
PFLreúneassuas IM�SSE .

lideranças para Areaparahabitação não édaprefeitura
discutir o futuro
o Partido da Frente Liberal

tem um encontro de âmbito es

tadual programado para ama

nhã em Jaraguá do Sul.

Liderançasestaduaise regionais
vão discutir o projeto denomi
nado de "PFL 2000", de reor

ganização partidária. Página3

Jaraguá vai ter
rede de esgotos
sanitários logo

Emdoisanös,70%dapöpu
lação urbana da cidade deverá
estar serv�da por rede de esgo
tos sanitários. O anúncio foi
feito ontem pelo prefeito Dur
val Vasel, acrescentando que a
prefeitura não terá ônus na

obra. Página 5

Gás de cozinha
começa a faltar
em toda a região
Apenas uma das reven

dedoras de gás de cozinha de

Jaraguá do Sul está com

fornecimento normal, por cau-
. sa da greve dos petroleiros. Em
Guaramirim, a Ultragás prevê
falta do produto nos próximos
dias. Página 6

GuaranieGaribaldi
.'

liderama Segundona
Concluidas as primeiras seis

rodadas, a Sociedade Esportiva e

Recreativa Guarani e o Grêmio
Esportivo Garibaldi são os lfderes
da 2& Dívísão do Campeonato de
Amadores da Liga Jaraguaense de
Futebol. Página 11

Um terreno localizado

próximo ao Supermercado
Costa, na rodovia de acesso ao

município de Schroeder, foi
destinado pela secretariamuni
cipal deHabitação daprefeitura
de Jaraguá do Sul para a

construção de casas populares.
Porém, agora descobriu-seque
a área, de 48 mil metros

quadrados, adquiridana gestão
do ex-prefeito Ivo Konell, não

pertence ao município. Segun
doconsta.quandofoicomprado
pela, prefeitura, em 1991, o

terreno já havia sido tomado

pelo governo do Estado em

troca do pagamento de dívidas
de ICMS de um antigo alambi
que de agua�dente. Página 4

o secretário municipal de

Agricultura, Ingo Robl, divulgou
ontem o nome de quatro empresas
objeto deanálises laboratoriaissobre
a qualidade de água que devolvem
aos rios depois do processo
industrial. Página 4

COLISÃO

Fusca desgovernado atinge
Gol e deixa mulher ferida
Ontem, por volta das 12

horas, uma violenta coli
são tumultuou o trânsito
'da rua Joinville. O
motorista do Fusca placas
ABC-8473, Eliel Serpa, de
Guaramirim, perdeu o

controle do carro na curva
em frente a Metalúrgica
Trap.p e depois de capotar

acabou chocando-se com

o Gol de placas AAZ-.
7565, de Curitiba. A
mulher do motorista Eleri

Sompaio sofreu feri
mentos e foi encaminhada
ao Hospital São José de

Jaraguádo Sul, bem como

Eliel, que precisou serme
dicado.Colisão deixa o fusca "naparede"

Algumas casas já estão em construção

J

"
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EDITORIAL
.

.

Falta· personalidade
,

. E tão frágil a retaguardado governador
Paulo Afonso Vieira na Assembléia

Legislativa que os três deputados do POT,
partido engajado no governo de coalizão,
têm �m suas mãos o poder de barganhar o
que quiserem, no que se pode considerar
como racional. Numa atitude de rebeldia

pelo fato de não terem sido atendidos, até
agora, em pretensões pessoais (indicação de
nomes para cargos) e reivindicações de
caráter político, os três causaram um grande
rebu no Palácio Santa Catarina quando
anunciaram um "rompimento" com o E�é
cutivo.
Acontece que o ex-senador Nelson

Wedekin, candidato a governador peloPOT
teve sua nomeação - embora em sistema de
rodízio - para a presidência do BROE
avalizada pelo governador Paulo Afonso
Vieira. Wedekin acabou ficando numa incô-

modaposição eapelou para o bom senso dos
três parlamentares que, agora, resolveram
tomar outra postura: vão procurar Vieira

para um "diálogo".
Parapiorar, oex-deputado federalDércio

Knopp, autor do projeto de reabertura des
cassinos no Brasil, acaba de ser indicado

para assumir.a diretoria de marketing da

Santur, órgão do governo estadual, tarnbém
com o aval do governador. Resumindo, o
-desfecho não é novo, foi previsto. Em ne

nhum lugardomundo governos decoalizão
deram certo. Não há como atender todos os

, .

interesses, manifestos principalmente pelos
políticos profissionais, independentemente
se detentores ou não de mandatos. Enquan
to isso, como já dissemos,do lado de fora os
contribuintes, que sustentam tudo e a todos,
inclusive os políticos, esperam pelas
promessas de campanha.

"

Termos grosseiros eobscenos
Neste mês de maio de 1995

estamos completando53 anos de
atividade contínua na imprensa,
e até aqui temos colaborações
divulgadas por 30 jornais dife
rentes dos estados do Paraná,
Rio G.
do Sul, �_ .'_ ,./ _

M i nas ,M1QlHJSu'DurmiS
Gerais e

.

OSSO//OIl/tlS
San t a

Catarina /e"D,is/os:
onde es- , .". • •

tivemos lUS,7/0,JUS/liD
�
anossa funçãopública federal da
qual hoje estamos aposentados.

Fizemos este intróito para
dizer que durante todos esses

anos de lide jornalística temos

procurado evitar em nossos

.. José Castilho Pinto

escritos os termos grosseiros e

obscenos, erecordamos queuma
vez empregamos palavras ofen
sivas sugerindo que para crimes
hediondos como os praticados
por assaltantes, sequestradores,
terroristas, estupradores e tra

ficantes o nosso Código Penal
devia cominar a pena de morte,
que no nosso entender é o que
merecem os criminosos desse

naipe.
Mas essa nossa, sugestão

agressiva- não nos impede de
condenar com veemência as

"palavradas" usadas por certas
pessoas, ainda mais quando são
elas de alta representação como
o ex-ministro da Fazenda Ciro
Gomes taxando os empresários
de "imbecis, canalhas, ladrões e

pilantras e que com ele tudo
seria na porrada". E dias atrás o
ministro das Comunicações,
Sérgio Motta, dizendo que vê

"masturbação sociológica" no

atual governo, e o deputado
Edílio Bez afirmando em públi-
co e com todas as letras que
"falta tesão" aos peemedebistas.
Ab! meus leitores, a educa

ção, a elegância, a maneira de
falar, de comer, de trajar, enfim
a compostura em público e na

intimidade é uma condição que
vem mais da formação familiar
que recebemos desde o berço, e
menos do estudo como bem
demonstra as expressões dos três
cidadãos "cultos" aos quais nos
referimos acima.

.. Jornalista
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Reminiscências
,

oúltimoeditorialdo IrmãoAticoRubini

Mais um jaraguaense deixa o

nosso convívio. Ecomojornalista
. que sempre foi ele lutou até o

último momento de sua vida na

. trincheira, desta feitamais do que
nunca - como combatente deste
mido de Deus.

Eis o que ele escreveu em

'Comoohojediferedoontem!':
"A modernidade, impossível
negá-la, chegou ao nosso mundo
e nele instalou-se para valer
trazendo em sua bagagem um

problema que domina as consci
ências em nossos dias: a relação
entre amodernidade e o que cha
mamos a "questão Deus".

Nessas últimas décadas cons
tata-se uma volta do "religioso",
em todos os setores da sociedade,
dando a impressão (falsa) de um
volta da Fé. Em debates,
seminários, fóruns, na TV, nos

jornais e revistas, ficou até de
"bom tom" levantar a questão
religiosa. Não que isto seja uma
volta da Fé ou uma "conversão"
generalizada. É, sobretudo, uma
tendência, um talvez' "modismo"

que pode passar como veio.

Entretanto, para alguns pode
ser a "hora da graça" que lhes
venha a iluminar o caminho nes

tes temposemque todos os valores
são contestados, todas as institui

ções - profanas e sacras - questi
onadas em sua credibilidade.

Esta situação, típicade nossos
dias, éproduto necessário e bené-

. fico do que se convenciona
chamar "nossa modernidade". A
História, sabemos registra várias
modernidades; a nossa não é a

primeira nem será a última...
Durante algum (muito) tem

po a Igreja não via com bons
olhos a modernidade e isto em

nomedaFé.E o fez por não haver
entendido direito o que era esse

novo mundo da modernidade.
Vaticano II ajudou a aceitar e

procurar entender "o que vinha

por aí", permitam-me chamar
assim a nova realidade

emergente.Um reflexo de defesa
é que impedia a Igreja ouvir -

entender - as vozes profundas
que brotavam do novo mundo.

Hoje, a Igreja está mudando: ela
escolheu estar presente e atenta

aos justos reclamos de um mun

do para o qual, aliás, ela se sente
enviada.

