasä, viverão mais quatro anos com fartura, sem tirar
também, os que saem em fevereíro). Semmcluír do bolso. Se há excessões, que se manifestem.
-vantageas, saltam de R$ 3.122,72 atuais pära Para que possamos saber 'quem são, por uma

·

R$ 6 mil. questão de justiça
.

Faltavergonha nacara
.. ,�

* Celso Machado

A cada eleição, todos os polí- dos",
tícos - todos, semexceção - costu- Nadamaís atual para -se fazer .

,

roam destilar queixas sobre a vo-
'

urn paralelo sobre .0 silêncio
tação recebidà. Os mais votados, sepulcral denossos deputados es
-os mais ou menos votados e oS' taduais recém-eleitos a respeito
quenão se elegem falam da "in- . desta sórdida manobra do
justiça das urnas". Trocando em Congresso Nacional (onde to-

miúdos, des esperam um dia chegar)
o que LJ.rlJ;IJJ�J. para que seus salários subam a

querem "�ill"""p R$ 8 mil, não incluídas as
, :

" � ��J��.t é .m'ttlQstJ., .rmordomías e vantagens per-
,.:qne,pelo. I' . ,·°tinéútes à função. Os "nossos"

·

que fi-' LJ;6p//o -c
nada falam porque seus vencí-,

z e r am r" r' mentos, automàtícamente, esta-
embene- lo t8/1/tO rão reajustados.
ffcio do Enquanto isso, o mesmo

povomereciammaís. Issome faz Congresso Naciónal, onde o
lembraruma frase do escritor � presidente, também recém-elei
dramaturgo Nelson Rodrigues to, já "deu um jeito" para ter �
(infelizmente nunca lido pela maioria, abomina a proposta de
geração que me sucede): "Em se oficializar um saláriomínimo
Brasflia todos se julgam ínocen- acima deR$ 100,00. Estamesma
tes porque todos estão

-

envolvi- instituiçoo aprovou o abono de

EXPEDIENTE

CORREIOOOPOVO
. CGC84.436.591/0001-34 '

R$15,00, a ser pago somente em
fevereiro, para os trabalhadores,
incluindo aposentados e pensio
nistas que não ganham 1!lais que
urn salário mínimo. Por�ue, se
gundo eles e o governo isso
quebraria a Previdência Social
que, ultimamente, tem como

maiorserventiaoauxílio-funeral,
pago alguns mesesüepoís de
enterrado o defunto.

Voltando à terrinhà, será que
.

boa parte dos nossos deputados,
nä.maioria legítimos repre
sentantes do analfabetismo e da

ignorância, merecem salários
superiores a R$ 6 mil para
praticarem esta politicaZinha de
varejo que não leva a nada? Por
favor, senhores.Tenhamurnpou
co de decência.

* O autor éJomallsta
t

.
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Reminiscências'
Ospercalços da revolução de 32

O pranteado prof. Dante _ outro Çel.estavaassímpromovído
Martórano ti�aporhábito contar�: a 'Fen. Cei�.;\
':,cau��" acónteeídosno seu-ama-s ';o A população, a despeito de alr
do' oeste. Com 'o seu gumasarruaças "internas", vivia

."�sapanicimentQ{:queÍIOOrtalizoil -s, empaz. A..única "baixa" narefrega
o�C) do Itapoçu em seu livro que não.houve foi a do filho do
'remP ea_inen.s),emudeceu Capitão Claudio que, desmontan
aColuna daS qúrritas-feiras, emO do o limpandôoseu fuzil (que não

, Estado. Uma pena! Mas tem sabia que- estava municiado) foi
seguidores... atingido por um balaço de sua

, Dias desses caiu emmãos uma própria arma..Foi . um con:e
edição do "Correio do Norte", do corre e como soe acontecer foi
bönfrade Tokarski e deparamos chamado às pressas .0 seu amigo,
COm a coluna "Coisas e Coices". dr. Osvaldo de Oliveira -

Isto fezlembrarMartorano deque (adversário político deles).
nem-tudo estava perdido. Era O competente médicó
Carlos Schramm que escrevia prontamente atendeu e operou o

sobreacídadedeCensínaas.como jovem "guerreiro" que teve sete
nós escrevemos sobre Jaraguá do perfurações, quenão era conta de
Sul, com objetivo de deixar mentiroso - mas era.

registros, POisbem.depoísdequin- Odr.Osvaldo deOliveiraäpós
ze anos do Contestado a sua cida- a melíndresa intervenção
de também ficou marcada cirúrgica, acerca-se do Capitão

.

profundamente -no Planalto Claudio Ribas, que estava aflito, '

catarinense. querendo conhecer o estado clíni-
Schramm conta o que aconte- co de seu infortunado filho.

ceu de engraçado em Canoinhas Disse ao Capitão Claudio: -

ao tempo da revolução de 32. Diz "Se o rapaz soltar gases ele está
ele:A 9deJulhode 1932,estourou salvo!" As horas se passaram e a

em São Paulo, It Revolução famfÍia observando o filho em es

Constitucionalista contra o' tado de recuperação, sossegado e

governo de Getúlio Vargas. Todo tranquilo, mas não havia jeito de
o Sul se preparou para combater acontecer o que o médico achava .

os insurretos. O Rio Grande do ser a sua salvação.
ßulnaturalmentedeuoexemploe, Já 'alta madrugada ... pelas
assim, a "flama patriótica" quatro horas foi acordado com al
propagou-se entre tantos e tantos tosbradosvíndosdaportadafrente
brasileiros,

-

de sua residência.
Canoinhas contamínada por EraQ€apitãoClaudioRibas, o ,

esse sentimento (sic) alinhou um paido heréí.fntemado ncbospítal
punhado de bravos e valentes, que gritava a todos os pulmões: -

formandotambémoseuBatalhão. "Dotô, o menino peidou ...
"

O chefe da emprêitada foi o dr. Paraosqueconhecemaguerra,
ManoelPedrodaSilve4'aquejáse daquela em que. os gansos do \

destacaranarevoluçãode 1930. O Capitólio que salvaramRoma, no
seu "Estado Maior" era composto'. caso presente o "peido" salvou o.
dos paisanos: CeI.· Donato Luz, moço...
Capitães Claudio Ríbas.: José Sen non é vero ebene trovato ...
Comelsen, Lau Fernandes e Frhz vonJaragwí
outros. O Quartel General era o

H(!)telWagner e o velho soliradIo
daPraça LauroMüller. A marcha
para os campos de batalha era

longa, do Hotel para 'O casarão.
Afinal, o Batalhão nunca saiu de

CanoinhilS e 'O "vox popuU" o ape
lidou de "Batalhão Come Vaca",
pois nunca faltava o gordo
churrasco que provinha de
requisição"amigável" de certos
adversários políticos .

Considerando osbons serviços
, prestados à causa daPátria, havia
entre outros chefões e auto-.

promoção a o alfaiate.Prochmann
era o encarregado de colocar �

i_!lsfgnias a gosto do freguês. Ha
viaum "Capitão" que sepromoveu
aTen, Cei. e a insígnia foi coloca
da em um ombro do Tenente e no
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Retranca·
(C.M.)

