
Asfalto continua Prefeito manda
sendo motivo de dar, curso para.
muita discussão os' funcionários

IIMPRESsol

Sebastião Tapajós

Tapajós mostra

na praça arte

de tocar violão
Sebastião Tapajós, vio

lonista brasileiro nascido
'

no Pará, é o espetáculo de

hojeànoitenapraçaÂnge
lo Piazera: Conhecido in

ternacionalmente,mostraa
arte com o violão.

Página6

A polêmica sobre a legali
dade do pagamento de Taxa
deMelhoriaem ruas asfaltadas
onde já havia calçamento a

Paralelepípedos, continua em

pauta naCâmara de Vereado
res.Não háumconsensosobre
isso. Página 4

Wagner ainda espera
resposta da Fazenda
o deputado Udo Wagner

estáesperando resposta da se
cretaria estadual da Fazenda.
Quer saber porque emendas
suas não estão no orçamento.

Página 3

Biblioteca Pública do Estado

Setor de Santa Catarina
Câmara IUf'","MIo..III6&-�....��..-t"""'E*contas 'de Durval
Com 11 votos contra qua

troaCâmaradeVereadoresde
Jaraguá do Sul aprovou as

contas do município relativas
ao exercício de 1993.

Página 5

HISTÓRIA

A mais antiga igrejada
confissão luterana do bairro
Santa Luzia, em Jaraguá do

Sul, vai ser preservada. Pro
jeto da secretaria municipal
de Planejamento vai propor
cionar a restauração do tem-

. plo, desativadoem 1988, em
suas características originais.
Construída em 1950, a igre
ja esteve a ponto de ser de

molida, diz o presidente da

Fundação Cultural de

Chartres, Valdir Tomelin,
"por faltadeconscientização
da comunidade". O templo,
que será tombado, terá utili
zação específica para fins
culturais devendo, posteri
ormente, ser aberto à

visitação pública. Depois de
restaurada terá espaço para

público de 120 pessoas.

Página 5
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Os servidores públicos de

Jaraguádo Sul vão ser subme
tidos aumcursodereciclagem,
com ênfase -para os que se

relacionam comoscontribuin

tes durante todo o dia. Deter

minação do prefeito Durval
Vasel, Página 3 Templo construido em 1950 no bairro Santa Luzia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EDITORIAL

Qualidade no serviço
Quando o administrador público co

meça a reconhecerque alguma coisa vaimal
em seu governo, é bom sinal. Este dom
é reservado às pessoas inteligentes, mesmo
que elas demorem pataadmitir. Em boahora
os setores de relacionamento diário com o

público, da prefeitura de Jaraguá do Sul,
vão ser reciclados em curso já programado
para o período de 24 a 27 deste mês.

Observações internas e reclamações externas
sinalizaram para um atendimento' não coJ?
dizente. Resumindo, em muitos casos

uma má vontade explícita - há quem diga
que isso é conseqüência da estabili-

dade proporcionada pelos concursos públi
cos.

Além do desrespeito flagrante para com o

contribuinte queé, naverdade, quempagaos
salários dos servidores, politicamente tal

comportamento é um desastre. Não se quer
aqui afirmar que isso se dá às vésperas deum
ano político. Porém, fica claro que este

cuidado nunca houve, como também nunca

se ouviu falar em procedimentos de avalia
ção internaparacapacitaçãodo servidor.Com
honrosas exceções, a máquina pública está
eivadadeVíciós. Eépreciso extirpá-los, com,
urgência.'

,

Previdência e emprego,

A Previdência caminha a pas-
sos largos paraa incapacidade de

, pagar o segurado. O Tesouro não
teräcomocobrirodéflcitcrescente
semaÍltivermosoatualsistemade
'contríbuíções. Hoje existem 15,2
milhões debeneficiários daPrevi
dência

para 28
milhões
de con

tribuin
tes.Mes
mo in

cluindo

Sistemo
,

pe/lolizo
gro/ldes
MlplrIgtIdtJtrIs

os 6 mi
lhões de contribuições individu
ais a relação é de apenas 2,2
contribuintesparacadaaposenta
do. A tendência é preocupante
poisesses índicesdevem seagravar
com o envelhecimento da nossa

pírâmideetária.
A capacidade arrecadadora da

Previdência, porém, pode ser

ampliada. Existem mais de 32
milhões de trabalhadores na eco
nomia informal e a 'sonegação
chega ao valor efetivamente

.. José Carlos Vieira

arrecadado. Segundo dados do

PNDAlIBGE, apenas44% dos 60
milhões de trabalhadores possu
em carteira assinada. Sabemos
ainda que das 3,5 milhões de

empresas cadastradas no CGC,
apenas 1 milhão recolhem o

FGTS. Antes de uma reforma
estrutural aPrevidêncianecessita
de uma outra gerencial.

Analisando o texto da emenda
número 21 à Constituição a

reforma proposta pelo governo
desperta preocupações. A
estratégia adotada na proposta
governista parece extremamente

voltada p�a a solução financeira
e técnica, queprecisaserresolvida,
mas de formamíope descousídera
queodesempregoestádiretamente
ligado ao peso das contríbuíções
sociais e em especial à sua forma
de recolhimento.

Em nosso pãís o ônus para se
. manter um empregado é enorme.
Para cada um real gasto com

salários se desembolsa um real e
vinte centavos com encargos
obrigatórios. O empregador deve

ainda suplementar os serviços de
saúde que deveriam ser prestados
à altura pelo Estado e contribuir
com a alimentação, educação,
transporte, além do lazere esporte.

É preciso questionar se é justo
e convenientemanter um sistema
em que umaempresaque tem 100

empregados eque fatureomesmo
que outra com 10 contribua da
mesma formaparaaPrevidência.
Os recolhimentos sebaseiam uni
carnentenos salários, o que ent�n-

.

demossercorretoquandoporparte
do trabalhador. Quanto ao

empregador a fõrmuía induz à

sonegação, ao sub-emprego (au
sência de registro do empregado)
e desemprego.

Devemos introduzirnareforma
o conceito de valorização do

empregadorquemantenhamaior
contingente de mão-de-obra,
cobrando a contribuição da

empresa sobre o faturamento dei
xando de fazê-la sobre a folha de

pagamento.

..Deputado Federal (PFL)
,

EXPEDIE.N"ffi
.
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Reminiscências

Esta foto foi cedida por Alfons
Buhr e mostra de forma concreta a

tomada do desenvolvimento de

Jaraguã do Sul, eembora o flagrante
sejade 1928, tais construções datam
de 1925.

Antevendo o rápido crescimento
do povoado, os blumenauenses, em
1920, como a firma Salinger &
Feddersen, encampavam aEmpresa
de Emílio Stein, no dizer do escritor
'Emílio da Silvá, em seu 2° livro de

Jaraguã do Sul - Um Capítulo da

Povoação do Vale do ltapocu. No
prédio dos herdeiros de Robert

Marquardt, de enxaimel (atual Edi
fício Jaraguá) instaíaram-se os no

vos donos e é o livro que conta: "Ali
instalaramcom energia térmica, que
acionava enfardamento de fumo em

folhá, egeradorcomcapacidadepara
17 kw. e 230 volt, atendia a ilumina
ção das ruas: Epitácio, Av. Getúlio,
Emílio C. Jourdan, Esthéria L.

Friedrich:, Floriano, Jakob Buck,
Marechal Deodoro, Procópio G. de

Oliveira,CzemiewiczeRuaJoinville
(atual412 - MaxWílhelm)",

Posteriorespesquisas revelamque
EduardoKellermann,genrodeGeorg
Czerniéwicz, comprou aempresaque
já girava com a razão social de G.

Salinger & Cia., passando ele mes
mo a desenvolver tais atividades.

Umcontratosocial, datadode 18/01/
1919, firmado entre PedroChristino
Feddersen e Eduardo Kellermann,
formavam a nova distribuidora de

energia, sob a denominação de

Empresa de Eletricidade

"Jaraguá" Ltda, que mais tarde
outros capitais brasileiros vieram a

reforçar emelhorar os serviços com
Guilherme (Wilhelm)Waltere Júli0
Wetzel.

O crescimento do povoado e a

râpidaindustrializaçãoexigiamelhor
qualidade de energia. O intendente

Leopoldo Janssen expedia edital,
orientando os futuros usuários, de
como conseguir a ligação da luz.

