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INSS em Santa Catarina; du
rante o verão em estabeleci
mentos do litoral, autuoumais
de 80 empresas sonegadoras.
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ajuda da prefeitura
Câmara de Vereadores'

aprovou projeto de leidoExe
cutivo propondoauxíliodeR$
40mil reais para cada um dos
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lãs do Estado reuniu on- de quatro microrregiões, adoção do n�a1Ie��H"
tem, durante todo O·dia, para transmitir orienta- de auditoria das contas

em Jaraguádo Sul, prefei- ções sobre os novos pro- públicas. P,'
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Encontrofoi ontem em Jtl1"4:guá do Sul

Armadilhas nas calçadas
Além das calçadas

semi-destruídas em

praticamente toda a área
central da cidade, o que
dificulta a caminhada de

pedestres, principalmen
te pessoas idosas, outras
"armadilhas" esperam
pelos transeuntes

. justamente nestes espa-

ços criados para dar

segurança. Árvores
cortadas pela prefeitu
ra, por exemplo, onde

os "tocos" não foram

removidos. Como na

foto abaixo (Nelo
Hotel) onde acidentes

com . pedestres são

diários.

MUDANÇAS

TeE explica procedimen
i!III'"

Juven� dZSpensa
mais dois e joga
sem Valter Testa
o volante Valter Testa, que

se submeterá au�a cirurgia na
clavícula, é o principal desfal
que do Juventus para o jogo de

hoje contra o Figueirense.
Ronaldo (zagueiro) eAlcântara
(centroavante) foramdispensa- ,

dos. Página 12 Todo o lixo, hoje, numa só embalagem

Selecionadas as LIXO

atletas--- que vão
Cidade terá coleta seletiva

para o. voleibol implantada atémêsâejunho
acondicionados e coletados

o projeto Mini-Voleibol já
A partir do mês de junho

selecionou 51 atletas, entre 7 e

.

d�erá ser implantado em

9 arios de idade de um total de Jaraguá do Sul o sistema de

89 meninas inscritas. A partir coleta seletiva de 'lixo, se

de agora começam os treinos, gundo o secretário munici

sempre aos sábados pela ma- pal de Agricultura e Meio

nhã, podendo haver nova se- Ambiente, Ingo Paulo RobI.

letiva. Página 10 Metais, plásticos e vidros são
• I,·:

em embalagens comuns,dei
xando de ser reciclados e,

ainda, causando acidentes

freqüentes. O lixo reciclado
torna-se uma fonte de renda

alternativa.

Página 5

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DOPOVO - 2 OPINIÃO J�raguá do Sul, 22 demarço de 1995

EDITOHIAL

Retalhando o mapa
A continuar esta verdadeira febre'

emancípacionista, o mapa de Santa Catarina
vai continuar desatualizado por muito tem

po ainda. No domingo passado, as popula
ções de outros 20 distritos decidiram, pela
maioria, ter vida própria. Menos mal, fosse

. só isso. Ocorre que a maior parte destas

localidades, a exemplo de dezenas de
outras emancipadas nos últimos dez anos,
não têm as mínimas condições de

,

sobrevivência, pois não arrecadam sequer
para honrar a folha de salários dos vários

cargos eempregospúblicos que são automa
ticamente criados.

I Estes outros 20 novos municípios - so

mos agora 284 - apenas, contribuirão para
engrossar a fila dos pedintes. Por trás disso
tudo, embora alguns parlamentares falem no

sagrado direito da "chama libertária", estão
políticos inescrupulosos, carreiristas,

..

interessàdos tão somente em viabilizar

projetos pessoais. O próprio governador,
colabora diretamente com este inaceitável

processo dedesmembramentos, anunciando

antecipadámente que não vetará o que a

AssembléiaLegislativadecidir, já que agora
cabe aos deputados referendarem (ou não) o
desejo manifesto nestes distritos. E, é claro,
dirão sim, também.
A pior conseqüência está na pulverização

dos recursos do ICMS, principal fonte de
renda dosmunicípios, em flagrante prejuízo
às comunidades que,de fato, alavancam a

economia do Estado. Não há como negar o

direito de emancipação. não fosse todo o

processo manipulado politicamente e com

facilidade pelo fato de o próprio Estado não
ter proporcionado, até hoje, condições dig
nas de desenvolvimento para estas comuni
dades.

Pulverizações aéreas
* WalterFalcone

Em Araquari nas imedia

ções da' fazenda da Weg (BR-
280), pre-

/IpI.tlS
tI.",.'.1II
OS_,
..111M

senciamos

umpeque
no avião

pulveri
zando o

.b an an a l

que mar

geia esta ------

estrada. Detalhe, após passar
mos o pára-brisa do carro fi
CQU completamente embaçado
pela névoa de agrotóxico, a

ponto de termos que ligar o

lavador de pára-brisa; sem fa
lar no cheiro. de agrotóxico
que ficou no ar. Isso. ocorreu
no dia 17/2/95 às 13:30 horas,

Este é um tipo de problema,
porém os agrotóxicos são cau

sadores de muitos outros.
P.S. Mantivemos contato

com Paulo Demo, diretor da
Indústria Duas Rodas e atual

presidente do conselho do

Hospital São José, que ficou
de nos dar uma resposta a res

peito do uso do laboratório de
sua empresa, para que possa
mos rotineiramente identifi
car os agentes causadores dos
diversos malefícios a nossa

saúde, quer seja por agrotö-
. xico, como as diversas intoxi

cações alimentares ocorridas
em nossa cidade.

* Médico
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Reminiscêrtcias

. A. energia elétrica em Jaraguá (1)
Primeiros tempos

Não temosconhecimento sobre
se o "Estabelecimento Jaraguá"
teria gerado energia elétrica,
porque' por mais que procu
rássemos na segunda escritura
lavrada no Río de Janeiro, em 25/

07/1881,entreoengenheiroEmflio
Carlos Jourdan, como devedor e
Suas Altezas Imperíaís Conde e

Condessa d'Eu, como credores
comoferecimento de penhor, ape
nas encontramos bens que não in
duzem a isso, emboramencionas
se a escritura "e finalmente tudo o
mais aliexistente", tais como: uma
máquina a vapor, locomóvel com

pertences, uma moenda de ferro,
transmissões geral e particular de
diversos mecanismos com

pertences, três bombas para
misteres, duas turbinascentrífugas
com pertences, quatro tanques de
ferro batido com encanamento e

torneiras, um alambique
retificador, pípas, tanques de

fermentação, depósito de melaço,
encanamento. geral, cento e vinte

metros, umachaminéde ferro,uma
máquina a vapor horizontal, uma
serra volante, uma dita circular

com pertences, mesa de madeíra,
forja com todo o material, dois

vagonetes de serviço, correias,
macacos, talhas, ferramentas em
geral, uma máquina para farinha
de mandioca e pertences, uma
máquina para farinha de milho,
umamassadormecânicopara tijo
los e telhas, uma prensa e duas

frezas, uma casa de engenho
coberta de telhas de ferro galvani
zado, com trintametrosde frente e
vinte e dois de fundos.

Curioso de se observar que
não foi incluído no penhor lima
embarcação quequatro anosatrás,
quando da visita do Presidente da
Província de Santa Catarina, dr .

Alfredod'BscragnôlíeTaunay, em
09/12/1876, vinha ao berço do
nascente núcleo do Jaraguá, em
companhia do administrador do
Do'1naine D. Francisca, dr.
FredericoBrüstlein e engenheiros
Etíenne Douat e Lago, quando,
em comemoração da honrosa vi

sita, entre outros atos era

inauguradaumaembarcaçäo com
omá.Ximodecaladoquenavegaria
nas águas do Itapocu como nome

de "Dona Christina" , em horne-
.

nagem à esposa do dr. Taunay, e
"O Conservador", que fazia a

cobertura consignava o fato ali

passado - "não tendo então sido

lançada ao mar por falta de tem-

Quando presidente da
AMJS (Associação Médica de
Jaraguá do Sul), alertamos dos
perigos deste tipo de pulveri
zação. Alegaram na época que
seria usado "apenas" óleo mi
neral, que é "inofensivo" à
saúde, o que não é verdade. O

.' cheiro que ficou no ar não era
de óleo mineral.

Quando o interesse finan
ceiro está em jogo, e a fiscali
zação é ineficiente, temos du
pla perfeita para trazer preju
ízos à saúde d,Ps circunstan
tes.

