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Wagner reafirma
a existência de
verbas para obras
Dizendo não pretender

polemizar, mas apenas dese

jando "restabelecer a verdade",
odeputadoUdoWagner (PPR)
voltou acontestarseu adversá

riopolítico,IvoKonell (pMDB)
sobre emendas suas ao orça
mento do Estado.
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Cultivo da goiaba
I ""

e nova opçao para
pequenos produtores
o cultivo da goiaba, como

fonte alternativa de renda para
pequenos' produtores rurais de

Jaraguá do Sul poderá ser

íntroduzída no município, a

exemplo do que já ocorre em

väríaspropríedadescomooma
racujá.

Setor de Santa Catarina

Iuventus segue em.

busca de reforços
Depois do empate em um

gol contra o Blumenau, o que
foi considerado como uma vi
tória, o Juventus está anunci
ando três novas contratações.
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PM exclui soldado
usuário de drogas

Flagrado naAvenidaGetú
lio Vargas quando se drogava
com maconha e cocaína, sol
dado daPMde Jaraguádo Sul
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ocorre em nçao da acennf
.

ad�migração de famíliasque
vêm em buscade trabalho na

cidade. Sem opções de mo
radia, acabam por invadir

áre� de risco ou até mesmo

adquirindo terrenos de

loteadores inescrupulosos
que, depois da venda aban

donam os compradores à

própria sorte sem implantar
ainfra-estruturaexigidapela
legislação. Página 4

É cada vezmaior o núme

ro de construções em encos

tas e morros acima da cota

IOOemJaraguádo Sul. Esta
ocupação desordenada e ir

regular começa a preocupar

asecretariamunicipalde.Pla
nejamento e, pela primeira
vez, oficialmente, o poder
público começa a se mobili

zar para tentar conter. uma

tragédia iminente. O fenô

meno, namaioria dos casos;

.
'

Projeto I parte da reurbanização da cidade
\

. Página 4 CONFORTO

Estrella hate O Abrigos para usuários de

Cruz de Malta e ônibus vão sermelhorados
é- líder isolado Na localidade de Vieiras, começar pela reduzíssima ..

.

. entrada para o município de extensão da 'cobertura. Este
COIl) uma vitória apertada, Schroeder, a prefeitura de projeto faz parte de uma re

sobre o Cruz de Malta, o Jaraguä conclui' a constru- modelação globalque inclui,
Estrella, de Nereu Ramos, as- ção do primeiro de uma sé- também, a instalação de Ii-
sumiu a liderança isolada da 1 a •

d 200 b
'.

ne e a ngos para xeiras e sinalização ver-
Divisão da Liga Jaraguaense á

. de õnib O ticalizada, com a' nomencla-de Futebol, beneficiado com a
usu nos e om us. mo-

derrota do Amizade frente ao dela, substitui os existentes tura dos logradouros públi-
Rio da Luz. hoje que não oferecem ne- coso

Página 11 nhum tipo de conforto, a
" I

o rnais completo guia de endereços e

especialidades médicas.odontclóqicas, laboratoriais
e advocatícias da região 9a Amvali.

Aguarde visita oe nossos corretores
ou InfOlTT\e-se pelo Fone71-1919, �IIR�1811ß1111

• I ,."
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EO'ITORIAL

Uma tragédia mundial
Recente relatório divulgado pelo Fundo

das Nações Unidas para a Infância (Unicef),
mostra números estarrecedores e, ao mesmo

tempo, põe porterraqualquer argumento sobre
a faltade recursos para se investir na criança. O
relatÓrio"SituaçãoMundial da Infância", base
ado no trabalho que a Unicef desenvolve em
138 países diz que com nutrição adequada,
cuidados básicos de saúde, educação básica,
água limpa, saneamento e planejamento
familiar, são necessários hoje, no mundo, in
vestimentos da ordem de US$ 34 bilhões anu
ais.

Para derrubar a afirmação de que o mundo
não tem recursos para suprir tais necessidades,
irrelevantes se considerarmos o que a humani-

,

dade tem a perder, a Unicef mostra outros

números que se gastam em todo omundo com
outras atividades, anualmente, sem nenhuma

relação com' as crianças: golfe (US$ 40 bi

lhões); vinho (US$ 85 bilhões); cerveja US$
160 bilhões); cigarro (US$ 400 bilhões(e in-

vestimentos militares (US$ 800 milhões), são
alguns dos exemplos.

Enquanto isso, um quinto da população
mundial,cercade 1 bilhãodepessoas, viveem
estado de pobreza absoluta, sem atendimento

às suas necessidades básicas, desempregadas
e água tratada, entre tantas outras coisas. O
relatório da Unicef afirma, categórico, que a

*diferençagastacomodesnecessárioeovolume
de recursos destinados, às crianças "é tão

vergonhosa que não passa de centavos do

absurdo se comparada aos primeiros números
que envolvem as necessidades básicas" .

Menos mal que em Jaraguá do Sul, entre
outra meia dúzia de cidades catarinenses, a
criançanecessitadavai, pouco apouco, tendo o
índispensãvel atendimento. Num investimen
to quase que exclusivo do município, ainda é

algo irrisório. Ainda não nos atentamos o sufi
ciente para a gravidade da situação. Mas ainda
nos há tempo para se reverter-o quadro, a um
custo menor que deixar a tragédia acontecer.

Ligue e reclame

Segundo o auditor gerai da
prefeitura, Flávio Miorelli, o te

lefone 156, instalado pelo poder
público municipal para recebei:

reclamações, críticas e sugestões
dos contribuintes, tem apresen
tado um considerável volume de

recla-

mações,
com os

respecti - • D
'

vos aten-
iii' ma/Dr

dirnen- , Rstoldo
tos, de-

pois �ue preleituro
o serviço
passou a ser atendido por aquele
setor.Em 15 dias úteis, noperíodo
de 10 a 21 demarço, registrou-se
uma média de 11 reclamações

(Dlltribuillte

* Celso Machado

por dia.
De acordo com relatório

distribuido nesta semana, neste

período foram 177 reclamações
assim enumeradas: 48 lâmpadas
queimadas; 23 pedidos de

patrolamento e macadamização;
19 reclamações sobre mato

crescendo em terrenos baldios;
14 bueiros e bocas-de-lobo entu
pidos; 13 problemas com calça
mento solto ou que cedem; 7 pe
didos para colocação de tubos; 7

'

para limpeza de ruas eretiradade
barro; 7 queixas contra a

Engepasa (coleta de lixo e

varrição de ruas); 6 solicitaçãodo
caminhão-pipa; 4 limpeza em

terreno da prefeitura; 4

reclamações sobre a criação de

animais em perímetro urbano; 3
denúncias contra funcionários; 2
denúncias sobrepoluiçãodomeio
ambíente; 1 contra a fiscalização
sanitária, 1 contra o Samae e

outros 18 de várias origens.
O que se espera, agora, é que o

"156" tenha, de fato, efeitos

práticos e que não sirva apenas
como catalizador de queixas sem
providências. São pequenos
serviços, rotineiros, que podem
serprestados atécommuítaeüci
ênciase o aspectopoliticanão for
considerado. Aliás, admi
nistrador que tem vontade políti
ca leva vantagem. Isso é his
tórico.

.. Jornalista
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Remíníscêncías
A energia elétrica em Iaraguá (2)

Primeiros tempos
Esta foto foicedidapelaCELE'SC

e remontaao tempo daEmpresaSul
Brasileira de Eletricidade S.A. - a

EMPRESUL. daqualpretendemos
nos reportar em outra ocasião.