Em 1924 visitavaJaraguá, o dr.
VictorKonder, dd. Secr. do Interior
e Justiça, acompanhado de

engenheiros dá Empr, de

A energia elétrica em Jaraguá (4)
Eletricidade deBlumenau, paraVer
seconseguiadaEmpresajoinvilense
encampar a empresa local. Como

pedissem "céu e terra" pela conces
são, retornou frustrado. Diante do
fracasso, eindanesse ano, aempresa
local contratava o fornecimento de

energia com a usina de Blumenau.
Escrevia o CORREIO DO

POVO, na ed. 258/24, criticando o

rompimentocomomunicípio-sede:
"O 'seu' Procópio (Gomes de

Oliveira) acha que aqui ninguém
precisa de força e quer fazer valer'
seus direitos, impedindo que a usi
nablumenauense forneçaforçapara
Jaraguá. É issoque vieram informar
e se for verdade, é mais um motivo

para que a famigerada empresa de
luzdeJoinville, como 'seu' Procópio
a. frente, mereça o desprezo do pú
blico que ela esfola e debocha".

Em 1925, a Empresa de
Eletricidade "Jaraguâ" Ltda.,
prosseguia com grande atividade os

trabalhos na instalação da força vin
dadausinadeBlumenau. Os antigos
postes de madeira davam lugar a

outros de cimento armado que
ofereciam grande resistência e

Jaraguá já apresentava outro aspec
to, estando adiantadas as obras do

prédioqueestava sendo edificado na
rua Pres. Epit. Pessoa (onde hoje
está instalada aCELESC e se anun

ciava a chegada ao porto de São

Francisco do Sul de grande número
de volumes commaterial para a ins

talação da luz e força. Embora a

instalação representasse um avanço
nascondiçõesdevidadojaraguaense,
acontecia com muita freqüência a

danificaçãodas instalaçõesexternas,
com tiros que eram disparados para
destruiros isoladores e a empresado
sr, Eduardo Kellermann e outros só
cios preveniam a esses malfeitores,
pois, estavam tomando medidas
perante a municipalidade para por
fim a esses abusos, em português e

alemão, que no caso de menores os

seus pais seriam responsabilizados e
gratificavam quem denunciasse os

arruaceiros.
Fritz von Jaraguá - 04/95
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Retranca
(C.M.)

Rejeitando e aprovando
o Tribunal de Contas do Estado, composto em sua essência por
ex-deputados para lá levados via apadrinhamento político, tem

,

comportamentos paradoxos. Por exemplo; ao mesmo tempo em

, que faz restrições às contas demuitas prefeituras, recomenda às
câmaras de vereadores a aprovação. Ora, ou é ou não é. Atitu
des "muristas'' como esta tem causado, ao longo dos anos, sé
rios aborrecimentos de ordem política e administrativa, depen
dendo do'momento político de cada caso. E, afinaL:quem fisca
liza as contas do TCE, também sustentado pelos contrituintes?

Ao vivo
De tantas mudanças, ex

traviei discos doDilermando
Reis, ElyArcoverde e Sebas
tião Tapajós, entre outros.

Eram verdadeiras relíquias.
Menos mal que, hoje à noite,
na praça Ângelo Piazera,
posso ver Tapajós ao vivo,
como todos que gostam de

músicapopularbrasileira. Às
20:30.

,

Explicando,
Asfaltamento do bairro Ana
Paula só não anda mais

rápido por dois motivos: o

sistema "dinacal" ainda é

pouco conhecido da em

preiteira responsável (Mo
mento Engenharia) e a falta
dodióxidodecálcio, reagente
utilizado na mistura do
material. Éoquedizoprefeito
Vasel.

Exigindo
Sindicato dosServidores PÚ
blicos Municipais estendeu
sua base para Guaramirim.
Como primeiro resultado,
bamabés guaramirenses es

tão pedindo equiparação
salarial com os colegas
jaraguaenses. Imaginem o

salário deles se os daqui já
reclamam?

Copiando
Na prática, o discurso do

governador Paulo Afonso
Vieira afina-se, por inteiro,
aos de seus antecessores:

aumento do funcionalismo
estadual só poderá ser con

cedido nas bases reivindica
das se houver crescimento da
receita. Antes, na campanha,
"meteu o pau" prometendo
tudo.

Saidà
Auxílio de 50% paraNovaponteprôximo aoBeira servidores municipais de

Rio Clube de Campo nãofoi Jaraguá na compra de medi-
iniciadanasegunda-feira, 10,

, camentos será feito agora
como estava determinado. '

pelo Issem. Modo legalAgora,promessaparadepois encontrado pela prefeituradaPáscoa. Na verdade, ain- para fugir à restrição feitada há problemas de desa- pelo Tribunal de Contas do
propriação para ser resot- Estado. Embora o dinheiro
vidos. Como de resto em

Pendente

continue sendo repassado
Outrasáreasabrangidaspelo pelo Executivo.
novo sistema viário.

Fazendo
Prefeitura toca as obras de
asfaltamento em Rio da Luz.
Antes, implanta complexa e

cara infra-estruturaque, sim
Plesmente, não existia.
Necessária para escoar

águaspluviais e esgotos do
mésticos no leito do rio que
empresta o nome ao bairro.

Lixo
Release da Engepasa anun

ciaaumentode20%paraseus
funcionários de coletade lixo
e varrição de ruas. Para, se
gundo a informação, equipa
rá-los aos salários domerca
do local. O percentual, para
quem ganha nada, é nada
mesmo, comoneste caso.Mas
o serviço aumentou. Emuito.

IMAGEM

Yase!manda servidorespara
curso de relações humanas
J araguä do Sul

Servidores públicos municipais
de Guaramirim, através do sin
dicato da categoria, estão pedin
do equiparação salarial igual a
dos servidores deJaraguádoSul.
Isso, se-
gundo o

prefei
to Dur
val Va-

'

seí, ser

ve como
indica
tivo per
feito de que a política salarial

implantadaemsuaadministração
está no caminho certo. Porém,
agora os barnabésmunicipais de
Jaraguä terão que assumir a

responsabilidade inerente às suas

Atendimento

oopúblito
deixaQ

desejaI

NOVELA

funções.
Isso porque, entre os dias 24 e

27 destemês, todos os setores da
administração pública e em es-

,

pecial aqueles de contato direto
com apopulação, serão submeti-

,

dos a um curso de reciclagem
que, 'segundo Vasel, busca a

qualificação dos serviços e,

também, a recuperação da ima
gernnegativa que o funcionário

público .tem perante os con

tribuintes. O prefeito reconhece
que alguns setores poderiam

,

estar funcionando bem melhor.
"Já concedemos inúmeros bene
fícios, os salários foram
atualizados e mais não se pode

.
fazer por enquanto", disse o

prefeito, acrescentando que,
agora, é hora da recíproca.

,

INSS

Ontem, o vice-prefeito
Alfredo Guenther assinou auto

de infração por ter a prefeitura
decidido conceder o "habite-se"
sem o comprovante de Fe

colhimento da taxa de ma

trícula no INSS. O prefeito
Durval Vasel disse que a exi

gência é uma atribuição do
INSS lião da prefeitura porque
não há convênio nesse sentido.

Segundo ele, o setor jurídico do
município entende que o

procedimento da prefeitura é
correto e que a dispensa do

comprovante não implicará em

multa como foi anunciado pelo
INSS. "Se preciso for,
discutiremos o caso na justiça",
resumiu VaseI.

Continua apolêmica sobre emendas
.laraguá do Sul - A inexis- melhor fechar a Assembléia".

tênciade verbas noOrçamentodo Com suaexperiência de deputado
Estado previstasem emendas do estadual, 'Vasel garante que as

deputado Udo Wagner, (PPR) emendas só poderiam ter sido

aprovadas pela Assembléia omitidas se houvesse veto €lo go
Legislativa, pode dar" na opinião vemo anterior e se tal veto fosse
do prefeito Durval Vasel, "um mantido. pela Assembléia

grandequiprocó".OdeputadoIvo Legislativa, "Como não houve
Konell (PMDB) que anda às tur- nem uma coisa nem outra, o di
ras do Wagner voltou a aftrmar,
como já o fez recentemente, du
rante reunião da Associação Co
mercial e Industrial de Jaraguádo
Sul, que estas verbas não estão
orçadas para este ano.

