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Abatedouros' sem

cond�õesmínimas
exigidas pela lei
Abatedouros catari

nenses comercializam
carne sem as mínimas

condições sanitárias e de
higiene. E� Jaraguá do
Sul o quadro não é dife
rente e longe está uma

solução. Página 4

Petroleiros em

greve paralisam
obrasmunicipais

PI'B recebe novas

filiações à noite
oP1B promovehojeànoi

te, na Sociedade Acaraí, uma
reunião destinada a novas

filiações, entre elas a do em

presário Adernar Winter, ex
PMDB. Página 3

Iuvetuus e Bru
jogmn amanhãà

..�b"0�1 ,L_.r_("e�G\� ,

�o jogo entre Juventu e _____
Brusque,marcado para hoje-ã"
noite no João Marcatto foi
transferido para amanhã por
causa daCopa do Brasil pela

Desde ontem à tarde
está instalado em Jaraguä
do Sulo Conselho Munici

pal da Previdência Socia1.
Integrado por 12 membros
que representam trabalha

dores, empregadores, apo
sentados e funcionários do
INSS, oConselho terá fun

ções específicas, entre elas
a de procurar meios que

possam facilitar e agilizar
os procedimentos do órgão
no município. A cidade,
pelo seu porte, deveria ter
umConselho compostopor
36 membros, porém a ca

rência de funcionários do
INSS na cidade e região e o

grande número de proces
sos de aposentadorias im

pedem que isso ocorra.

Página 4 SoIeIlit.ltMkfoi ontem à _de '"' ,ed, do INSS

FUTEBOL I

São Luís vence �tapa local
do "Moleque Bom de Bola"

Mansol (Schroeder), Karianae
Alternativa vão disputar a últi
ma vaga para a II Copa de

Futeb01 de Salão Feminino

(vestul ístas). A Malwee (ma
-triz)

) segurou sua classifica
ção c m duas rodadas de ante-

Agrevedospetroleiros, além
de causar falta de gás de cozi
nha e combustíveis,' está afe
tando diretamente a.prefeítura
de Jaraguä do Sul na execução
de um projeto para pavimentar
20 mil metros de várias ruas.

Página 4,- R,presentação do .fitlín , "t..

N a etapa municipal de

�araguá do Sul a equípe do

Colégio São Luís' sagrou-se
campeão do torneio "Moleque
Bom de Bola", com o Colégio
José Duarte Magalhães em se-,

gundo e a Escola Municipal
Rodolfo Dornhl1,,�}l pm t""..,,�;

,
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ReminiscênciasEDITORIAL

Investimentos da Telesc
,

A energia elétrica em Jaraguá (8)Desde segunda-feira última, 22, mais
de 700 linhas de telefones celulares já
estão funcionando na cidade, aumentando
para 2.800 o número de aparelhos celulares
liberados pela Telesc. É a sexta amplia
ção de linhas feitas pela Telesc no muni

cípio desde o lançamento, em agosto do
ano passado quando ocorreu a liberação
de 300 linhas. Segundo o diretor financeiro
da empresa, Geovah Amarante, na Telesc
local a lista de pré-inscrições já chega
a 5.571, com cerca de metade já aten

didos.

Hoje, segundo Amarante, o usuário que
trafegar em toda a extensão da BR-101 e

região oeste do Estado poderá estabelecer

comunicação com qualquercidade semmai
ores problemas. Outra preocupação da em
presa, revelou o diretorfinanceiro daTelesc,

é em relação a telefonia rural, inclusive na

região do Vale do Itapocu. Para isso, disse,
aTelesc está buscando recursos em outras

áreas para a viabilização de vários projetos
nesta área em todo o Estado.

Sobre a expansão da rede de telefones

públicos em Jaraguádo Sul Amarante anun
ciou que, além, dos 105 aparelhos jáexisten
tes e em funcionamento, há um projeto para
'a instalação de outros 30, todos equipados
com o sistema de cartão magnético, elimi
nando as tradicionaisfichas atéentãoutiliza
das pelos usuários. Além dos 2.8ootelefones

celulares, a cidade já conta com 8 mil apare
lhos convencionais que, juntos, proporcio
nam uma arrecadação média de R$ 750 mil
reais. Por assinantes, os convencionais ren
dem em tomo deR$96,00/mês porassinante
e os celulares, R$ 116,00.