Elaprocuradescobrirno centro
da modernidade a realidade
irrecusável do sujeito humano, da
consciência humana. Ela está

aprendendo a linguagem desta

subjetividade que antes lhemetia
medo. Ela ainda está na fase do

balbuciamento; há muito cami
nho por fazer, é verdade, mas é o
caminhocerto. Vejo-ocomimen
sa satisfação; a Igreja não é mais

aquela!Ela, agora, ouveeprocura
compreender.

Para reencontrar o homem, no
plano religioso, a Igreja se ques
tiona sobre os novos caminhos

pelos quais Deus se abre ao ho
mem de hoje. Eleger a melhor

linguagem, reconhecemos, é um
.

pressuposto que merece

considerações particular.
.

O encontro com o Deus de

Jesus-Cristo é ii um só tempo
revelação de Deus ao homem e

revelação do homem a si mesmo .

DescobrindoDeus ohomem 'aca

ba por se descobrir com mais

verdade. Foi nesse sentido que
alguém afirmou: "Sobre-e Sinai
Moisés não encontrou Deus
mas a si mesmo".

A surpreendente e inaudita

revelação cristãdeDeus é pessoa
constitui-se na mais grandiosa
realidade que a razão e a inteli

gência humanas jamais haveriam
descoberto sozinhas.

Praza a Deus, saibamos, os

que vivemos na Fé da Fé,
transmitir às novas gerações não'
mais, sobretudo oDeusdogmático
e demonstrado, mas também e

sobretudo oDeus pessoaamoroso
e trino, 'que ama todo homem.

Leitor, repita comigo: "Deus
MEarna!"

TranscritodapublicaçãoVida
Universitária, da Pontifícia
UniversidadeCatólicado Paraná,
abril de 1995, ano X, n° 75, pági
na 3. Foto de 1945. Ele hoje está
com-Deus que o ama!
Fritz von Jaraguá • 05/95
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Retran�c� PFt reúne liderançaspara
reorganização do ,partido

Sem saída
o PDT, depois de "romper" com o governo de Paulo

Afonso - aliás, uma administração sem personalidade
própria até agora - resolveu ir "dialogar" com o

governadorpara decidir se deixa ou não o bloco de apoio
à administração estadual. Em termos de PDT catarinense,
nenhuma novidade. Opartido vive de negôciose interesses

de alguns hámuito tempo. Participou, até, do governo de
"coalizão" de Esperidião Amin. O problema agora é que o

ex-senadorNelson Wedekin (PDT) teve o aval de Paulo
Afonso para assumir a presidência do BRDE.

. Preparando 1 Candidato

J araguá do Sul-o Partido
da Frente Liberal reúne amanhã

lideranças regionais e do partido
em âmbito
estadual,
para apre-
sentar o

projeto ltitISIHPFL 2000, I'
sob a coor- ..ptII/ItI .

denaçãodo _

deputado estadual Geraldo

Weminghaus, representante do

partidopelaregiãonaAssembléia
Legislativa.O encontro, aserpre
sidido pelo presidente do PFL,
Raimundo Colombo, acontecerá
nas dependências do antigo Cine
Jaraguä;

O secretário-geral do PFL e

presidente do Badesc, ex-deputa
doJulioGarcia, discorrerásobre a
posição atuaIdo Partido daFrente
Liberal em termos de Brasil, ca
bendo a Colombo falar sobre as

ações do partido em Santa
Catarina. As eleiçõesmunicipais
do próximo ano, além dos pleitos
estaduais e nacionais também fa
zempartedoroteiro dediscussões
programadas para Jaraguá do
Sul.

Os filiados e convidados rece
berão um questionário, como for
ma do partido avaliar suas bases.
Os coordenadores do projeto de
verão explicar o que é e quais são

OmédicoJoséConstânciode

.Albuquerque, secretário de
Saúde de Guaramirim e

profissional do hospital San
toAntonio, nãoescondemais
seu desejo' de ser indicado
candidato a prefeito pelo
PPR; Ondeestáfiliadodesde
sua posse como titular da

quela pasta. Advoga coliga
ção com o PMDB.

Na próxima semana vai

estourarumabomba.A frase,
'enigmática, é do prefeito
Durval Vaselefoidita ontem
durante a entrevista coletiva
semanal que concede às

terças-feiras. Com toda
certeza o assunto é da área

política. Enão éum "traque"
qualquer.

I

Preparando 2
A outra bomba está em com

passo de espera e deve ser

detonada pelo ex-prefeito
Victor Bauer. Porém, só de
poisdeseuaniversário(como
'ele mesmo disse) dia 8 de

agosto. A primeira como a

segunda ameaça, feitas por
liderançaspolíticas respeita
das, vão se cruzar.

Impasse 1
Terreno comprado pela
prefeitura nó acesso a

Schroeder, em 1991, seria

agora utilizado para um

projetohabitacional. Porém,
descobriu-se que o imóvel

pertenceaogovernodoEsta
do, que o tomou comopaga
mento de dívidas de ICMS. E
o está leiloando pela segun
da vez.

Rua�Rat. 620 • Sâa 02
p,t.. Superm ...c.do -Qretlh.upt
n.-a - --10'6 do Sul - sc

Geraldo Werninghaus

encontro de Jaraguá do Sul faz

partedeumasériede reuniões que
a cúpula do PFL vem desenvol
vendo em todas as microrregiões
de Santa Catarina.

os objetivos do PFL 2000. A in

tenção dos pefelistas é explícita e
resume-se, basicamente, em se

transformarnomaior partido po
lítico do Brasil até o ano 2000. O

Saindo
Sistemade esgotossanitários
em fase de viabilização -

projeto básico deve estar

concluido em trinta dias.
Porém, lembrar não custa

nada: sóem 1Oanosatenderá
100% dapopulação urbana.
E niio livrará os rios da po
luição industrialporqueesta
exige outro sistema.

Impasse2
A ârea estava destinada à

edificação em 240 lotes, com

algumas construções já em

andamento. E foi comprada
sem a exigência de certidões
negativas e comprovação de

posse, segundo denunciou o

prefeito Durval Vasel. Em

1991, pelo ex-prefeito Ivo
Konell.

PROJETO

Rodoviaspoderão serprivatizadas
JaraguádoSuI-Osecretário endendo a restauração das

adjunto da secretaria estadual rodovias sempre que necessä
de Obras, engenheiro José rio.

Anselmo Gayo, revelou na se- NaregiãodoVale do ltapocu
manapassada, durante aassem- existepotencial "muitogrande",

. bléia mensal da Associação de segundo Gayo, paraa implanta
Municípios do Vale do ltajaí, ção deste projeto, porém nada

que o governo tem aintenção de ainda existe em relação a indi-
. desenvolver um projeto de cadores oficiais, como o volu

privatização de rodovias corno me de tráfego, para que a viabi
forma de manter as principais ,Jidadedaprivatizaçãopossàser
estradas de acesso e ligação do analisada. O projeto consiste
Estado em boas condições de em se entregar à iniciativa

trafegabilidade, Segundo o privada a conservação das

engenheiro, aconcessão se dará rodoviasque,emcontrapar-tida,
de duas formas: manutenção sobraria uma taxa de pedágio
rotineira e manutenção períö- durante um determinado nü

dica, esta última compre- mero de anos.

A proposta de privatização
de rodovias estaduais, que já
ocorre naprática em outras uni
dades da Federação, não é
recente em Santa Catarina. O

ex-governador Vilson

Kleinübing, hoje senador, ten
tou viabilizar um projeto neste
sentido tendo, inclusive, en
centrado interesse na iniciativa'
privadaentre empresasque atu
amno setor rodoviário, Kleinü
bing chegou mesmo a anunciar

que a duplicação da BR-IOI
seria realizada desta forma.
Porém, repentinamenteoprojeto
foi abandonado, estando agora
novamente em pauta..

Impasse 3
O problema é mais sério do

que se imagina. Explica-se: a
prefeitura não tem, no mo

mento, outra área disponível
para atender as famílias
inscritasnoprojeto. Prejuízo
maior no aspecto político,
principalmente em uma

provável candidatura a

vereadordosecretáriodaHa

bitaçõot-

Meiaboca
A municipalização do ensi

no, na prática ainda não
Ocorreu em sua plenitude.
Muitas escolas passaram
para a responsabilidade das

prefeituras, porém o Estado
não tem cumprido com sua

responsabilidadede repassar
as verbas necessárias aos·

custos de manutenção.
,

.
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HABITAÇÃO

:Terren.o
. para·. construção de

'casas' não é da prefeitura
.

Jaraguá do Sul- Umaárea
de48milmetros quadrados que a
prefeituraestavapreparandopara
receberum
dos proje
tos habi

tacionais,
no acesso

dedívidasdelCMS deuma fãbri
ca deaguardente 9ue já não exis
te.

Segundo o prefeito Durval
Vasel, o terreno foi comprado
durante a administração do ex
prefeito Ivo Konell sem se

quer a garantia de escritura

legalizada. O projeto habi
tacional, que prevê 240 lotes
urbaniZádos e unidades
habitacionais, já. foi oferecido
a leilão em primeira praça,
não tendo havido interessados
em sua compra. Agora, consta
que o Estado promove leilão
em segunda praça sobre ames
ma área.