O deputadoUdoWagner,numa
reação a freqüentes declarações
de Ivo KoneH (com base no exem

plar do Diärio-Ofícíal do Estado,
de dezembro do ano passado),
reagiu e protocolou.junto à secre
taria estadual da Fazenda, reque
rimento solicitando,de formaofi
cial, um posicionamento daquela
pasta em relação ao assunto.

Wagner quer Saber se houve alte

rações na redação [mal do orça
mento, deixando suas emendas de
fora.

Segundo, o prefeito Durval
Vasel, se isso de fato ocorreu "é

nheiro tem que estar consigna
do", afirma o prefeito. Pela As
sembléia o trâmite das emendas

propostas por Udo Wagner foi
normal e elas de lá saíram, con
forme atesta o próprio presidente
doLegislativo, PedroBittencourt,
em correspondência por ele assi
nada, com redação final,

.I I

mamJo

em

e»gârtia!
Rua Procópio Gomes de Oliveira, 380

FONE/FAX: 72-0743
Jaraguá do Sul - sc
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VERBAS

Vereadores ainda discutem APPs recebem ajuda para
.

...

.

':IffWJ4,.,l,.n suprir suas necessidades
cobranra em rtJllS asJ� Jaraguä do Sul - Associa- cas das escolas. somando ao•�1

. ções de Pais e Professores da que as associações conseguem
rede municipal de ensino rece- comopromoçõespróprias.Para
beram ontem pela manhã sub- a secretária Rosemeire Vasel,
venções da prefeitura destina- este é um trabalho de 'parceria
das a suprir algumas necessi- entreopoderpúblicoeacomu-
dades nas escolas. Do total de nidade. Segundoela, aintenção
R$ 66 mil, os valores foram éestenderestaparceriaaoutras
divididos entre omínimo deR$ comunidades (escolas) que por
3mil e omáximo deR$ 19mil, ventura venham a precisar des-
cujos cheques foram entregues te tipo de ajuda. Oprojeto,apro-
em ato presidido pelo prefeito .

vado pelaCâmara de Vereado
Durval Vasel aos presidentes res, é de origem do Poder Exe
das APPs selecionadas previa- cutivoo Também ontem à tarde,
mente pela secretaria munici- .. em ato naescola AlbertoBauer,
pai de Educação. foram entregues as portarias de

O dinheiro, segundo o pre- locação dos professores de es

feito, ajudará na cobertura de colas mantidas pela rede muni
gastos com necessidades físi- cípal.

ASFALTO

J araguádo Sul- A cobran
ça da Taxa de Melhoria em ruas

asfaltadas

ondejá ha- IlIIli, d,
via pavi-
mentação a 1,111Iilll"11llparalelepí-
pedes, co�- PIlI'"
tmuamon-

vando dis- p,llls ,b'lls
cussões na

.

CâmaradeVereadores,Acobran

ça também é objeto de mandado
de segurança impetrado pela pre-

.. feitura hápoucos dias por 23 pro
prietários de imóveis na área cen
tral. Para o vereador Augusto
Mueller (PFL) a 'cobrança não
tem razão de ser porque a pavi
mentação anterior já foi paga.
"Melhoria se paga uma vez só",
argumentouMüeller, acrescentan
do que esta é a razão de ações
judicíaís.

O vereador pefelista citou o

LucioS..i

Ramos: éprecisopagar

exemplo de Rio do Sul onde o

prefeito Clóvis Guertner asfaltou
o anel viário central daquelemu-"

nícípio com recursos exclusivos
do IPTU "sem qualquer ônus para
os moradores das ruas beneficia
das". Para o vereador JoséRamos
de Carvalho (PPR), também em

Jaraguä do SuI recursos do IPTU
e de outras receitas domunicípio
estão sendo aplicadosnestas obras
e que não vê razões para não se

pagar. Entende Ramos que se to
dos colaborassem o benefício po
deria ser levadomais rapidamen
te aos bairros, como já ocorre no

AnaPaula.

"Qualquer vereador tem o di
reito de saber o que' a prefeitura
faz com os recursos do IPTU",
disse José Carlos Neves (PPR),

.

em resposta a insinuações feitas

por Augusto Mueller, sugerindo
que o pefelista oficialize pedido
de informações. neste sentido.
Acha, porém, que se depender
somente da receita do IPTU,
pouco se conseguirá em rela

ção do asfaltamento de ruas

em Jaraguá do Sul. "Se o povo
exige melhorias, então é pre
ciso que se pague por elas",
disse Neves.

REIVINDICANIi)O

Maldaner querprojetos em execução
Brasília - O senador Casildo

Maldaner (PMDB) defendeu uma
maior participação de Santa
Catarina no governo federal,
enfatizando que a demanda pen
dente do Estado vem de longa
data, com estradas que nunca se

concluem, serviços públicos fe- .

derais de natureza que simples
mente inexistem e projetos e

promessas que nunca saem do
papel.

Maldaner lembrou que em

1994; por exemplo, a atividade
econômica de SantaCatarina ge
rou uma das primeiras arrecada

ções de impostos federais no País
e na contrapartida, recebeu de
volta apenas 11% doquemandou
para os cofres federais. "Temos aí
um caso de filho pródigo e demãe
desnaturada. Uma situação injus
ta e absurda, e que precisa ser

vista imediatamente".
.
CasildoMaldanerfalou de suas

preocupaçõessobreproblemasque
precisam de soluções, como salá
rio digno para os trabalhadores,
um sistema de saúde capaz e efi
ciente, "não apenas para curar

doençasmasmoderno edemocrá
tico paraatuarpreventivamente",

moeda forte, economia estável. e
I

livre da inflação, regras claras e

duradouras que estimulem o de

senvolvimento e a compe
titividade da livre iniciativa e po
líticas econômicas que livre os

agricultores do sufoco ftnanceiro
em que vivem.

Ao abordar as mudanças que
devem ser processadas na cesta

básica "cujos conceitos também

precisam seratualizados" , o sena

dor disse que não podemos mais
compactuar eom esta visão
reducionista e discriminatória,
acrescentando que é preciso in

corporar ao conceito de cesta bá
sica o direito ao lazer, à cultura e

à informação. "Cesta básica não

pode ser apenas sinônimo de
subsistência vegetativa".

O senador ponderou que se

incorpore ao conceito de cesta

básica o direito aos bens culturais
de natureza simbólica. "Hoje eles
se apresentam como fundamen
tais parao exercício dacídadania,
Não basta estar vivo para ser

cidadão. É preciso ter acesso à

educação, ao mercado da infor

mação e dacultura. Tenho certeza
quechegaremos a estasmudanças

no conceito de cesta bäsica espe
ro, assim, contribuir para a mo

dernização do debate no campo
social-no Brasil".

Os cuidados com agerênciado
. Estado mereceu destaque no pro
nunciamento do senador. expli
cando que a edição de normas e a
ampliação de políticas econômi
cas precisam ser cada vez maio
res. Observou que sobrevivernes
tecenário significacriarmecanis
mos e condições que priorizem a

competitividade de nossas em

presas, a qualidade de nossos

produtos e a estabilidade
institucional.

Após reportar sobre sua expe
ríêncíaduranteoutrosquatrornan
datos, inclusive de governador, o
senador Casildo Maldaner afir
mou que pregaareformado Esta�
do, ressalvando, no entanto, que
isso não significa de maneira al

guma, concordar com teses aven

tureiras que pregam sua quase
extinção, ou tese que preserve
apenas para dar aparência de le

galidade a práticas regidas por
ideologias que não contemplam
os direitos sociais e os interesses
difusos de toda a comunidade.

CURSODEGRÁTlS
* CORTE PARA COSÚJRA (ROUPAS EM GERAL)

*ROUPAS ÍNTIMAS

o CURSO É GRÁTIS E NÃO É
COBRADO TAXA DE MATRíCULA

AULAS MANHÃ, TARDE OU NOtrE
I

APROVEITE E CONVIDE TAMBÉM SUAS AMIGAS

INSCRiÇÕES SOMENTE ATÉ O DIA 25 DE ABRIL NO BAZAR JARAGUÁ
AV. MAL. DEODORO. 429

c:EREJÄ·.....�
LANCHONETE E PIZZARIA

LANCHES
, .