Gaspar está enfrentando
problema de anencefalia - cri

anças que nascem sem cérebro
- devido ao uso de agrotóxicos.

Po". Claro que existiam outras

embarcações que conduziam as

encomendas de máquinas e de
mais equipamentos pelo rio até

alcançar o que se denominava de
Alto Itapocu, trazendo as enco

mendas da Europa e faziam esca

la no Rio de Janeiro e Desterro Ca
Capital da Província), de onde

vinha embarcado em barcos

menores, destinados à Barra Ve
lha e de onde, pela foz seguiam
até o destino final.

Muitos tempos depois, com o

advento de um engenho elétrico

que se converteu numa máquina
rotativa que convertia energia
mecânica em elétrica - o dínamo -

veio. a época do gerador, que
convertia tambémaenergíamecã
nica em eletricidade, produzindo
uma corrente contínua ou

alternada, que servia para as fina

lidades e os ínteresses de seus

moradores, ao redor de 1900.
O Comendador Heinz

Rodolpho Kohlback lembra dos

tempos emque iniciou emJaraguá
do Sul as suas atividades, os

serviços que prestava ao

empresário Walter Marquardt,
estabelecido em Garibaldi, na

entrada para o Jaraguazinho, para
quem prestava inúmeros serviços
nos serviços de consertos do seu

gerador.
Aliás, o próprio mestre Emílio

da Silva lembra em seu histórico

segundo livro de Jaraguá do Sul,
como que a lembrar Friedricb
Wilhelm Sonnenhohl e sua

participação no desenvolvimento
de Jaraguá, que o estabelecimento
deWalterC.Marquardt era ilumi
nado com energia gerada por um
conjunto de baterias, que acumu

lava energia com capacidade de

110volts, acionado à energia
hidráulica. Voltaremos.
Fritz vonJ� • 03195
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REAÇÃO

Vereador diz que deputqdo
éumapessoadesequilibrada

Retranca
(C.M.)

Chiquinho presidente
Depois da eleição do novo diretório, em 12 de março passado, o
PMDB de Guaramirim reuniu-se novamente na sexta-feira, 17,
para definir a presidência e os outros cargos da diretoria
executiva. Vereador Francisco Luiz de Souza, o Chiquinho,

assumiu o comando do partido.
Confraternização foi na Pizzaria Cerejão. Coincidência ou não,
o ex-prefeito Antonio Carlos Zimmermann só se reuniu ao grupo
depois que o deputado Ivo Konell já tinha deixado o recinto a

bordo de seu impecável Vectra branco.

Épúblico
Alguns vereadores da Câmara
de Jaraguâ do Sul precisam
entender que os pronun
ciamentosfeitos da tribuna são
públicos. Como acontece na

Assembléia, naCâmaraFederal
e no Senado. Ou seja, falou tá

falado. Tem que assumir. Já se

foio tempo de sefalarsópradar
satisfação a este ou aquele
eleitor.

.

Empauta
A se manter o quadro, teremos
pelo menos 10 candidatos a,

prefeito de Jaraguâ do Sul no

anoquevem. Claro estâque, até
agora; todo mundo dá as cartas
ejogade mão, com afinalidade
'única e exclusiva de tirar

proveito. Mesmo asssim, eis os
nomes que estão na praça:
MoacirBertoldi (PPR),Alfredo
Guenther (PTB), Ivo Konell

(PMDB), Ademar Duwe

(PMDB), Vicente Caropreso
(PSDB) e Gilberto Menell

(PPR).
Pra conferir 1

"Prestação de contas" é o nome
de publicação que a prefeitura
de Jaraguâ do Sul mandou

'confeccionar, com tiragem de
15 mil exemplares que já estão
sendo distributdos. Nela a

prefeitura reafirma compro
misso de campanha do prefeito
Durval vaset. em construir no
minimo mil habitações
populares até o final de seu

governo.

Pra conferir 2
Até agora. segundo a mesma

Quer saber publicação, o quadro é o se-
Prefeito Durval Vasel mostrou guinte: 50 casas concluidas, 25
curiosidadeemsaberque "bom-

,
em construção, oito em fase de

ba" o ex-prefeito Victor Bauer dacumentação junto a Cohab e

(PPR) tempra soltar em agosto sete na prefeitura. Total, 90

(notapublicadaaqui,nasemana casas. Nas trêsmodalidades de
passada). ComooPPRfazparte projetos habitacionais criadas
da coligaçtIo poUtica que ele- pelaprefeitura; osnúmerossão:
geu - e sustenta - Yasel, mais 700 famüias inscritas para ca

fácilseriaindagaraopresidente sas populares, 300 para
do PPR, Nelson Henn. Ou ao apartamentos e outras 70 no

próprio Bauer. moradia econômica.

Irado 1
Deputado Ivo Konell (PMDB)
foi ao gabinete do prefeito em

exercício, Alfredo Guenther,
querendo explicações a respe ito
de matéria divulgada pela
imprensa local sobre sentença
do Tribunalde Contas do Esta
do que o condena a devolver
mais de R$ 400 mil. Por

irregularidadesadministrativas
em1992.

Irado2
O comportamento destram
belhado do deputado não é no
vidade. Guenther'fezo que tinha
que serfeito e.a imprensa tam
bém: satisfações à comunidade
que é quem põe dinheiro na

prefeitura para as obraspúbli
cas. O deputado, que se acha

injustiçado, deve recorrer da

sentença. Aliás, já o fez e a

condenação foi mantida.

Neves: um desequilibrado Garcia: defendendo Konell

J araguá do Sul - O
vereador José Carlos Neves

(PPR), qualificou o deputado
Ivo Konell (pMDB), como um
"desequilibrado", durante

pronunciamento naCâmarana
reunião

�:n�:� KDlJtlJ/ IDi
feira,
20. Ne-

Neves.que presenciouofato,
qualífícouaspalavrasdeKonell
ao prefeito emexerci-cio como

"acusações baixas e

estarrecedoras, dignas de um

desequilibrado". Disse, ainda,
Neves que lamentavaconstatar

que certas pessoas, quando no

poder, tomem atitudes como

esta, acrescentando que a deci
são do TeE é um fato consu

mado e que se o deputado Ivo
Konell se acha,injustiçado tem
o recurso ajustiça comum para
elaborar sua defesa. Em defesa
de Konell o vereador Pedro
Garcia (PMDB) disse que Ne
ves deveria ocupar a tribuna da
Câmara para tratar de assun

tos de maior importânciacorno
saúde, educação e habitação
"e fflto para tomar as dores de
outros na área política".

Hospitais
NamesmasessãodaCâmara

foi aprovado em regíme de

urgência projeto de lei do Exe
cutivo propondo auxilio aos

hospitais São José e Jaraguá,

da ordem de R$ 40 mil cada
um. Os recursos, segundo o

projeto, destinam-se a cobrir o
custeio de despesas com

serviços de saúde prestados
pelos dois estabelecímentos.jä
que ambos passam por sérias
dificuldades financei -ras.
Em relação a matéria

publicada pelo jornal "A Notí
cia", sobre a não exigência do
pagamento de matrícula junto
ao INSS por parte da pre
feitura para a concessão do al

varäerespectívo "habite-se", o
vereadorLioTironi (PTB), dis
se que houve um equívoco. Se
gundoTironi, suaproposta, fei
ta 110 ano passado, determinà .

que aprefeituranãoexíja à.qui
tação "e não para que se deixe
depagar ó INSS" . Dissequepor
informações de um funcíonärio
do INSS, soube que construções
de até 70m2 eram isentas do pa
gamento, quando feitas em

mutirão, mas que hoje, por falta
.

de fiscalização, também estão
Sl:ljeitas ao pagamento.

Mercosul
Secretário do Mercosul,
Henrique Weber, deve vir a

JaraguádoStünaprimeiraquin
zena de maio. Vai falar aos

empresários daqui sobre o pa
pel que sua pasta, criada pelo
governadorPauloAfonso Vieira,
temnosmercadosunijicadosdos
paises daAmérica Latina. Con
.vite feito (e aceito) pe lo
presidente do PSDB, Vicente
Caropreso, comdata a sercom
binada com a Acijs..