ELEiÇÕES

Bertoldi diz que pode ser
,

o candidato do PPR em 96
Uma esperança

Dos US$ 800milhões orçados para as obras de duplicaçãa da
BR-JOJ. entre Silo Paulo e Santa Catarina. o Banco

Interamericano de Desenvolvimento.jâ se comprometeu a
custear US$ 300 milhões. Resta. agora, que a União e os três

estados beneficiados com a obra se mexam e cubram o restante.

Se; isso forfeito logo é posstvel que em cinco ou seis anos
tenhamos um pouco mais de segurança ao longo da rodovia que

,

estâenire as que mais mata no pais.

�

J araguá doSul-Omédico
pediatra.MoacirBertoldi, cotado
como candidato a prefeito em

1996, peloPPRdeJaraguádoSul,
disse que sua candidatura'não sö

toma corpo dentro do partido,
como também "éumasituaçãoem
âmbito

afusãodademocraciacristã(pDC),
comademocraciasocial (PDS), ele

.

,temum compromíssomoralcom o

PPR, "Buvístoacamísaemtermos
de companheirismo, respeito, luta
e tudomaís", afumou.

Bm relação à coligações,
Bertoldi disse que "tudo que seja
sério em relação a uina proposta

,
de trabalho dírigído em. favor dá

comunidade, será bem vindo" .

ParaeIeumpartidoéformadopor
.

pessoas sérias e, estas, são'

importantes. "Está na hora de
admínístrar o município com

seriedade", disparou Bertoldi. a

Perguntando setínha o apoio
damaior liderança do partido no
munícípío, o ex-prefeito Victor
Bauer, Moacir Bertoldí disse: "É
apessoonúmero 1,dentrodoPPR,
pela qual tenho a maior'

admiração, politicamente falan
do, mas respeito todos os que
trabalham pelo partido".

Sem resposta Sem problemas
Háumanoosbagrescomeçaram DispensadeMO concursadosjä
a aparecermortos tio litoral de está em curso na prefeitura de
Silo Paulo. Mais recentemente Jaraguá do Sul. Sem nenhuma

comgrande intensidadeemSan- repercussão de ordem sindica:
ta Catarina. E até hoje ainda porque a'maioria quase que
não temos umdiagnõstico cfici- absoluta imediatamente
0.1 sobre o que pode estar cau-: encontra trabalho' até melhor
sando estefenômeno. Isso é que remunerado nas indústrias 10-
,é competêncial cais. que estilo contratando

Maionese r númeroelevadodefuncumârtos.
. A venda de maionese está Esclarecendo
proibida em Santa Catarina. 'a Prefeitura avisa: problemas de.

exemplo de outros' produtos sinais de emissoras de tevê
preparados à base de ovo cru. gerados por causa das fones
por causa âe milhares de casos trovoadas não são de
deimaiicaçõaprovocadoepela responsabilidade do poder pú-"bactéria salmonela. Porém. blico e sim das empresas
como não hâfiscalização com- concessionárias. Portanto.
petente e muita gente impru- reclamaçõesdevemserâmgidas
dente. as vendas e o consumo

a elas para que tomem as
"

continuam. "

Maionese 2 providências cabtveis..

Porexemplo. nafamosa Casca
" ta Carolina. onde milhares de

pessoaspassam osfinsde sema
na. quando faz tempo bom. a

maionese continua sendo
servida como oprincipalacom-

o panhamento dó almoço. Alto
riscápara oproprietário epara
osfreqüentadores cujamaioria
ainda não se conscientizou do
.perigo.

.

Sem alterações
Nãohâmuâançasprevistas.por
enquanto. no secretariado'da
prefeitura dê Jaraguä do Sul.

A�sim. o ano começa com os
,

mesmos titulares no' primeiro
escalão. Oprefetu: vasetavâlia
que todos tiveram desempenho
satisfatârio nestes dóis
primeiros anos da

administração pública munici

pai.

Disposto'
MédicoMoacirBertoldiconjirma
disposiçã.o em disputar eleições
para prefeito em 1996. Porém.
MO confirma o vereador Luiz

Zoma como seu companheiro de
chapa. nacondiçõode candidato

-

a vice-prefeito. Diz' que as

conversaçõesapenasse iniciaram
e que nada aindaestâ definido.

PPII qUB'
Bllttlbtl[tI/
tlltlptlptl/tl .

preMi/u/tI" ,

munici- .

pal". Ele
. disseque
estä no

partido
progres
sista e

"veste a

camisa", mas sua candidatura Moaer Bertoldl
independe da questão partidária. .

"Oquemepreocupaé acídade de- 'PDC), Bertoldi diz que � um

Jaraguä do Sul", afirmou ele. Certo entusiasmo e empolgação
A reboque dos mais de 1.300 "demuitagentequegostademim",

votos que recebeu nas eleições de destacou,mas eleaíndadizquehá
1992, quando foi candídato a um longo caminho· a ser

vereador (não eleito por causa da percorrido.
'legenda de seu partido de então. Bertoldífaloutambém.quecom

VERBAS

Wagnergarante 82 emendas ao orçamento, Saída
Engepasa estã trazendo (e le

vando) diariamente operários
deRioNegrinhoparaosserviços.
.de coleta e varriçäo de lixo em

. Jaraguâ. Pelo �aláriQ pago'na
quela região, Aqui não

,encontram mais quem queira
trabalhar por" cerca de R$
200.00. incluindo cesta básica
de R$ J5.00 e �O% de

insalubridade.
.

Pro vinagre
Os US$20milhõesque a Comu
nidade Européia ofereceu às

prefeituras-que tivessemproje-·
tos com impacto ambiental.
(aterros sanitários por exem

pio)escafederam-se, Odinheiro.
segundo consta. será investido
emprojetos relacionadoscom o

Mercosul. Jaraguá estava na

lista de espera.

Em projeto
A prefeitura de Jaraguápoderá
terceirizar a contratação de
recursos humanos' espec{jicos
paradeterminadosserviços que
exigem licuaçãopública.A idéia
de se criar uma empresa' com
estafinalidadeJá: está emgesta
çãa.

didas, basta que exista vontade

política e recursos financeiros

suficientes", comentou .

UdoWagnerapresentouemen
das. pará os municípios que
representa na Assembléia

Legislativa.Fotampropostaspara
construçãodequadrasdeesportes, .

ampliaçãodeunidades sanitárias,
construção de salas de aula, de
terminais rodoviários, de pavi
lhões de exposições, pavimenta
çãoderuaseconstruçãodepostos
de saúde.'

.

O parlamentar apresentou
emendas, ainda,paraaconstrução
de centros culturais, paraamplía
ção de prédios escolares, implan
tação de creches municipais,
reforma de unidades escolares,

,Florianópolis - A Comissão
de Orçamento' e Tributação
aprovou 82 das 100 emendas
apresentadas pelo deputado esta
dual Udo Wagner ao "Projeto de

OrçamentodoGoverno doEstado
para o exercício financeiro de
1995. As 18 rejeitadas foram
transformadas �m indicação ao

governo! porque não houve
provisão "orçamentária suficiente
p� 'supri-las:

'

Na votação do projeto de

orçamento emplenárioo fato vol
tou a se repetir enovamente todas
as emendas foram aprovadas por
unanimidade. "Ornais importante
é que" aquelas que foram'
transformadas em. indicações ao

novogovernadorpoderão seraten-

para cobertura de quadras de

esportes, recursos para aquisição
de. equipamentos hospitalares,
para construção de pontes e para
manutenção de corpos' de
bombeiros voluntários.