PIZZAS
PETISCOS
E SERV-CAR

r--�

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AFASTADOSAPROVAOO

Câmara respaldaprestação Câmara tira represe.ntação
d t

.

t
· - em conselhos e comissões

e con as sem res nçoes jurf���C:::de�= :�:=�:t�=
res de Jaraguá do Sul detenni - cando o afastamento dos verea
nou o afastaniento imediato de dores. Isso porque, -de acordo
sete vereadores querepresenta- com legislação federal vigente,
vam o Poder Legislativo em todos eles corriam o risco de

órgãos com vínculos ao Poder terem seus mandatos cassados.
coisas. Executivo. O presidente da A prática não é nova e, na

Adalberto Frankowiak (PTB), Câmara, ValdirBordin (pTB), maioriados casos, os indicados
deimediatoexpediu correspon-. representavam os interesses do
dências ao Comurb, à Comis- próprio Executivo na discus
são Municipal de Trânsito, ao sãodeassuntosatinentesacada
Conselho Tutelar da Criança e um destes setores.

J araguá do Sul - Por 11

votos favoráveis e quatro
contrários, a Câmara de
Vereadores aprovou as contas da

prefeitura relativas ao exercício
de 1993. O vereadorPedroGarcia

(PMDB), um dos que votaram

p e I a

dade, declarações irregulares o

saldo de caixa registrado com

valores impróprios, entre outras

protestou dizendo que as contas

de 93 têm parecer favorável da
relatora Teresa Marques e que
isso, por si só, já justificavà a

aprovação. Também em defesa
do prefeito Durval Vasel, o

vereador José Carlos Neves

(PPR), citando outras irregu
laridades como valores pagos a

iiLiiiiim'iiliiit'\ . viaturas estranhas à frota da

prefeitura (táxis), e a compra de
medicamentos para servidores e

dependentes, não representavam
restrições de peso e que, por isso,
as con tas deveriam seraprovadas,

MoiD/iorejeição,
disseque
sefazne
cessá
rio uma

análi-
se mais i//flgulo/
criteriosa

,

por parte do Legislativo já que o

Tribunal de Contas do Estado

apontou algumas restrições
quanto aos números apresen
tados. Garciacitou despesas em-

- ..

IIOD VIU

lIodo dfl· CIRURGIA DENTISTA

Drs. A/cggandra Naiochi
CRO PV

HORÁRIO DE ATENDIMENTO - ADULTOS E CRIANÇAS
3!-felra - 19:00hs às 21 :OOhs

41, 51 e SI·felra - 08:00hs às 12:00hs - 19:00hs às 21 :OOhs
Sábados - -08:00hs às 12:00hs

Garcia: voto contra

penhadas com especificações
insuficientes, despesas estranhas
à competência da municipali- como ocorreu,

R. 28 de Agosto, 2200 - sala.5 - Guaramirim
PRESERVADO �

Igreja evangélica não será demolida �:JI
Especializado em Alisamentos e 5.0.5., Cortes,
Tin.turas, Reflexos, Permanentes, Penteados,

Suporte, Ondulação. Acetinagem.
Atendemos Noivas com hora marcada,
Completo Sel"liço de Manicure e Pedicure

I

sível a reforma interior da Igreja
e este ano está prevista a pintura
daparte extemae ajardinamento.
A Igreja Evangélica Luterana

no Brasil foi construída em 1950
e "a falta de conscientização da

. comunidade quase levou o-tem

pio à demolição", argumenta
'fomelin. Como presidente da

Fundação Duquesa de Chartres,
ele temum compromisso assina
do com a comunidade de

preservar o local e usá-lo somen
te para fins culturais. Cursos e

palestras, além dos ensaios do

Coral, são realizados regularmen
te na Igreja, "que posteriormente
será aberta à visitação pública" ,
afirma Tomelin. A Igreja tem es·

paço para 12<Tpessoas sentadas.

Chartres, do próprio bairro,
Valdir Tomelin, que tem se

responsabilizado pela preser

vação e conservação da Igreja
desdequeamesma foi desativada,
em 1988,porfalta de espaço.No
mesmo ano teve início as ativi

dades da Fundação, criada CO,m
a finalidade de preservar,
descobrir e valorizar a cultura da

região, basicamente de origem
italiana.

De acordo com Valdir

Tomelín, o tombamento servirá
como garantiaparaapreservação
permanente da Igreja, que seria

demolida pela comunidade, coi
sa que s6 não aconteceu devido a

interferência do empresário.
Através da Fundação foi pos-

Jaraguá do Sul - Até o final

deste ano a comunidade evangé
lica do bairro Santa Luzia verá
um velho sonho se transformar
emrealidade. Trata-se do tomba
mento do mais antigo templo
religioso da Igreja Evangélica
Luterana do bairro. O processo
de tombamento será encaminha
do através da secretaria munici

pal de Planejamento, que fará a

solicitação ao Conselho de

PatrimônioHistórico doMunicí
pio. "Otombamentodevesairaté
o fmal deste ano, com certeza",
garante o secretário Otaviano
Pamplona,

.

A solicitação de tombamento
foi feita pelo presidente da Fun

dação Cultural Duquesa de

�.
Rua Josef Fontana Esquina com João Marcatto n2 13

ir (0473) 72·2�02. Jaraguá do su- SC

,. .

Rekanto&
UM AMOR DE LOJAS * * * * * * *. * * *

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

* * * * * * * * * *

� Fóne (0473) 72-1277
Rua Padre Pedro Franken, 99
Jaragu'á do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tapajós mostra suaarte Pratoshúngarosensinados
-

-

-

·

l
,.",

hoieã ... em curso nofinaldo mês
com o VIO ao oJeanoite JaraguádoSuI-Todosos'

'"'"',,"
-

segredos da - cozinha húngara
serão mostrados e

_ provados
durante um treinamento que
acontecerá em Jaraguá do Sul,
nos dias 29 e 30 de abril e lOde

maio, dentro do projeto de

resgatedas tradiçõesedacultura
junto aos descendentes de

imigrantes que habitam em t

grande número,em toda aregião.
A cozinha húngara é rica em '

sabor e variedade e uma

coletânea de receitas, que estará
à disposição das participantes,
vaiservirparaoenriquecimento Balduino Raulino
dagastronomiaeaomesmo tem-
po preservar antigas tradições
da terra de origem.

Para o treinamento, virao

quatro senhoras da colônia

húngara de São Paulo, para
repassar os conhecimentos em

culinária, nos dias já citados,
reunindo dois grupos, com

pratos doces e salgados,
distintamente, nas comunida
des Santo Estevão e Santíssima
Trindade. Asparticipantes irão,
literalmente, "colocar a mão na
massa, vão aprender fazendo",
como observa o secretário de

Cultura, Esporte e Lazer,
- Balduino Raulino, que está

viabilizando a vinda das

cozinheiras e doceiras paulistas
a Jaraguá do Sul.

Não haverá custo algum às

NA PRAÇA

Jaraguá do Sul- Sebastião
Tapajós, violonistabrasileiro nas-
cido nas

selvasda

Repert61ío
brosíleílD

região
amazô
nica do
'Parä faz /lOS (Oldos

do vío/óo
s h o w

hoje à

noite, a

partir das 20:30 na praça Ângelo
Piazera. Aos 55 anos, parceiro de
grandes expressões da música

ADJORI

popular brasileira como Sivuca,
Zezé Mota, Jair do Bandolin,
Hermeto Pascoal eValdirAzeve
do (já falecido) entre outros,
Tapajósjá tem49 discosgravados,
dos quais 14 no Brasil e 17 na

Alemanha, país que visita todos
os anos, incluindo a Bélgica e

Holanda.

instrumento mágico. Um
trabalho solo de pesquisa
sobre, como diz, a riqueza
sonora do instrumento. Catira,
carimbó, samba, maracatu,
cateretê, fazem parte do

repertório que Tapajós mostra

hoje à noite na praça. "É músico

popular brasileiro", resume. O
show encerra ao som de uma es
cola de samba completa que ele
tira das cordas de seu violão sem

nenhum recurso eletrônico tão
em moda hoje.