Todavia ela lembra um período
ainda anterior, dos tempos de

Augusto Carlos Mielke, quando em

1889 o joinvilense estabelecido em

ltapocuzinho I, já imaginava subir o
rio Itapocu e juntar-se a outros

joinvilense - a casa de negócio de

Johann Gottlieb Stein - e tornar-se

vizinho com as terras de seu progenitor
CarlMielke e de José da Silva Porto, '

pai de Venâncio.
Francisco FredericoMoeller, ale

mão natural de Hannover, estabele
cia-se com marcenaria nas terras

loteadas pelo Domínio D. Francisca,
namargem esquerdado rio Itapocu e

acabou casando com a filha, de

AugustoMielke, denomeDorotheae
com a qual teve o Conrado (fal.) e

Brunhild, viúva de Alfredo Diner,
ainda res. em S. Bento, costumava
dizer quando se referia ao seu sogro

que o local que aparece nesta

fotografia, era um ponto estrate

gicamente montado, para alcançar a
margem direita (Colônia "Jaraguá"),
porcimada ilhaJourdaneporonde se

chegariaàBlumenau, viaRiodaLuz.
Mielke, em 1899 iniciavaaconstrução
deseu pequeno império - aresidência
de madeira, o negócio e salão

diversões, e nos fundos, junto a

margem do rio, casas da criadagem,
ferraria, açougue e olaria, aprovei
tando um riacho queali corria.Lem
brava Francisco F. Moeller parte de

conversas com seu sogro com quem
mais tarde trabalhou, que obtinha

energiaelétricaatravésde umdínamo
,

para seu uso, recordando-se que
Mielke era homem dinâmico e

empreendedor, contribuindo para a

primeira escola alemã, em 1902, de
enxaimel, fornecendo hospedagem e

pensão aos professores que por ali

passaram, desempenhando ele mes

mo os cargos de juiz de paz e sub

delegado de polícia até a década de

trinta.

Um pouco mais acima, pelo ca

minho Bruestlein (as hoje ruas 412

(Max Wilhelm) e 14 (Jorge
Czerniewicz), onde sedariaa segun
da passagem pelo rio ltapocu, à
Blumenau via Rio da Luz, por
chalana, balsa e canoas e depois pela
ponte baixa, em 1909, já chamada

de "Abdon Baptista", Georg
Czerniewicz adqu iria em 1900 o es
tabelecimento levantado naquele
lugar por Victor Rosenberg. Mestre
Emílio da Silva, em seu 2° livro de

Jaraguá do Sul - Um Capítulo da

Povoação do Valedo ltapocu, assina
'la um fato relacio�ado com a energia
elétrica, dizendo que "além da luz

elétrica, instalou no ano de 1907,
telefone particular entreligado com a

casa comercial de Johann Gottlieb
Stein (na mesma margem do rio) e

anosmais tarde se comunicava com a

casacomercial (J .G.Stein) noJaraguá
central, dirigida por João Doubrawa,
esquinaocupadapeloedificiodoBan
co Sulbrasileiro S.A. "É o que se

encontrou até o começo 'do século.
Com relação à foto que ilustra esta

reminiscência, procuramos a sra.

Edith Hardt, viúva de Leopoldo João
Grubba, parasaber do ano em que foi
tomada. Ela informa que foi um pou
co antes de seumarido estabelecer-se

com engenho de arroz, pertencente
então a firma Facciola e tinha como

gerente Geraldo Artur Marquardt e
que, ao lado da construção passava
um caminho que dava para o rio

ltapocu e que a ilha, Jourdan o seu

marido considerava como sua eman
tinha ali uma vaca leiteira.

A construção a esquerda
pertencia a um tal de Heidorn e, do

lado direito aedificação passou anos
depoisparaaindústriadeEgon Sasse.
No cercado foi construída a nova

casa do sr. LUck. Na rua conhecida

por Benjamin Constant um veículo

transporta quatro longas árvores que
se destinavam para servir de postes
da rede de energia elétrica.

Fritz von Jaraguá - 03/95
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Retranca
(C.M.)

Bandidos de gravata
A secretaria de Planejamento da prefeitura começa a

mostrarpreocupação com loteamentos irregulares (são
mais de 40) no município. Incautos compradores, sem

outra opção, comem o pão que o diabo amassou à espera
de loteadores cretinos que prometem terrenos com toda a

infra-estrutura e os deixam ao abandono. Mas épreciso
algo mais que uma campanha de conscientização, como já
foi anunciado. Em Blumenau, a promotoria pública já está
com a porta da cadeia aberta para punir os responsáveis.

Aqui, nem cadeia tem.

Agora vai?
Tramita no Senado projeto

de lei que regulamenta disposi
tivo constitucionallimitando em
12%flo anoataxadejuros reais
cobrada pelos bancos. Esta de
terminação está na Constituição
aprovada em 1988, porém até

hoje não cumpridapelas institui
ções bancárias e financeiras.

Prometendo
Governo do Estado promete

construir 60 mil casas em qua
tro anos. Prefeltura de Jaraguá
tem compromisso, (de campa
nha) de construirmil unidades
até o final de 96. O déficit
habitacional no Estado é calcu
lado em 120mil residências e em

Jaraguá em tomo de três mil.

Migrando
Guaramirim está atraindo lo

jistas de Jaraguâ que negociam
com o segmento de "sacoleiros",
um tipo de comércio em cresci
mento vertiginoso na região.
Motivo: lei vigente em Jaraguá
proíbe a abertura das lojas após
as 22 horas. justamente quando
os ônibus começam a chegar.

Não?
GovernadorPauloAfonsodi:

que sua administraçäo não vai
discriminar. ninguém. Porém até
agora só soltou dinheiro onde
venceu a eleição como em

Joinville. por exemplo. Semana
passdda foi a Blumenau jantar
porconta do CDL. Nenhum cen

tavo. Vai agora a Chapecõ. onde
de11rorou o ex-prefeito Milton
Sander. levar verbas.

Ignorando
Para Jaraguâ do Sul. por

exemplo. alé agora nada. Nem as

verbasjácomprometidasatravés ,

deconvênios.Algumasobrasaqui
começaram por conta da prefei
tura mesmo sendo obrigação do
Estado. Jaraguä do Sul continua
sendo o terceiromaiorarrecada
dor de impostos e mais nada.

Mortes
Três motoqueiros assassina

dosempoucomaisdeummêstem
levado a população ao medo.
Polícia já tem nomes dos mata
doresmasaindanõooslocalizau.
Numa região tida até comopací
fica em relação a outras. estes

crimes têm tido grande impacto
entre as pessoas pelafrteza com

que foram cometidos.
Nemaí

Situação da polícia civil em
Jaraguá do Sul e região conü

nua a mesma. Faltam viaturas.
armas. homens e equipamentos,
além de uma cadeia com segu
rança. Obra. aliás; de respon
sabilidade do Estado. Ou seja,
falta tudo e, pior. não há sinais
de que o governo estejapreocu
pado com isso.

Mostrando
Prefeito reuniu a imprensa

ontem pela manhã para mos

trar. pessoalmente, obras que o
município realiza em vários
bairros. Nada de extraordinâ
rio mas é preciso reconhecer
que são em g rande número e em

praticamente todos os setores'
da administração. Depois a

"rapaziada" almoçou por conta.
De tocaia

A oposição (leia-se PMDB)
diz que tem vários "cartuchos"

carregados para disparar con
tra o prefeito Durval Vase! a

partir do segundo semestre

quando se imagina que a cam

panha comece á esquentar. Uma
ala do pp!? 'promete fazer o
mesmo. ao lado de petebistas
insatisfeitos.