Propôs, também. recursospara
pavimentação asfáltica de anéis

.

viários, para reformadehospitais
e aquisição de ambulâncias para
diversos municípios. "Consegui
mos aprovar 82% das emendas

apresentadase issorepresentaU!Da
vitória para a região", concluiu
Udo Wagner, cuja maior

.
preocupação nQs últimos quatro
anos na Assembléia Legislativâ
foi justamente reivindicar obras
para a sua região eleitoral.

REAJUSTE

Governo niio revela os números agora
Vieira. Segundo a secretária se asecretäría que os números

de Adm ini stração , Hebe. finais e a data para o reajuste
Nogara, värías propostas es- "só deverão ser conhecidos no

tão sendo analisadas mas ain-· final do mês, para evitar fal
da não há nada definido. Dis- sas expectativas,

Os cerca de 100 mil funci-'

.

onários públicos estaduais ain
da não sabem nada sobre o

reajuste a eles prometidos pelo
. governador Paulo Afonso
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�

empresanos
,

.

.exigir obras estaduais

PRESSÃO

P li.
,e

.0' ltlCOS e

J araguád�Sul-Atéofmal
de fevereiro o, prefeito Durval
Vasel pretende reunir uma

caravana de liderànças polí
ticas e empresariais para uma

audiência' com o governador
'Paulo Afonso emFlorianópolis, a
exemplo
doquejá I ,It.

-,

ocorreu IIl"..llfOD
na admí- 'i tDbftll
'ni s tra-

- '

ção do tlf-S'senador
eleito e ,fÓpidtlS
�x-gOe

.

vernador Vilson Kleinübing. A
intenção é a de pressionar o

governo estadual para ,o "

cumprimento (Je, alguns projetos
pendentes' e já conveniados,
-consíderadoscomo fundamentaís.
para o município. '

Entre eles, estão o contorno
viärio., o acesso à Fundação
Educacional Regional de

Jaraguá, às delegacias de po-
.

lícía e regional, o IML, a con
clusão do ceniro políesportívc
e o asfaltamento do .acesso à
Ceval Alimentos" em Rio da
Luz. No caso das delegacias,
existe a necessidade de um ter

mo aditivo ao convêníoongínal
já que a verba orçada na época
não é suficiente nem para a-con
clusãodas obrasdonovopresídio
cuja construção-começou dia 9
último, devendo estar terminada
num prazo de 180 dias.

" Além disso, segundcoprefeíto
Vasel,para 1995 terãoprioridades
os projetos que prevêem a im

plantaçãodemais50 quilômetros
de asfalto, .a começar pelo
loteamento Ana Paula e o novo
sistemaviáriodacidade, cuja fase
de desapropriações.'ainda está
em andamento. Este projeto in

c!pi a implantação de um trecho
de calçadão na Marechal
Deodoro, que vai daesquina com
o Banco do Brasil até o Colégio
SãoLuis.

PREJuízos.

Lixo
Desde que aErigepasaresolva

os problemas com a coleta de lixo
,

e varrição de ruas, neste último' ..
Caso sofrívelnosúltimosmeses, o
convênio com a prefeitura de

terceírízação dos serviços' será
renovado. Ainformação,prestada

'J".0d0 �"l r"l _,
"

peloprefeito Vasel (o contrato'
ú CU,lw,raune"'n_ouco.�nara·expira neste mês de janeiro) r' 1'1

acrescenta que. a empresa tem

encontrado dificuldades na
, tmn'sttaraolon�oda" 10,1.conttataçãó de mão-de-obra por ,,"'

causa des salários melhores

oferecidos pelas empresas' da ci
dade.lssofezcomqueaEngepasa
fossebuscãrtrabalhadoreseIilRio

Negrinho, trazendo-os a Jaraguá
.

do 'Sul e levando-os de volta,
diariamente. Embora isso tenha
umônuselevadoparaaEngepasa,

,

mesmo assim os custos são
menores por causa da incidência

, dos 20% de insalubridadeque são
pagos sobre a remuneração
oferecida na cidade de origem
dos contratados.

e

EVSfCP

PERIGO

, ,

ItajaÍ - Emdiasdesole témpos dem significar uma fatalidade.
de férias; o trânsito tem estado Embora tenha-se que percorrer
infernal ao longo da BR-I01, ,alguns quilômetros a maís, a

comomcsuaafotonotrechoentre segurança .estä em se utiliiar
ltajaf e Balneário de Camboríü,

,

estradas secundärías, todas asfal
sentido sul-norte. A pista norte- tadas e em bom estado, sempre
sul praticamente sem trânsito, só

'

quepossível.Até que se duplique
'que ultrápassar outros veículos, a BR-IOl, obra cansativamente
nem pensar. Depois de Balneário prometidaeatéhojenãorealizada,
QunboriúasitiJaçãonormahnente como muitas outras que depen
se inverte, só que o tráfego segue dem de uma ação do governo
lento porque ultrapassagens po-

' federal.
'

EXTRAVIO DE
DOCUMENTOSChuvas causam estragos no interior

JaraguádoS�-Pelomenos60 da Figueira onde residências
dias serão necessários para que'a ribeírínhas foram alagadas.Porém,
secretaria de Obras da prefeitura disse, nestes casos os prejuízos
recupere os estragos cansados pe- registrados foram êos moradores,

,

las fortes chuvas de segunda-feira, sem afetar obras públicas. :e no

9, e sábado, 11. A previsão é do interior do município que os

secretário Afonso PiazeraNeto, ao estragos feitos pelas chuvas e a

fazerumlevantaIilentodosestragos violência de' alguns ribeirões
causados pela íntempéríe, exigírão . altos recursos da
principalmente' em regiões __ 'prefeitura:

.,

interioranas do município. Em Rio da Luz, um pontilhão
'Segundo Prazerá, valas levadopelasãguasjãfoíreeuperado,

. obstruídas e tubulações de alémdedanosaoutros trêsbueiros '

diâmetros insuficientes também jáconsertados. Na estrada de liga
causaram transtornes em áreas ção com Pomerode praticamente
urbanas.príncípalmentenosbaírrös todo' o macadame existente foi
Jardim São Luiz, Vila Lenzí e Ilha "varrido" pela chuva e águas de

ríbeírões que transbordaram. Na
,

estrada Garíbaldí, cinco foram os

bueiros dimificados e em Ribeirão
Alicebouveaqaedade trêsbarreiras.
EmAltoSão Pedro, como naestrada
Ribeirão Grande do Norte, bueiros
foram destruídos.

Na estrada Pedra Branca a,
cabeceira de um pontilhão foi
arrastada pelas águas; na estrada
RioMoíhanouve um trecho dailifi':'
cado e' na estrada Santa Luzia o

tráfego se dá apenas emmeia pista
êélentoeperigoso.Umdosmaíores
problemas está na reposição de

macadame,pr-aticamente destruído
em todas as estradas do interior.

"

Foi extraviado os documentos do _

,CAMINHÃODODGE 950, COR
,

'.

VERMELHA - PlACA TN 0947
CHASSI T024643 conforme

Registro' de 'Perdas, documentos e

objetos na delegacia local,' de "

propriedade de F'âbioBaratto .