Jeito simples que não revela
na priineira hora omúsico que
é, Tapajós não se limita a

interpretar músicas e ritmos,
mas faz, do violão um

Jornalistas no Belo Carreiro World
Piçarras - Penha - Nos dias

10 e 2/04/95, realizou-se nas ci
dades balneárias de Piçarras e

Penha.o 4° Encontro de Jornais -

do Interior de Santa Catrina,
tendo como anfitriãoo"Jornal do
Comércio" de Piçarras, e apoio
dos prefeitos dosmunicípios e da
organização Beto Carreiro

World - Um mundo do sonho e

fantasia, o maior centro de lazer

da América-Latina.
- Nafotoodep. NeutodeConto,
secretário da Fazenda do estado

de Santa Catarina quando a con

vite do encontro fez ampla expo
sição de sua pasta de governo. A

impressão que se teve que foi o

maior encontro que a Adjori-SC
jáconseguiumontarpara reunir a
Associação que já chega a reunir
acima de 100onúmero dejornais
do interior.

Mesa de honra do 4° encontro

Estado de Santa Catarina

PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul

DE C RE TO N°3.157195
Declara Ponto Facultativo o dia 13 de abril de 1995

o PREFEITO MUNICIPALDE JARAGUÁ DO SUL, no uso de

suas atribuições,
DECRETA:

Art. 1 ° - Fica declaradoponto facultativo nas repartições públicas
municipais, ressalvadas as necessidades de serviço de cada Secretaria, o
dia 13 de abril de 1995, Quinta-Feira Santa.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Laraguá do Sul, 05 de abril de 1995

DURVAL VASEL

Prefeito Municipal
SIGMAR BENNO LUCHT

Secretário deAdministração

Estado de Santa Catarina

COMIDA

,

I

participantes, exceto o

transporte até os locais. Inclusi
ve os ingredientes vão ser

adquiridos pela Fundação
Cultural. Haverá vendadelivros
de receitas "Os segredos da co
zinha húngara", desde

antepastos e
-

salgadinhos -a so

pas, pratos com ovos, pratos
com aves, pratos com carnes,

pratos com massas, legumes e

frutas, saladas, pudins, panque
cas, bolinhos, roscas e doces,
bolos e o strudel (rétes).

Quem tiver interesseemparti
cipar, devecontactarcomogrupo
organizador, ou com a secretaria

de Cultura, Esporte e Lazer, na

estação ferroviária. Preferen
cialmente àquelas pessoas que
tenham descendência húngara.

Prefeitura .l\1unicipal de Jaraguá do Sul - SC

DECRETO N°3.159195
Nomeia 'Conselheiro do CONSELHO MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO - COMED/JS.
O PREFEITDMUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de

suas atribuições e nos termos da Lei Municipal N° 1.743/93, de 21 de

outubro de 1993,
DECRET A:

Art. 1°- Fica nomeado oConselheiroHILTON JOSÉDA VEIGA

FARIAS, para como TITULAR, completar o mandato de Alfredo

Cardoso, representante da Associação Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul- ACIJS, até 07 de novembro de 1995.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogado o disposto em contrário no DecretoMunicipal N° 2.803/93, de

21 de outubro de 1993.

Iaraguâdo Sul, 06 de abril de 1995

DURVAL VASEL

PrefeitoMunicipal
ROSEMEIRE PUCCINI VASEL

Secretária de Educação

II

II

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VARIG
Fone (0473) 71-0091
Fax (0473) 72-3363

CELINA CABELEIREIROS
CARLA ESTETICISTA

Atendimento Unissex
RIII Jorge C2I8ITIIewIc:z, 1123 .2' andar • eenlro

Fane 71-eD14· do SU • SC ,

VENDE-SE
Consultório dentário: completo
(raio-X) no centro de Jaraguá do

Sul\ instalado em 3 salas à rua

Mal. Deodoro, 261, (10 andar),
defronte à Pref.Munic. e também

alugo ou vendo as salas citadas.

Qualquer informação pelos fones
(0473) 72-0007 ou 71-1424 no

horário comercial

VENDE-SE
Moto Honda 125Spacy com 700
Km. R$ 2.500,00 + consórcio.

Contato fone 72-1261 com Éder

COMPRA-SE
Moto CG ano 90 ou próximo, em
bom estado. Interessados ligar
para 72-0174

VENDE-SE
Pontocomercial, emGuaramírim.
BR-280 km 58. Tratar fone 72-
1023 com Cleide

VENDE-SE
Chevette SL 89, álcool, metálico,
impecável. Valor R$ 7.500,00.
Tratar fone 71-6311 (res.) e 71-
2400 (cornI.) com Eduardo

VENDE-SE
Casa de alvenaria semi-acabada:
com 3 quartos, 2 banheiros e de

maís dependências em Nereu

Ramos. Valor R$ 10.000,00.
Tratar no 71-2410 ou na

Verdureira da Ivete em Nereu

Ramos
'

•

FICOU MAIS FACIL
ANUNCIAR E ASSINAR

PROCURA-SE

Casaouapto. nocentrodeJaraguá
paraalugar. Paga-se bem. Ótimos
avalistas. Tratar fone 72-1736 ou

72-3212

VENDE-SE

Mega Drive 3. com 3 controles e

11 fitas. Tratar fone 73-0120

VENDE-SE
Sala. comercial com 130 metros,

estoque para mercearia. Aceita
caminhão ano 90 como parte do

negócio.RuaJoinville, 3449. Fone
72-1026

VENDE-SE
FilhotedePoodle: 1 machoPoodle
branco com 60dias (desverminado
e vacinado). Valor R$ 100,00.
Tratar fone 71-9714 (Coml.) ou
71-4309 (res.) cl Lilian

VENDE-SE
1 apto. com três dormitórios com
suíte egaragem. Área 110metros.
R$ 38.000,00. Tratar fone 71-
5676

VENDE-SE
Um terreno medindo 15x30 no

bairro João Pessoa, livre de en

chentes, à 300 metros do

Supermercado Costa. Tratar fone
72-1278

Você não precisa mais se deslocar para fazer

compras no centro. Visite Mack Bazar. Roupas,
calçados, bijouterias, artigos para casa e

uma linha completa de material escolar.

FILIAL:

Rua João Januário Ayro$o, 3528
Bairro Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul - sc

Rua João Planinchek, s/n" (InIcio)
Vila Lenzi - Jaraguá do Sul - SC

VENDE-SE

Chevette/78, bege, em bom esta

do de conservação. Valor R$
2.900,00. Tratarfone 71-24100u
na Verdureira da Ivete em Nereu
Ramos

VENDE-SE
Santana CL 90, branco, com ar,
vidros verdes, alarme esom.Carro
em excelente estado. Preço R$
10.200,00. Tratar 72-3325 com

Cleide

VENDE-SE
Terreno com 370m2•RuaDomin

gos Sanson. Próx. a rodoviária
nova. Telefone 72-3343 ou 79-
1239 com Alexandre

VENDE-SE
Ponto comercial no Shopping
Oásis - BR-280, Guaramirim.
Tratar fone 71-5047 ramal228

MATRIZ:

,I ,

CORREIO DO POVO

{=
RIO-SUL
Fone(0473) 71-0091
Fax(0473)72-3363

IMPRESSOS E� OFF-SET, PAN
FLETOS, CARTÃO DE VISITA,
INFORMATIVOS, ETC. ..

ti (0473) 71-1919

. Promoção da
semana

* Terreno com 2.500m2

(50x50) na Barra do Rio

Cerro (próximo a Cilu

ma). Preço R$ 6.000,00
* ChácaraemMassaran

duba com 57 morgos de

terra, com água em abun

dância e terreno com

pouco aclive .

Venha antes

que acabe

Fone (0473) 71-2117
Rua João Picolli, 104
Jaraguá do Sul - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE-SE
Dois balcões refrigerados com vitrine e umbalcã?
para caixa (modernos). Vende-se ou troca por
carro. Tratar 71-1721 'e 71-0091 com Haroldo

A quem encontrar ou der

informações sobre. o veículo

SANTANA coas
4 portas - azul metálico
álcool - placa JK 8899

chassi 9BWZZZ32ZEB233572 fur
tado em frente ao Restaurante Fa- .

miliar na quinta-feira (29/03)
às 20:30 hs. Quaisquer

. ínformações tratar pelo fone:
(0473) 71-9822 CI GILMAR

- Terreno cl

450m2, casa

cl 130m2.