Incógnita
Há quem aposte. agora, que o

candidato vitorioso à prefeitura de
Jaraguâ no ano que vem será It1Il

nome novo napolítica. alguém em

quem a população possa confiar.
Como não há ninguém novo na

lista dos "prefeiturâveis", aliado
ao fatodequelOdollptndodescon- Ifia dospolíticos. vai ser ditlcit. ,

EMENDAS

Verbas 'paraobras na região
estão incluídas no orçamento
J araguá do SuJ • Dizen

do que não queria criar polêmica
mas, ape
nas, "resta
belecer a

verdade",o
deputado
Udo Wag
ner (PPR)

""'",gG
"iI tI.lllllo
.,,;'s
,s1I.1IIII1,s

reuniu a

imprensa para explicar a questão
das emendas de sua autoria, em
número de 83, aprovadas e inclu
ídasno orçamento doEstado para
este ano. Hápoucos dias odeputa
do Ivo Konell (PMDB), 9ue
também integra, O grupo
suprapartidärio de parlamentares
da região do Itapocu, Norte e

Nordeste catarinense, havia con
testado Udo, afirmando que não

havia dotações orçamentárias
paranenhumadas emendasanun
ciadas.

Segundoodeputado, oequívo
co do parlamentar do PMDß

Deputtulo Udo Wagner

ficado - "paraafirmarqueminhas
emendas estavam sem dotação".

Inexperiente
Trinta das 83 emendas apre

sentadas (e aprovadas pela As
sembléia Legislativa), referem-se

deu-se no momento em que, na a obras pará o município de

secretaria estadual daf'azendaao Jaraguádo Sul, estando orestan
invés de consultar o orçamento tedistribuídas entreGuaramirím,
anual, onde poderia verificar Massaranduba, Schroeder.
detalhadamente quaís as obras, Corupä, Araquari, São 'Francisco
onde serão executadas e qual a do Sul, São Bento do Sul,
dotação orçaraentäría para cada Joínville, Barra Velha, Itapoá e

uma delas consultou o orçamento São João do Itaperiú, incluindo a

plurianual - onde o volume de aquisição de ambulâncias e equi
recursos para ospróximos quatro pamentos hospitàlares, entre ou

anos estáprevistomas não especi- tras cois�. "Não querodízer que

Konen tenha sidomal íntenciona
do,mas, talvezpelo fato denunca
ter sido legislador, tenha lhe falta
do informação, o que o levou a

confundiroorçamentoplurianual
com o orçamento anual"

Salientando que não queria
polemizaroassuntoesimmostrar '

que não havia mentido para a

opinião pública da região quando
anunciou a aprovação das emen
das e a conseqüente garantia dos

recursos, o deputado UdoWagner
disse que Konen, ao não ter loca
lizado a dotação correspondente,
deveria tê-lo procurado antes de

dardedarações äímprensa. "Acei
to ser criticadopelaomissãomas '

não por ter trabalhado durante
mais de 30 dias analisando o

orçamento, em cadauma das suas
cláusulas buscando garantir ver
bas para os municípios incluídos
nas emendas", disse Wagner.

O deputado do PPR fez, ainda.
outro comentário sobre as emen

das alertando que sua inclusão

no orçamento é apenas oprimeiro
passo pois, para que sejam reali

zadas é preciso um esforço con

junto de todos os deputados da

região pois as obras agora depen
dem da vontade políticado gover
no. "Inclusive com a participação
do deputado Ivo Konen, que é do

mesmo partido que o governa
dor", concluiu Wagner.

COMÉRCIO

Horário restrito beneficia Guaramirim
Jaraguä do-Sul, - o vereador

Paulo Flöriani (PPR) disse estar

preocupado com a cada vez mais
crescente mudança de lojistas de

Jaraguá do Sul para omunicípio
deGuararnirim, em função de lei

vigente que proíbe (em Jaraguä)
o funcionamento do comércio

após as 22 horas. Segundo o vere
ador, tratá-se do segmento de co
merciantes que atendem os con

surn idorcs chamados dc
"sacoíeiros". vindos de todas as

cidades e até de outros estados e

que. em função das distâncias.

não podem se submeter a horári
os rígidos.

Para Floríani, já está na hora
de se implantar: em Jaraguá do Sul
um comércio com atendimento
durante as 24 horas do día, o que

, m"!hteriaos lojistas nomunícípio
e justificaria {) slogan de "capital
da malha", já que este é o artigo
mais procurado. O vereador José
Ramos de Carvalho (PPR) tarn
hém fez comentários sobre o as

sunto. lamentando a evasão de

lojistas. Porém. segundo ele. de
vem existir outros motivos que

não a proibição de extensão do
horário paraqueissoesteja ocor

rendo.
Floriani, entretanto, acha que

o problema está na questão ,do
horário. Disse que a maioria dos

ônibus chegam por volta demeia
noite, quando em Jaraguá do Sul
os estabelecimentos estão fecha
dos. Isso, naopiniãodo vereador,
representaprejuízos nas vendas
e é o motivo principal para o

êxodo constatado em direção a

Guaramirim onde o horário é
livre.
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AGIN[)O

Prefeitura tenta conter ocupação de morros
" JaragUá do Sul - Pela
primeira vez, de maneira ofi
ciai, o poder público munici

pal vaipromover ações visan
do conter a ocupação de mor
ros e encostas acima da cota

100. O vi- ""--1..1 _

olento�

processo
migrató- SII tlflDVtI
rio em di- tM ti
reção de

Jarag uá """".do Sul, _

nos últimos dez anos, em fun

ção do crescimento registrado
no parque indústrial e a con

seqüente maior oferta de tra-
, balho, começa a materializar
um quadro de alto risco: não
tendo ondemorar, centenas de
famílias jáestão instaladas em
áreas de extremo perigo, ocupan
do habitações'mal construídas e '

COlIStruÇõeS espalham-se em áreas de risco

sem nenhuma segurança.
Segundo o secretário de PIa

nejameato, Octaviano Pam-

plona, nas regiões periféricas
esta ocupação desordenada
poderá, a curto prazo, repetir

OpçÃO

Secretmia incentiva plantiJJ de goiaba
Jaraguá do Sul - Depois de

visitar áreas cultivadas com goia
bas no município de Valinhos
(SP), o secretário municipal de
Agricultura e Meio Ambiente,
lngo Robl, voltou convencido de

que esta cultura pode ser uma
.

excelente fonte de renda alterna
tivapara os agricultores da região
como já está sendo o maracujá.
Robl, em companhiade um técni
co da Epagri e de um pequeno
produtor rural, foi conhecer as

técnicas de plantio e colheita da
frutanaquele município paulista,

,

que temumaexpressivaprodução
de hortifrutigranjeíros.

Segundo Robl, aproveitando
se as potencialidades da região,
onde a goiaba é comum mas não
cultivada em escala industrial,
pode-se criar uma boa fonte, de
renda alternativa ocupando-se
áreas hoje quase que improduti
vas das propriedades. O secretá
rio trouxe eonsígo 500 mudas de

goiaba que serão vendidas aos

agricultores interessados por pre
ços'simbólicos dentro de 30 dias.
A idéia, disse o secretário, é esti
mular produção constantedagoi
aba utilizando-semudas enxerta-

Regiãofayoreee cultura da goiaba

das como forma de semelhorar a tores interessados, Agoiaba, além
qualidade da fruta. de inúmeros derivados como ge-

Toda a orientação sobre o ma- léias, sucos e doces, também al

nejo, produção e colheita será cança, quando de boa qualidade,
fornecidapor técnicos da secreta- preços compensadores no merca
ria, onde todas as informações do consumidor quando
poderão ser obtidas pelos produ- comercializada "in natura".

situações como em Blumenau
'

e Florianópolis, onde os des
moronamentos são freqüentes,
inclusive com vítimas fatais.
Para tentar reverter este qua
dro, a secretaria vai, primeiro,
trabalhar no senti do de
conscientizar loteadores, imo
biliárias e os eventuais com

pradores de lotes, para que
nenhuma das partes comer

cialize ou campre áreas acima
da cota 100 o que, aliás, é

proibido pela legislação vigen
te.