Em 1951 era governador Irineu
Bornhausen e a Usina do Bracinho
passava pormodificações substan
ciais', o que era fiscalizado por ele,
comparecendo ao lugar para ver

como andavam as coisas que lhe
foram solicitadas pelo sr. Artur
Müller, A fotomostra enormes cai
xões que continham equipamentos
que iriam serutilizadosparaampliar
a capacidade de gerar energia
elétrica. O flash.é do arquivo deste
escrevinhador, que mostra, entre

outras autoridades o governador
Bornhausen, Artur Müller, ex-de
putado constituinte e então prefeito
municipal, o chqe daCasaMilitar,
deputados, o Fritz von Jaraguá, e
nos fundos aparecem os falecidos
ArnoldoLeonardo Schmidtt eAlex
Haake.

Mas voltemos aos primórdios
da Empresul, que era organizada
em Joinville, com capital de 8 mil
contos de réis e forneceria força e

luz para Joinville, Jaraguá, São
Bento, Mafra e Rio Negro e sua

primeiradiretoriaeracompostados
srs. Otto Sachet, Carlos Hoepcke,
Ernst Hanauer, Fritz Froese e dr.
Ernesto Adler. O Conselho Fiscal
secompunhadeHerbertHellmann,
NicolauBleyNeto e Hans Jordan e
suplentes: Carlos Metz, Willy
Hoffmann e Max Keller.

A usina distribuidora - Matriz -

ficava em Jaraguá, para o que já
eram iniciadas as obras no salto do

Bracinho, local em que se

encontravam diversos técnicos em

serviço.Constavaque estavamqua
se ultimadas as negociações, por
parte da nova empresa, a antiga
Empresa Joínvillense de Força e

Luz, certamente se reconciliando
com o grupo que se dividira

anteriormente, que não podia viver
sem o calor do poder.

Ainda em começos de fevereiro
de 1929, realizava-se importante
reunião com o intendente Artur
Müller, o prefeito dr. UlyssesCosta
e o dr. Ernst Hanauer, diretor da
Empresul, aqui em Jaraguá, com a

presença do presidente Adolpho
Konder, que daqui viajava em trem

especial para a fronteira do Rio
Grande do Sul, onde iriaencontrar-

se com o dr. Getulio Vargas,
presidente do RS, a quem se junta
va a seguinte comitiva:
desembargador José Boiteux, dr,
Haroldo Pederneiras, Wencesleu

.

Breves, dr.Othon d'Eça,ArturCos
ta-chefedepolícia, dep,B leyNetto,
prefeito deMafra, Manoel Xavier,
pref. de Cruzeiro, Manoel dos Pas
sos Maia, pref. de Chapecó e o

inspetor de rendas estaduais,
Teutonio Alves.

A represa do Bracinho era alvo
de muitas excursões, para ver o

andamento das obras, a que se jun
tavam, também, os caçadores.

Em dezembro desse ano o

presidente de SC, dr. Adolpho
Konder,emcompanhíadediretores
da A.E.G. e da Empresul, visita
vam ausinadoBracinho.Depois do
almoço, odiretordr. Stoffer, sauda
va o governador e fazia votos de
bem estar e bom relacionamento
entre o Brasil e a Alemanha.
Presentes ao almoço estavam:

desembargadordr.AméricoNunes,
Eduardo Schwartz - vice-preso do
Cons. Municipal de IV, dr. Andres
- dir. da Empresul, drs. Felix

Malburg e José Gomes deOliveira,
da insp. estr., de rodagem, drs.
RicardoBussoni e Stefani, insp. de
estr. federais, e construtora da
estrada Joinville - Curitiba, dr.