(Db/Q/

SOlis/Otitls
dtl Gl/tllJllltI/

ves re

feria-se
a atitu
de do

deputado que, na sexta-feira,
17, irrompeu-no gabinete do

prefeito em exercício,'Alfredo
Guenther, exigindo satisfações
sobre matéria relacionada a

.

sentençaexarada pelo'Iríbunal
de Contas condenando o

parlamentaradevolvermais de
R$ 400 mil aos cofres da

prefeitura, por conta de

irregularidades cometidas
durante o exercício de 1992,
.ültímo ano de Konell como

prefeito de laraguá.
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Tribunal explica os novos Escola Técnica terá prédio

âin .

.

.

próprio dentro de um ano

proce imentos com contas JaraguádoSul-Aunidadede governo federal na escola, o

Jaraguá do Sul daEscolaTécnica ministro disse que vai liberar
Federal de Santa Catarina, terá recursos destinados à compra de
sua sede própria construída até o .equípamentos que serão instala
final do primeiro semestre do ano dos nos laboratórios. Isso porque,
quevem.Apromessaédoministro a partir do próximo semestre, os

da Educação, Paulo Renato de alunos que cursam a escola desde
Souza e foi feita durante audiên- o ano passado, começarão a

cia concedida na semana passada receber aulas práticas. A escola
ao presidente da Associação funciona,desde a sua instalação,
Comercial e Industrial Décio da emdependênciasdoantigoCentro
Silva e aos deputados Ivo KoneU Interescolar de Primeiro Grau

(PMDB) eGeraldoWeminghaus (CIP), em regime deparceria. Por
(PFL). convênio, a prefeitura paga os

Comoparticipação imediatado professores.

ESCLARECENDO

J araguädoSul - Desdeo
dia 9 último, o Tríbunal de

Contas do Estado vem

promovendo uma série de

palestras, num total de nove,

paraestudosedebatesqueobje
tivam ( ,

�:= Sistsmo
nistra

çõespü-
blicas

yoiogi/izo/
HS(o/izll/ÓD
dD ,(,

munici

pais pa
raaado-

ção do novo sistema de fiscali
zação das contas públicas, em

.

fase de implantação no órgão.
O primeiro destes en-contros

aconteceu ria cidade de

Criciúma, reunindopre-feitos,
vereadores, presidentes de

câmaras, de associações de

municípios, além de dirigentes
e técnicos de autarquias, fun
dações, fundos e empresas de
39 municípios integrantes das

associações de municípios do
Extremo Sul, Região Carbo
nífera e Região de Laguna.

Agilizando
Outros encontros já

ocorreram em Blumenau, Rio
do Sul, Fraiburgo, Joaçaba,
XanxerêeChapecö. Ontem foi
a' vez do Tribunal reunir
representantes da Amvali,
Amunesc, Ampla e Amure no

auditório do' Sindicato. dos
Vestuaristas de JaraguãdoSul.
OTribunal pretende, com isso,
orientar os dirigentes munici

pai� sobre os novos proce
dimentos de prestação de con
tas,junto aoórgão, quedeverão
serobservados pelos gestores e
responsáveis por recursos pú
blicos enrâmbitomunicipal, de
acordo com aResolução n° TC
- 16/94, de dezembro do ano

passado.
Mudanças

Odispositivoestabeleceuum
novo sistema de comprovação
e demonstração contábeis, por
meioinformatizadoedocumen

tal, que deverá ser adotado por
todos os órgãos da admi

nístração pública do Estado e

dos municípios, sujeitos à fis-

calização do Tribunal de Con
tas. A neva Resolução e o Sis
tema de Auditoria de Contas
Públicas dão suporte ao pro
jeto de informatização global
do controle das contas públi
cas em Santa Catarina, desen
volvido em parceria com o

Centro de Informática e

Automação doEstadoeinédito
no país.

Rapidez
Segundo o presidente do

TCE, SalomãoRibas Júnior; o
órgão vai dar um salto qualita
tivo na fiscalização contábil,
financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial das
administraçõesdíretaeíndíreta
do Estado emunicípios, coma
implantaçãodanovasistemáti
ca. "O sistema vai acelerar os

procedimentos deauditoria,di
minuindo o tempo entre a

prática do ato administrativo e

a sua fiscalização pelo TCE,
além de permitir ao ordenador
das despesas maior segurança
na execução orçamentária e

financeira", observa Ribas.

Onten" durante o dia, debates em JarQguá do Sul

PROMETIDO

CURSO GRÁTIS
DE

* CORTE PARA COSTURA (ROUPAS EM GERAL)
* MALHAS E MOLETONS
*COTTON

,

* ROUPAS INTIMAS

O CURSO É GRÁTIS E NÃO É
COBRADO TAXA DE MATRíCULA

AULAS MANHÃ, TARDE OU NOm
APROVEITE ECONVIDE TAMBÉM SUAS AMIGAS

LANCHONETE E PIZZARIA

LANCHES
'PIZZAS

PETISCOS
E SERV-CAR

FONE: (0473) 73-0734
Rua 28 de Agosto, 2500 (Pertinho da Estação) Guaramirim - SC

.. ,.
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AGINDO GÁS

multa Petrobrás traz gasoduto à

•
Guaramirim em dois anos

no litorcl F10rian6p01k - Com investi- Segundo o secretärío estadual
mentos orçados em US$' 400 deDesenvolvimento Econômico,
milhões, a Petrobrás já deu a ga- Científico e Tecnológico, Neri

,
"

rantia para a construção do dos Santos, as empresas deverão

volvida em todo o litoral gasodutoque traráo gásnatural pagarcercadeR$4,20pormetro
do campo de Tubarão até Santa cúbico, quase ametade do que as

Catarina, onde abastecerá in- cerâmicasdesembolsamhojepelo
dústrias localizadas entre GásLiquefeitodePetróleo(GLP).
Guaramirim e Criciúma. Porém, Aobra, que inclui aconstrução de
este gás já tem destino certo: vai um gasoduto submarino até São
abastecer o setor cerâmico do Es- Francisco do Sul, deveräser con
tado porque o campo de Tubarão cluída num prazo de dois anos a

tem capacidade de produção diá- partirdaassinaturadocontráto.A
ria de 800 metros cúbicos, bem expectativa, segundo Neri dos

inferior à demanda catarinense, Santos, é de que o gás natural
de 1,3 milhão demetros cúbicos! esteja chegando a SantaCatarina
dia. atémeados de 96.

INSS fiscaliza
os sonegadores
F lorian6polis - A su

períntendêncía estadual do
Instituto Nacional do Segu- ,I
ro Socialjãconcluíu.a "Ope- I

ração Especial de Verão".
desenvolvida entre os meses

dejaneiro
e feverei

ro, que
resultou
na autua

ção de 86
estabele- IIJJIIIlfÍl
cimentos
do gênero turístico e aplica
ção dI' multas no valor total
deR$ 73.714,00. Nestes es
tabelecimentos, entre os 611
visitados, 1.594 empregados
trabalhavam sem registro em
carteira. Segundo o superin
tendente do INSS, Floriano
Martins, as empresas não

apenas sonegam as contri
buições previdenciárias
como deixam os trabalhado
res sem cobertura do seguro
social.
Joinville, com 35,14% dos

empregados sem carteira as

sinada, em 73 empresas

investigadas, apresentou o

maior Indice de sonegação,
vindo depois Blumenau com
23,80% de sonegação em

154 estabelecimentos fisca
lizados. Mesmo com um uní
verso bem superior de em

presas verificadas - 384 -

Florianópolis aparece em

terceiro plano com 23,67%
das infrações. A "Operação
Especial de Verão", desen-

e

catarinense, autuou na mai
oria bares, restaurantes, ho
,téis e supermercados.

Para aumentar a receita
do INSS, destinada ao paga
mento dos 524 mil aposen
tados catarinenses, a ação
de combate à sonegação deve
continuar. No ano passado,
como recolhimento normal
em bancos, entraram para
os cofres da Previdência
US$ 996,497 milhões. No
mesmo período, como resul
tado do trabalho de fiscali

zação em empresas, o INSS

resgatou outros US$
183,891 milhões que havi
am sido sonegados. Foram
fiscalizados diretamente 4.683

empresas e visitadas outras

,6.220, totaiizandoumuniverso
de 10.903 estabelecimentos e

362mil segurados. Através da
Procuradoria estadual do

INSS,3.122ações deexecu

ção fiscal foram remetidas
à Justiça Federal, totalizando
outros US$ 85.820 milhões

sonegados.