Para garantir o cumprimen-

to desta determinação, a se

cretaria, além de placas de
alerta nestas áreas, também
não liberará nenhum lo
teamento que esteja infringin
do a lei. Numa ação conjunta
com o Samae e Celesc, água e

energia elétrica também .não
serão fornecidos nestas condi

ções, como formas de, tam

bém, evitar a proliferação des
tes loteamentos cujos ônus da

legalidade acaba recaindo so

bre a prefeitura e, por exten
são, no bolso dos contribuin
tes.

,; ,

CURSO GRATIS
DE

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

, '

* ROUPAS INTIMAS _

O CURSO É GRÁTIS E NÃO É
COBRADO TAXA DE MATRíCULA
AmAS MANHÃ, TARDE OU NOITE

APROVEITE E CONVIDE TAMBÉM SUAS AMIGAS

c:EREJÃ ......�

LANCHONETE E PIZZARIA

LANCHI;S
PIZZAS

PETISCOS
E SERV-CAR

FONE: (0473) 73-0734
Rui 28 de Agosto, 2500 IPertinho da Estação) Guaramirim � SC
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Saúde aciona fiscais para Projeto de ônibus sobre QS

I··
. .

d"'" d hiei
trilhos interessa à cidade

ex glr pa roes e 19lene JaraguádoSul-Aimplanta- Francisoo do Sul, com paradas
ção do Bisbus - um ônibus que . em Guaramirim e Joinville.
andasobretrilhos-dévesetornar De acordo com Maria
realidade ainda este semestre. O Christina o projeto será implan
estudo de viabilidade - realizado tado e explorado pela iniciativa
por empresa de Curitiba - teve privada, cabendo à prefeitura
resultadospositivosenapróxima apenas o fornecimento da
semana o prefeito em exercício estrutura, como a construção de

Alfredo Guenther define os uma plataforma para a troca dos

prazosdeimplantaçãodoprojeto. rodados e pequenas estações em
Hoje, técnicos da empresa meio ao trajeto.

Willrich - responsável pela im- Além da linha turística, a

plantação do sistema - acompa- secretaria municipal de Planeja
nharn o prefeito e secretário mu- mento estuda a possibilidade de

nicipal de Planejamento, implantação do Bisbus para
Octaviano Pamplona, em uma transporte de estudantes

viagemde reconhecimento da li- universítärios da Ferj mas que
nha. O trajeto do Bisbus. segun- moram em Guaramirim e de
do informações da'arquiteta da jaraguaenses que estudam em

secretariamunicipal de Planeja- Joinville.

mento,MariaChristinaQuintaes OBisbus é um ônibus de sis
será a partir da Ferj (Fundação tema "bimodal", ou seja.permite
Educacional Regional a troca do rodado rodoviário por
Jaraguaense)atéacidadedeSão um ferroviário.

ABATEDOUROS

Jaraguádo8ul- "Toda a
carne vendida sem a vistoria

da Vigilância Sanitária será

apreendida". O aviso é do

secretário municipal de Saú

de, IrineuPasold, queprome-
te aper-
tar o P/odutos
cerco

ao aba-· mallipulados
te e co-

sem lIellllummércio
de car- (uidado

cumprindo com a legislação.
Segundo o secretário, muitos
abatedouros não tem água
tratada, local adequado para o
lixo e nem mesmo esgoto.

Pasold alerta que a conta

minação pode causar tuber

culose, brucelose, toxoplas
mose e cisticercose (solitária)
quequando sealojano cérebro
causa tumores e consequen
temente a morte. Pasold in-

formou ainda que os proprie
nesema tários de abatedouros não

devida inspeção sanitária. O aceitaram a proposta da
alerta foi feito durante uma secretariamunicipalde Saúde
reunião realizada recente- . de criarem um local comum

mente com aproximadamente
18 proprietários de aba

tedouros de carne bovina e

suína de Jaraguá do Sul.

"Eles não são clandestinos

mas estão irregulares", admi
te o secretário, que convocou
a reunião para dar um último
aviso: "ou eles providenciam
instalações adequadas res

peitando as normas dehigiene
ou vamos começar a fechar

abatedouros", alerta Pasold,
que fez questão de salientar

que a secretaria está apenas

para o abate, através de uma

c,ooperativa.
Atendimento

A secretaria municipal de
Saúde está implantando um

programa de Saúde Mental,
com atendimento diário e

gratuito a comunidade. A

triagem será feita por uma

equípe multiprofissional, na

UnidadeCentral de Saúde, lo
calizadanaAvenidaReinoldo

Rau, que está passando por
um processo de adequação de
instalações, segundo infor-

·r�
Especializado em Alisamentos e 5.0.5., Cortes,
Tinturas, Reflexos, Permanentes, Penteados,

Suporte, Ondulação, Acetinagem.
Atendemos Noivas com hora marcada,

.

Completo Serviço de Manicure e Pedicure

�.
Rua J08�f Fontana Esquina com Joio Marcatto n2 13

• (0473) 72·2602 - Jaraguá do Sul- sc

. I

mações do secretário munici
pal de Saúde, Irineu Pasold.

A equipe de trabalho é

composta por psicólogo,
terapêuta ocupacional,
enfermeiro, fonoaudíölogo,
assistente social e clínico

geral. De acordo com

Pasold o programa de Saú
de Mental será integrado a

todos os outros já em anda

mento, como o de preven
ção a Aids. fiA procura jä é

grande e a triagem multi

profissional vai agilizar e

melhorar o atendimento ",
assegura Pasold.

NOVIDADE

1J,.,lJeEL'Nff" ,
�IJQ"e"�,,,
'ffE,e"�,,,
E�P'Nff"�",

,

�'7�,." N""
E �"�7"�"1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DOPOVO - 6 GERAL Jaraguá do Sul, 29 de março de 1995

PAVIMENTAÇÃO

Ruas centrais e periféricas
receber asfalto logo

,.",

vao

JaragUá do Sul - Dando

seqüência às obras do novo siste
maviário de Jaraguádo Sul, serão
asfaltadas
asruasJoão
Janu ãr

í

o

Ay r o s o ,

Marina
Frutuoso e

Antônio
Carlos

-------

Ferreira, todas na região central.
Elas estão 'recebendo a infra

estrutura necessária, assim como

aruaJoséNarloch,nobairro Ana
Paula, e a rodovia de acesso ao

Rio da Luz, que vêm sendo

Si.-
11m1.ns
qt/O{II'GtI.S

saneadas com tubulações para
vasão das águas pluviais.

Segundo o secretário dePlane
jamento, Octaviano Eduardo

Pamplona, todas as desapropria
ções previstas pelo novo sistema
viário estão concluídas, não res

tando.nenhum dospontos progra
madosparacontornos, desvios ou

alargamentos sem a necessária
negociação ou'providência de de
sapropriação.

Estas pavimentações signifi
cam pelo menos mais 27 mil
metros quadrados de asfalto da
administração Durval Vasel/
Alfredo Guenther.

Atualmente, estáemandamen
to a pavimentação da Marechal
Deodoro, trecho que vai da fábri
ca de chapéusMarcatto até o sina
leiro do supermercadoBreithaupt,
na confluência com a Walter
Marquardt.

Somente depois de concluídas
as pavimentações é que o novo

sistema serádefinitivamentecon
cluído, emborao fluxode veículos
já comece antes mesmo da
pavimentação, como ocorre com

o desvio de tráfego de caminhões
acima de 4.000 quilos, que não
mais trafegam pelo centro da
cidade.

MELHORANDO

Prefeitura melhora abrigos de ônibus
JaraguádoSul- Amanhã, 30,

aadministraçãomunicipàl vai en
tregaroprimeiro abrigodeônibus
cujomodelo será colocado em to
dos os pontos de coletivos urba
nos do município durante este

primeiro semestre.
Aentregaserána localidade de

Vieiras, início dobairro Jõao Pes
soa, acesso ao município de
Schroeder.