O prefeito Vasel revelou que .

na semana passada recebeu um
telefonema do Procurador Ge-

ral do Estado, propondo que a

prefeitura adquirisse uma área
contígua para que o projeto
habi tacional possa ser

viabifizado. Entretanto, se

gundo Vasel, a área é cortada

por linhas de alta tensão, o'

que põe por terra qualquer pre
tensão de se edificar casas no '.

local. Isso significa dizer que,
agora, a secretaria municipal
de Habitação não poderá aten
der as famílias inscritas neste
projeto, a não ser que encontre
outra área para esta finalida
de. Paralelamente a procura
doria geral do município co

meça a tomar as providências
cabíveis para responsàbtlízar
a quem de direito pela compra
do terreno, em 1991.

ao muni-

cípio de IMICMS
Schroeder __---__
(fundos do Supermercado Cos
ta), está legalmente inviabilizada.
Depois de ser embargada há cer-

.

ca de três meses pelo Ibama, em
função de desmatamento não au
torizado, descobriu-se agora, que
o terreno é de propriedade do

governo do 'Estado que o tomou,
há alguns anos, de Manoel Fran
cisco dá Costa, como pagamento

Projeto ficou inviabilizado pela compra ilegal

AMBIENTE

Secretaria divulga primeiros
nomes de empresas poluentes

Jaraguá do Sul- O secretá-.
rio deAgriculturaeMeioAmbi
ente, IngoRobl, revelouontem o

resultado de uma segunda bate
ria de análises daágua utilizada
por quatro empresas domunicí
pio e que são lançadas no río
ltapocu. Entre as quatro, apenas
a Malhas Darpe atende as exi
gências dalegislação vigenteem
relação aDemandaBioquímica
da Oxigênio (OBO). Segundo
Robl, estas análises são feitas .

pelo Instituto Ambiental do
Paraná e pelaUniversidadeRe
gional de Blumenau (Furb) e

servem para medir, com preci
são, o grau de poluição causado
pelas empresas em relação as

.

águasdos rios, depoisdeutiliza
das nos diversos processos de
industrialização de vários seg
mentos.

No caso .da Darpe, disse Ó

secretário que, entre a anälíse
feitaem outubro do ano passado
e em abril deste ano, a empresa
está dentro do padrão exigido
com uma descarga de 27 DBO - ..

o máximo permitido é de 60
DBO. Porém, das quatro
divulgadas pelo secretärío é a

única. O caso mais grave, se
gundo Robl, é o da Bebidas
Kienen, que, apesar das notifi
cações já feitas, até agora igno
rouaobrigatoriedade de implan
tação de um sistema de trata
mento de água que utiliza.

O secretário disse que, apar
tir de agora, encerra-se a fase de
conservação e que a empresa
passaráa recebermultas diárias
cujos valores são multiplicados
a cada notificação. A Ceval e a
Confecções Eduardo' também
não atendem, ainda, as exigên
cias da legislação

SALÁRIOS

QuadrO· mostra· uma evolução
do piso pago na·prefeitura
jaragUá doSul- Initado com

o que considera como "críticas
injustas", oprefeitoDurval Vasel
mostrou ontem um levantamen
to feito pela secretaria de Admi
nistração que trazum comparati
vo dos salários que eram pagos
aos servidores municipais (Piso)
em janeiro de 93 e em abrildeste
ano. O quadro, estimado em dó
lares, toma oito das 144 funções
existentes na prefeitura, como
parâmetro comparativo.

Frisando que os valores pa
gos hoje representam "aumento
real de salários", o prefeito disse
que um servente, remunerado
em janeiro de 93 com US$
i 19,45, ganhahojeoequivalen
te a US$ 223,68, significando
um aumento de 87,26% (real)

no período. O quadro mostra

ainda, um crescimento do piso
salarial para outras sete fun

ções: telefonista - deUS$156,36
. para US$ 268,48; Auxiliar Ad
ministrativo - de US$ 136,33
paraUS$ 322,18;Motorista - de
US$ 137,94, para US$ 386,63;
OperadordeMáquinas - deUS$
163,83 para US$ 463,94; Fiscal
- de US$ 319,57 para US$
556,74; 'Enfermeiro - de US$
184,06 para668,08 eEngenhei
ro - de US$ 459,56 para US$
'US$ 801,69. A grande dispa
ridade no piso estava entre as

funções de Fiscal e Enfermeiro,
já que esta última, que exige
curso superior, tinha umaremu
neração em tomo de 50% da
outra.

-Rekanto
* * .. * * * * * * * UM AMOR DE LOJAS * * * * * *. * * * *

.seJ4 Fone (0473) 72-1277 REKANTO Fone (0473) 72-2284
Rua Padre Pedro Franken, 99- Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 801

Jaraguá do Sul - SC Jaraguá do Sul - SC
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EDUCAÇÃO

Rede de esgotos poderá ser Vagas ofere�idas pelo Caie

I
.." d d 10

serão em numero reduzido
cone Ulua entro e . anos Jaraguá do Sul - A estruturaderecursoshumanos

secretáriamunicipal de.Educa-
.

já existente na Renato Prade

ção, Rosemeire Vasel, disse também será relocada para o

ontem que as 800 vagas anun- Caic,sendointegradaaoquadro
ciadas para o Caic que está em de 100 funcionáriosnecessários

construção no bairro São Luiz parao funcionamento desta es- /
não correspondem à realidade. Cola de tempo integral.
Segundo ela, pelo menos 500 APPs

vagas deste total destinadas a Por outro lado, nos dias 29 e
alunos das primeiras séries do 30 deste mês, a partir das 19

10grau serão cupadas por es- horas na sede do Sindicato dos
tudantes quehoje frequentam a Vestuaristas, a secretariareúne
escolaRenatoPrade, noJaraguá os presidentes de APPs para
Esquerdoequeserãorelocadas discutir quatro itens:

parao novo estabelecimento. A relacionamento entre escol\e
mesma coisa vai ocorrer em comunidade, a famflia, o papel
relação às 200 vagas para a do líder na comunidade e a

creche.

Isso, segundo a secretária,
fará com que o número de va

gas previstas para o Caie seja
reduzido sensivelmente. "É
necesssãrioqueseexplíqueísso
à população porque já estamos

recebendo pedidos de

matrículas", revelou a secretá

ria, acrescentando que toda a

SANEAMENTO

Jar�guá do Sul � Num

prazo de dois anos a primeira
etapa da rede de esgotos
sanitários de Jaraguá do Sul
deverá estar ativada. O anúncio
foi feito ontem pelo prefeito
Durval

Vasel,
depois
de uma

Prelei/uro
lIóD/ero

reunião AtlA!Jum DAUS
AeS/DDbro

noinício
da se-

mana

com ve-

readores de todas as bancadas,
num encontro que serviu para
detalhamentos e explicações
sobre o projeto que deverá ser

enviado para a apreciação da
Câmara dentro de no máximo
30 dias'.

O projeto básico já está em

fase de conclusão. devendo o

c-sistema ser explorado pela ini
ciativa privada através de con-

cessão - que poderá serde até 30
anos - autorizada pela Câmara
de Vereadores, a empresa Ou

empresas vencedoras' de
concorrência pública que terá
caráter internacional diante da

complexidade da obra. Numa

primeira fase, segundo o

prefeito Vasel, á rede de esgo
tos sanitários atenderá 70% da

população urbana, devendo os

restantes 305 serem implanta
das em outras duas etapas.

Para se ter uma idéia da

gravidade da" situação, b�sta
dizer que, hoje, a cidade despe-
j a em seus rios uma' carga
poluidora equivalente a uma.
população de 300 mil habitan

tes - Jaraguá do Sul, estima-se,
anda ao redor dos 100mil habi-
tantes. Esta poluição, porém,
refere-se apenas ao esgoto do
méstico, não estando aí incluí
da a poluição causada pela
maioria das indústrias que, em

grande número, ainda não pos
suem estações de tratamento de
dejetos industriais.

O sistemade tratamento a ser

implantado em Jaraguä do Sul

será, segundo o projeto, dos
mais sofisticados existentes

hoje. Isso significa investimen
tos da ordem deR$ 25 milhões,
com ônus total da empresa
vencedoradaconcorrência.Para
o consumidor, a tarifa deverá
custar, em valores atuais, R$
4,25 por mês. Vale lembrar que
aligação seráfeitagratuitamente
mas que, porém, a utilização do
sistema será obrigatória por lei
municipal. A estação de trata

mento deverá lócalizar-se em

área de divisa C0m o município
de Guaramirim, porém pela sua
modernidade, 'sem nenhuma
risco demàu cheiro como ocorre
com alguns sistemas já implan
tados em outras cidades catari-

nenses, como Joinville.

Poluição equivale a uma população de 300 mil habitantes

MÚSICA

. repetênciaescolarquehojeche
gaa 14% ao ano. Isso, segundo
a secretária, deve-se a vários

fatores, entreelas arotatividade
de professores, ,a migração
,(çrianças vindas de outras es-

Golas com Currículos mais

fracos) desinteresse dos alunos
pelos estudos e o não acompa
nhamento da famflia.