&�
COMPRA' VENDE • ALUGA • ADMINISTRA' INCORPORA

!r 71-7931
Rua Antônia C. Ferreira. 197

CRECI6799

CASAS
* Sobrado cl 300m2 (Rua 446 - Próx. Vieirense) - R$ 95.000,00 - "Em fase de conclusão'
* Sobrado c/300m2 (RuaConrado Riegel- Próx. FerroVelhoMarechal) - R$120.000,00·Aceita imóvelmenor valor lcarro'
* Sobrado cl 160m2 (4 qtos) Boa Vista. 1000mtsapós inlcioda subida- R$25.000,00. 'Troca pl casa em Barra doSul'
* Casa alv. cl 85m2 (Rua Maria Bértoli - Próx. Monfort) - R$ 28.000,00 "Aceita carro, terreno ou imóvel de menor valor'
* Casa alv. cl 128m2 (Rua Beira Rio, sin° - Próx. ao trevo de Schroeder) R$ 35.000,00 - "Troca pl imóvel em Jaraguá'
* Casa alv. cl 140m2 (Rua 205 - Ao lado do Juventus) - R$ 25.000,00
* Casa alv. cl 200m2 (Rua Vitorino Stringari - Próx. Weg I - com piscina) - R$ 70.000,00 - "Troca por apartamento'
* Casa alv. cl 140m2 (Rua 417- Vila Lenzi - Próx. Colégio Giardini Lenzi) - R$ 35.000,00 - "Aceita carro/terreno"

APARTAMENTOS
* Ed. Argus (cobertura Duplex em altlssimo padrão - Toda mobiliada + bibliotecalbarzinhollareira, etc) - R$ 160.000,00
* Ed. Carvalho c/184m2 (1 suite + 3 qtos - Todo mobiliado) - R$ 70.000,00 + Financ. "Troca pl apto Bai. Camboriú" .

* Ed. Schiochel.c/156m2 (1 suite + 2 qtos + dep.) - R$ 45.000,00 + Financiamento CEF
* Ed. Jaraguá cl 121m2 (2 qtos + Dep.)- R$ 32.000,00 - "Aceita imóvel de maior valer'
* Ed. Maguilú (2 qtos + garagem) - R$ 25.000,00 "quitado'
* Prédio em construção na rua da CEF - Aptos c/2 e 3 qtos + 1 ou 2 garagens. Entrada + Financ. direto. Entrega junhd96
* Prédio em construção (projeto p/4 aptos cl 175m2 cada) - R$ 25.000,00 'Inclui terreno cl 495m2 + obra + projetos'

TERRENOS •

* Terreno cl 3.061m2 cl casa l:lIltiga (Rua Jorge Czerniewicz - Ao lado da Marchitex) - R$ 130.000,00
* Terreno c/737m2 cl casa antiga (Rua Pedro Francken - Próx. Antiga Rodoviária) - R$ 85.000,00
* Terreno cl 460m2 (Rua Antônio Carlos Ferreira - Próx. Girassollmóveis) - R$ 48.000,00
* Terreno c/601m2 (Condomlnio Azaléias - Último da rua) - R$ 28.000,00 ou 'parcel�do"
• Terreno c/630m2 (Schroeder - Aolado da Marisol) R$ 7.000,00 ou "parcelado"
* Terreho c/2.500m2 (Schroeder - Rua Valentin Zoz) - R$ 9.500,00 ou 'parceldo'
* Terreno c/4.253m2 (Rua Bertha Weege "fundos" - Próx. Malwee) - R$ 30.000,00 ou "parcelado'
• Terreno c/2.817m2 (Rua BerthaWeege 'frente" - Próx. Malwee) R$ 30.000,00 ou 'parcelado"
* Terrenos Residencial Henrique Behling (próx. Salão Amizade) Entrada + saldo parcelado
* Terrenos Loteamento Piazera I (Ilha da Figueira) Entrada 1.500,00 + saldo parcelado.

. SALAS' E PONTOS COMERCIAIS
* Ed. Florença cl 113m2 (1° andar) R$ 45.000,00
• Ediflcio Miner 17m2 (Térreo) - Em frente ao Foto Loss - R$ 20.000,00
• Shopping Jaraguá c/21 m2 - R$ 17.000,00 + saldo financiado em 36 meses. 'Aceita carro/telefone, etc"
• Casa comercial cl 230m2 - R$ 35.000,00 (Lot. Dalmar - Após Dalforte Malhas 'Próprio p/lojas')

GALPÕES/CHÁCARAS
•Galpão cl800m2 + casa alv. c/233m2+ terreno plano clc/26.549m2(Santa Luzia - Centro)- R$140.000,00 'Negociáveis'
• Chácara cl 180.000m2 (Estrada Garibaldi - 15km do centro - Nascentes + Casa antiga) - R$ 80.000,00 'Negociáveis'

Eldorado - Rua

Florianópolis, apto com
1 suíte, 2 quartos.

Lotecom 350m2,
ao lado da Weg
II.

Monique - 3 quartos e demais

dependências cl 2

Terreno cl
1.395Ih2 - Rua
29 de Outubro,
próx. JAVEL

Casa em alve ..

naria cl 343m2,
fundos da Ja

raguá Fabril

FIGUEIRA
Lote esquina, cl
frente de 29,5
metrospl ruaJosé
TheodoroRibeiro

Casa em alvenaria
cl 135m2 .

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

alvenaria. Preços
50% entrada sal
do em até 10 me-

Terreno edifi
cado cl galpão
pré-moldado -

300,OOm2

Edif. Jaraguá -

aptoeil suíte, 2
qtos, e dep.
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ANIVERSÁRIO

D abraço das
na bisneta

"Digas" Gente & Informações
Pricila Lançado o PlanoOdonto Jaraguá

Joinville - A gente jara
guaense vibrou no último sá

bado, 08/04/95, quando a jo
vem Prieila Schulze
comemorou o seu aniversário
- debute nos amplos salões da
SER "Tigre", com a com

parência dos muitos convida
dos da terra catarinense e da
"Cidade Sorriso" do Paraná.
SeuspaisNelson (MariseLiane
Marschall)Schulzepreparararn
a agradável surpresa à meni

na-moça,quefoiruidosarnente

festejado com saudações e

apresentação de peças de vio
lino, fartamente filmadaernui
to fotografadanasuaesfuzian
te juventude. Corno não podia
deixar de ser, o abraço

, '

congratulatório dos seus 15
anos também aconteceu pelas
duasbisavósquefizeramques
tão de posar com a jovem
Pricila - a sra. Olga Klaas e

Olga HenseheÍ Mahnke,
conforme aparecem na foto
desta nota. (E.V.S.)

. KAMisÃo
().�eM

�de

Jaraguá do Sul passa a contar com um completo plano de saüde dentária. Trata-se de uma

empresa, integrada por 72 dentistas associados que coloca à disposição das empresas da cidade
e microrregião um um plano de serviço odontológico para assistência aos colaboradores.

Segundo a presidente da Odonto Jaraguá, Dra. LinaMaria, o plano só não cobre serviços de
. , .

ortodontia (aparelhos) e periodontia (doençadagengiva). Todos os outros serviços são cobertos.
O Odonto Jaraguá já está sendo apresentado às empresas através da equipe de vendas.
Recentemente foi realizado um coquetel de lançamento na AABB, com a presença de

odontologistas, executivos e empresários da cidade.

"

Dra.Linaquandofalouaospresentes, ladeada por As anfiJriíís do coquetelNeusaMachado (E) e Lina
parte da diretoria da Odonto Jaraguâ (centro), com umgrupodeempresários e execulil'OS

Nadia Rayes, SilmataKavier e Sheila Kaufmann, Equipe de vendas da Odonto Jaraguá, quejá está
dentistas associadas ao Odonlo Jaraguá apresentando o plano aos empresários da região

VESTINDO VO.CÊ
DE CORPO INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, 55

A rainha dos idososfestejaanos
Canoinhas - Depoisdepassar

alguns diasnobalneário de.Barra
Velha, colhe,nestadata,nojardim
de sua,existência a sra, Leonora
StulzerGrosskopfo seu 83° ano
de vida, junto de seus familiares

que a veneram.