.

A administração municipal
anunciará a futura entrega de
outros 200 abrigos, renovando o

sistema que atualmente deixa
muito a desejar. Os abrigos serão
padronizados, dando um novo e
moderno visual e garantindo con
fortoesegurançacontraasintem
péries por parte dos usuários.

Além da necessáriacobertura,
onovo tipo de abrigo terá assento
e lixeiras padronizadas:

O projeto de abrigos faz parte
de outros dois que em breve serão
aplicados na área urbana, com a

implantação de lixeiras e sinali
zação vertical com nomenclatura
de logradouros e ruas, com
indicativosdenúmerosdeprédíos
existentes Mals confortoparti o. JHIS.tlgdnJ.

Moretli (de pé) explica detalhe.

ORGANIZANDO

Rotary prepara 9a edição
da Feira da Malha em julho

Jaraguá do Sul - O Rotary
Club local realizou recentemen

te uma proveitosa reunião de
trabalho para delinear os pontos
básicos da 9a Feira da Malha,
que deverá ter lugar no mês de

julho, juntamente com as festas
comemorativas do 119° ano de

fundação de Jaraguá do Sul,
quando a municipalidade tam

bém inclui no seu programa
eventos análogos de suas secre-

tarias e órgãos subordinados.
O· flash tomado na oportu

nidade, mostra na mesa

principal o sr, GilmarMoretti,
secretáriomunicipal da Indüs
tria e Comércio, .abordando
aspectos e ponto 'de vista
do chefe do Executivo e que
foi acompanhado de perto por
Cristiane Hufenuessler, da
CMC - Central de Comunica

ção e Marketing. (E.V.S.)

TURISMO

Cidade deve ganhar moderno
portal até o ano que vem

Jaraguä do Sul - Já está em

estudos na secretaria municipal
de Planejamento a construção de
um portal que será custeadopor
lojistas da cidade. O portal de
verá abrigar restaurante, salas
de administração, recepção, sa

guão para exposições e um ele
vador panorâmico, incluindo es

tacionamento. Com 17 metros de
altura o portal deverá estar con-

cluído até o próximo ano,

construído no estilo "híghtech"
que, segundo a diretora da.divi
são de Projetos da prefeitura,
Suzana de Souza, também
autora do projeto, é o melhor
motivo para se representar a in

dústria local, utilizada como des
taque principal da obra que se

transformará num ponto turísâ
co.

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

UM AMOR DE LOJAS * *. * * * * * * * *

REKANTO Fone (0473' 72-2284
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 801
Jaraguá do Sul - SC

* * *,* * * * * * *

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

mercearia. Aceita como parte do
Manual para Uno CS ano 87 para negócio um caminhão 1313. VENDE-SE
cima.ValorR$30,00.Tratarfone Tratar 72-1026

.

79-1239 com Alexandre
Monza SLE/88 branco. R$
8.800,00. Telefone 71-0410

VENDE-SE
Escort GLl87 cor metálica. Ape
nas R$ 7.400,00. Tratar 72-1722

VENDE-SE
Título do Baependi. Tratar 72�
0504 com Camacho, Valor R$
400,00

VENDE-SE

EscoriXR3/86,álcool, lataemotor
novos. Trava e vidros elétricos -

teto solar. Valor R$ 7.000,00.
Facilitacondições. Tratar79-1552
(comI.) e 79-1445 (res.)

VENDE-SE
Terreno em Barra Velha 13 x 30.
Há 1000mts da praia. Valor R$
5.000,00. Tratar 72-2634 com

Silvio

VENDE-SE
MotoXR, zerokilômetro,modelo
95 ou troca por carro de maior
valor. Interressados tratar fone
71-1444 com Adilson

VENDE-SE

VENDE-SE

Ponto comercial perto daWeg II.
Del Rey/90 1.8 em ótimo estado. ,

Rua Joinville, 3449, medindo ValorR$ 8.000,00. Contato fone

7x23. Já em funcionamento uma
72-1710

VENDE-SE
Gordinni Renaux, ano 68, estado
impecável,motor 1.000km, total
mente original. Tratar fone
residenciaI71-1864 oucomercial
71-1919 com Chico

VENDE-SE
Moto Turuna/84 bom estado

(motornovo).R$1.7oo,00.Tratar
fone 97 -8092

VENDE-SE OU TROCA-SE

Sobrado de 257m2, suíte com

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

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

gos de peixe. Rio Molha. Valor

R$ 85.000,00. Falar com Flávio
no 71-1969

MACKBAZAR
Você nãoprecisa mais se deslocarpara fazer

compras no centro. VISITE MACK BAZÁa Rou

pas, calçados, bijoterias, brinquedos, artigos para
casa e uma linha completa de material escolar.

Rua João Januário Ayroso, 3528

�::��a:g����uerdO .6••

VENDE-SE
MonzaSLE/88, em ótimo estado,
motor novo. Tratar 71-1919

VENDE-SE
Terreno ,com 370m2 na rua Do

mingos Sanson - Vila Baependi -

próximo Marisol - Telefone 79-
1239 ou 72-3443 com Alexandre

VENDE-SE
Moto CB/400 ou troco pôr outra
de menor valor. Tratar no Sup.
Breithaupt - Barra do Rio Cerro
com Adriane

VENDE-SE
Filhote de Poodle branco com 45
dias (desverminados). Valor R$
100,00. Tratar 71-97.14 ou 71-
4309 com Liliam

VENDE-SE

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

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

empregada. garagem para2carros.
Terreno com 5.7oom2• Com 3 la

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

,

FICOU MAIS FACIL
ANUNCIAR E ASSINAR .

CORREIO DO POVO

IMPRESSOS EM OFF-SET, PAN
FLETOS, CARTÃODE VISITA,
INFORMATIVOS, ÉTC ...

ti (0473) 71-1919

Veja só!
* Sobrado com

205m2, sendo um

apartamento - com

'105m2, e duas sa
Ias comerciais
com 50m2 (cada).
Rua: Joinville

(próximo aArweg).
Preço a combinar

Não perca

tempo.

.
Fone (0473) 71-2117
Rua João Picolli, 104
Jaraguá do Sul - SC
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VENDE-SE
Dois balcões refrigerados com vitrine e um balcão

para caixa (modernos). Vende-se ou troca por
carro. Tratar 71-1721 e 71-0091 com Haroldo

SOCIEDADEATIRADORESDIANA
RUA DOS ATIRADORES, SJNII

GUARAMIRIM - sc

EDITAn.. DE CONVOCAÇÃO
o Presidente da Sociedade Atiradores Diana, de acordo com o

artigo 52 item 2 dos estatutos, vem através do presente, convocar todos
os associados a participar de uma Assembléia Geral Ordinária, que será
realizada no dia 06.04.95, na sede campestre da Sociedade, sito à Rua
Otto Lemke, sln. A primeira chamada será às 19:30hs e a segunda às
20:00hs, com qualquer número de sócios.
ORDEM DO DIA: {,:,t:':",:,:,:,:,j,t:{,:,:,:,:",:""::,,,:,:,:,:,:,:,:,::":::,:,tt:",:,:,:,:,:,:,:::,::::"":,,,:,:,,,:,:},:,:,:,:,:",t:::::,::t:,:,:,:,:,t:,:,:",:,:,,:,::"::,:",,

1 SI - Apresentação de Relatório de Atividades daDiretoria
22 - Prestação de Contas
32 - Assuntos Gerais

Obs.: Somente terá direito a voto o associado quite com a tesouraria do clube.