Orquestra· de Câmara de
Blumenau vem no domingo

Jaraguá do Sul- AOrquestra
. de Câmara de Blumenau, uma
das mais importantes do país e já
com várias tournés pela Europa,
tem apresentaçãomarcadaparaa
noite de domingo em Jaraguá do
Sul, como partedoprojeto "Even
tosCulturais Itau", apartirdas 19
horas no antigo eine Jaraguá.
Com 14 anos de existência, a

-OCBLU já realizou mais de 400
concertosno Brasil e outros 16 na

Europa, tendo gravado várias ve
,zes para emissoras européias e já
se prepara para uma nova

excursão ao exterior.
Com um repertório que vai do.

barroco ao contemporâneo, pas
S!ndo pela música popular
brasileira. e sulamericana. a

orquestra pela sua virtuosidade,
consegue satisfazer a públicos de
gostos variados. Há dois anos a

orquestra conta com o regente
Claudio Ribeiro. Em 1994 a

Orchestra Intemazionale D'Itália

o elegeu "Embaixador Artístico"
no Brasil. A partir do ano passa
do, Ribeiro também atuajunto a

Orquestra Sinfônica de Porto

'Alegre, como regente titular.
A orquestra vem acompanha

da doCamerataVocale, formado
por amadores apreciadores da .

música oral de Blumenau e cida
des vizinhas.

O Camerata 'realiza um'
trabalho de pesquisa sobre o

folclore alemão, italiano e

brasileiro. entre outros. Tem 37
cantores com o maestro Telmo
Locatelli em sua' regência. A
entrada, no domingo à noite, é
gratuita. O

.

programa é divi}
dido, a partir das 19 horas, em

I

duas partes: a primeira com com-:

posições (valsas) de J. Brahms e
a segunda com músicas de E:
Nazareth, Pigarelli, Piaf,
Webber, entre outros, com

. arranjos de Carlos Carofali e

Telmo Locatelli.
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'FURB

Universitários podem bancar custas judiciais
Por Peterson A. tzkioro

Bluménau - Um-valor as;o
nômico poderá ser pago a um escritó
rio de advocacia de Blumenau, pela
Furb, caso a

'

universidade.--I-_--'S-tt-.-,-=ganhe acau-
sa referente ..,.,." ...,
ao recolhi- ,,''''�I.''
mentode R$ ":'.
5,2 milhões If..

deINSSpara ._1. ,J,
a Previdên- I'tIV_tltI.S
cia Social.

O escritório foi contratado pela
Furb para defender a entidade, que em
dezembro do ano passado foi notifica
da pelo INSS, por falhas no recolhi
mento. Mais de R$ 470 mil serão
de�mbolsados'do caixa da universi
daae para o pagamento do trabalho

explicando que, somente para entrar'
com a defesa, a universidade já de
sembolsou R$ 157 mil, ficando o res
tante do valor para o final do processo.

Ação
Alunos, professores e a comunida

de de Blumenau vão impetrar uma

ação popular, contra a administração
da universidade, para que seja resein
dido o contrato entre' a Furb e o escri
tório. Eles esperam que haja o reem

bolso do dinheirojá pago, "nem que
saia do bolso do próprio reitor", escla
rece Cassuli Jr., comentando que, se
havia necessidade de se fazer licita

ção, Jacobsen poderá responder pro
cesso crime. A penaparaeste caso é de
3 à 5 anos de detenção, mais multa.

Ern entrevista à reportagem do
CORREIO DO POVO, o reitor da

universidade, Mércio Jacobsen. afir
mouque o valor cobrado pelocscritó-

, rio está abaixo da tabela de preço da
(>AB (Ordem dos Advogados do Bra
sil). "O preço normal para urna causa
de grande valor, como esta, seria no

mínimo, mais 5% do valor cobrado".
calcula Jacobsen, explicando que o

episódio é mais político do que, pro
priamente judicial. "Há outro interes
se por trás disso", ressalta o reitor, não
revelando o motivo que levou alguns
estudantes à tomarem esta decisão.

Segundo o próprio reitor. a ação
popularmovida centra elepor universi

tários, professores e partedacomunida
de blume-nauense, será válida para es
clareceroassunto, "Achoimportante esta

ação, assim, colocaremos tudoem pratos
limpos", explicou. No caso demultar os

líderes que estão encabeçando esta ma
nifcstação,Mérciodcscartou a possíbili
dadc de expulsões". "Vamos sim. tornar
severas punições aos funcionários que
retiraram documentos da contabilidade
da universidade, afim de prejudicar a

Furb", esclareceu.
O conselho da Furb aprovou na

semana passada, os valores do contra
to firmado entre a universidade e o

escritório que cuida da causa.v'Elcs '

(membros do conselho), só não vota

ram no final do ano passado, quando o
INSS encaminhou ao departamento
jurídico da Furb a multa, porque a

entidade deu-nos um prazo de 15 dias

para a defesa. Sc nós reunissimos Io
dos osmembros do conselho, iríamos,
pelo menos, levar de 15 à 20 dias",
definiu o reitor.

prestado pelos profissionais que de
fendem a causa. "Este valor não seria
cobrado nem pelosmaiores doutores a
nível.nacional", comenta João Carlos
Cassuli Júnior, universitário do 4" se
mestre de Direito. afirmando ter a

universidade um corpo jurídico, que
poderia realizar este tipo de serviço.
"Além denós, estudantes, os professo
res também estão revoltados com a

atitude da administração da Furb",
explica Cassuli Jr.

,

De acordo com oestudante, o reitor
da universidade,Mércio Jacobsen, to
mou a decisão de coatrataros serviços
deste escritório, mesmo sem a aprova
ção do Conselho da. Furb. "Sendo a

instituição de caráter público, o reitor
não poderiater feito isto sem licitação,
mas fez", ressaltou o universitário,

CIDADANIA EM FALTA

Assistência aos carentes Gás começa a ser racionado na região
depende só dos conselhos Jaraguá doSul- Algumas distri

buidoras de gás decozinhade Jaraguá
do Sul e região já começam a sofrer

problemas de fornecimento do pro
duto, por causa da greve dos petrolei
ros. Sóem umadistribuidoradacida
de o fornecimento é normal e regis
trou até crescimento de 30% nas

vendas. Em Guaramirim, a distribuí
dora Gás Dencker prevê a falta do

produto, caso não aconteça o retorno
ao trabalho.

Florianópolis - "A sociedade
deve tomar as rédeas noprocesso
de formulação da política social,
criando os conselhos municipais
e controlando a aplicação de ver
bas públicas na área social". A
afirmação é da coordenadora do
colegi.ado do Fórum Permanente
da Assistência Social de Santa
Catarina, Maria, Givanete
Claudino. Para ela, a sociedade
precisa semobilizar paraaefetiva
implantação da lei orgânica que
regulamentaosetoredescenttali
za as ações sociais.

Até agora, apenas os municí

pios de Jaraguä do Sul, Timbó e

São-Francisco do Sul já criaram
seus conselhos, estando habilita
dos a receber verbas federais des
tinadas ao atendimento da popu
lação carente. Até o final deste
m.ês o governo do Estado deverá
enviar à Assembléia Legislativa
o projeto para a instalação do
Conselho Estadual deAssistência
Social. O Fórum Permanente foi
criado em março do ano passado

reunindo 23 entidades e hoje já
conta com 64 instituições - entre

as quais a CNBB, LBA, UFSC,
Udesc, Federação das Apaes, se
cretaria estadual do Desenvolvi
mento Comunitário e Família e

associações de municípios - que
, impulsionam a formação demaís
,de tOO fóruns municipais.

SegundoGivaneteClaudino, a
lei orgânica de assistência social
transformou a assistência social
de benesse' para um direito do
cidadão. "Esta mudança con-

,ceitual é tundamentalv.observou
ela.acrescentando que o cidadão
deve lutar por este direito. "Se a

pessoa precisa de uma cadeira de
rodas, compete ao Estado
proporcióná-Ia, exemplificou. Os
conselhos municipais, formados
paritariamente por representan
tes do poder público e da socieda
de civil, proporcionam a partici
pação democrática da população
na formação da política de assis
tência social, seu financiamento e'
sua.execução.

,
Carlos' Manich, proprietário da

Distribuidora Manrich, que revende
os botijões da Supergasbrás, afirma
que o fornecimento caiu para 30% do

,

normal e que os carregamentos de gás
de cozinha (p 13), chegam irregular
mente. "As vezes temos o suficiente,
às vezes não. Tudo depende do fo�e
cimento de gás industrial, que é

priorizado", afirmou. Ontem ele não
recebeu gás.