Schloemann, construtordoporto de
S. Francisco do Sul, engenheiro
Lang, Schmitz e Kroenicher, da

Empresul, AbelardoFonseca, ofici
al de gabinete da presidência, José
Tesserolli, chefede trâfegodalinha
São Francisco,Cons. Ricardo

Karmann. industriais Schmalz e

Pedro Mayerle, de Joinville, srs .

Miguel Savas, telegrafista Julio
Fernandes,AugustoMielke-subde
legado de polícia e o intendente e

diretor do CORREIO DO POVO,'
Artur Müller. Os visitantes leva
vam a melhor impressão, o

engenheiro Henrique Lang, chefe
da construção fornecia aos visitan-

- tes minuciosas informações do

grande empreendimento da Com

panhia e que estava a serviço, com
trabalhos que estavam adiantados
em seu cronograma de obras.

Fritz von Jaraguá - 05/95

A transcendenciado trabalho
*Se"n'Moser

No trabalho, na capacidadede
realizar, é que temos observado
aondeohomem tem criado tantas
coisas. Sepodeconstatartaínbém
com frequencia que uma

"empresa" necessita de fatores
cÓmo empenho, constância e

esforço.
Inversa- ffobolllD

. mente

podemos
observar

realizável aquilo que cada um se

propõe fazer.
Mas, apesar do trabalho servir

para atender as necessidades
consideradas de sobrevivência e

ou outros confortos que cada um
. institui como conquistas indivi
duais, compreendo que aativida
de tem sido uma forma de me

colocar de acordo com a minha'

função de ser humano, pois nela
está uma forma de cumprir a uma
Lei Universal que é a lei domovi
mento.Estemovimento quenão é

apenas físico, mas sim mental,
poispermitequepara levaracabo
uma tarefa, necessito mover me
canismos em minhamente que a

fazemmanter-se emumasãativi
dade. Armal, para que seriamos
nós dotados deumbrilhante siste
ma mental, sensível e instintivo,
se nos contentássemos em nada
fazer, ou seja em não usá-los.

o fato é que se encaramos o

trabalho apenas como uma

obrigação, ou por que o fazemos

para alguém, poderá certamente
constituir-se em algo cansativo e

que nos rouba energia.
Temos tido não poucas expe

riências aonde os quepararam de
trabalhar, por, aposentadoria ou

por outras razões, após um breve

períodomanifestaram problemas
que vão desdeos físicos atépsico
lögicoseum semnúmerodeexem

pIos temos de seres que voltaram
a ter uma atividade.

Penso que temos aí uma evi
dência de que a atividade dignifi
ca o homem, mas não perante o

outros como é o conceito comum,
mas perante si mesmo e seu

, criador, obedecendo as su� Leis.

"" ,

/IOD.
,

SD limo

Dbligo[6D
'que co

mo de
correncia
da falta
deatividade temproliferadomui
tas idéias estranhas que até hoje
provocam males à humanidade,
por não conterem estes três
fatores.

Sempre foi intuido que o

trabalho dignifica ohomem, des
de que seja licito, proveitoso e

* Administrador e estu
dante de LogosofIa
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Retranca
(C.M.)

o que comemos
Palavras textuais do médico veterinário Adelino Renúncia,

responsável pela tnspeção estadual de carnes da secretaria de
Desenvolvimento Rural e Agricultura: "Em todo o Estado,

apenas seis abatedouros médios, que matam de 1O a 20 animais
,

por dia, funcionam legalmente, ou seja, tem licença para
comercializar os produtos no mercado. Mais de mil

abatedouros, que matam cerca de 900 mil bovinospor ano, tem

problemas de higiene. Existem denünciasde que animais mortos
são aproveitados na indústria depois dejá estarem em fase de

decomposição". Precisa dizermais?

Tradição?
A ponte do Portal deverá'ser
alargada em um metro. A obra
aguardaautorização doDNER.
Em fevereiro, a ponte pênsi;
construtda 'pelas prefeituras de
Jaraguá do Sul,' Schroeder e

Guaramirim foi desnuda pela
enchente. Na época; ajustifica
tiva para não se fazer uma

passarelade concretofoiadese
manteras tradições. Queforam
por água abaixo junto com al

guns mil reais.