TELEFONE 72-1575

I�AÇA-N('S IJllA. VISI't;A:
Pf;S'1f' DE VENDAS JUNTO A. FÁllIlJ(�A,"

, Ill1A.JOINVILLE 134&
'

iOJA.S DA.ULUl- AV. GETÚUO VMlGAS,. 128

.JAllAGIJA I)() StJI.. - S(� �.

I�f)NI� 7,.1.-1 (;(.(.

" .

....� a pronta' antraga: M.la'malha,
malaIInho,malaIon 11_.camurçada
tatalm.nt.m.rc.rlada, fabricadas
com a aã.lh�r .'.cn�lagla

,

,
,/
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Aumentapolêl1,lica sobre ofechamento da aven�a
BEIRA-MAR

Barra Velha -<A cada

temporadaahistóriaserepete, em
Barra Velha e a cada reinício de

temporadaoproblemasemantém
o mesmo. Mas a cada ano, au

menta a polêmica a respeito da
avenida beira-mar, daquele
balneário.

BarraVelha pelo fato �e que têm
apossibilidadedepasseardecarro,
moto, etc., olhandoas pessoas no
mar e também mostrando-se a

.

elas. Todos são unânimes em

afirmarque o fechamento daave
nida poderá causar uma sensível
redução nomovímento debares e
restaurantes instaladosàsmargens
daavenida.

Muitos (tJmfl/tiolllss
ve.ranistm
são de fi vfI/ollis/os Proposta,

-

opinião, Ö secretário de Turismó da
f i rm e , dividflm prefeitura, Fausto Rocha, diSse

em favor ••_ queparaatemporadadopróximo
dofecha- OS tJplllltHIS, ano" sua secretaria, juntamente
mentoda com o ConselhoMunicipal de
avenida, enquanto comerciantes Turismo, estudam propostas que
e empresários semantém no lado vislumbram a construção de um

opostopedindopelapermanêricia calçadão na avenida beira-mar.
da via, que margeia toda a praia Ele,particularniente,afirmouque
central de Barra Velha. é contrário a proposta do fecha-

No meio do "tiroteio" está a mento. "Os turistas querem egos

prefeitura que não querendo ferir tam de passear à beira da praia",
o lado mais forte � o econômíco-, disse.
levao problema "coma barriga", Segundo ele, será apreciada,

.

até que se encontre uma solução, pelo Conselho, a idéia de fechar,
digamos apaziguadora, que con- para o tráfego, apenas um peque
tentem ambas as partes. no trecho da ��nida,' desde o

Paraos veranistasemoradores Hotel Candeias até o Siri Bar -

das imediações, que são os que numa extensão de 60 metros no
mais sofrem .com o problema, a máximo -, permanecendo a ave-

.

avenida deveria d� ser fechada nida beirá-mar que teria acesso

Uns porque acreditam que onde pelaruaanterior,aocaminhoatu
hámuitagente, colocarcarros, ou al (próximo dã agência do Besc).
quaisquervefculos,éumproblema "O objetivo inclusive, seria a

muitograve.Outros,osmoradores,·""'-abertura de uma grande avenida
não' suportam mais a poluiç�o ligandoa praia central à praia de
sonora, promovida pelos carros Itaiuba, cuja construção não é di- _

em arrancadas violentas, ou em fícíl, pela necessidade muito pe
buzinadas estridentes. quena de desapropriações, sem

Já para os comerciantes, o fe- que os pontos históricos de Barra
chamento da avenida beira-mar Velha percam as suas

seria sinônimo de evasão de características, como éo caso do

turistas. Eles acreditam que os porto dós pescadores", descreveu
veranistas e visitantes gostam de o secretário.

Cresce IIPOl2inicll sobre o fechamento da lJeJra-Mar·

_____1iIII.-Opiniões----

"Gostomuitodapraiaeacredito
queocalçadãoseriaumaboaidéía,
pois onde há veículos que se

misturam commuita gente, o tu
multo é inevitável".

Eugênio Kupka, funcio
nário público, de Curitiba.

, "Não concordo. Acho que o

trânsito fícaríaímpratícävel,além
do que, isso iria prejudicar omo
vimento em bares e restaurantes

que ficam na avenida".
ValdecirVestulon, comer

ciante de Barra Velha

PERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER LrdA. Persianas Verticais

'- FUNDADAEM1917-

"Os turistas gostam e querem
passear à beirá da praia e o trá

fego será fechado em àpenas uma
pequena'extensão da avenída, As
propostas vão Ser estudadas" .

Fausto Rocha, secretário
de Turismo

VENDAS E REFORMAS
Rua Jacob Buck, 46 - Centro

(ao lado do Besc]
Fone (0473)' 72..Q247

Jaraguá do Sul - sc

Consulte-nos, f__azemos
orçamento sem

compromisso.

T�adição ern:

-:""., Pepsianas
. Residenciais e Comepciais

Móveis sob medida

!
.
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VERÃO

Fina/de semana de sol leva Secretaria e Fundação
"

.

.

,

..

, • preparam as atividades
milhares depessoas apraIa JataguádoSuI.Osecretá. Ws�serioreoJjZ�nas

rio deCultura,EsporteeLazer, 27 áreas de lazerpennaneiltejá
Balduínokaulino.eopresiden- implantadas pela prefeitura,
te da Fundação Municipal de com as' partidas tinais sendo

Retorno
Esportes, Jean Leutprecht, realizadas na quadra da praça

Para quem retomou, para as
aprese.ntaram o calendário es-' Ângelo Piazera.

,cidades da região norte, deparou .

.com um congestionamento de, portivo para 1995. Segundo -Segundo Balduíno Raulino,
aproximadamente, ,20 quilô- eles, os eventos programados esteprojeto deve envolvermais
metros, por causa de um acidente paraoPróximo ano foramdeci- demil crianças, além deprodu
sem vítimas, oque prolongou a dídos.emrelaçãoadatas.nurna tos que também participarão,
viagem de muitas pessoas. reunião conjunta entre a secre- selecionados por idade. Em re-

Atéotrevo�B�-101, quedá taria, Fundação erepresentan- íação ào calendário cultural o
acessoàJaragUádoSul,aduraÇão .

tes de 40 das 45 entidades con- secretário disse que deverá es
de viagem foi de cerca de 1 horà, vidadas. tar concluído 'até meados de

cau�do fnsatísfação demuitos '

O presidente da PME, 1� fevereiro. Isso, porque, segun- .

motonstas que se am�avam em
Leutprechtentregouaproposta do ele, dos 240 questionários

:r::':::s�g�ns perigosas e
de trabalhoparao pröxímo ano enviados a igual numero de en
onde; entreoutrasCOISas, odes- tidades, apenas ametade foram
taque ficapor contadeum pro- respondidos. Aídéía, depois de
jeto de íntegraçãö entre as cri-' relacionados os eventos, com-

, •.
u •

ançasdosbairrosecentro. Para suas respectivas datas e locais,
isso, pelo'menos uma competi- é imprimir um livreto que será

çãojáestádefinida:umcampe- dístríbuído entre as entidades
onato de vôlei de areia cujas envolvidas no projeto.