Em Guaramirim, Osni Romeu
Dencker, dono da Gás, Dencker,
revendedor da Ultragás, os carrega
mentos chegam dia sim; dia não. "Na
segunda-feira (15), recebemos um

carregamento de 1.300 botijões dos

quais só restam 4 hoje (ontem)", afir
mou ele. Hoje ele aguarda a chegada
-de mais um carregamento com 600

botijões p 13. "Só estamos vendendo,
Só em uma distribuidora 4.e gás o fornecimento é normal

um botijão por pessoa e reduzimos a:

cartados nossos postos de venda. Em
FernandoMarcolladisse quecolocou
duas carretas para fazer o-transporte
direto de Araucária para.Jaraguä do
Sul. "Estamosconseguindotrazermil
botijões por dia o que garante o forne
cimento" disse. Ele afirmou que

Pelo menos no Posto Marcolla, triplicou a venda dos vasilhames va
que revende ogásdaAgip/Liquigás, .zíos e que todos querem' se precaver
o fornecimento é normal. Luís fazendo estoques. do produto em

casa. Fernando disse também, que
não não está fazendo racionamento,'
nem restríngiado à venda. "Temos a

informação de que não há, por hora.
previsão de racionamento ·na

Liquigás, que tem, a maior cota pelo
volume de vendae pelamaior capaci
dade de estocagem do 'produto", dís
se Marcolla.

Araucária fomos informados que se

os petroleiros não voltarem ao traba

lho não haverá gás na semana que

Para este verio, não esqueça da
sobremêsa deliciosa do Sor.vetio

- Torta de Sorvete - Sandufche de Sorvete -

.

Bombom de Sorvete. Você escolhe o

sa�or. Encomendas pelo fone: 71-8724
Av. Marechal [)eodoro da Fonseca, 819 - Centro

Föne: 71·8124 - Jara uá do Sul- SC

vem", informou Osni.

/'
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VARIG
Fone (0473) 71-0091
Fax (0473) 72-3363

TROCA-SE
Uma bicicleta 21 marchas com

peças de alumínio (valor R$
17Q,00) por 1 vídeo game. Nego
cia-se a diferença. Tratar com

Paulo na rua Josef Fontana, 42

(próx. prefeitura) oupelo fone 72-
3636 (hor. coml.)

VENDE-SE
Uno Mille 93 único dono cl
27.000km. Preço R$ 8.800,00.
Tratar fone 71.-0233 ramal257 cl
Kätia (hor. coml.)

VENDE-SE
Terreno cl 370m2, rua Domingos
Sanson próx. rodoviária nova.

Valor R$ 20.ooo�OO. Tratar fone
79-i239 ou 72-3443

TÍTULO
Vende-se título do Baependi com
manutenção de 2. meses paga.
Tratar 72-2470.
---_ .. _""'--,----,...-'--- ------

FOGÃO
Vende-se fogão 6 bocas Semmer
auto limpante (novo), 1 geladeira
semi-nova e uma cama de ferro
com cabideiro, Valor R$ 750,00
em 2 vezes. Contato 97 -8399 com
Paulo.

NOVILHA DE RAÇA
Vende-se novilha de raça. Cober
ta de 6 meses. Valor R$ 250',00.
Contato 72�0080.

TERRENO
.Vende-se terreno de 504m2 com
uma casa de tijolo a vista com

70m2 ótima localizaçãono centro
deGuaramirím. Aceito troca par
cial com carro. Contato' (0473)
73-0344:

DEL.REY
Vende-se Del-Rey Belina ano 89
com 65 .OOOlem original- 4° dono.
ValorR$6.800,OOouacombinar.
Tratar fone (0474) 44-1130 com
Adir.

GOL
Gol/94 todo equipado.
R$ 13.500,00. Tratar 71�98,22.

/

{>
RIO-SUl

ESCORT XR-3

MÁQUINA/COBERTURA
Vende-se máquina de cobertura
marcaKansai. ValorR$1.900,OO.
Contato 97-1)467 (máquinas. no
vas) ..

MÁQUINAS OVERLOQ
Vende-se duasmáquinas overloq
-marca GN-6. Valor R$ 550,00
cada. Contato 97-9467.

TERRENO

Vende-se um terreno com 15x51

(área total de 765m). Próximo ao

Posto Behling e Recreativa da

Duas Rodas. Área nobre -

R$19.oo0,ÖO. Tratarcom Flávio
no 71-1969 ou 97-5116.

VENDE-SE
Uno Mille Eletronic - 4 portas.
Preço a combinar. -.

Contalo.9/-9467.

ESTOQUE
Vende-se estoque de uma loja
completo para tirar do local. Com
15 expositores, 270 cabides, vitri
ne, provador e 1 balcão. Preço
R$18.000,00. Sendo 60% de en
trada e o resto para 30 dias. Tratar

(0473) 71-1932.

TELEFONE CELULAR
VendoTelefoneCelularMotorola
PT950 habilitado 'com carrega
dor e bateria. Fone

(0473) 71)-1119 (comercial).

ASPIRADOR DE PÓ
Vende-se aspiradorde póBlack &
Deoker semi novo, 1 motor de

máquina. Singer, 1 ventilador
Amo (ou troca-se pelo mesmo

aparelho na voltagem 110). Tra
tar 72-2470.

TELEFONE CELULAR

. FUSCA64

Aluga-se ou vende-se uma sala
com 120m2 na rua 13 dc maio,
436. Tratar 97-8560 com João.

GALPÃO
Vende-se galpão pré-moldado
com área construída de 550m2,
com terreno de 3000m2. Comple
tamenteacabado com tijolo

à

vista
e piso de madeira. Localizado à

200ms após o término do calça
mento naRua M��. Castelo Bran
co em Schroeder. Valor a combi
nar. Aceita carro ou propriedade
em Jaraguá no negócio. Tratar
74-1296.

TITAN OKM CONTEMPLADA
Vende-se - valor R$ 1.70.0,00 e

mais 38 parcelas de R$ 72,30:
Tratar fone 73-0288 ramal 35.

TIPO 2.0 16V 95

Ar, direção, trio elétrico, teto so

lar elétrico; barras de proteção,
check control, 1O.000km - gasoli
na. R$ 28.000,00. Fone 71-8935
ou 97-8770.

OPORTUNIDADE

Atenção confeccionistas - oportu
nidade única: Vendo excelente

ponto comercial no Portal de

Jaraguá, com grande tluxo de ôni
bus de turismo para compras.
Informações (0473) 71-0410.

DIPLOMATA
Diplomata/91 - Completo.
R$ 14.000,00. Tratar 71-9822 ..

MoNzA
Monza SLE/88'- vermelho gase
lina.R$8.300,ÖO. Tratar71-9822.

CHEVETTE
Chevette DLl91 branco gasolina:
R$ 7.500,00. Tratar 71-9822.

SANTANA--
Vende-seTelefoneCelularmode- Santana/87 bege met. alcool.
lo PT 550 Motorola com linha R$ 7.500,00. Tratar 71-9822.
instalada. Valor R$ 1.900,00.
Contato71�15740u97-9753com OPALA

Denis.

TRATOR DE ESTEIRA
Vende-se trator de esteira

(7.500kgs) ótimo estado. Valor

R$ 9.000,00. Fone 73-0125 (reca
do).

Opala Diplomata/82 branco -

gasolina. R$ 4.600,00.

TELEFONE CELULAR

Vende-se Telefone Celular Gra
diente completo. Valor
R$ 1.600,00. Contato 97.-9467.

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

VENDE-SE
Fiorino LX/91, gasolina 1.6, . Vende-se EscortXk-S U� ano XI) Vende-se Fusca ano 64. Valor

vidros elétricos, ar quente - cor completo. Com 88.000 Km origi- RS I.lIOO,OO .. Coutatos fone 73-0125.

vermelha, 2° dono, baixa nal- 2"dona, cor bordô. Preço RS

quilometragem carro excelente. 1O.XOO,OO.TraL:'lf(0474)44-IX43. ALU(;A-SE OU VENDE-SE

Valor R$ 8.50.0,00. Tratar fone
97-9111

.

IMPRESSOS EM OFF-SET, PAN
FLETOS, CARTÃO DE VISITA,
INFORMATiVOS, ETC ...

11(0473)71-1919

OLHEBEM
* Casa de alvenaria com

120m2, terreno com

304m2 rua: 2.5 de Julho

(próximo
Behling).
75.000,00

ao posto
Preço: R$
(entrada. +

parcelamento)
.