Saindo
As secretarias de Obras,
Agricultura e Saúde vão sairda
galeria Dom Francisco. As
duasprimeiras mudam-separa
a área do parque de máquinas
da prefeitura, na Barra do Rio
Cerro. E a outra para prédio
pr6prio na rua Jorge
Czemiewicz. O contrato de alu
guel vai até o final desta
administraçtlo mas ainda não
há destino para as salas que
serão desocupadas.

Parado
Asobrasdo centropoliesportivo
não tem data para ser

reiniciadas. Do projeto global,
aprefeitura construtu apista de
atletismo e o campo de futebol.
Ao Estado cabepagar as salas
de aula que se localizarão sob a
arquibancada do ginásio
coberto. Segundo o prefeito
Yasel, a construção recomeça
"quando houver dinheiro",

Andando
Nesta semana, provavelmente,
a prefeitura encaminha à
Câmara de Vereadores o ante
projetode leida rededeesgotos
sanitáriosda cidadepara a con
cessão dos serviços. Se
aprovado, imediatamenie será

lançadoo editaldeconcorrência
pública de caráter nacional. É
pensamento implantar-se pelo
menos 70% da rede na área
urbana nasprõximosdois anos.

Conhecendo
Prefeito da cidade paulista de
Novo Horizonte, João César'
Scaramuzza, esteve emJaraguá
do Sul. Veio conhecer de perto
as técnicas aqui aplicadas (e
na região) na bananicultu
ra, cultura que pretende de
senvolver em larga escala na

quele munictpto. A região do
Vale do Itapocu é a maior

produtora de bananas do Esta
do.

PTBI
O deputado Ivo Konell negou,
recentemente e com toda a ve

emência, a salda do PMDB do
empresárioAdemarWintercom

quemarrumou omaiorarranca
rabo na convenção municipal

I do partido. Hoje o empresário
participa de reuniãodoPTB em

cujo partido assinará sua

filiação. O encontro está
marcadoparaàs19:30no salão
Acara:

PTB2
Outros que assinam ficha hoje
noPTB: o secretário deHabita

ção, Ademir lzidoro, que deixa
o PFL e o empresário deRio da
Luz, Adolar Holdenburguer.
Segundo o prefeito Yasel, que
articulou os contatos, opartido
estâseagilizando, como outros,
para as eleições municipais do

.

prõximo ano.

PTB3
Em junho ou julho o PTB deve
fazer sua convençtlo municipal
emJaraguá, devendo ocorrer a
oticiauzaçao do diretârio que,
até hoje , como de resto em

Santa Catarina, tem caráter

provlsõrio. Prâximo passo ,

implantaropartido em Corupá, :
Schroeder e Massaianduba.
Segundo Vasel "este , o

Petebom". Com cuidado para
não se transformar no

"Petebuum".

POlfTICA
MUDANDO

WinterdeixaPMDB e assina
a sua filiação no PTB hoje

"SURPRESA"

Konell disse desconhecer desligamento

SEM BRIGAS

Winter reitera sua amizadeporKonell

Jaraguá do Sul-o Partido

Trabalhista Brasileiro vai se

reunirhoje, apartirdas 19:30, no
salãoAcaraf. Oprato aserservido
ainda não está defínído- a opção
está entre uma feijoada e uma

sopade lentilhas - mas ocardápio
político
já é co

nhecido:
n ovas

filiações
ao par
tido, ten
do como

ImpMSD//D
MM//tl
qUtld/DS
dtJPTI

atração
principalo ingressodoempresário
Ademar Winter no partido. O

Cauteloso, tentando

demonstrarcertasurpresacorn
a notícia do ingresso do

empresárioAdernarWinterno
PTB, o deputado estadual Ivo
Konell (PMDB), disse ontem
pelamanhãque desconheciao
fato. "Voufazercontatosagora
e verificar o que está aconte
cendo", disse o parlamentar,
por telefone, ao CP. Mas, ao
mesmo' tempo, Konell
demonstrou em suas coloca
ções estar perfeitamente
informado aodizerqueWinter