�

Barra -Velha - Fi�al de lotadas, principalmente, no do

mingo. Asasdeltas, suquinis, tan
gas guardas-sol, fizeram um

coloridoagradávelnapraiacentrai
onde os lugares na areia eram

concorridos.
Bares e restaurantes também

semana de sol é o que precisava
apopulação donorte catarínense, .

depoisde '

umase

mana de
P,oio

muita lieo·
lotado

estiveram lotados durante toda a

manhã e parte da tarde, até que
uma forte chuva de verão, levou
todos para as suas casas. Mas a

expectativa é de que o calor volte
e os fmais de semana registrem
ummovimentomuitogrande,pelo
menos, até o carnaval.

chuva e

até en-'

chentes.
E 'isso é comsol
sinôni-
modepraias cheiasno litoral.Em
BarraVelhanão foi diferente e as

'

praias do balneário ficaram

\IlAÇÃO
CANARINH-O,

CÁLENDÁRIO

ENCONTRO

Weg reúne
-

representantes'
. .-'.

comercuus em convençao
-

Jaraguá do Sul - Nesta quar�
.

aoS' parques fabris da empresa e, '

ta-feira, 18, a partir das 20 horas principalmente, a respeito do tema
em sua sede recreativa o Grupo da Convenção deste ano - "Exce-

, �

, Weg realizaasolenidadedeaber-. lência no atendimento".
tura da 30- Nacional dos Repre- Para que haja uma boa

sentantes da Weg. Do encontro integração entre os visitantes que
participaram90representantesco- participam da 30- Conweg, estão
merciàis e outros 60 colaborado- programadas várias atividades
res da empresa que, durante o recreativas em modalidades es

período de 18 a 20 de janeiro portivos e show artísticos. Nt) fi
realizarão atividades que envol- nal da convençãoa empresa vai
vem treinamentossobreoproduto, premiar os representantes comer
Weg;planosdemarketing,lança- ciais na Feíra de Hannover, na
mentosdenoyos produtos, visitas Alemanha.

� I+UM�NIZ�Ç�O DO T�NÇITO €M.
, J��G� DO· ÇUL € POççrV€L

ß�ÇT� I+�LI€:R U� CONÇCI€:NTIZI':\Ç�O
, 0€ I':\�ç �ç Pl':\RT€:Ç: -

..

P€D€ÇTR€Ç €: MOTORlÇT�Ç.
"

4· '

o/J� [Q)fg �����[LO�g
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I'Fone/Fax

.
(0473) 71-0091

.Fone/Fax
(0473) 71-0091

.

Center Som,CD's - Discos eoFitas
.Uma loja diferente com uma grande variedade na lin�a de CD's.
.Uma linha completa de todos os gêneros (samba - rock - clássicos, etcl,
.CD's diretos das gravadoras-sem intermediários e um excelente atendimento .

•Oferecemos linha completa de som, porta CD's, porta cassetes, agulhos pl
toca disco, encordomentos 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 liquidqção é fa'ntástica .

'

'

,

',.E rnols: Fitas virgens, víolões, controle pl vídeo-qome, etc... ,

.Uma 1010 do futuro, moderna' e criativa.
'

", _,

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 406 - Jaraguá do�I- SC - Fone 71-2847

CENTER
,S O M

'__'_--_ .._

.c u: s . U I S C os· F I TAS o

,

fone' (0471) 71.1117 Ru.' Joio ..

Picolli, 1° 104 "

<J
,

I
. J.r.,uG do Sul • sc

"Olhe bem"
* E:difício em lançamento
com apartamentos de 1

quarto (suíte), 2 'quartos,

2 quartostsuíte), locali

zação central (próximo a .

Prefeitura). Preço: Pe- -

,

quena entrada e restante

·em'até 57 meses.
Venha logo poucas'

unidades. "

Peça já a vlslta de um
.

de nossos corretores

Importadora & Exportadora de

Equipamentos Eletrônicos Ltda.
llf��iir��«m1
c::; E3) I L..J I c::::t r
IMPO,RT &, EXPORT '

TELEFONES CELl)LARES - FAX
CENTRAIS TELEF6NICAS �

APARELHOS TELEF6NlCOS
ASSIS�NCIA 7tCNICA
INSTALAÇÃO E CONSERTOS
'EMGERAL,

,.

CELULAR. C COM A TELTR,ON.
,NA TELTRON TODoÀ LINHA MOTORÓLA DE CELULARES E ASSISTÊNCIA TCCNICA.

., CONHEÇA NOSSOS PLANOS DE COOPERATIVA DE ENTREGA PROGRAMADA.
PT 550 1 + 11 DE R$ 48,50

'

• , A VISTA DESCONTOS PROMOCIONAIS.
TODA 'LINHA DE ACESSÓRIOS COM DESCONTOS ESPECIAIS PAR-A CLIENTES CADASTRA
DOS TELTRON.

•

•

•

•

TELTRON CELULAR BV MOTOROLA - EXCE't..ÊNCIA EM TELEFONIA CELULAR
EIVIPRESA DE JARAGUA." PENSANDO EIVI VOCÊ

RUA PROCÓPIO GOM�S DE OLIVEIRA, 280 - EM FRENn A ENGETEC - FONEIFAX (0473)72-0803 (FAÇA SEGURO TOTAL DE SEU 'APARELHO)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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28 km depraias e apenas umprédio: ., sen
,�,: EDIFíCIOGINAMARA PIOTTO - O PRIMEIRO�RÉDIORESIDENCIALNA

PRAIA GRANDE DO ERVINO, NA ILHA DE SAO FRANCISCO DO SUL.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! E O I F C I O

Gina MáJra Pioíío.-

,/

SAO FRANCISCO DO SUL - SC

PREÇ()S
APAlmRDE

R$28mil

CURInBA: 1801an
JOINVILLE; 401em
BLUMENAU: gOlem '

JAIIAGUÁ 00 SUL: 75km
B. CAMBORIÚ: 1001em
SÃO PAULO: 5801em'*Entrada=

R$5.000
* finanCiamento

própriQematé

48MESES' I

2e3
l ' 1,lli I I I ,

Ã:.�r.r.. EM JAflAGUÁ DO SUL

vaDAS:

90 a

'"105m2.
ÁREA TOTAL

PRAIA
, DOERVlNO ,

.

A dlCOf'lio • o m*lllIIo tem wlter IftIfllftflltl Iluslt.liro, nio IlZflldo pIIIl do Im6'111. Os m.p.s dI localálfio sio Ipms '''''Mclils fIII /Kopor#o. f Vlfar cor'espondente is unld.des 13 I 14 do prlmfÍ'o /ÍS4

CVI
CONSTRUTORA

VIZOTO
INCO�ORAÇÖES
CIVIS 'liMITADA

Rua Princesa Isabel, 238
5,° andar· Salas !l3A e 514A

Telefax (0474) 33.6603
. Centro - joinville - SC

Curitiba: (041) 243.3533

..
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LIVROS

a que o livro Pensa
mentos Força: O'Poder tem
de diferente dos-outros livros
sobre paranormalidade é que
foi escrito pelo prõprio
paranormal.

Neste livro, Luiz Carlos

Amorim, . revela e ensina ao

leuor técnicas que eleprõprio
usa pará desenvolver seus

. dons. Descreve como se pode,
estimularáreas cada vezmais
profunda do cérebro, chegan
do mesmo a ajudar ao leitor a
usarpanedos 80%da cflpaCi-·
dade cerebralque não

éusadâ
pela grandemaioriadas seres
humanos.