* 3 terrenos conjugados
naVilaCentenário (livres
de enchente) com 392m2

cada (total de 1.176rn2).
Preço: R$ 10.000,00 (a
unidade).
APRO'VEITE

.� Fone (0473) 71-2117
Rua João PicoU.; 104

.: Jaraguá do �ul - SC
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VENDE-SE

XLX/250/88, cor vermelhamoto
em ótimo estado. Valor R$
3.400,00. Contato fones 71�1574
ou 97-9753. Somente está sema-
,na

VENDE-SE
Escort GL 1.8/91, azulmet. gaso
lina, apenas R$ 9.000,00. Aceita
troca menor valor. Contato fones
71-1574 ou 97-9753

VENDE-SE

Chevy LS/87motor 1.6 S, branca.
Valor R$ 6.300,00: à vista R$
6.000,00. Contato fones 71-1574
ou 97-9753

VENDE-SE

Passat SL/83, branco, motor feito
na garantia, apenas no dinheiro.
ValorR$ 4.000,00. Contato fones
71-15740u97-9753

RELIQUIA
Renault-Gordine 1960,corbordo,
impecável, totaímente original.
Apenas R$ 4.000,00. Contato fo
nes 71-1574 ou 97-9753

APROVEITE FIESTA
Com preço velho. Prata 95 Okm, 4
portas. ValorR$13.oo0,OO+ 12x
$ 255,00, consórcio União. Con
tato fones 71-1574 (c)u 97-9753

CARRO DE CONSORCIADO
KadettSL 93 pratacom limpador
e desembaciador trazeiro, alarme,
vidrodegradêcom30.000kmorig.
único dono. Valor R$ 7.500,00 +
27 x R$ 400,00. Contato fones
71-1574 ou 97-9753

GRAÇA'
ALCANÇADA

Agradeço
I'

aMadreI,

Paulinapor
duas graças
alcançadas..

A.P.

em

alvenaria cl

210,OOm2

- Terreno cl

450m2, casa

cl 130m2

/§�
.

. . IMÓVEIS'

tr71�793'1
Rua Antö'110 6. F$rr$ira, 197

CREG�6799

. COMPRA • VENDE • ALUGA' ÀDMINISTRA· INCORPORA

CASAS
• Sobrado cl 300m> (Rua 446 - Próx. VI$lr$nS$) - R$ 98.000,00 - 'Em rase de conclusão'
• Sobrado cl 300m" (Rua Conrado RIegElI - Pr6x. F$rro V$lho Mar$chal) - R$ 120.000,00 'AC$na lm6v$1 menor valor lcarro'
• Casa alv. cl 140m" (Rua 205 - Ao lado do Juventus) - R$ 25.000,00 'Acena carrollerrenolparC$laI"
• Casa alv. cl 200m> (Rua Vnorlno Strlngarl- Próx. Weg 1- com piscina) - R$ 70.000,00 - 'Troca por aparlamento'
• casa alv. cl 140m" (Rua 417 - Vila Lenzl- Próx. Colégio Glardlnl Lenzl) - R$ 35.000,00 - 'Acena carrollerreno'
• Casa mista ci 48m2 (Rua Morro do Melo, após n° 99 - Lateral Estrada Nova) R$ 12.000,00 'Acena carro' .

• Casa madeira cl 17m" (Rua 830 - Lateral Rua Ponte Trindade - Santa Luzia) - R$ 10.000,000
APARTAMENTOS

• Ed. Argus (cobertura Duplex em attlsslmo padrão - Toda mobiliada + blblloteca/barzlnhoJlarelra, etc) - R$160.000,00
• Ed. Carvalho c/184m" (1 suite + 3 qtos - Todo mobiliado) - R$ 70.000,00 + Flnanc. 'Troca pl apto Bai. CamborlO'
• Ed. Otávio Correa cl 180m!' (1 su.lte + 2qtos + dep.) - Pr6x. Hotel Etalan - R$ 60.000,00 + Flnanclamentó
• Prédio em construção na rua da CEF - Aptos cl 2 e 3 qtos + 1 ou 2 garagens. Entrada + Flnanc. direto. Entrega' junho/96
• Prédio em construção (projeto p/4 aptos cl 175m> cada) - R$ 25.000,00 'Inclui terreno cl 495m> + obra + projetos'

TERRENOS·
• Terreno cl 1.200m" (30x40) (Rua João Picolll- Centro - Ao lado da casa n° 488) - R$120.000,00
• Terreno cl 3.061 m" cl casa antiga (Rua Jorge Czernlewlcz - Ao lado da Marchltex) • R$ 130.000,00
• Terreno cl 737m" cl casa antiga (Rua Pedro Francken - Próx. Antiga Rodoviária) - R$ 85.000,00
• Terreno c/.460m" (Rua AntOnio Carlos Ferreira - Próx. Glrassollmóvels) - R$ 48.000,00
• Terreno cl 601m2 (Condomlnlo Azaléias· Únlmo da rua) - R$ 28.000,00 ou "parcelado"
• Terreno cl 2.500m" (Schroeder - Rua Valentln Zoz) - R$ 9.500,00 ou 'parceldo'
• Terreno cl 4.253m" (Rua Bertha Weege "fundos" - Pr6x. Malwee) - R$ 30.000,00 ou 'parcelado'
• Terreno cl 2.817m> (Rua BerthaWeege "frente' - Próx. Malwee) R$ 30.000,00 ou "parcelado'
.• Terreno cl 565m" (Rua José Picolll- Estrada Nova - Ao lado Mercado Brasão) - R$ 14.000,00 'AC$lta Carro'

• Terreno cl 450m" (Estrada Poço Grande) - R$ 1.500,00 'Acena Motocicleta'
• Terrenos Residencial Henrique Behllng (próx. saläc Amizade) Entrada·,.. !!aldo parcelado
• Terrenos Loteamento Plazera I (Ilha da Figueira) Entrada 1.500,00 + saído parcelado.
• Terrenos pr6x. FORUM (Rua 172 _'Arthur Gumz 'Lado Direito') - R$ 35.000,00 ou 'Parcelado"

SALAS E PONTOS COMERCIAIS
� Ed. Florença cl 113m" Wandar) R$ 45.000,00 ou 'Parcelado'
• EdHlcio Miner 17m> (Térreo - Ao lado do Foto Lass) - R$ 20.000,00
• Shopping Jaraguá cl 21m> - R$ 17.000,00 + saldo financiado em 36 meses. 'AC$na carrolleiefone, etc'

GALPÕES'CHÁCARAS
• Galpão c/800m" + casa alv. cl 233m2 + terreno plano cl 26.549m" (Santa Luzia - Centro)- R$ 140.000,00 'Negociáveis'
• Chácara cl 180.000m" (Estrada Garibaldl- 15km do centro - Nascentes + Casa antiga) - R$ 80.000,00 'Negociáveis'
• Chácara cl 110.000m" (Estrada Garibaldl - Ribeirão dos HOngaros - 12km do centro - nascentes) • R$ 20.000,00

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

.Casa em alve
naria cl 343m2,
fundos da J a

raguá Fabril

Casa em alvenaria
cl 135m2

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

alvenaria. Preço:
. "�O% entrada sal
do em até 10 me-

.

Edif. Jaraguá -

apto cl I suíte, 2

qtos, e dep.
próximo ao

Fórum - Apto. 3
quartos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguádo Sul, 17 de maio de 1995
- SOCIAL CORREIO DO POVO - 9

�"
Pfl1Yib�its ã--Tamara Ktirlna Nagel, jitha"do casal·amigo Celso
(Dàll'a) Nagel, que completa hoje, 13 anos. Felicitações da coluna

Festa na Vila Nova
A comunidade Nossa Senhora Rainha da Paz, -

-

da Vila Nova, estará promovendo a partir deste
sábado, a festa anual da comunidade. As festivi
dades começam a partir do día 20, às 17h30, com
a Santa Missa e prosseguem até o domingo à

__

tarde, com muita música, bingo, jogos e diversos
pratos típicos. Prestigie!

KAMisÃo
f)��
�ç(e

Gente & Informações

Semana C�ampagnat
Começaram os prepa

rativos para a Semana

Champagnat, no colégio
SãoLuís,que serárealizado
nos próximos dias 2, 3, 9
elO de junho. Alunos, pais,
professores e _funcionários
estarãoenvolvidosnum dos
maiores eventos esportivos

.

dos colégios Maristas.

Bingo beneficente
Os formandos dePedagogia

daFerj, promovem neste sába
do (20), a partir das 14h30, na
caoelaNossaSenhoradasGra
ças, naBarrado Rio Cerro, um
bingãobeneficenteque ajudará
a turma em sua formatura.

VESTINDO VOCÊ
DE CORPO INTEliRO
GETÚLIO VARGAS, 55

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.

Ladrão é preso depois âeReló�ios roubados com
.

b ídênc! JS' colecionadores em JS
arrom ar reSl· enCla em

.