"Sou um grande amigo do de
putado IvoKonell,daesposadele,
donaCecíliaedoAdemarDuwe,
a quem considero como um

irmão". A frase é do empresário
AdernarWinter, dita ontem por
telefone ao CP. Segundo o

empresário, sua saída doPMDB
nãoestárelacionadacomalguma
desavença com o deputado
Konell. "Deixei o partido, para
onde fui levado em 1981 pelo
prefeito Durval Vasel e pelo
GilbertoMenel, por causa de al
guns peemedebistas que passam

Por Celso Machado

empresário é egresso do PMDB e

deve levar consigo outros des
contentes com o comando que o

deputado IvoKonell impôsapartir
da eleição do novo diretório
peemedebista do município.

O anúncio da filiação de
Winter foi feito ontem pelo
prefeito Durval Vasel. Segundo
ele, outros nomes também pas
sam, apartir de hoje, a compor as
ftleiras doPTB jaraguaense, entre
eles Ademir Izidoro, secretário
da Habitação que deixa o PFL e

AdolarHoldenburguer, empresá
rio de Rio da Luz. Embora não
admita que a entrada de Winter
no partido seja o início da

"saiumordido" da convenção
municipal do PMDB por não
ter conseguido ser o presiden
te. "Eu até me esforcei para
issomas elequerialevaraquele
cara de volta para o partido
(numa referência clara ao

prefeito Durval Vasel) e, por
isso, não obteve respaldo do

diretório", disse Konell.
O deputado peemedebista,

em seguida, fez umaoutra co
locação que, em sua opinião,
deve ter contribuídö para que
Winter decidisse trocar o

o tempo criticando atrás das

paredes os que fazem alguma
coisa", disseWinter.

O empresário, que foi sonda
do por outros partidos, disse ter
decidido pelo PIB porque neste

partido estão antigos com-

-"anheiros com quem conviveu
durante muitos anos ainda nos

temposdojáextintoMDB. "Acho
que agora terei meu espaço",
raciocinaWinter que não escon
de seu descontentamento por só
ser procurado quando, politica
mente, sua presença é indispen-

formação de uma chapa para
disputar sua sucessão, Vasel
considera que o empresário, por
ter sido por duas vezes o vereador
mais votado, "é um nome de

peso".
"Aindanãoconversamos sobre

candidaturas porque não .sabe
mosquais serãoas regrasdojogo" ,
disse Vasel, que reafirmou o

interesse em manter a coligação
com o PPR no alio que vem. "O

que estamos fazendo agora é
fortalecer o partido com vistas às

eleiçõesmunicipais, como outros
também estão fazendo", disse o

prefeito, acrescentando que isso
solidificará o PTB.

PMDB pelo PTB.· "Eventual
mente, talvez seja o fato de a

empresa dele fornecer
materiais e prestar serviços
para a prefeitura. Com isso o

prefeito deve ter pressionado.
Pelo menos, no que sei, ele
trabalhava para a prefeitura",
afirmou o parlamentar, dei
xando escapar um tom de

preocupação com o fato que
deveestremecer aindamais as

relações internas do diretório
que já não andam boas há al

gum tempo.

sável. "Os vereadores Flávio
Horbum eMarilseMarquardt se
elegeramcomvotosmeus", disse
Winter que, por duas vezes foi o
vereadormais votadoe, também,
presidente da Câmara. O empre-.
sário apoiou e ainda apóia o

governadorPaulo Afonso, tendo
sidodefensoreeleitordodeputa
doJoãoPizolatti(pPR),dePome-

.

rode. "Eu 'olho o que a pessoa
podefazerenãonecessariamente
a que partido pertence" , justifica.
o empresário que hoje à noite
assina sua filiação no PTB.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Veterinário denuncia falta Gre�e dos �etrole��s pára.