LIXO

Coleta seletiva deve começaremjunho
Jaraguá do Sul - .Á coleta tos na cidade, com quatro

seletiva do lixo reciclável - me-
'

conteiners cada um. A seleção
tal, vidro, plástico e papel - co- dosmateriais deverá serfeitanas
nteçará em junho, durante a Se- resídêncías, O lixo reciclável será,
mana doMeio Ambiente. A pre- armazenado em galpão pré-mol
visão é do secretário municipal dado antes de sua comer

deAgriculturaeMeioAmbiente, cialização junto às indústrias de
lngo Robl, que está apenas espe- recíclagem.
rando a avaliação final doprefei- Consciência
toDurvál Vasel paracolocar em Para Luiz Fernando Lemos a

prática o projeto, realizado pelo reciclagem não significa apenas ,

engenheiro sanitarista Luiz umaaçãodelimpezaurbanapara
Fernando Lemos. O projeto está minimizar os problemas degera
orçado emR$ 42míl e será total- ção, coleta edestino'fmal do lixo,
mente bancado pela prefeitura mas também um importante ins
IIlUnicipal.

'

trumento de mobilização e

A coleta será feita através de conscientização na questão
postos de entrega voluntária. Se- ambiental, além de gerar empre
guooo informações deIngoRobl, gos e dinamizaromercado local.
a prefeitura ínstaíarä cinco �s- 'A coleta seletiva do lixo

reciclável já acontece nas,esco
las da redemunicipal de ensino,
através do programa "Jaraguá
Recicla". No mês de fevereiro a

prefeitura recolheu 12.334 qui
los dematerial, vendido para in
dústrias de_reçícíagem. O retor

no financeiro, de apenas RS
403,84, voltam para as escolas.

Alémdo baixo custo domaterial

o quilo do vidro é comercializado
porR$0,012;metalR$0,04;plás
tico R$ 0,08 e papel R$ 0,04 - o

secretárioIngoRobl aponta ainda
a cobrança de 17% de ICMS c0-

brado apenas em Santa Catarina
na comercialização do lixo
reciclável- como uma das causas

de baixo retomo fmanceiró ge
rado com a venda do material.

ENSINO

Parceria garante formação
de alunos no primeiro grau

Jaraguá do Sul - O projeto
.

Educação Básica de Adultos, em
seu terceiro ano de funcionamen

to, já trouxe de volta às salas de
aula cerca de duas mil pessoas.
Segundo'a coordenadora Ilair

DagmarTomazelli, oprojetopre
tende oportunizar aos adultos a

chance de, ao menos, concluírem
o primeiro grau. Atualmente,
1.300 alunos freqüentam o curso,

distribuídOs em nove pólos de

ensino, com aulas diurnas e no

turnas, em escolas da redemuni

cipal de ensino e em espaços cri
ados em algumas empresas
engajadas no projeto. O EBA,
que iniciou com 700 alunos, já
formou 448 e funciona em sis

tema de parceria entre a prefei
tura e a iniciativa privada e está
atingindo, até agora, as metas

estabelecidas quandö de sua

àiaçio.

f�:�:�:�:�:i:l:�:j:l:m::::::""""
::

""i::::�:��:;'::::::::'",
Especializado em Alisamentos e 5.0.5., Cortes,

" Tinturas, Reflexos, Permanentes, Penteados,
Suporte, Ondulação, Acetlnagem.

Atendemos Noivas com hora marcada,
Completo Ser/iço de Manicure e Pedicure

Rua Josef Fontana Esquina com João Marcatto nS! 13

• (0473) 72·2602 - Jaraguá do Sul- sc
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MILHO

Maldaner pede explicações
sobre

.

o produto importado
Brasília - o senador

Casildo Maldaner (PMOB) enca
minhou

sidiados. A safra de milho 94/
95, está estimada (pelo gover
no) em torno de 36,6 milhões
de toneladas.
Incluindo um estoque de

aproximadamente4,6milhões
de toneladas e uma previsão
de consumo, para 1995, de

35,3 milhões de toneladas. Sheilil Cristina Boehme
. "Considerando-se umaimpor-
tação de 600 mil toneladas, EXPERIÊNCIAteríamos um estoque de mais
de 6,5 milhões de toneladas, 'Rot' tor d

·

g msuficiente para dois meses e
. anana re v�, na e vIa e

meio quando a garantia de . .

.

abastecimento,pormêsemeio, fi l d t
� .'

teriéconsideradasuficiente",afir- e a a o es ugio no ex enor
mou Maldauer.

país, principalmente os de
Santa Catarina, já que nestes

dois países exportadores há

,uma política de incentivo à

produção e comercialização, o
que não ocorre no Brasil.

No documento, Maldaner diz
queaimportação deprodutosagrí
colas, "muitos deles fartamente
subsidiados em suaorigem", pro
vocamproblemas deordem social
e econômica, pois o produtorbra
sileiro, além de penalizado por
um sistema tributário injusto e

poruma instabilidade crônicanas

políticasdepreços ecréditos,pode
sertambém prejudicadopelacon
corrênciadesleal deprodutos sub-

ofício ao

ministério
daAgricul
tura, José
Eduardo Iii '11IItil
Vieira, ,• ....11.
que s t i o - """"Itol'l
narido o

governo sobre o volume, tarifas e

valores referentes ao milho im

portado da Argentina e do

Paraguai, no ano passado e nestes
primeiros meses de 95'. Segundo
o senador, isso está prejudi
cando os produtores do Sul do

AuII� RaJ. 520 • SIIa 02
PrÓk. SUPMm«Qdo BfeJlhaupt
71...... .JIrllgU6 do SUl • sc

RotaryClubFlorianópolis-Estrei
to, de 13 do corrente, clube a que
estäfílíadooseuprogenítor.Sheíla
fez um relato da fascinante
vivência no continente europeu, o

tempo que passou na Alte
Landesschule von Korbach, as

visitas e palestras que fez, já com

o conhecimento da línguaalemãa
visita à cidade romântica da
Oktoberfest e Schutzenverein, a

feijoada que elamesma preparou
para seus pais hospedeiros (que
muito apreciaram!) e foi com uma

ponta de saudade antecipada que
elaembarcou de voltano aeropor
to de Frankfurt. Ela que não fala

va alemão, demonstrou na sua

fala que domina bem o idiomade
Goethe, respondendo em alemão,
sob os aplausos dos rotarianos
do clube, visitantes de outros e

autoridades, as perguntas fOf

mnladas pelo nosso diretor, tam
bém na língua germânica. A foto

mostra a Sheila com seu unifor
me de intercambista, falando aos

rotariaIios do RC do Estreito, na_

objetivadoCORREIODOPOVO.
(E.V.S.)

Florianópolis - A intercam
bista SHEILA CRISTINA

BOEHME, filha de Viliam Oto

(Bemardete) Boehme, do R. C.
Trindade, após cumprir um ano

como hóspede do Rotary Club
Korbach-Arolsen, do 0-1820,
Alemanha, acaba de retomar ao

convívio de seus pais e colegas
de escola, felicíssima por ter tido
a rara oportunidade de ter

cumprido a sua missão como

uma das integrantes. que,
anualmente visitam países dos
diferentes continentes, para ci
mentar a compreensão entre os

povos.
Recorda-sequeamorenaSheila

viajou no dia 29-01-1994 para a

Alemanha, o que foi motivo de
notícia por este jornal, de que
tomou conhecimento o clube hos

pedeiro.
No curso do ano viajou aten

dendo programas pela escola e

de intercâmbio pll!a jovens do

Rotary.: conhecendo a França,
Suíça, Austria, Holanda, Itália
(25 dias) e toda a Alemanha, les
te-oeste e sul. Na reunião do

INTERESSE

Alunos conhecem estrutura do "Correio"
Cresce a cada dia o interesse

dos jovens para conhecer anova
fase doCORREIODO POVO, no
transcurso do seu 75° ano de exis
tência.

Desta feita as 8as séries do
"Colégio Estadual Holando
MarcelinoGonçalves;',manifes
taram desejo de conhecer o vetus
!O órgão da imprensa interiorana
de Santa Catarina, visitando os

antigos equipamentos do tempo
da linotipo e impressora plana,
italianas e as novas instalações
eletrônicas e a impressora em co-

'

res, recebendo detalhados infor
mes de como hoje se confec-
ciona um jornal em poucas Alunos têm noções de como fazer umjornalhoras.

A foto tomada na ocasião,'
mostra um grupo de estudantes,
acompanhados da prof'. Marfse.
LeitzkeOrtmann, quando o jor
nalista Marcial Murara dava ex
plicações do seu setor.