Guaramirim, 22 de março de 1995
levi Kuno lemke

.
(

Presidente
. Osnildo Bartel

Presidente do Cons. Deliberativo

Próximo a

SCARterreno
com t:152m2

� R�,!}c-Zr?r:l�7
.

. CRECI6799
IMOVEIS

COMPRA • VENDE • ALUGA· ADMINISTRA· INCORPORA

CASAS
• Sobrado c/300m' (Rua 446 - Pröx. Vleirense) - R$ 95.000,00 - "Em lase de conclusão"
• Sobrado cl 300m' (Rua Conrado Riegel- Próx. Ferro Velho Marechal) - R$ 120.000,00 "aceita imóvel menor valor lcarro".
• Sobrado cl 430m' (Guaramirlm - cl piscina - Ano padrão) - R$ 140.000,00 "Acena parcelarlcarrosloutros imóveis, etc"
• Sobrado cl 160m2 (4 quartos) morro do Boa Vista. l000mts após o inicio da subida - R$ 25.000,00. "Troca por casa em Barra do
Sui"
• Casa alv. e/85m' (Rua Maria Bértoli - Próx. Monfort) - R$ 26.000,00 "Aceita carro"
• Casa alv. c/128m2 (Rua Beira Rio, s/n° - Próx. ao trevo de Sehroeder) R$ 35.000,00 - "Troca pl imóvel em Jaraguá"
• Casa alv. cl 140m' (Rua 205 - Ao lado do Juventus) - R$ 25.000,00 .

• Casa alv. cl 200m' (Rua Vnorino Stringari - PrOx. Weg I- com piscina) - R$ 70.000,00 - "Troca por apartamento"
• Casa ati. c/140m' (Rua 417 - Vila tenzi- Próx. Colégio Giardini Lenzi) - R$ 35.000,00 -, 'Acena carrozterreno"

APARTAMENTOS
• Ed. Argus (cobertura Duplex em altlssimo padrão - Toda mobiliada + blblloteca/barzinhollareira;ete) - R$ 160.000,00
• Ed. Sehioehet cl 156m' (1 suíte + 2 qtos + dep.) - R$ 43.000,00 + Financiamento CEF
• Ed. Jaraguá cl 121m' (2 qtos + Dep.)- R$ 32.000,00 - "Acena imóvel de rnalor valor"
• Ed. Maguiiú (2 Qtos + garagem) - R$ 25.000,00 'qunado"
• Prédio em construção na rua da CEF - Aptos c/2 e 3 qtos + 1 ou 2 garagens. Entrada + Financ. direto. Entrega junho/96

· • Prédio em construção (projeto p/4 aptos cl 175m' cada) - R$ 25.000,00 "Inclui terreno cl495m' + obra + projetos"
TERRENOS

• Terreno c/3.061m' cl casa antiga (Rua Jorge Czernlewicz - Ao lado da Marchitex) - R$130.000,00
• Terreno cl 737m' cl casa antiga (Rua Padre Pedro Francken - Pröx, Jangadlnha) - R$ 85.000,00
• Terreno c/460m' (Rua AntOnio Carlos Ferreira· PrOx. Glrassollmóvels) - R$ 48.000,00
• Terreno cl 601 m2 (Condomlnlo Azaléias· Únlmo da rua) • R$ 28.000,00 ou 'parcelado"
• Terreno c/630m' (Schroeder· Ao lado da Marisol) R$ 7.000,00 ou "parcelado"
• Terreno c/2.500m' (Schroeder - Rua Valentin Zoz) • R$ 9.500,00 ou 'parceldo'
• Terreno c/4.253m' (Rua Bertha Weege 'fundos' • Próx. Malwee) • R$ 30.000,00 ou 'parcelado"
• Terreno cl 2.817m' (Rua Bertha Weege 'frente' • PrOx. Malwee) R$ 30.000,00 ou 'parcelado'
• Terreno c/625m' (Res. Dlvlnópolis· Rua C - Lote 088b) • R$ 8.700,00 ou 'parcelado'
• Terrenos Residencial Henrique Behllng (próx. Salão Amizade) entrada + saldo parcelado
• Terrenos Loteamento Plazera I (Ilha da Figueira) Entrada de R$ 1.500,00 + saldo parcelado.
• Terreno c/495m' c/ edificação Iniciada pl prédio c/4 aptos de 175m' (PrOx. Faculdade) - R$ 25.000,00

SALAS E PONTOS COMERCIAIS
• Ed. Rorença c/113m'W andar) R$ 45.000,00
• Edlflelo Mlner 17ri1Z (Térreo) • Em frente ao Foto Loss- R$ 20.000,00
• Central da Moda c/25m' • R$ 6.000,00 oU.4 x R$ 1.750,00 fixas 'somente o ponto"
• Shopping Jaraguá c/21m'· R$ 17.000,00 + saldo financiado em 36 meses
• Casa comercial cl 230m' • R$ 35.000,00 (Lot. Dalmar - Após Dalforte Malhas 'Próprio pl lojas')

GALPOESlCHÁCARAS
•G�ão c/800m' + casa aIv. c/233m' + terreno plano com cl26.549m2·(Santa Luzia - Centro). Preço: R$ 140.000,00 'Negociáveis"
• Chácara c/180.ooom' (Estrada Garibaldi • 15km do centro - Nascentes + Casa antiga) • R$ 80.000,00 'Negociáveis'

Eldorado - Rua

Florianópolis, apto com

1 suíte, 2 quartos.

Monique - 3 quartos e demais

dependências cl 2

Terreno
1.395m2 - Rua
29 de Outubro,
próx. JAVEL

FIGUEIRA -

Lote esquina, cl
frente de 29,5
metrospl ruaJosé
TeodoroRibeiro

Casa em alvenaria
c/135m2

RUA BERNAR
DO DORN
BUSCH - Terreno
cl 542m2, casa em

alvenaria. Preço:
SO% entrada sal
do em até 10 me-

Terreno edifi
cado cl galpão
pré-moldado -

300,OOm2

Terreno cl
497m2, edifi
cado cl casa em

próximo ao

Fórum - Apto. 3
quartos.
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�.E: Gente & Informações
que não é

aparentada
do

presidente,
[ez show na

boate
Marrakech.
Capada
Playboy, ela
esbanja
beleza efoi
uma

oportunidade
rara a sua

presença na

cidade,
porêm seu

"espetácu
lo" dividiu

(opiniões. Há
os que
gostaram,
porémháos
que
acharam
ridículo.

I ENTRADA + 4 PAGAMENTOS SI JUROS
} PAGAMENTOS SI ENTRADA
À VISTA 10% DE DESCONTO

.

VESTINDO VCX:::� DE CORPC> INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, ��

o
máxino
In

�eiPia!
Rua Procópio Gomes de Oliveira, 380

FONE/FAX: 72-0743
Jaraguá do Sul - sc

No sábado, 25, aconteceu, o enlace matrimonialdajovemjaraguaense Vanessa Garcia com o

artilheiro e craque Alaor (ex-Juventue). A cerimônia religiosa aconteceu na igreja de São

Marcos, naBarradoRio Cerro, e a recepçãoaos convidados deu-se no ClubeAtléticoBependi.
Semmuito tempo, o casalseguiupara Londrina, onde opromissorartilheiro tem compromissos
profissionais. Vanessa, troca Iaraguâ do Sul, pela cidade paranaense.

Fabiana Raddat;
-

Giselle de Lourdes Baade Schmitz

Falta pouco mais de 30 dias para a realização do concurso "Garota Valdete", promovido

pelo Colégio Estadual Professora "Valdete Inês Piazera Zindars" e que acontece na boate

Marrakech. Até o dia 6 demaio, vamos analisando as candidatas que buscam ser escolhidas

como amais belaestudantedo colégio. Ah!Detalhe. Elasdesfilarãoem trajeesporte-chique.
Na coluna de 'hoje mais duas candidatas, dentre as onze que participarão do concurso.
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PUNIDO
MACKBAZAR

PM expulsa soldado que foi
,

flagrado consumindo drogas
Você não precisa mais se deslocar para fazer

compras no centro. VISITE MACK BAZAR. Rou

pas, calçados, bijoterias, brinquedos, artigos para
casa e uma linha completa de material escolar.