A repercussão deste registro
está em que, seu irmão, já faleci-

. do,CláudioStulzer,foiemJaraguá
do Sul um empreendedor muito
relacionado, especialmente pelo
fa'-� de estar ligado ao ramal de

barerestauranteaolongodorarno
de São Francisco, da antiga
Estrada de Ferro São Paulo - Rio

Grande, depois Rede de Viação
Paraná-Santa Catarina e atual
RFFSA. Emais:Cláudio erauma

personalidade muito importante

navidadoCORREIODOPOVO
- jovem ainda, quase menino, foi
o primeiro entregador de jornal,
'montado num cavalo de

propriedadedeVenânciodaSilva
Porto.no então povoado de 1919
de can1Ü1hos e estradas quase
intransponíveis. ,

Ailustreaniversariante Leonora

Stulzer Grosskópf terá neste mês

quepassarpormnagrandeemoção,
quandonodia21/04,95 oGrupode
Idosos da cidade vai homenageá-la
como a "Rainha dos Idosos de

Canoinhas", graças a sua joviaíida
de e simpatia entre o seu grupo,

Poressesmotivoscumprimen
tamos a sra. Stulzer Grosskopf,
nossa leitora, com votos de mui

tas felicidades. (E.V.S.)
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FUTEBOLFUTSAL

Amistosos demonstram que Flamengo lidera certame
,

, da 2a Divisão' da LJF

equipes· estão preparadas Os ataques mais positivos são do

Flamengo e do Garibaldi, com 9

golsmarcados, enquanto adefesa
menos vazadaédoXV deNovem
bro, com apenas 2 gols sofridos.

Os números negativos ficam

por conta do time do Francisco de
Paula com o pior ataque (só um

gol marcado), e a defesa mais
vazada (9 gols sofridos).

A ,competição terá prosse

guindo no dia 23, domingo, com
a realização da 4" rodada,
ainda da primeira fase, com os

seguintes jogos: Francisco de
Paula x Guarani; Ponte Preta x

Garibaldi; Flamengo x XV de
Novembro.

Jaraguá do Sul - Concluídas
as três rodadas doCampeonato da
2" Divisão de Amadores da Liga
Jaraguaense de Futebol (LJF), a
equipedoEsporteClubeFlamengo '

é líder isoladada competição com
5 pontos ganhos .em 6 disputa
dos. Na segunda posição estão

empatados XV de Novembro e

Garibaldi com' 4. Em 40 vem o

time do Guarani com 3, seguido
de Ponte Preta com 2 e Francisco
de Paula que não marcou ponto
até agora.

O certame da segundona tam
bém apresenta uma boamédia de
gols por partida (3,7). Em nove

jogos foram marcados 34 gols.

J araguá do Sul - As
equipes Infantil, Infanto e

Ad u l to ltíblitl
da ADJ/

'

São Luís/ ",slígi,ll
Malhas jlgls,Darpe ,

obti ve- I,sl'/III
ram óti-
mos resultados nos amisto
sos realizados nasexta-feira,
7, no ginásio de esportes
"ArthurMüller" , em Jaraguá
do Sul. As equipes cumprem
preparação para a participa
ção dos certames estaduais
damodalidadeevêm colhen
do uma sucessão de bons

5x4 e 9xl, respectivamente.
Na partida de fundo, na

sexta-feira,enfrentaram-se as
equipes de Jaraguá do Sul e

Brusque, numa partidamui
to movimentada e que em

polgou o, bom, público que

compareceu ao ginásio. No
final a equipe jaraguaense
acabou vencendo pelo pla
car de 2 a 1. O time adulto de
JaraguádoSulédirigido pelo
técnico Beethowen Domin

gues, que considerou muito

proveitoso o amistoso, que
teve os gols da equipe da
casa anotados porDrayton e

Mabinha.

resultados nos amistosos re
alizados até agora.
Nas categorias Infantil e

Infanto, os times dirigidos
pelo treinador Manoel

Dalpasquale (Maneca), ven
ceram seus_ compromissos
com certa facilidade.A equi
pe Infantil derrotou aAABB/
Joinville por 9'a4, enquanto
no' Infanto os meninos de

JaraguãdoSul, derrotaram a

equipe deB rusque por 4 a 1.
Nomeio da semana que pas
sou, essas mesmas equipes
obtiverâm vitórias em amis
tosos contra as seleções do

município de Pomerode, por

VOLEIBOL

, 'EM' 'já integra seleção
brasileira em Carapelus

Jaime da Borba/CP

Jaraguá do Sul - O principal
destaque da equipe feminina de
voleibol da Fundação Municipal
de Esportes (FME), de Jaraguá
doSul, EloísaSchlikmann "Elô",
já está em Carapelus (ES), inte
grando o grupo que realiza a pri
meira fase de treinamentos da
seleção brasileira Infanto/Juve
nil que vai disputar os mundiais
das categorias. Segundo o téc
nicoda equipe jaraguaense,Cézar
deOliveira, "Elô" viajou confian
te em fixar-se entre as 12 que
formarão a seleção brasileira.

Europa
Esta primeira etapa de treina

mentos vai até o dia 28 de abril e
em 2 de maio as meninas vão a

Belo Horizonte onde retomam a Elpfsa, confiante
preparação que deverá constar,
também, de uma excursão pela Tailândia de 21 a 30 de julho,
Europaonde participarão de vári- enquanto oMundial Infantil será
os torneios internacionais. O naFrançaentre24deagostoe3de
mundial juvenil acontecce na setembro.

'

Av. Mal Deodoro da Fonseca. 260

Fone: 72-3388

EtllÚIIe ."lIa da ADJ/COUDo São Luis/MlIlhas Dtupe

CONSULTE-N.OS PARA FAZER UM ORÇAMENTO SEM COMPR0MISSO

CORTINAS, COLCHAS
EALMOFADAS

R. Domingos Sanson s/nº - ao lado nº 400
Lateral Bernardo Dornbusch - Salas 4 e 5

Próximo Marisol Matriz
Vila Baependi - Fone (0473) 71-0354

Jaraguá do Sul - SC
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Cinco equipes já estão na

segunda etapa do varzeano

. DEFINIDO

J araguä do Sul - Vila

Nova, Olaria, Flamenguinho,
Vitória e ABC, já estão classi

ficados para a segunda fase do
Campeonato Municipal
Varzeano, troféu "Raul Valdir
Rodrigues. Dos 29 clubes que
integram a prímeíra etapa, ape
nas 16 conseguirão ir à fase se-

RESlJLTADOS DA 4ª RODADA

Friogasmaq Oxl EC Inter.nacional

Jaraguá Esquerdo lx2 Vila Lalau

HobbyVídeo lx6 Cantareira

Atlético Paraná 2x3 Kiferro

F1amenguinho 2xO Operário
Planalto lx2 Olaria

Vitória 3xl Estrada Nova

OficinaABM 2xS Santo Antônio

Tibério Automóveis lx6 Santa Luzia

CTWeg lx3 ABC

BentoBelém 2xl Borrachas Forlin

Nacional 2x6
I

União

.

guinte (os dois primeiros de cada
chave além deoutros quatro com
melhor índice técnico).

Os grupos B eF são os mais

embolados com trêsequípesbri
gando pela classificação, em

cadauma. De qualquer formaé
bem provável que as duas que
não chegarem na frente, c1assi-

fiquem-se pelo critério técnico.
O destaque.da 4a rodada, reali
zada no dia 9, foram os 54 gols
marcados - média de 4,5 por
partida.
Aúltimarodadadestaprimei

ra fase será realizada no dia 23,
em função das comemorações
daPáscÜa, neste final de semana