Jaraguâ de Sul-Écadavez Pres.EpitácioPessoa,ocorreu
maior o número de pessoas que no começo da tardeum roubona
reclamam à redação o furto de residência da sra. GerdaRudolf
relógios antigos de que são víti- Mahfud, onde levaram orelógio
mas, em plena luz do dia. Se- antigo e de sobra louça
gundo as descrições todos os estrangeira que possuía. Final
roubosseassemelhameocorrem mente, a sra. Irma Tallmann,
numa área próxima uma da moradora da rua Roberto
outra, o que leva a crer que se Ziemann também foi VÍtima de
trata de um ladrão maníaco que um roubo de dois relógios,
gosta de furtar com todos os próximo da ponteMariaMoser
requintes de audácia em pleno Grubba. As pessoas idosas es

dia, ou trata-se de um colecio- tão apavoradas com a onda de
nador que encarrega larápios roubos, tantoque umadelasque
para surripiar relógios antigos carinhosamente é chamada de

para revendê-los a outros "Mutti" (mãezinha) confiou o

colecionadores. seu relógio de estimação a uma

Segundo nosso conhecimen-
-

de suas filhas, pois está situada
to o venerando professor, no centro de operações dos au

historiador e autor do 2° Livro dazes larápios.
de Jaraguá, em duas ocasiões Com vistas para a polícia o

foi vítima da ação dos mãos problema que está inquietando
leves, a primeira aconteceu os moradores da cidade. E os

quando descansava e viu sobre colecionadores que se acaute
'si um moreno aproximar-se de lem, pois, estão sujeitos a

sua televisão, dizendo aindaque comprarem objetos roubados e

elequeriasó levar aTV, enoutra, poderão"colecionar" prejuízos.
dias depois,levaramumrelógio Última hora: 68-feira passada,
antigo. dia 12/05/95, os safardanas

Identicamente aconteceu o voltaramentrarnaresidênciade
roubo em plena luz do dia-nas Ingeburg Sprung, na Preso
residências do sr. Adalberto Epitácio Pessoa, 932, de onde
Grubba eIngeburgSprung, am- levaram televisão, louça e uma

bos na Preso Epitäcio Pessoa, bolsa de seu irmão, de visita,
500 metros um do outro e a 200 residente em Agrolândia, no

metros deErrulio daSilva. Entre Vale do Ita-jaí.
os dois roubos citados, a 100 Comsevê,acoisaestáfican-
metros, ainda na mesma rua do feia! (E.V.S.)

FLAGRANTE

Jaraguã'do Sul- A po
lícia de Jaraguá do Sul

prendeu segunda-feira (15),
à tarde, Gercino Hencke, 22
anos, natural de Luis Alves.
Ele é acusado de arrombar e
fu rtar
uma re- HB/ltkBl/ÓD
sidên-

IBm /flgisl/Dcia na
. Ilha da /lO tDIDO/tO
FIgueira. dB l%guáHencke
foi pre-
so em flagrante depois de
adentrar na casa de Adilson

Fagundes na rua Paraíba, e
furtar uma TV e um controle
remotode vídeocassete. "Ele

possivelmente se confundiu.
Ao invés de pegar o controle

da TV, levou o do vídeo",
afirma o delegado responsá
vel pelo caso, Odilon
Claudino dos . Santos,
ressaltando que o indiciado
não tem passagem pela
comarca de Jaraguá do Sul.

Cocaína
. Além de ser enquadrado

no inquérito policial porfurto

Diretordejornal
de Guaramirim
morreem colisão

Guaramirim - Um acidente
na madrugada de sábado, no
km 43 da BR-280, próximo à
Guaramirim, causou a morte de.
Jaime Bardin, 33 anos, diretor
do Jornal" do Vale, de
Guaramirim. Bardin dirigia o

Vcctra, placas EC-4535, de
Juinvillc. .. quando colidiu
frontahnente com o Mercedcz
Benz placas XN-1549, de

Ituporanga, conduzido por
Azildo Bol, 34 anos, quesofreu
lesões leves.

Peterson A. IzidorolCP

Gercino Hencke

e arrombamento,.Hencke
deverá responder processo
por porte de drogas. Apolí
cia encontrou com ele, uma
grama de cocaína, que se

gundo o próprioHencke, não
era sua. "Ainda estamos in

vestigando", explicaOdilon,
comentando que ao ser preso
em flagrante, o acusado esta
va embriagado.
A pena para este caso é de

I a 4 anos de reclusão.

Recapturado
Pelerson A. IzidorolCP

/\
l.

Jonecir Batista

Guaramirim - Foi pre
so na semana p-assada, em
CuritibaIPR, JonecirBatis
ta, foragidodapenitenciária
deCuritibanos.Elecumpria
pena por furto. Sua fuga
aconteceu em dezembro do .

ano passado, quando ele
saiu para visitarfamiliares,
no Natal, e não retornou

mais. Ele será transferido
nos próximos dias para
Curitibanos, onde res

ponderá inquérito policial
por fuga. Batista foi
indiciado pela comarca de
Guaramirim.

o
, ,

maDJJO

Iß�
IMM!J'e�MUI�.

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 380
FONE/FAX: 72-0743
Jaraguá do Sul - sc

CASO DE POLíCIA

LANCHONETE E PIZZARIA
- PETISCOS
E SERV-CAR

-:1

LANCHES
PIZZAS

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SEGUNDONA suíço

Guarani e Garibaldi· são Avem e Glória fazem final
.

.'

. do cename de Massaranduba

OS líderes da competição
J araguá do Sul -' SER

Guarani e GE Garibaldi lide
ram o certame da 2aDivisão de

Amadores
da Liga
Jaraguaen
se de Fu
t e b o I

(LJF), de
pois de
seis roda
das. O Guarani leva vantagem
no saldo de gols - tem 9 contra
3 do Garibaldi, No Aspirantes
da Segundona a liderança é do

Flamengo que contabiliza 12

pontos ganhos nos seis jogos
disputados. A equipe maFCOU

21 gols e sofreu três.

Enquanto na segundona fo
ram mareados 66 gols em 18

jogos (média de 3,66 por par- ,

tida); no Aspirantes a média é

de 4�g()ls-por jógo (7'2 marca
dos em 18 jogos). Na última
rodada, realizada no sábado

13, dois jogos acabaram em

patados em 1 gol, entre

Flamengo e Francisco de Paula
cXV de Novembro eGaribaldi.
()Guarani venceu a Ponte Pre
ta por 6 a 3.

Já no Aspirantes o destaque
da última rodada foi para a

goleada do líder Flamengo
sobre o Francisco de Paula por
8 a I, enquanto XV de Novem
hro e Garihaldi empataram em

I a I e o Guarani venceu a

,_,_,.
_,..,
tIbstIItIItJ lItI

IIsp/tDIIIG
,

CICLISMO

'.

Classificação da 211 Divisão

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

12 Guarani 6 9 '4 1 1 20 11 9

22 Garibaldi 6 9 3 3 o 13 10 3

32 Flamengo \
6 7 2 3 1 12 9 3

49 'f:!I de Novembro 6 7 1 5 O 8 6 2

52 . Ponte Preta 6 3 1 1 4 9 14 -5

6º Fco. de Paula 6 1 O 1 5 4 1,6 -12

Classificação do Aspirantes
CLASS. CLUBE J PG V E- n GP GC 'SG

12 Flamengo 6 12 6 O O 21 3 18

22 Garibaldi 6 8 3 21 1 17 5 12

32 I· Guarani 6 6 2 2 2 8 8
,

O
--

42 Ponte Preta 6 5 2 1 ·3 12 11 1

52 XV.de Novembro 6 4 1 2 '3 "-10 13 -3

6º Fco. de Paula 6 1 'I O 1 5 4 32 -28

Ponte Preta por2 a O, na casa

do adversário.
Os próximos jogos serão os

seguintes: Francisco de Paula
j{ XV de Novembro; Ponte Pre
ta x Flamengo e Garibaldi x

Guarani, neste jogo pode ser

definida a liderança isolada
da competição e, por isso, pro
mete ser o melhor jogo da ro
dada.

Prlmeírona
Com dois jogos no sábado e

dois no domingo, será realiza
da a 2" rodada do returno do

campeonato da I" Divisão de
Amadores da UF. No sábado

jogam Caxias x João Pessoa e

Estrella x Vitória. No domin

go, 21, se enfrentam Aliança x

Amizade e Cruz deMalta x

Juventus. As disputas iniciam
às Bh30m1.11 com os jogos
entre as equipes Aspirantes,
seguidos pelos times da 1·
Divisão.

PaoIa/atura etapa doMTB gaúcho
Jaraguá do Sul - Enquanto

não tem início o Campeonato
Catarinense deMountain Bike,
que tem ci etapa inicial marcada
para o dia 4 de junho, em

Jaraguá do 5tH, a atleta

laraguacnsc, paola Glaci

Hackbarth, continua os treinos
ohjetivando a sua melhor pre
paração física para a. tempera
(ja de 95. No domingo, 14, ela

.

testou seu potencial cm umapro
va de campeonato gaúcho, COI1-
quistando um ótimo resultado.

Paola participou, a convite,
da . 4� Etapa do Campeonato

Gaúcho de MTB, na categoria
'

Cross Country, realizada na
,.

.

cídadedeLagoaVermelha, con-
quistando a. primeira coloca

ção. "Apesardísscnãovoucom
peumocampconatogaúchopor
causa das datas. Elas coinci

dem muito com as etapas do

catarincnsc", declarou Paola.

Ela também aguarda a defi

nição da realização da 2a etapa
00 Brasileiro deMTB que será
realizada em agosto no estado
do Rinde Janeiro.

FutsaJ
A cquipc dc Futsal da ADJ!