Com isto, Luiz Carlos,
Amorim, . abre-nos novas di

.

mensõesdo ser.Demonstraque
o poder da mente não é

.privilegio nem milagre, mas

está ao alcance de todosque
desejarem verdadeiramente

alargar seus estados de cons
ciência.

(U1IUlsugestãodaUJlrarüi
e' Papelaria GrafipelL Fone
72-0137 ou 72-0972).

ÁRIES - 21/3 • 2014- AproveRe
eslafaseparaseestrulurarmelhor
sob.todos oS pontos de vista,mas
em especial no ambiente
PfoflsslonöÚ, onde você poderá se

. salrpartlcul�nle�m.Apenas
não se sobrecarregue de afazeres
ou responsablildades,e. dê maior

atenção aos seus humanos 11m'"
teso

-

SIRI BAR

VARIEDADES CORREIODO POVO - 9

,

O ' 'point" que agita o balneário de BV
para agrandemovimentação_do
lugar, são as louras, morenas,
castanhas, ruivas e todas mais

que vão até à lanchonete para
matar a sede emdóse dupla (de
las e dos que as vêem).

Comida
O restaurante do Siri Bar é,

também, destaque. Nos dias de
praia cheia, são muitos os que
vãoprovarospratos servidos lá.

. Valdecir lembra que o prato da
casa é a muqueca de peixe.

. EIe também informou que o
Siri Bar fica aberto de segunda à
�gunrul, dasS às 22horas, 'Com
todas essasdicas só faltamesmo

.

é Conferir "in loco", no pr6ximo
final de seínana, ou quando der
vontade. . A"JfIIIIIIfIMe"", d,CIIritiIJtI, .....,.,d,pois de cair 110 somIia

AllUllJtes �o samba e do pagode animam a temporada no Siri Bar
., I

TOURO - 21/4 a 20/5 • Você·
continua numa faSe ótima para
abrirnovoscaminhoserealmente
ampliar seu campo de ação,
portanto esteja alerta às boas

oportunidades.Asorte andaatu
andoaseu lavor, eseu estadode
espiritCí, mals aberto e olimista,·
também contribui para que íudo

aconteça do melhor modo.

•

G�MEOS - 21/5 a 2016- SIJa

menteandamaiscapazdepen�
trar fundo na realidade das coi
sas, vendo-as como são, e não

apenasprojetanclonelasseuspr6-
priosclesejoseexpedalivas.Tudo .

. o que signifique renovação está
benefi�do nestãlase: em que
suacapacidadede se recicláreS
tá maismarcante do que nunca:

.

CÂNCER - 2116 a 21" - A Lua
aconselha você ii. não exigir de
maisdesi nemdosoutros,easer
particularmentetolerantenotrato
com as pessoas, evitando se

apegar demais a detalhes.
Procure ter tato com todos, em
especial no ambientede trabiilllà
e ao se relacionar com quem
você mais gosta.

.
.

LEÃO-22I7a22l8-AgoraaLua
vibra de forrIll desarmoniosa no
signo complementar ao seu,
aconselhendo-a você a não se

envolverem disputas de espécie
alguma e a evitar a competi
tividadé. excessiva. Continue se

.

concentrando nas suas ativida
des-e aproveite aamáximo este
perioclo produtiVo,

.

VIRGEM � 23/8 ti 2219-A tensão
que a Lua fonna com os astros
que ssencontramem Escorpião
assinala umperiocloemquevocê
deverc\ estar alertÇl para não se

dispersarematividadesdemais,
fazendo tudo com calma e

capricho. Não se envolva em
. discu�epenseajnQamelhor
antes de dzerqualquer coisa.

LIBRA-2319a22l10· Osastros
aconselham você a se-precaver
centra todo tipo dedesPerdicio, e
assinalam um pedodo em que
'convém evitÇlr as compras de

impulso e tudo o que possa colo
car seus ganhos em risco. Você
anda com boa cabeça e multa

intuiçãoparasolucionarosproble
mas.domésticos e f�liares.

.

Barra Veiba - Há quase
30 anos um dos pontos demaior
movimentaçãonapraiadeBarra
Velha,

é

o SiriBar. Láaportam
veranistas de carteirinha do

balneário, turístaseventuaise.é
claro, os.
morado
res do
municí

pio.Val
d e c i r

Vestuloo,
há nove.

IIgiltlj6D
tDII/Ogio·
/DdDsqUS·
AtI.. . '_

VtlD tiprD/ti
.
anos ge-
renciando o lugar, disse queno
Siri Bar o movimento .é bomo

ano todo.
Lanchoneteerestaurante, es..

pecializado em frufos do mar, o
Siri Bar fica bem no início da
avenida Beira-Mar, ponto de
maior congestionamento do
tráfego, mas que é passagem
obrigat6ria para quem vai ao
balneário. Com clientes que já

.

são mais amigos que símples
'

.

consumidores, no período de fi- .

•

nal de ano a agitação é diária.

Quando as férias acabam,
muitos freqüentadores da praia -

e do Siri Bar, ficam na expecta- .

tiva do final de semana para
.

fazer o agito ferver a praia É o

caso ,de um pequeno grupo que,
no domingo,- armou um

verdadeiro 'festival de samba e .

pagode,Formado por adeptos
do �tilo musical, que vieram

um pouco de cada lugar
(Joinville, Jaraguá do Sul e de
Barra Velha mesmo), eles fa
zem a galera esquecer até de
outros atrativos do balneário. .

ESCORPIAO .;·2311Q a 21/11 •

Asvibraçôes lunares chegamde
modo arrevezado ao seu signo e

'

tensionam os astros que nele se
encontram, portanto não se dei
xe Ievardemaispelasen10çõese
use·de muito tato em casa, ao

lidar com a famnia. Relaxe ao

,máximo, contenhaseus impetos
e procurá simplesmene repor
suas ener as e e S.

SAG RI0-22/11 a21/12-0s
astrostentamindinarvocêaurna
certa subjetividade excessiva, e
detonam urna fase em que con
vém manter os pés bem filTJl!nl
narealidadecona'etaConcentf�
senascoisasprálicaseaproveite
este perioclo para colocar Seus
projetos em execução, pois
Mercúrio, Netuno e Urlll)O lhe
dao a maior for neste sentido.

PEIXES - 20fl a 2Qf3 - O fato da
Luavtirài demodo tenso no $Í!JlO
anteriorao seu asSinala umciaem
que vooê deverá Pensar meI10r
antes de BlJr, esta1do alertá para
não ·se iludr nem se envolver em

situaçõesconfusas.Dêmaioralen- -

çãoaosseusimites,e poupe-seao
. máximo,. mesmo porque seu

organismo anda mais vulnerável.

CAP IC R 0-2 12 a.20/1
- Você está plenament$ sob a

açãodaconjunçãoqueMercúrio
. faz com Urano e N$tuno, au- .

merítand�...confiança e� si e
fazendo com que as questões
J>EIIISoaisse resolvamcommaior
faéilidade. Dê vazão ao seu ladO
mais inventIVo e inspirado, e

sobretudo confie no seu sexto
sentido.

AQU 10 -;l1/1 a 19/2 -A ua,
no seu,Signo, hoje fonna alguns
contatosdesarmoniosos, e acon
seIh� Nocê a manter o auto-

.. Controle em todas as situações.
Procure não agir sob a ação de
impulsosmomentâneosalnoon
seqOentes, e reserve uma parte
dOseutempoapenaspararelaxar
e se reequilibrar emocionalmen-
te.