., Grupo A

CLASS. CLUBE J PG V E D GP GC SG

111 Vila Nova 3 9 3 o o 10 2 8

� Jaraauá E�uerdo 4 8 2 o 2 9 5 4

3!1 Vila Lalau 3 6 1 1 1 5 8 -3

411 Internacional 3 5 ,1 O 2 2 6 -4

511 Friogasmaq 3 4 O 1 2 4 9 -5
-

Grupo B

CLASS. CLUB,E J PG V E D GP GC SG

111 Tresriense 3· 8 2 1 o 6 3 3

2!! Kiferro 3 8 2 1 o 6 4 2
,

3!1 Atlético Paraná 3 7 2 O 1 7 4 3

411 Cantareira 3 5 1 O 2 6 3 3

52 Hobby Vldeo 4 4 O O 4 3 14 -11

Grupo C

CLASS. CLUBE J PG V E D GP GC SG

111 Olaria 3 8 2 1 O 6 3 3

2!! Flamenguinho 3 8, 2 1 O 5 2 3

3!1 Operário 3 5 1 O 2 3 5 -2

411 Planalto 3 3 O O 3 2 6 -4

T

Grupo D

CLASS. CLUBE J PG V E D GP GC SG

111 Vitória 3 9 3 O O 10 4 6

2!1 Santo Antônio 3 8 2 1 O 10 4 6 I
3!1 Arseoum 3 6 1 1 1 5 6 -1

411 Estrada Nova 4 6 1 O 3 5 9 -4

511 OficinaABM 3 3 O O 3 3 10 -7

Grupo E

CLASS. CLUBE J PG V E D GP
I,
GC SG

111 ABC 4 9 2 1 1 7 5 2 II

22 KP Máauinas 3 8 2 1 O 8 6 2

3º
.
Santa Luzia 3 7 2 O 1 13 3 10

42 Tibério Automóveis 3 5 1 O 2 4 9 -5

52 CTWeg 3 3 O O 3 3 12 -9

Grupo F

CLASS. CLUBE J PG V E D GP GC SG

111 Bento Belém 4 9 2 1 t 7 4 3

21! União 3 8 2 1 O 9 4 5

31! Vila Lenzi 3 7 2 O 1 7 5 2

41! . 'Nacional 3 5 1 O 2 4 9 -5

51! Borrachas Forlin 3 3 O O 3 3 8 -5

- FUNDADAEM�917-

Tpodição em:

- Per>sianas
Residenciais e Comer>ciais

- Móveis sob medida

Persianas Verticais Consulte-nos, fazem()s
orçamente 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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PRIMEIRONA

Estrella retoma Iiderança e pode conquistar o turno

J araguá do Sul' - Com
uma vitória sobre o João Pessoa e

com a der

rota do

Amizade

para o

Cruz de ;,S'IIII"'II11,.Malta, os 'I"

dois. jogos II' /"/0111'
COm placar -------
de 2 a 1, o Estrella de Nereu

Ramos, voltouà liderançaisolada
do Campeonato da la Divisão de
Amadores da Liga Jaraguaense
de Futebol (LJF). Como desta

que da 6a rodada, realizada nos

dias 8 'e 9, está a derrota do

Aliança, em seu estädío, para o

1911'" "111

, 111"""

Resultados da

(f rodada

(18 DIVISÃO)
Caxias Ox4 Juventus

Estrella 2xI João Pessoa

Cruz de Malta 2xl Amizade
Aliança lx3 Vitória

II

II
II

Resultados da
(f rodada

(ASPIRANTES)

Caxias lx4 Juventus

Estrella Oxl João Pessoa

Cruz de Malta 2x4 Amizade

Aliança 6xO Vitória

Jogos da
"r' rodada

(DIAS 22 e 23/04)

Amizade x Caxias

João Pessoa x Cruz de Malta

Juventus x Vitória

Aliança x Estrella

Vitória de Rio da Luz, que agora cou 15 gols. É do Amizade, tam
subiu para a segunda posição Mm omelhor saldo de gols, 8.
ao lado do Amizade de Guara- Já no outro lado desta mesma
mirim.

Faltando apenas uma rodada

para o encerramento do 10 turno,
o time do Estrella de Nereu Ra

mos, precisa apenas de um empa
te no seu próximo compromisso,
para conquistar o título desta

primeira fase da competição. O
time tem atéaqui, omelhordesem
penho, conquistando 10pontosnos
12 disputados, além de ter a defesa
menos vazada da competição que
até agora só tomou 6 gols. O
melhorataque dacompetíção, até a
6" rodada, é o Amizade, que mar-

JoãoPessoa em vantagem
moeda, estão Aliança e Caxias. João Pessoa e Amizade divi

Na lanterna da competição, com dem a liderança na categoria As

apenas 2 pontos ganhos, a situa- pirantes. As duas equipes têm 10
pontos ganhos em 12 disputados,ção do Caxias é ainda pior. Seu .

mas o João Pessoa estámais pró-
ataque sómarcou 3 gols e.a defesa ximo de ganhar o 10 turno da
levou outros 16. A equipe só não competição.Bastanãoperderpara
está na última posição, porque o Cruz de Malta, na próxima
leva vantagem do confronto dire� rodada, dia 23, que leva amelhor
to com o Aliança. noconfronto diretocontrao Ami-

zade - o time de Guaramirim
Neste final de semana não ha-

perdeu na: estréia para o João
vem rodada pelo certame da LJF, Pessoa.
em função da festividades de Pás-

.

O time de Itapocuzinho chega
coa. A última rodada do 10 turno com méritos à esta posição. Tem
da competição acontece nos días ornelhorataqueeamelhordefesa
22 e 23 deste mês.

. desta fase do campeonato e esta

regularidade deve ser mantida

frente a fraca equipe do Cruz de
Malta que ocupa a 6a colocação
com apenas 3 pontos ganhos.

Oadversário imediato do João
Pessoa na briga pelo título do 1°
turno, o Amizade, joga em casa

contra oCaxias e, além de ter que
vencer, vai torcer por um tropeço
do João Pessoa no estádio Eurico
Duwe, no Rio da Luz. Situação
difícil vive o Vitória. Último co

locado na classificação do Aspi
rantes com um ponto ganho, o

time tem ainda a pior defesa (20
gols sofridos), e o pior ataque (3
golsmarcados). Só na 6arodada,
o time deRio daLuz tomou 6 gols
sem marcar nenhum.

NÚMEROS DA PRIMEIRONA
cRRÉRIO 18DIVISÃO ASPIRANTES

�úmero de Jogos 24 24

Gols marcados 76 76 ,

Média pl partida 3,1 3,1
Maior goleada Amizade 5xl Aliança6x2

li
João Pessoa, na Vitória na e

1 a rodada día rodada, dia

04/03 09/04

Melhor desempenho Estrella - 10 João Pessoa e

pontos ganhos Amizade, 10

em 12 disputados pontos ganhos
em 12disputados

Pior desempenho Caxias e Aliança Vit6riadoRioda

com apenas 2 Luz com apenas

pontos ganhos 1 ponto ganho

Melh_or ataque Amizade - 15 João Pessoa - 15

gols marcados gols marcados
Melhor defesa Estrella - 6 João Pessoa - 4

gols sofridos gols sofridos

Piorataque Caxias - 3 Vitória 3

gols marcados gols mareados
Pior defesa Caxias - 16 Vitória - 20

I' . gols sofridos gols sofridos

DOCUMENTAÇAO FOTOC PIAS
AUTENTICADASDOSOOCUMEN·
TOS DE LICENCIAMENTO
DISQUE DOCUMENTOS ..(0473) 71·5724 197·8100 197·9718 r �1
Rua Venâncio da Silva Porto, I

309 • Nova BraaRla
lJaraguá ,do sul- SC

UMA EMPRESA
·INFORMA"fIZADA

CLASSIFICAÇÃO NO ASPIRANTES
CLASS. CLUBE J PG V E D GP GC SG

1º João Pessoa 6 10 5 O, 1 15 4 11
2º Amizade 6 10 5 O 1 13 5 8
3º Caxias 6 9 4 1 1 12 8 4

4º Estrella 6 7 3 1 2 7 5 2
5º Juventus 6 6 3 O 3 12 9 3
6º Cruz de Malta 6 3 1 1 4 7 15 -8
7º A1ianca 6 2 1 O 5 7 1'0 -3
8º Vitória, 6 1 O 1 5 3 20 -17

CLASSIFICAÇÃO DA ,. DIVISÃO
CLASS. CLUBE J PG 'V E D GP GC SC

1º Estrella 6 10 5- 0 1 11 6 5

2º Vitória 6 8 4 O 2 9 8 1

3º Amizade 6 8 4 O 2 15 7 8

4º João Pessoa 6 6 3 O 3 12 10 2

5º Juventus 6 6 '3 O 3 11 7 4

6º. Cruz de Malta 6 6 3 O 3 7 7 O

7º Caxias 6 2 1 O 5 3 16 -13

8º Alia a 6 2 1 O 5 8 -7

.
JO

2
"
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