Os estudantes também visita
ram o estúdio do jovem DarIon
Decleverson Anacletto, produtor
a nível nacional de seus dese
nhos da "Patota do Jaiminho",
recebendo cada aluno um exem-

pIar de sua última produção inte
lectual.

De parabenizar à sra. Prof.
Marise que procura incutir no

jovem o gosto pela leitura

.(E.V.S.) -

Rekanto&'
*. * * * * * * * * *

� Fone(0473) 72-1277
Rua Padre Pedro Franken, 99
Jaraguá do Sul - SC

UM AMOR DE LOJAS * * * *_ * * * * * *

REKANTO Fo.ne (0473) 72-2284
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 801
Jaraguá do Sul - SC

,r o.l,_.' J'

./

.,. • ;"
". ....;.. ...
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VARIG
Fone (0473) 71-0091
Fax(0473)72-3363

Fone (0473) 71-0091
Fax (0473) 72-3363

VENDE-SE VENDE-SE
Filhote de Poodle branco com 45 Bateria Pinguim. Tratar fone 72-
dias (desverminados. Valor R$ 3971. Valor R$ 450,00
100,00. Tratar 71-9714 ou 71-
4309 com Lilian VENDE-SE

Passat Pointer/86 - gasolina -

VENDE-SE motor 2000 - som com CD com

Del Rey/90 1.8 em ótimo estado. pleto. Valor R$ 6.000,00. Tratar
ValorR$ 8.000,00. Contato fone 72-1399,
72-1710

,

VENDE-SE

VENDE-SE
Terrenode 37Om2- ruaDomingos
Sanson - próx. rod. nova. Telefo
ne 79-1239 ou 72-3443 com

VENDE·SE
Sítio em Corupá medindo 66

morgos. Com 15 cabeças degado.
R$18.000,00 (negociável- aceita
troca). Rua Berta Weege, 741 -

Barra

Alexandre

VENDE-SE
Moto CB/400 ou troco por outra
de menor valor. Preço R$
3.000,00. TratamoSupermercado
Breithaupt - Barra do Rio Cerro
com Adriane

li

i'RIO-SUL

Dois balcões refrigerados comvitrineeumbalcão
, para caixa (modernos). Vende-se ou troca por
carro. Tratar 71-1721.e 71-0091' com Haroldo

VENDE-SE OU TROCA-SE
Sobrado de 257m2, suíte com

closet,maís 1 suíte, 1 quarto, sala
íntima, sala de TV, estar, jantar,
cozinha, dependência de

empregada, garagempara2carros.
Terreno com 5.700m2. Com 31a

gos de peixe - RioMolha - Valor
R$ 85.000,00. Falar com Flávio
no 71-1969

VENDE-SE

VENDE-SE
Escort Guia 88, marrom met.

Valor R$, 8.500,00
Tratar fone 71-9822

Auto Novo Vefculos

VENDE-SE VENDE-SE
VENDE-SE

Monza SLE/88 _ branco. R$ Uno 5/88 verde metálico com
Pampa Okm, cinza, gasolina.

8.800,00. Telefone 71-0410 segurototal. ValorR$4.ooo,00+
. Tratar fone 71-9822

financiamento. Tratar 72-1399

Capa para estofado de Kadett. VENDE-SE Pampa branca, Okm, 1.8, gasolí-:
Valor R$ 120,00. Fone 72-2409 Moto Turuna/80-motornovona na. Tratar fone 71-9822
(noite) cl Marcelo garantia.ValorR$1.ooo,oo.Fone

72-1399 \_ VENDE-SE
Gol CL 94 estado de novo, equi
pado. Cinza met. Valor R$
13.500,00. Tratar fone 71-9822

VENDE-SE
VENDE·SE Santana CD/85, azul met. 4
Belina GLS 88 com direção portas. Completo. Valor R$
hidráulica. Fone 72-3050 7.200,00. Tratar fone 71-9822

R$
.

','

PASSAT 79.· GAS BRANCO 2.800,00
PASSAT LS 83 ALC BRANCO 4.200,00
CHEVETTE SL 86 ALC VERMELHO 5.500,00
DEL REY GL 88 ALC AZUL' 7.200,00
CHEVY

.

87 ALC BRANCA ,6.500;00
KOMBI 83 GAS BEGE 4.800,00
FUSCA 1300 67 GAS VERMELHO 1.800,00
UNO CS 88 ALC AZUL 7.000,00
ESCORT XR3 84 ALC PRETO 6.300,00
FUSCA 75 GAS BEGE 2.500,00
XLX 250 88 VERMELHA 3.600,00
XLX 125 84 VERMELHA 2.000,00
DT180 83 PRETA 1.800,00
CB 400 II 83 PRETA 3.000,00
OPALA DIPLOM. 89 ALC AZUL 9;500,00
OPALA COMOD. 88 ALC PRATA 7.800,00

Vende-se toda linha de carrosOk àpronta entrega com
os melhores preços do mercado. Consulte-nos, Rua

. Joinville, n° 2050. Fones (0473) 71-1574 ou 97,-9753

VENDE-SE

OLHE BEM!
* Terreno com 450m2, na
rua Thomais 'Francisco de

Góes (Nova Brasília) só

R$15_000,OO (a combinar)
.

* Casa de madeira com

150m2,
1.310m2

terreno com

na rua Berta

Weege. Aceita-se permuta
por apartamento pequeno
no centro.
* Casa sem acabamento

com 111m2, terreno com

392m2 em Nereu Ramos

(próximo ao colégio). Preço
R$ 25.000,00 (a combinar)

. 08S.: Temos vários imó

veis para locação

Fon. (0473) 71-2117
Rua João Picolli, 104
.

Jaraguá do Sul - SC
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Estado de SantaCatarina
PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul

EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 11195

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO

SUL, leva ao conhecimento dos interessados que, em confor

midade com o que preceitua a Lei n° 8.666 de 21 de junho de

1993, com as alterações da Lei n° 8.883 de 08 de junho de

1994, encontra-se aberta licitação namodalidade deTOMA
DA DE PREÇOS, tipoMENOR PREÇO, para contratação
de SERVIÇOS DE CAMINHÕES, para um total de 1.000

(mil) horas de serviço cada, conforme consta nesteEdital. Os
envelopes n° 01 "DOCUMENTAÇÃO" e n° 02 "PROPOS

TA", deverão ser entregues no edifício-sede desta Prefeitura

Municipal, sito àAv.Marechal Deododo raFonseca, 247, na
Divisão deProtocolo, até às 11:00horas do dia 06 de abril de

1995, serão abertos no mesmo dia às 14:00_horas.
A íntegra e demais informações serão fornecidas aos

interessados, na Secretaria de Obras e Viação, no horário de
09:00 às 15:00 horas, no endereço supracitado e pelo telefone
n° (0473) 71-0988.

Jaraguá do Sul, 20 de março de 1995

ALFREDO GUENTIIER

PrefeitoMunicipal em Exercício
p

BAIRRO
SÃOJUDAS
Casa

Casa em alve

naria, nlrua

Exp. Antônio
Carlos Ferreira

Próximo a

SCARterreno
com 1.152m2

SÃOJUDAS
Casa em

aIvenaría cl
7000m2.

FIGUEIRA -

Lotesd350m2,
pröx, Colégio
Holando Gon

çalves,

ZI - Casamis
ta-RuaAdão

Noroschny

em

alvenaria

próximaaoRei
dos Botões.

próximo ao'

Fórum - Apto. 3
quartos.