Rua João Januário Ayroso, 3528
Bairro �araguá Esquerdo 4a.�pJaragua do Sul - sc • • .

J araguá do Sul- Na quin
ta-feira, 23, à noite, um policial
militar, de Jaraguá do Sul.
fardado, foi detido por uma

guarnição da PM, após ter coo
sumido uma grande quantidade
de töxi-

do 8° BatalhãodePolíciaMilitar, drogas injetáveis, ele foi flagrado
.em Jaraguá do Sul, confirmam a pelaguarniçãodaPolíciaMilitar,
veracidade do caso, mas o alto em absoluto transe. Quando os

comando da PM, local, não quis. policiais solicitaram que
revelar o nome do soldado deti- entregassem sua arma, ele

do, tão pouco prestou maiores descobriu quejánão estavamais
informações a respeito do em seu poder.
ocoFrido. O comando da PM Policiais militares que
informou,ainda,queopolicialjá conviveram com o soldado ex

foi expulsodacorporaçãoe, tam- pulso, disseram que ele era um

Mm, que foi aberta uma bom profissional, mas que "ce
sindicância para apurar os fatos deu às próprias fraquezas e co-

acontecidos naquela noite. meteu um delito grave". Alguns
Overdose PMs concordam com as

Segundoconsta.o soldadoes- penalizações do comando da
tava acompanhado de alguns h_O- PolíciaMilitar, mas não querem
mossexuais, no banheiro pübli- se manifestar, por não se

co, na noite de quinta-feira, 22. considerarem competentes para
Depois "de _fumar maconha, julgar, o ex-companheiro de
cheirar cocaína e fazer uso de farda.

ABANDONO DE EMPREGO

A Empresa Artemóveis Gielow Lida., so

licita o comparecimento do Sr.AdilsonMartins,

portador da Carteira de Trabalho n° 365.31 -

,série - 013 - SC -função - Servente Industrial no

prazo de 24 (vinte e quatro) horas à sua Divisão

deRecursosHumanos. O não comparecimento
neste prazo caracterizará Abandono de Em-' I!

prego. Conforme o artigo 482 da CLT, letra I.

cos, no

banheiro

público
localiza
do na

Avenida
.. Getúlio

/lImo do

poli,iol
nóo loi
en,ontrodo

Vargas,
no centro da cidade. O local é

freqüentado Por homoxessuais e

o PM, drogado, foi encontrado
sema suaarma, quedesapareceu.

Informações da3aCompanhia

Mountain Bike Open de Verão
'Nível Nacional

III Etapa - Monte Verde - MG
Kamikaze Down HilllDual Slalon

Promoção: CaloiIRede Globo
Local: Monte Verde - MG
No final de semana 18/19/03, foi realizada na belíssima cidade de

Monte Verde, sul deMinas Gerais, a III EtapaMonte Verde deMountain

Bike, a nível nacional.
Santa Catarina foi, e muito bem representada pela equipe: Bananas/

Passas - Fonte Energética, de propriedade do desportista SiegfriedWeiss

(Zico), integrante da equipe, pois, foi em âmbito nacional, o Estado que
melhor obteve classificação.

:No sábado dia 18/03 - Prova Dual Sialon - (Descida de montanha,
desviando obstáculos - Pista com aproximadamente 500m).
Categoria: Juvenil- Final realizada entre os catarinenses CauêWeiss

(20 lugar) e Markolf Berchtold (10 lugar).
, Júni�r - Jean Fábio Finardi (3 o lugar)
Especial - Július Sommerfeldt (3 o lugar)
Neste tipo de competição "Dual Slalon" ,Zico teve problemas com sua

Bike e não obteve classificação.
. Domingo dia 19/03 - Prova Kamikaze Down Hill - (Descida de

montanha, com percurso em melhor tempo - Pista com 4km).
.

Categoria: Juvenil - 5° lugar: Markolf Berchtold
4° lugar: Cauê Weiss.

Júnior: Nesta categoria, por um erro flagrante de cronometragem, que
fez corar de vergonha até os organizadores, foi prejudicado o ciclista Jean
Fábio Finardi (Equipe Fonte Energética), porém obteve ainda a 6a

coloca ão.

Cadete - Jonathan Grimm - obteve um expressivo 2° lugar, ficando à

2 segundos do vencedor.

Especial-AgrandevitóriaobtidapelaequipeFonteEnergética (Schroeder). .

foi nesta categoria onde o blumenauense Jú1ius Sommerfeldt (que corre pela
equipe de Schroeder) ficou com o 10 lugar.
No próximodia 23/04 nacidade paulista deMarília, realizar-se-á a 1 a Etapa

do Campeonato Brasileiro Cross Country de Mountain Bike.
Certamente a equipe Fonte Energética se fará presente com expressivos

resultados.
A equipe Fonte Energética está patrocinada pela empresa;
Bananas'Pessas-Fonteßner éticaePrefeituraMunici deSchroeder.
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INVICTO

Estrella. é líder absoluto Circuito Estadual. terá
.

prova de abertura em GM
do certame daI"Divisão

JaragUá do Sul - Apesar
da vitória apertada sobre o

Cruz de Malta, o Estrella de

Nereu Ramos.. acabou assu

mindo a liderança isolada do

Campeonato da 1· Divisão da
Liga Jara-

_

g uae n s e ,.".
de Futebol _I-�_ .
(LJF). A u.wv .

equipe, ..J.
que ainda "...,.'11
não pe�- ptIIIIodeu ne- _

nhum ponto no certame, foi
beneficiada pelo tropeço do
time 'do Amizade de

Guaramirim, que perdeu para
o Vitória do Rio da Luz, por 2
aI.
o Estrella, jogando em seus

domínios; venceu ao lime do
Cruz de Malta pelo placar es
treito de 1 a O e agora é o

último time invicto do certa

me da LJF. Já o Amizade fez
uma de suas piores apresenta
ções. Além dos desfalques -

Duno, Silico e Luizinho -, o

time jogou sem personalida
de, contra uma equipe que
atuou com raça e determina
ção.
Depois de abrir o placar no

primeiro tempo, o V itória, que
chegou a sua segunda vitória
no campeonato, aumentou no

segundo tempo para 2 a 0,
quando passou ajogar em con

tra�ataques. O Amizade ainda
tentou reagir e foi só pressão
na segunda parte da etapa fi
nal. Cbegou ao gol através de

Massaranduba - O time do alimentam chances de encerrar a

Butuquinha tem nas mãos a primeira fase naprimeira coloca-
chance de fechar o 10 turno da ção.
chaveAdo campeonatodefutebol O líder Guarani folgana roda-

CLUBE J PG GP GC SG suíço de Massaranduba, como lí- da e torce para dois empates nos

SSC Estrella 4 8 8 1 7 derabsoluto. Bastavenceraotime jogos que envolvem seus princi-
SER Amizade 4 6 10 4 6 da Mecânica Irmãos, para alcan- pais adversários, o que lhe ga-

SER João Pessoa I 4 6 10 6 4 çar 9 pontos e não ser ameaçado rantiria amanutenção da lideran-

SER Vitória 4 4 4 6 -2
por ninguém. ça.