.
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Gente & Informações

o simpdlko ctlStll Valtkcir eAlba Schutz, .de BtII7'a VeÚu.
curtindo. um "happy ho.ur." no do.mingo.de mulm SQlpelamanlúi

.

BELEZA E QU4L1DADE VOCÊ ADQUIRE NA

A art:e em deco:t"ar

Com-grande variedade em:

«Presentes

RUA:DOMINGOSDANOVAN°154 .

(próximo sinaleiro daReinoldoRau) - Centro
·l'one: 72-1890 .

JARAGÚÁ DO SUL - SC

..

VlSTA.-SE COM ELE�cÍA . E CONCORRA AO SORTEIO SEMANAL
DE UMA lV.COLÓRIDA E UM CORSA EM U/Ol/n

.

KAMISÃO MODA SEMPRE .. 4 VEZES SI ACR�SCIMO

I
.

Coatecçae. Sueli
V_C!O 0."91*

Av.MII_' Il000101'0, lOIS
._ (0473) 71·3311 ' J...... do Sul· sc

Prarelaxar
·a mente

/i{I!!!�'
Visando a melhoria do atendimento à estran
geiros, oferece curso especial de inglêspara
PORTEIROS, MOTORISTAS, BALCONISTAS,

'RECEPCIONISTAS e TELEFONISTAS.
Curso prático e simples, adequado às

necessidades funcionais dos participantes.
. ..

. Duração: 80 horas
Período: 06/02/95 a 15/12/95 (2 horas semanais)

.

Horários: manhã, tarde ou noite;
Requisito: 152 grau completo
Matrículas: 23/01/95 a 06/02/95 '

Informações:Rua JacobBuck, 120 (próximo ao Besc)
Fone: 72-3475

. .

NãO há nada melhor que
curtir o visual de musa da

gatinhaFernandaMatumoto,
diretamente, da capital de
todos os paranaenses, para a

praia de BarraVêlha. E olha
que ela é tudo isso aos 13

anos, imaginemmais tarde...

·Pepa e.o
, celular .

o amigo Homero Jaja
"Pepa" ,umadasfigurasmais
animadas que faz o agito no

.

SiriBar em Barra Velha? faz
lima gracinha com o seu

celular "tupi-niquim", entre
:

um sambae um pagode.Mas
ele estãde olho em96equer
mudar o 'balneário prà
melhor. Já tem gente levan-

.

tando o "slogan" Pepa 96�,
Novidades a vista,

Para nós, seguro não é só garantia de riscos
"_ S�.guro é Prestação de S.erv.iços

SEG·UROS· GARCIA'
Rua Expedicionário Gumercindo da Silva nS! 90,
19 anciar, sala 2;. Fone/Fax: 71-1'788

.

Jara uá do Sul - SC
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SOB CONDiÇÕES SEM OS BECKERS

Menor que matou agricultor MuiJilltmuletombosmarc�
.

-

- etapa do Supercross de prma
recebe liberdade provisória do="�=�: ��t'=�"�:".!

ton "Chumbinho"eEltonBecker, no melhor dia. Chumbínho por
e a' forte chuva de domingo à que teve problemas com amoto e

tarde, foi realizada a 1&'etapa do acabou como um ilustre especta
Campeonato' Catarinense de dor, enquanto seu irmão, Elton,

I

Supercross de praia, no balneärío ficou fora da prova, depoís de
.

de Barra Velha. O campeão da estar muito bem nos treinos e

etapa acabou sendo o piloto levarumtombo.Blefoíjevado até
Lincoin Mendes (equipe Lincoln unihospítal, onde, com dores nes

, Motos), doParaná, que abúsou da rins, foi aconselhado pelosmédí
habilidade para andar, a revelia cos a não participar da prova,
do tempo. .

apesar de não ter sido grave.
A prefeitura de Barra Velha, Sem estas "feras" o piloto de

que deu apoio à promoção, só Lapa(PR),LincolnMende's,feza
conseguiu concluir a construção festa e àinda deu a receita para
da pista no domingo pelamanhã, .este tipodeprova: "Procurar sem
em função das chuvas sucessivas pre ajrílna de dentro que a gente
que acabaram impossibilitando o andamenos.Commuítalamanão
trabalho, durante toda a semana. adianta disparar na frente, pois,

Malhaviaacabado aprimeira qualquer erro é tombo na certa. O
bateria e a chuva forte deixou a negócio éãearentre os prímeíros,

pista maís pesada. com a lama eesperar o.erro do adversário".
grossa que se formou. Opúblico' 80cc
permaneceú no local, em grande JoaniusMoafpiovencedorda
parte, e vibrou com manobras e categoíia80cc,seguidoporEduar---___.;....:_--�-�--------------------,..----____.
tombos.

c'

do Appel, 2" colocado, e Juliano
Os Beckers Martíus, 3°.

J araguá do Sol - O menor

O.G.L., 14, autor de um disparo
de espingarda' calibre 12, que
matou o 'agricultor Egon Lang,
19, em Corüpä, namadrugada do
sábado, 7, recebeu liberdade
provisória da justiça de Jaraguá
do Sul,

Ainda segundo,o juiz.houve porexistirem ameaças de vingan
umapelo.defamiliaresdomenor, ça. As delegacias de municípios
para que o garoto pudesse ir para vizinhos, colnoGuaramitim, seria ,

outra cidade, junto com eles, da- uma alternativa para a reclusão
das as circunstâncias. "Mínha-: domenor,atéquesejadecretadaa
decisão foipautadano fato de que sentença,'mas também não havia
não era possfveÍ mantê-lo preso condições adequadas para o seu
comosdemaísdetentös.mastam- internamento, conforme
bém 'não podia liberá-lo, então determina a lei.
concedi a liberdade provisória ao O juiz também informou. que
menor, que está sob a não há um prazo final para a

responsabílídade
,

'destes conclusão 00 processo; tampouco
familiares, sob a condição de seu paráa decretação da sentença: Se
comparecimento, quando O.G.L., forconsíderadoculpado,
necessário, Para apuração dos fa- deverá ser recolhido a uma insti
iosqueenvolvemocaso",declarou tuição para internamento de
o juiz. menores, possivelmente, em

Segundoinformações colhidas Florianópolis.
em Corupä, O.G.L.; foi ·levado O outro menor, envolvido no
para a casa de parentes em caso,M.A.R., tambémde 14anos,
Curítíba.jäqueasuapermanêncía recebeu remissão (perdão), do'
no município seria impossível, MinistérioPüblícoejäfoilíberado.

nasexta
feira, 13';
depois
que o

Juiz da
ComaIta;

tuu:mudou
de tidode

pDr lemilr
O sm a r omeo/qs
Mohr,
não conseguiu lugarondeogaroto
pudesse ficar preso, 9 juiz disse

que a legislação não permite que
um menor fique recluso com

outros detentos da delegacia, o

que gerou um impasse.

JUVENTUS

JogadOresseapresentamnoJoãoMarcatto
Amanhã, 19, está marcada a nalismo e a união do grupo. contratações para este início de

reapresentaçãodos jogadores do. ' Dentre os nomes contratados temporada., .