Q9�(;;]7� IMÓVEIS
COMPRA· VENDE· ALUGA· ADMINISTRA" INCORPORA

CASAS
• Sobrado c/ 300m" (Rua 446 • Próx. VIelrense) • R$ 95.000.00 • "Em fase de conclusão"
• Sobrado c/300m> (6 qtos, 4 vagas garagem· Pröx. Ferro Velho Marechal) • R$ 120.000,00 "aceHa Imóvel menor valor /carro".
• Sobrado c/430m> (GuaramirIm • c/ píscna- Alto padrão)· R$ 140.000,00 "AceHa parcelar/carros/outros Imóveis, etc"
• Sobrado c/160m> (4 quartos) morro do Boa Vista. 1000mts após o Inicio da subida R$ 25.000,00. "Trocaporcasa emBarra
doSul"
• Casa alv. c/85m> (Rua Maria Bertoldl· Próx. Monfort) • R$ 28.000,00 "Aceita carro"
• Casa alvo c/ 128m" (Rua Beira Rio, s/n°· Próx. ao trevo de Schroeder) R$ 35.000,00· "Troca p/Imóvel em Jaraguá
• Casa alvo c/140m> (Rua 205· Ao lado do Juventus) • R$ 25.000,00
• Casa alvo c/ 170m> (Rua AntOnio C. FeITelra· Próx. POP Publicidades)· R$ 65.000,00· "Troca por apartamento'
• Casa alvo c/200m" (Rua Vnorlno Strlngarl· Próx. Weg I· com piscina) • R$ 70.000,00 • "Troca por apartamento'
• Casa alvo c/ 140m" (Rua417· Vila LenzI· Próx. Colégio glardlnl Lenzl) • R$ 35.000,00· 'Aceita carrolterreno'
• Casa alv. c/ 140m> (Rua 463, lateral rua Acre· Próx. Bavárla) • R$ 35.000,00 + flnanc. CEF 'Acena carro'

APARTAMENTOS
• Ed. Argus (cobertura Duplex em alllssimo padrão· Toda mobiliada + blbiloteclllbarzinholbarzinhollarelra, etc) • R$ 160.000,00
• Ed.·Schiochet c/156m" (1 suHe + 2 qtos + dep.) • R$ 43.000,00 + Financiamento CEF
• Ed. Jaraguá c/121m> (2 qtos + Dep.)- R$ 32.000,00· 'AceHa Imóvel de maior valor" .

• Prédio em construção na rua da CEF • Aptos c/ 2 e 3 qtos + 1 ou 2 garagens. Entrada + Flnanc. direto. Entrega junho/96
• Prédio em construção (prójeto p/4 aptos c/175m" cada) • R$ 25.000,00 'hiclulterreno c/495m> + obra + projetos'

TERRENOS
• Terreno c/ 460m> (Rua AntOnio Carlos Ferreira· Próx. Glrassollmóvels) • R$ 48.000,00
• Terreno c/601m> (Condomlnlo Azaléias· ÚHlmo da rua)· R$ 28.000,00 'Entrada + parcelas'
• Terreno c/ 630m> (Schroeder· Ao lado da MarIsol) R$ 7.000,00 'Entrada + parcelas'
• Terreno c/ 2.500m" (schroeder- Ruá Valentin Zoz)· R$ 9.500,00 'Entrada + parcelas'
• Terreno c/7.071m" (Próx. Malwee) • R$ 60.000,00 ou parte desmembrada c/4.5oom" p/ R$ 30.000,00
• Terreno c/659m> (Rua João Januárlo Ayroso· Próx.Móvels Pradl) R$ 21.500,00 'Negociáveis'
• Terreno c/ 625m> (Res. Dlvln6polls· RuaC· Lote 088b)· R$ 8.700,00 'Entrada + Parcelas'
• Terreno c/371m> (Rua Paulo Kraemer· Lot. Menegolll) R$ 8.700,00 pr6x. Igreja São Judas
• Terreno Residêncial Henrique Behllng (próx. SalãoAmizade) 'Confera e faça a sua proposta'
• Terrenos Loteamento Plazera I (Ilha da Figueira) Entrada de R$ 1.500,00 + saldo parcelado.

SALAS COMERCIAIS
• Ed. Rorença c/ 113m> (1° andar) R$ 45.000,00
• Edlflcio Mlner 17m> (TélTeo)· R$ 20.000,00
• Central da Moda c/25m"· R$ 6.000,00 ou 4 x R$ 1.750,00 fixas (somente ponto)
• Shopping Jaraguá c/ 21m" • R$ 17.000,00 + saldo financiado em 36 meses
• Casa comercial c/230m" • R$ 35.000,00 (Lot. Dalmar· Após Dalforte Malhas 'Pr6priQ p/lojas')

GALPOESlCHÁCARAS
• Galpão c/ 8oom> + casa alv. c/233m"+ terreno plano com c/26.549m" (Santa tuzla- Centro). Preço:R$140.ooo,oo 'Negociáveis'
• Chácara c/ tso.ooons (Estrada Garibaldl· 15km <I? centro- Nascentes + Casa antiga)· R$ 80.000,00 'Negociáveis'

!r71-7931
Rua Antônio C. Ferreira. 197

CRECI6799

Eldorado - Rua

Florianópolis, apto com

1 suíte, 2 quartos.

alvenaria, cl 3
quartos. - ao lado da Weg

II.

.6 •..
.

: �: ; � .

Apto. cl 1 suíte,
2quartosedep.:
emprego

TERRENO -

CI 1.395m2 -

Rua 29 de

Outubro, próx.
JAVEL

FIGUEIRA -

Lote esquina, cl
frente de 29,5
melrospl rua José
Teodoro Ribeiro

Loteamento São

Joséppe - Lotes
c/4.500,OOm2

Terreno edifi
cado cl galpão
pré-moldado -

300,OOm2

Moníque - 3 quartos e demais

dependências cl 2

AMIZADE!
L O T
BERLING -

CENTRO - Rua Venâncio
da Silva Porto - Salas

comerciais - Semi-acabadas
- Preço: 50% entrada e saldo

em até 7 meses.

VILA NOVA - Lotes cl
ótima localização, próx.

ao Breithaupt,
cl + ou - 620m2

RUA BERNAR·
DO DORN·
BUSCH· Terrena
cl 542m2, casa em

II.)venaria. Preço:
50% entrada saJ"
do em até 10 me-
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AEscoladeMúsicaArteMaiorapresentanodia6deabri� G & I f
�

"OMundoMágicodoCinema".Umespetáculodemú-. ente. n ormaço·essica ao som da orquestra de órgãos e teclados, sob a
.

regência do maestro Luiz Paulo Trioni, de São Paulo.
Mais novidades sobre o.evento em breve.

o
I I

maxrno

III

-eigârtia!
Rua Procópio Gomes de Oliveira, 380

FONE/FAX: 72-0743
Jaraguá do Sul - SC

I ENTRADA + 4 PAGAMENTOS SI JUROS
J PAGAMENTOS SI ENTRADA
À VISTA 10% DE DESCONTe;>

�.E$�INDO VOC� DE CORPO INTEIRO
"" TULIO VARGAS, ':;':;. :

A maravilhosa Miss

Jaraguá 95, Leila
Grassmann, desempenhou

brilhante papel no
concurso "Miss Santa

Catarina 95", realizado na
sexta-feira, 17, em Indaial,

na Harpya Dailceteria.
Dentre as 20 candidatas ela

foi classificada entre as

setemais belas do Estado.
A Miss escolhida foi Giane

Tillmann, de Blumenau.
Em segundo ficou a

representante de Indaial,
Vanessa da Silva, e em

terceiro ficou aMiss ltajaf,
Miehelli França. A Miss

Simpatia escolhida foi a
representante do município

de Gaspar, Viviane
Amaral.

y

A partir desta
edição estaremos

apresentando as gatinhas
que participarão do
concurso "Garota

Valdete", promoção do

Colégio Estadual
Professora Valdete mês
Piazera Zindars", que
terá lugar na boate
Marrakech no dia 6 de .

maio, com início

previsto para às 23
horas. Enquanto o dia
não chega elas desfilam
nesta coluna, como a

encantadoraMayra
Lizziane Reiser

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AMADORES VOLEIBOL

Duas goleadas marcaram Seleção Catarinense fará
.

. • • N
amistoso em Jaraguá do Sul

a 3a rodada na la DIVIsa0
J'�raguá do Sul - Muitos

golsna 3arodada do campeonato
da e Divisão de Amadores da

Liga Jaraguaense de Futebol
(UF). Ao todo foram marcados
15 gols em 4 jogos - média de"
3,75 por partida. Os destaques
foram
as go
l-eadas
de 4 a 1
do João
Pessoa

.sobre o

Aliança
e de 4a
O do Estrella sobre o Caxias.
Estrella e Amizade continuam
na liderança com seis pontos
ganhos.
AequipedaSERAmízade.de

Guaramirim, manteve-se na

frente da classificação geral da
competição ao vencer o time do

I/mizodee
Istrello
ainda
liderom

BICICROSS

Juventuspor2 a l , emseus domí
nios. Foi a terceira vitóriaconse
cuäva no terceiro jogo seguido
emcasa. No próximo domingo o
Amizade vai à Rio da Luz
enfrentar O time do Vitória bus

cando a vitória para manter a

liderança - no critério de desem

pate o Amizade tem um gol a
mais de saído que o EstreIIa.