Mas atémesmo o time do Me- O outro jogo da rodada reúne
GE Juventus (4 2 4 5 -1 câniealrmãos têm chancesdeehe- os dois últimos colocados da cha-

SER Aliança 4 2 5 9 -4 gar em 'primeiro na primeira fase. ve, BayerFútsaleLagoaEC,com
GE Cruz de Malta 4 2 4 6 -2

Para isso tem de vencer com 2 e 1 ponto respectivamente. Os
diferença de dois gols ao jogos desta última rodada, da

Caxias SC 4 2 3 11 -8 Butuquínha etorcer para um em- chave A, têm início previsto para
*Fonte: L.J.F. pate entre Patrimônio e Coop. às 15 horas, noComplexo Espor-

Juriti que também têm 6 pontos e tivoMunicipal de Massaranduba.

uma jogada de bola parada,
mas não conseguiu maisrecu
perar o resultado adverso.

Agora o time de Gua

ramirim ficou na segunda co
locação ao lado do João Pes ..

soa que venceu ao Juventus

por 1 a O. Com a vitória, o

Vitória subiu para a quarta
colocação com 4 pontos em 8

disputados. O Caxias, que ven
ceu o Aliança por 3 a 2, não
deixou a lanterna do certame,

Só nesta rodada dos Aspí
rantes foram marcados 16 gols
em 4 jogos (média de 4 por
partida). No préximo sábado,
ojogo entre Estrella e Amiza

de, promete ser a partida da

rodada, já que o time de
Guaramirim precisa da vitória
para crescer na classificação
dos Asptrautes e recuperar a
derrota pará o JoãoPessoa na

la rodada do certame.

Duelo

'mas se igualou, em pontos Uma disputa ferrenha deve

ganhos, às equipes do' acontecer, também, no jogo
Juventus, Aliança e Cruz de entre os times principais do

Malta. Estrella e Amizade. A equipe
Aspirantes .

de Guaramirim precisa ganhar
Caxias e Estrella mantive- para quebrar a série de vítöri

ram-se na liderança na cate- as de time Nereu Ramos e,

goria Aspirantes, vencendo. com isso, se reabilitar do pés
seus jogos em casa, o João simo resultado do último do
Pessoa goleou, também em mingo. Já o Estrella irá defen

casa, o Juventus por 4 a 2, der com "unhas e dentes" a

enquanto o Amizade fez 4 a 1 liderança isolada da competi-
no Vitória de Rio da Luz. ção.

MOUNTAIN BIKE

Guaramirim - Com o crédi
to de ter o líder do ranking
catarinense juvenil de Moun
tain Bike, o município de

Guaramírím habilitou-se para
sediar a prova de abertura do

Campeonato Estadual da mo

dalidade,queaconteceränoprö
ximo final de semana, dias 1 e 2
de abril. 'As provas de Cross

Country, acontecerão em uma

trilhade 3.200metros de exten

são, com largada e chegada na
sede campestre da Sociedade
Atiradores Diana.
No sábado, 1, acontecein as

inscrições ea federalização dos
bikers participantes, que pode
rão fazer um reconhecimento

da pista, além de treinos. No

'domingo, 2, a partir das 9 ho

ras, terão-ínícío as provas que
reunirão osmelhores pilotos do
estado.

LourivalStoinski Júnior, 16,
líder '00 ranking catarinense,

.

está em contato com a Federa

.ção Catarinense para ultimar

os detalhes da realização da

prova de abertura do circuito

que ainda não contará pontos.
"É como se fosse apenas uma

provadeapresentaçãodasequi
pes e pilotos, mas que, não por
isso, deixará de ser emocio

nante", declarou Lourival

Stoinski, o pai e íncentívador
do filho que disputa o circuito.

suíço

Equipes brigam para chegar
na frente no primeiro turno

Persianas Verticais

- FUNDADAEM 1917-

Tpödição em:

- Pepsianas
-Residenciais e 'Cornepciais

- Moveis sob med ida

Consulte-nos, fazemos, '

orçamento sem

compromisso.

VENDAS E REFORMAS
Rua Jacob Buck, 46 - Centro

(ao lado do Besc)
Fone �0473) 72-0247

Jaraguã do Sul - sc
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JUVENTUS

Ronaldo, Pacira
e Cacau, são os

novos reforços
J araguá ,do Sul - A

contrataçãode trêsnovos reforços
e o pedido de dispensado atacan
te Tatau, foram as novidades de
ontem no João Marcatto. O
Juventus, ainda com o elenco,
reduzido,
jogahoje
contra o

Marcílio

Dias,em
casa, às
20 ho-

lIlataIlle

_Totovpede
pOfodeixof
o Jvvelltvlras, mas

as aten-

ções estão voltadas paraa segun
da fase do campeonato ca

tarínenseque deve iniciar no dia
20 de abril.
A situação do "Moleque

Travesso" parece, estar mais
amena. O time não perde a dois

jogos, mas também não conse

guiu a sua primeira vitória nesta

temporada. As esperanças se

voltam, agora, para um bom

desempenho na segunda fase da

competição, já com os novos re

'forços contratados nesta sema

na.

O volanteCacau, 32anos, que
atuou no ano passado pelo Naci
onal de SãoPaulo, chegou ontem
à tarde ao JoãoMarcatto e come

ça a treinar ainda esta semana.

Também ontem, chegou o novo

atacante contratado pelo
Juventus. Trata-se de umjogador
já conhecido da torcida. Pacira,
Z5 anos, que já jogou pelo "Mo
leque" em 1993, retoma para

Jaraguá do Sul, depois de ter

atuado, neste ano, pelo São
Carlense. Rara hoje é aguardada
a chegada do lateral Ronaldo, 26
anos, que estava jogando pelo
Itaperuna, time que disputa o

Campeonato Carioca.

Enquanto uns chegam, o ata
cante Tatau resolveu pedir para
ser dispensado pela diretoria do
clube. Ele, que fez três gols pelo
Juventus, neste ano, alegou
problemas familiares e procurou
os dirigentes do clube para fazer

, um acordo e rescindir o seu

contrato. O técnico Abel de Sou
za, não apresentou obstáculos

para a dispensa de Tatau, que
volta para Barra do Garças,
clube que detém seu passe.

Segundo o supervisor técnico
do Juventus, Zé Mário, o time
deve promover algumas contra

tações. Não diz quantas, mas de
vemser,pelomenosmaisquatro:
1 zagueiro, 1 meiaepossivelmen
te 2 atacantes. "Temos tempo até'
odia20 deabril paraconcluirmos
as contratações para esta tempo
rada", acrescentou Zé Mário.

A partir do encerramento da

primeira fase (faltam mais duas

rodadas), os quatro primeiros
colocados no grupo A, disputam

,

a Taça Governador do Estado, o
que deve se estenderaté o dia20.
Esteperíodo seráoportuno para a
equipe do Juventus treinar e

colocar em condições de jogo os

reforços que estão sendo
contratados.

BONS Ffl::ços. � Q\.WJCW)E, SEIIFRE cow
H(M0NlES. MOQt, � FBlNWr. E '*Nm..

Av. M. Oeodaro d. FCIN.ca. 280

F_:72-338&

Jogtulores treinam em dois turnos, aguardando a chegada dos no.os reforços

Uma perfeita
parceria, entre a

Secretaria de

Agricultura e Meio
Ambiente, da
iniciativa privada e da
Prefeitura Municipal
de Jaraguâ do Sul,
está levando, a preços
bastante acessíveis,
alimentos da melhor
qualidade à mesa dos

jaraguaenses.

Prefeitura

M�
Jaragu6 do Sul

DOCUMENTAÇAO FOTOC PIAS,
AUTENTICADASDOSDOCUMEN·
TOS DE LICENCIAMENTO
DISQUE DOCUMENTOS' ...

'

(0473) 71·5724/97·8100 197·9718 ."
Rua Venâncio da Silva Porto,

309 • Nova BrasRla
Jaraguá do Sul - SC

UMA EMPRESA
, INFORMATIZADA
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