Grêmio Esportivo Juventus 'e a até agora, vários já são eonhecí- Ontemfoirealizadaaprimeira
díretoríaecomíssãotécnícacorre . dosdatorcidatricolor,taiscomo' reunião com os integrantes da
atrás de pelo menos mais quatro Amauri, Márcio. Véráura, Lin, nova diretoria, quando se{ão
comrataçõesparafecharô grupo LuizinhoeB-iroBiro.Asnovida- apresentados todos os nomes

que vai disputar, a partir do dia des ficam por.conta do ponteiro contratadesnesteeno.mostrando
12 de fevereiro, o campeonato Tatau, que deve se apresentar o novo estilo que deverá ser

catarinense deste ano. hoje,juntamentecomumdiretor empregado .pelo presidente
As preocupações do técnico do Barra do Garça (MT), pára 0_ AdelinoBompani. "Vamosjogar

José Manuel Ricardo "Picolé" é acerto final do contrato. as cartas na mesa para que a

fonnar uma: zaga com jogadores SegtmdoZéMário, supervisor diretoria toda, saiba como, �s
de estaturaelevadas e, aomesmo de futebol do Juventus, devem tamos trabalhando e com isso

tempo.jogadorescoeheeídospara 'sercontratadosmais õöls atacan- es�jammais envolvi�S com as

se evitar problemas extra-cam-
•

-, tes, um lateral, um meía e um açoes do.nosso clube ,destacou
po, valorizando o profíssío- volante, fechando o quadro de Bompam.

VECTRA
·Eleito - ·CAAAO DO ANO·

por Auto Esporte � Versão 1994

CO-Mon.l to - Aut.1 ou eSI

Emmendö!fer Com.
de Veículos �tda.........

", .

Concessibnária
< Chévrolet'

..Av: Mal. Deodoro da
Fon-=a,557

Foní!(0473)PABX 71-3655

ao seu alcance na

�
�JlJfEN/)óllFER'

�-" �

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOPOVO -12 ESPORTES

Recuperado, Toto defende ComissãodaFCFvistoria:
I

..
.

·

I'
. oestádioJoãoMarcatto;nternac lOtult neste ano Jar.pá doSuI- Uma comissão PolíciaMilitar.sobreascondições de i

daFederaçãoCatarlnensede Futebol segurança; de um engenheiro civil, ,

esteveontem em Jaraguâdo Sul, para que ateste as condições da estrutura '

fazer uma vistoria no Estádio João de arquibancadas e demais instala- .:

Matcatto, e conferir se está tudo de ções físicas do estádio 'e de um

acordo cem a legislação desportiva engenheiroeletricista, apresen-tando -

paraque,assim,oestádiopossasedíar uma avaliação das instalações
.

jogos do catarlnense deste ano. A elétricas.
vistoriaobedece aumadeterminação Segundo o presidente da comis
dafederação,eébaseadanasnormas são, Milton Müller, a intenção da
estabelecidas pela Confederação FCF é "responsabilizar, a quem de
Brasileira de Futebol (CBF). direito, porquaisquerproblemas que

Integram a comissão, Milton possam surgir, quanto a estes aspec
Müller (presidente) e os membros tos".
JoséPatrícioMattos e (quem diria) o
,árbitro Osvaldo Meira Júnior (que.
est4 atravessado na garganta dos

dirigentes e torcedores do Juventus).
Eles conferiram asmedidas e dimen
sões do campo, analisaram as ques
tõespráticas desegurança (deárbitros
ejogadores) e passaram instruções à

direção do clube.
A FCF também está exigindo,

·neste ano, três laudos técnicos: um da

DE VOLTA

. JaraguádoSul .Um dos
maiores ídolos da torcida
tricolor, Sandro Schmidt, o

"Toto", voltaajogar depois de
um ano

parado,
quando IdDID
se recu

peroude j%guoense
jáesláem
limei/o·

__/
o campeonato paulista, deste
'ano, pela Internacional de Paraojogadorpodeseruma
'Limeíra,

. oportunidademuítoboa,jáque,
Opasse do jogadorpertence como seuoportunismo, poderá

ao Cruzeiro, de Minas Gerais,. emplacar no futebol paulista
e foi emprestado pelo prazo de . que tem omaior;melhoremais
novemesesporR$ 230 001". De bemorganizadocampeonatodo
luvas ele embolsou R$ 35 mil país.· Segundo informações,

Toto já estä totalmente

recuperado de suacirurgia - ele
treinou durante 0_ano passado
com a equipe do Juventus para
manter a forma física -, e

promete fazermuítosgols, para
aalegríada torcidado seu novo
clube.

.

R$ 450mil.

� assinou contrato para ganhar
outros R$ 3,5 DÚI por mês. Ele

seapresentou nodia3dejaneiro
e já está integrado ao grupo
que pertence a cidade que é
um dos maiores pólos
produtoresdelaranja doBrasil.
Seu passe �tá estipulado em

uma

cirurgia
no joe
lho, re

sultado de uma entrada, mal
dosa, do zagueiroAdemirFon
seca, ex-JEC. Todo disputará

ONTEM

Vetados

JÁ SÃO 14 OS GANHADORES

Segundo José Patrício Mattos,
membro da comissão, já foram
vistoriados 11 estádios (com Q João
Marcatto),.e 5 deles ·acabarl!lIl veta
dos por falta de condições mínimas
de segurança. Ele também informou
que, quase na totalidade, os estádios
não apresentam as demarcações de
acordo com as dimensões estabe
lecidas pela Cobraf.

Boot PfIIIO'. beloqo-.so._re ""'" .

_•• modo ",""".1_ 'Inld.
Av. Mol Deodato ..F_. 260
Fon.: 72-3388

. OS DOIS ,SORTE'IOS DA PROMOÇÃO "3 CAMINHÕES DE PR�MIOS"
'DAS LOJAS E SUPERMERCADOS BREITHAUPT JÁ CONTEMPLARAM
·14 PESSOAS, SENDÖ QUE DUAS DELAS FORAM AGÃACIAD�S COM

1 CAMINHÃO DE PRÊMIOS. SEJA VOCÊ O PRÓXIMO!

ÚLTIMO SORTEIO DIA.11/02/95
os CUPONS DO 1� E 22SORTEIO CONTINUAM VALENDO.
QUANTO MAlS CUPONS, MAIS CHANCES.DE GANHAR: _

GANHADORES DO
2!SORTEIO
22/12/94

l' PR�IIIO ·1 CAMINHÃO DE MERCfIOORIAS
NAIR J. G. FOGUlARl· GUARAMIRIM

2' PRbllO·l FORNO MICROONDAS BRASTEMP
LUCAS M. DOS SANTOS· CANOINHAS

3' PRbllO • 1 FOGÃO CONTINENTAL MIRAGE 4B.
OLANDA D. LEWERENZ ·JGUÁ DO SUL

4' PR�MI�;,!��O������J�1Egg�LSI MOTOR;.
5' PRblIO·l BICICLETA MONARK CITYEM 26

GENHAAD BUBLlTZ· JGUÁ DO SUL
&fPRblIO·l FORNO ELETR. DIPLOMATA FISCHER

VlLMAR BACHMANN • GUARAMIRIM
7' PRblIO. 1 MOTOBOMBA SCHENEIDER BC 51.1fJCV

WEG SA .. JGUÁ.DO SUL
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