Se Amizade e EstreIIa até

agora,nãoperderamno campeo
nato, por outro lado o time do
Caxias vive uma situação

. inversa. Ainda não venceu ne

nhum jogo e sequer conquistou
um ponto. Com três derrotas o

Caxias é o último colocado com
zero ponto. O JoãoPessoa que
goleou o Aliança sobe para a

terceíra colocação com 4 pontos
enquanto Juventus Cruz deMal
ta, Aliança eVit6riaestão empa
tados na quarta colocação com

dois pontos ganhos.
Aspirantes

Nos aspirantes as equipes do
Caxias e do EstrelIa, que
empataram em 1 gol no sábado,
continuam na liderança, ambas
com5pontos,mas estão seguidas
de perto por João Pessoa e Ami
zade que, agora, somam 4 pon
tos. O 5° colocado. é o Cruz de
Malta que. tem 3 pontos. Depois
vêmJuventuscom2,Vit6riacom
1 e o lanterninha, Aliança, com
zero ponto ganho até a terceira
rodada da competição.

Os jogos da 4a rodada são os

seguintes: nosäbado jogamCaxias
x Aliança; Estrella x Cruz de
Malta e João Pessoa x

.

Juventus.
No domirigo haverá apenas

um jogo, fechando a4arodadado
certame da Ia divisão e reúne as

equipes doVitória e doAmizade
de Guaramirim.

Paola estréia no certame estadual
Jaraguá do Sul- Aproveitan

do a folga do calendário doCam-
.; peonato .

Catarinense de
Mountain Bike (que inicia só em

junho), a biker jaraguaense,
Paola Glaci Hackbarth, resolveu
participar dos circuitos cata

rínense e brasileiro de bicicross,
que são constituídos de 4 e 3

etapas respectivamente. A la eta

pa do Catarinense aconteceu no

sábado, 18, e Paola já saiu com

uma vitória na categoria femini-

no.

A prova foi realizada em

Brusque e a atleta jaraguaense,
que tem o patrocínio da Choco

Leite, mostrou que os treinos
físicos que vem realizando, com o

acompanhamento de um

preparador físico, têm respalda
do a melhoria de seu condiciona

mento, o que corresponde a um

ótimo desempenho.
No próximo sábado, 26, Paola

participa da primeira etapa do

circuito brasileiro que acontece

em Campo Bom (RS). Já a próxi
ma etapa do catarinense não tem

. data definida, mas será realizado
em Jaraguá do Sul.

"O calendário do catarinense e
brasileiro de Mountain Bike ain
da não está definido e deve

iniciar só em junho, o que está

possibilitando participar do cir
cuito de bicicross", disse Paola,
que iniciou sua carreira nesta

modalidade do ciclismo.

lja Gilda Bruch Wagner
Faleceu na manhã de segunda-feira, 20, a Sra. Gilda Bruch Wagner, esposa

de Affonso Wagner (in memorian), mãe do deputado estadual Udo Wagner e
"do empresário de Guaramirim, Ingo Wagner. Ela. sofria de um tumor no

pâncreas e- estava internada no Hospital e Maternidade Jaraguá, desde o

sábado, 18.
Ela deixa enlutados, além dos filhos, as norasMargit e Adelinde, seisnetos,

duas bisnetas e dernais parentes. O sepultamento aconteceu ontem às 8 horas

no cemitério do Jacu-Açu em Guaramirim.

Jaraguá do Sul - A Seleção • dação Municipal de Esportes de
Catarinenselnfanto/Juvenildevo- JaraguádoSul (DanúbiaWessIer,
leibol feminino, que se prepara Tatiana Argeton, Fernanda
para o campéonato brasileiro da Voltolini e Eloíza Schlikmann).
modaÍidadequeseráreaIizadoem Os treinamentos iniciarão às 8
Guaratuba (PR), entre os dias 27 horas de quinta-feira, no Arthur
de março e 2 de abril, estará Müller, visando a preparação fí
efetuando treinamentos e amis- nal das atletas catarinenses.
tosas em Jaraguá do Sul, a partir O presidente da FME, Jean
de amanhã. Na sexta-feira, a sele- CarloLeutprecht, acreditaqueum
ção joga contra o time adulto grandepúblicoprestigiaráo amís-
da AD1/FMElDarpe Malhas, no toso de sexta-feira. "É' uma rara

ginásio ArthurMüller, às 20 ho- oportunidade para a nossa comu-
ras. nidade assistir um jogo que reúna

Dentre as jogadoras que inte- a nata do voleibol catarinense e

gram o selecionado catarinense, que são o futuro damodalidade",
quatro atuamnas equipes daFun- declarou.

Seletiva para Mini Voleibol
Já são 51 alunas-atletas

selecionadas no projeto do Mini

Voleibol, que reúne crianças en
tre 7 e 9 anos de idade. Ao todo 89
meninas se inscreveram, dasquais
57,3% foram aprovadas. Amaior
parte veio da Escola Albano
Kanzler e do Colégio Holando

Gonçalves.
Agora serão iniciados os trei

namentos que acontecem aos sá

bados entre 8 e 9h3Omin, sob a

responsabilidade dos professo
res LuderitzeRoberval. Segundo
o diretor do departamento de vo-

.--leibol da Fundação Municipal (te
Esportes (PME),CézardeOlivei
ra, uma terceira seletiva poderá
acontecer em breve.

Ele comentou que-ainda não

houve aparticipação de alunas da
Escola AnaToweNagel, que tem
uma relevante importânciaparao
voleibol de Jaraguá do Sul.

Ao todo são 51 atletas selecionadas, entre os que sft inscTe,eram

CP Classificado onde
você encontra as

melhores ofertas e os

melhores ne
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VÔO LIVREATLETISMO

Festival atrai mais de umaJCVL sedia etapa do
,

s«, I' " l Campeonato Catarineilsecentena e a unos-ai etas Jaraguä do Sul c Cerca de aol<? colocados na classífí-
50 pilotos de värías partes do
estado, devem participar nos

dias 25 e 26 deste mês da la

Etapa do Campeonato Cata
rinensedeVôoLivre, queacon
tece na rampa do Morro da
Antena em Jaraguá do Sul.
Nos dias 1 e 2 de abril, a cidade
também deverá ser palco de
uma das etapas do catarinense
de Parapente.

No sábado e domingo, 25 e

26, serão realizadas as provas
para asas-deltascom as provas
de goal (distância) epermanên
cia no ar. Já estãb asseguradas
as presenças de grandes nomes
do esporte em Santa Catarina,
taiscomo:Dá1vioThbino (Cava
linho), César Chagas, Toninho
Bambu, Niumar Damasceno,
Márcio Mielcke, Douglas
Bretzke, entre ou-tros.

A premiação consta de tro
féus personalízados para os

prímeíros três colocados, além
de

.

premiação em dinheiro

R$ 250,90, R$ 130,00 e R$
70,00, respectivamente. Do 4°

cação, receberão medalhas.'
O local de pouso dos pilotos

seráno bairro DhadaFigueira,
em área localizada atrás da
EscolaWaldemar Schmitz.

Retorno
Em tempos passados

Jaraguá do Sul já foi conside
rada como a Capital
Catarinense de Vôo Livre.
Com uma das melhores ram

pas do Sul doBrasil, aintenção
do Jaraguá Clube do Vôo Li

vre, juntamentecom aprefeitu
ra municipal, é de recuperar
este título e Jazer com que o

reconhecimento se estenda a

nível nacional.
Com 870metros de altitude,

a rampa do Morro das Ante

nas.emraraguãdo'Sul.jäsedíou
inúmeras etapas: do circuito

catarinense deste esporte aé
reo. Aqui, também,jáse sediou
uma etapa do campeonato
Sulbrasileiro,em 1989. Depois
de cinco anos a força do vôo
livre parece que retoma, com

força, para Jaraguá do Sul.