PME, estreou com vitória no

campeonato estadual da moda
lidade em partida realizada em
Trombudo Central. A equipe
dotécnico 'Beethowen, apesar
do nervosismo da estréia, mar
cou. 7 a 6 no time da AA

Trombudo Central.
Silico (2), Celinho (2) e.

Daniel Corupä (3), marcaram
para a ADJ/FME, q�e jogou
com: Paulinho Silico, Mar

quínhos, Mahinha e Celinho,.
além de Daniel, Pradinha, Oda,
Brayton, Evcrson, Ball!Í, Léo e

Miudinho.

Massaranduba - No sá

bado, 13, foram definidos

os finalistas doCampeonato
Municipal de Futebol Suíço

.

de Massaranduba. Avem,

que derrotou o Expresso
Capital por 3 a 2, e Glória
que passou pelo Butuquinha
por 1 a O, são os finalistas
da competição. Os

, perdedores farão a decisão

de 3° _e 4° lugares.
'No primeiro jogo o Ex

presso Capital chegou a es

tar por duas vezes na frente
do marcador mas permitiu a

virada do placar e a vitória
ào Avem. No jogo de fundo
o Glória conseguiu uma vi

tória apertada, mas que
garantiu a sua passagem
para a finalíssima.
A decisãodo certarne será

no p_róximo sábado, 20, com
os jogos iniciando às 15 ho

ras, no complexo esportivo
do município.

Guaramirim
.

Também no sábado aco�
teceu mais uma rodada da II

Taça Guaramlrim de Fute
hol Suíço, com a realização
de oito jogos. O destaque foi
a goleada de 6 a O dá equípe
da Transmagna Transportes
sobre o Ajax. Em todos os

outros jogos foram marca

dos apenas 7 gols.
Éxpressínho e Urso Bran

co, Radar e Pu tanga e

Guamíranga e Barro Bran

co, .empataram seus jogos
em O aO, enquanto otimeda
Caixá d'Água venceu a Lan-·

chonete Vick por 1 a O, o

Poço Grande perdeu para o

Camarões pelo mesmo pla
car e a Mecânica Dilson
derrotou o Natura também

por 1 a O. No último jogo da

rodada o Juventude goleou o

Tepassé por 3 a 1.
A próxima rodada acon

tece no sábado, 20, com os

seguintes jogos: Lanchonete
Vick x Aspiranres do Avaí,
Mecânica Dilson x Urso

Branco; Natura x Caixa

D'Água; Guamirangax Con
servas Tuky e Recanto Feliz
x Camarões. Todos estes

jogos acontecem n� campo
do Barro Branco, com a pri
meira partida iniciando às
12h45min.
No campo de Pu tanga, jo

gamMannes x Barros Bran

co; Ajax x Corticeira;
Tepassé x Pu tanga e Juven

tude x Transmagna, com os

jogos .i.nici ando às
13h30min.

�:�!l1��g IMPor·n & EXPO� ._

A TELTRON CELULAR PRESENTEIA AS
MÃES E FAZ PR.OMOÇÃO ESPECIAL

...••••••.••••••••••••••••••• < .•:. •••••••••••••••••••••••••• ' ••••••••••••• ::: p;:���9�,�VlSl'A_il·I:·)IH·
..•••.d )<•. > •.•.••.•.••·•·.· ..•• ·

•••• · .••·n1 .•+1:.:E.2.;�(:;:��Á::;;���.I:••.1 + 5 DE 118,06 (PLANO DE ENTREGA PROGRAMADA)
.

1 + 17 DE 39,00 (PLANO DE ENTREGA PR'OGRAMADA) . .'

PtiATINiUMVlBRACÄI.].. ÀVJSTA<S:l·I:·... ·

O TELEFONE DISCRETO
.'

'

ANTE.NAS ESPECIAIS DE LONGO ALCANCE (externas) PARA TRANSPORTÁVEIS E

�TÁTEIS À VISTA 310,00
..

FAX SIEMENS 18�0 - 520,00
PABX NUT ON 1 TRONCO 6 RAMAIS - 338,00
DIA 13/05 PARA TODOS QUE COMPRAREM SEU APARELHO CELUlAR NA TELTRON
DESDE 01/05 CONCORRERÃO NO CLUBE DO OUVINTE A UM CONDICIONADOR DE

BATERIAS E UM BOWQUÊ DE ROSAS PARA PRESENTEAR.SUA MÃE OU ESPOSA.

Rua CeI. Proc. Gomes, 280 -

Antigo JornalA Ga.zeta -ao lado da UNIMED -

FoneiFax (0473) 72-0803 -72-0422 - 97-9050

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ELEiÇÃO

Pilotosjaraguaenses dominam Duas chapas concorrem à
·

.

·

t d t
.

presidência do luventus
unmera e apa

. o parapen e re�:�d:::-::':� �==vo.nwnão
Adelino Bompani, e do afasta- Terminando o turno do cam-
mento do vice, Aristides Pans- peonato catarinense da 2& fase, o

'

teín, os conselheiros doGrêmio Juventus ocupa a terceira colo

Esportivo Juventus, votam hoje cação do grupo -, dois times se

ànoite, na sededo clube, o subs- classificam para a próxima fase
tituto de Bompaní, Duas chapas -, com 12 pontos, enquanto o

se apresentaram para concorrer líder, Figueirense, aparece com

à presidência. Onivaldo Stabe-
'

17 pontos. O Araranguá, tarn
lin, presidente do conseJho de- bém com 12 pontos, está em se

liberativoeoempresáriodoramo gundo lugar.
esportivo ÂngeloMargutte, que Aprimeira rodada do returno
tenta pela segunda vez consecu- inicia Reste domingo, com o

tiva a cadeira de presidente do Juventus enfrentando o Figuei
Juventus - na última eleição, rense, em Floriariópolis. Se ven
Margutte se apresentoumomen- cer, e o Araranguä einpatar ou
tos antes da votação" mas foi perder para? Mareflic Luz, em
derrotadoporAdelinoBompani. Araranguá, o Juventus estarä
Os dois candidatos foram' perto da vaga para a classifica

procurados pela reportagem do ção à 3& fase:

FÁCIL

J araguá do Sul - Com to
tal domínio nos "ares" - seis dos

dezpilotos quechegaramnapon
ta eram de Jaraguá do Sul -, o
JCVL (Jaraguá Clube de VÔo
Livre), garantiu o título geral da
la etapa
do cam-

peonato
c a t a -

PfDyod.
6DOft.Y.

rinense,
que foi
realizado

duos bol.,ios
/I,slo ,Iopono final

desema-
na passado, noMorro das Ante
nas, em Jaraguä do Sul. A etapa
inaugural no estadual começou
no sábado com a prova de Goal

(permanência noar e pousar em
determinado ponto). Domingo,
que seria realizada a prova de
Cross (distância), os organí-

zadores da etapa decidiram Fernando (Malhas Darpe), de

cancelar esta prova devido as Jaraguá do Sul, chegou em

condições do tempo e optaram primeiro lugar, seguido de Erik

na realização dasegunda bateria ' Sprung (Muky), de Pomerode ,e

de Goal. Edenir Vegini (Anti-Doppe),
Jaraguä do Sul.Nasomageral,opilotoAdemir

1 °AdemirFemando Jaraguádo Sul
2°ErikSprung Pomerode
3 °EdenirVegini.. Jaraguádo Sul
4° Lúcio Flávio Jaraguádo Sul
5°Carlos Schoeninger Jaraguádo Sul
6° Frank Yha ' Florianópolis
7°AriPradi ; Jaraguädo Sul
8 "Hans Behling ,'

Pomerode
9°CesarChagas : Florianópolis
10°Amauri Steinmacher Jaraguádo Sul

!':quiva/CP

Püotos de asa'delta aproveitaram o dia "om e treinaram

n

Campeonato Catarinense _ Chave A

CLASS. CLUBE J PG V E Í) GP GC, SG

1Q Criciúma 7 15 4 3 o 12 2 10

2Q Chapecoense 7 13 3 4 o 8 3 5

3Q Concórdia 7 11 3 2 2 12 10, 2/ "

4Q Avaí 7, 1'1 3 2 2 12 12 'O I!
5Q Tl:Jbarão 7 9 2 3 2 10 11 -1

II

"

6Q Joinville 7 8 2 2 3 11 15 -4 ,

7Q MarcílioDias 7 5 1 2 4 12 13. -1

8Q Atlético 7 2 O 2' 5 2 13
I

-H ,

ri Campeonato Catarinense _ Chave B
"

CLASS. CLUBE J PG V E D GP GC SG

1 Q, Fiaueirense 7 17 5 2 O 13 4 9
2Q Araranauá 7 12 3 3 1 6 2 4

3Q Juventus 7 12 3 3 _ 1 9 6 3
4Q Blumenau 7 10 3 1 3' 11 11 o 'i

5Q Brusque 7 9 2 3 2 10 9 1

6Q Her&ílio Luz 7 6 1 3 3 9 13 -4
7Q Cacadorense 7 6 1 '3 3 3 7 -4

8Q Inter 7 3 1 6 6 5 13 -8
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