JaraguádoSul- Ao todo,
220 alunos-atletas das redes
munici-

pal, esta- IM/i.
dualepar-
ticular de ,..06111
ensino de IIIIlIIIIIIl
Jarag u

ã

do Sul, "*tJ!
inscreve- ------

rarn-se para o 1° Festival de
Atletismo, que aconteceu nas

pistas do Complexo Polies

portivo daVilaLenzi, no sába
do, 18. A FundaçãoMunicipal

'

nino - Helmuth Duwe, 2°
Duarte Magalhães e 3° Lilia

Ayroso; Mirim Masculino -

LiliaAyroso, 2° GiardiniLenzi
e 3° Duarte Magalhães; Mirim
Feminino -1°GíardíníLenzi, 2°
Lilia Ayroso e 3° Duarte Ma

galhães.
,

Segundo informações daas
sessoria de imprensa da FME,
osucessodo I°FestivaldeAtle
tismo, motivou a fundação a

programarmais umaedição do
evento para os dias 8 e 9 de

julho.

de Esportes (FME) .. que pro
moveu o evento, considerou
corno altamentepositivoogran
de número de participantes.
Do total de inscritos, 185

participaram das cinco provas
(pentatlo), nos naipesmasculi
no e' feminino, divididos nas

categorias mirim e infantil. Os
estabelecimentos que conquis
taram os três primeiros luga
res, em cada modalidade, são:
Infantil Masculino - I°Helmuth
Duwe, 2° Duarte Magalhães e

3°LiliaAyroso; Infantil Femi-

" ,

,:.�' i �:
!
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'
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Para este verão, não esqueça da
sobremesa deliciosa do Sorvetio

- Torta de Sorvete - Sanduíche de Sorvete -

Bombom de Sorvete. Você escol� o

sabor. Encomendas pelo fone: 71-8724
Av, Marechal Deodoro da Fonseca. 819- Centro

Fone: 71-8724 - Jara ué do Sul- se

Av. Mal Deodoro d. Fona.ca. 280

F_:72-3388

MtIls th ""'" cenNM th crianças pll1'ticipll1'mtI do festi;I1til

Persianas Verticáis Consulte-nos, fazemos
orçamento sem

compromisso.
PERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER LIdA.

- FUNDADAEM1917-

Tpodição em:

Pepsianas
Residenciais e.Cornepciais

_' Móveis sob medida

VENDAS E REFORMAS
.

Rua JacOb Buck, 46 - Centro

(ao lado do Sesc)
Fone (0473) 72�247

Jaraguá do sur- sc
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'JEMBAIXA. .,..,
Clube dispensa jogadores

uventus continua InvIcto Comasnovascontratações �avel,ondees�oex-técnicodo
•

.

I solicitadas pelo técnico Abel de Juventus, JoséManoel Ricardo
Souza, a diretoria do Juventus "Picolé".
decidiu dispensardoisjogadores Contratações
que integram o plantel da equi- As demissões forammotiva-
pe. O zagueiro Ronaldo e o das pelas contratações que o

centroavante Alcântara, foram técnico Abel de Souza solicitou
chamados à conversa reservada àdireção. "Precisamosqualificar
com o supervisor do Juventus, o grupo para a próxima fase",
Zé Mário; para discutirem um acentuou Abel, que disse ter
acordo. solicitado entre 3 a 5 contrata-

Adiretoriadissequenãoquer
.

ções. Pelas demissões é fácil
mais os jogadores e já comuni- concluir que � clube procura
cou isso ao técnicoAbel de Sou- um zagueiro, ummeio campista
za. O supervisor da equipe e um homem de ataque, além de
conversou com ambos que um lateral esquerdo, área em

ficaram de apresentar resposta. que o clube não tem ninguém e

Com eles, serão quatro os deve ser priontäria,
jogadores que já se desligaram O supervisor Zé Mário ape
do Juventus desde o início do nas comentou que as

campeonato catarinense deste contratações visamcobriralgu
ano. Primeiro foram Sabá mas posições, limitando-se a

(meia) e Júnior (lateral), que dizer: "paraadefesa.meío cam
pediram para rescindir seus po e ataque".
contratos - Sabá voltou para o As demissões objetivam
interior de SãoPaulo, enquanto enxugar a folha de pagamento
Júnior se transferiu pata o Cas- do Juventus.

no campeonato catarinense
JaraguádoSul- PauloSil

va é anovidade no time escalado

pelo técnico Abel de Souza, para
o jogo de logomais ànoitecontra
o Figueirense, no João Marcatto.
Ele entra no lugar de Charles,
suspenso. O técnico conta com o

retorno

de Fer- nmellDD
nandoeo
desfal

que de
Val ter

•

(Dllsegulu
gOllllol
lIellilumo

\

T'e s t a ;
machu
cado. A

atração da partida deve ser o .

centroavante Toto que, pela
primeira vez, joga contra o

Juventus no Catarinense.
"Não tenho nenhuma

preocupação com o Figueirense.
N6s, não temos. Pelo contrário,
acredito que o Figueirense é que
tem que se preocupar já que

pretende ficar no Grupo A do uma pequena cirurgia na sexta

campeonato. N6s já estamos no feira e ficaremos sem contar com

grupoB", disseAbel de Souza, se ele por cerca de 40 dias", lamen
referindo ànecessidade que tem o touAbel. Fernando, queretornaà
time da capital de vencer hoje o zaga depois de cumprir suspen
Juventus. "S6 precisamos jogar são, foi confirmado, juntamente
com calma, buscando o resul- com Paulo Silva no meio campo
tado", acrescentou. que terá a sua primeira oportu-

Ele disse que.não tem ne- nidade de sairjogandopelo "Mo
nhuma vontade de ganhar o leque Travesso".
jogo por revanchismo do c1u- Ontem, pelamanhã e à tarde,
be que dirigiu até bem pouco o treinadorpromoveu treinos co

tempo e de onde foi demitido. letivos para definir a equipe que
"Quero vencer, sim, mas para começa o jogo contra o

buscar a reabilitação do Juven- Figueirense. Abel disse ter algu
tus que precisa entrar bem na mas dúvidas para escalar a equí
pr6xima fase", declarou Abel. pe. "Tenho duas formações em

Este é o primeiro jogo dele mente", declarou. É possível que
contra o seu ex-clube. , ele teste uma formação com três

" '

Jair, expulso e Charles, atacantes. O Juventus deve sair

suspenso, são desfalques, além jogandocom: SilvioRoberto, Lin,
de Valter Testa que' deslocou a Fernando, AIcir e Fábio Braun
clavículaesquerdanojogo dedo- (Jefferson); Amauri, PauloSilva,
mingo contra o Criciúma, no Sul e Biro; Barbosa, Ricardo Bugê
do estado. "Testa deverá fazer nio eTatau.

}ogtulortls ".irinaram a marcllfllo �om.w campo tijoga4M rdpülas tJm co"tm-aftlqutls

DESPACHANTE PETRV
DOCUMENTAÇÃO Transferênclas
Líeeneíamentes- 2"s Vias.

Alterações - PagamentoPVA •

Pagamento Seguro· .

.

Fotocópias autenticàdas dos ...
documentos de Licenciamento
DISQUE DOCUMENTOS (0473) 71·

'

5724/97-8100 /97-9718
Rua Venâncio da Silva Porto, 309 •

Nova Brasßla • Jaraguá do Slil· SC
DESPACHANTE PETRY

.

UMA EMPRESA INFORMATIZADA

COISAS DO FUTEBOL

Toto joga contra a torcida
.

que o idolatrou nopassado
A cerca de 4 anos, quando ele

atormentava as defesas dos clu
bes quedisputavamo campeona
to catarinense, Toto fez a alegria
da torcidado Juventus, chegando
aposiçãodeartiIheirodocampe
onato catarinense. Hoje,. no
Figueirense, ele vai jogar, pela
primeira vez, contra o clube que

• o projetou no cenário do futebol
catarínense,

Quando em passagem por
Jaraguá do Sul, antes de se

apresentaraoFigúeirense, ele fa
lou a reportagem do "CP" que
sabia das cobranças da torcida
do time da capital e da torcidado

Juventus, quando viesse jogar
aqui, "vai ser barra", declarou.

Depois de sua estréia no

catarinense, com uma excelente

atuação, inclusive marcando o

primeiro gol da vitória de 2 a ,0
sobre oMarcílioDias, Toto pas
sou bem por esse primeiro desa
fio. Agora, ele se prepara para o

segundo: jogarcontraoJuventus.
Como ele mesmo diz: "Um

jogador deve serprofissional", e
infelizmenteterádeesquecerque
nasceu e criou-se aqui. Muito

provavelmente poderá passar de
fdoloacarrascodoJuventus. São
coisas do futebol.

1,-1
.

'2
e

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