. pavimentaçõo de vanas ruas
de higiene nos abatedouros

CARNES

FlorianÓPOliS - "A tota
lidade do gado retirado de

campo fora das condições de
asseio e

limpeza 1IItMt.
exigidas IIII'MIMIMÍrepresen- ,.... -,--
ta 90% do lIiI í
que vai à
mesa dos tlim.,
catarinen- _

( ses". A afirmação é domédico
veterinário Adelino Renúncio,
responsável pela inspeção es

tadual de carnes da secretaria
estadual de Desenvolvimento
Rural e Agricultura. Funcio
nário da Companhia Integra
da de Desenvolvimento Agrí
cola (Cidasc), Renuncio reve
lou que, em todo o Estado,
apenas seis abatedourosmédi
os, que matam entre 10 e 20
animais por dia, funcionam
legalmente, ou seja, possuem
licença para colocar seus pro
dutos no mercado.
"Mais de mil pequenos

abatedouros, quematam cerca

de 900 mil bovinos por ano,
têm problemas de higie
nização em seus estabeleci
mentos". Além disso, segundo
Renúncio, existem denúncias
de que. animais mortos são

aproveitados pela indústria

depois de já estarem em fase
de decomposição. O veteriná
rio admite que o Estado "está
tolerando-a situação alegando
que não há outro jeito de su

prir omercado. "O Estado não
está fazendo blitz policial mas
orientando cerca de 40
abatedouros para que se adap
tem às condições normais de

higiene. Para ele "se alguém
está falhando é a Vigilância
Sanitária que não está apre
endeqdo os produtos", con
cluiu.

Na mesma

Em Jaraguá do Sul, a situa
ção irregular de 29 abate
douros catalogados pela vigi
lância sanitária da secretaria
de Saúde continua. Estes esta
belecimentos, responsáveis

ASFALT'O

Jaraguá do Sul- A greve dos

petroleiros, além de provocar
escassêz do gás di cozinha e

combustíveis, também está afe
por grande parte do abasteci- tando diretamente a secretaria
mento de carnes (aves, suínos municipal de Obras no que diz
e bovinos) da cidade não aten- respeito à pavimentação asfältícadem as exigências sanitárias

deváriasruascujainfra-estruturaprevistas na legislação vigen- já está pronta.
te. Segundo o secretário Irineu

Ontem, o secretário de Obras,Pasold, a situação persiste Afonso Piazera, revelou que o
porque o Estado, a quem cabe
a responsabilidade de fiscali- projeto de pavimentação de 20

.
mil metros com o método

zação, requisitou para sf esta
tarefa. "Porém, como eles não

"Dinacal" foi interrompido por

têm estrutura para isso, volta-
causa da greve. As usinas não

ram a apelar para osmunicípi-
os, embora não haja convênio
neste sentido".

O secretário revelou- que
também com o leite está ha
vendo problemas. Pequenos
produtores querem comercia
lizar o produto diretamente
com os consumidores, entre

tanto, correm o risco de pesa
das multas porque, parä isso,
é obrigatória a inspeção saní
tária do Estado. "O problema
atropela a política de incenti
vo à produção desenvolvida
pela prefeitura" , disse o secre
tário.

. Venho. , ...0+. ,iG.t' ca.

CilnGG.Y\Q, Cho..M,." nOw+
.� o.con+ccc"ct. ftOG
dJG6 � C �, d..I mcUo �
nu clIpcncLênCiCL6' VI
elo Gol4,io 5&0 �U:5.

Apolo equlp. P'RtPuaTCCO!5.

estão recebendo o CAP (Con
creto Asfáltico de Petróleo) e, por
corisequência, o trabalho não
pode ser feito. Piazera citou as
ruas Irmão Leandro, Fritz Bartell
e João Florêncio Loos, entre ou

tras, que agora dependem do ãm
da greve para serem asfaltadas. O
processo "Dinacal" garante uma

vidaútilde cinco anos,mesmoem
viaspúblicas de tráfego pesado. A
manutenção, depois disse, corre
por conta da prefeitura, não ha
vendo cobrança de nova taxa de
melhoria.

INSS

Previdência instala

P verlo, nlo ..qu. d.
sobr deliciou do Sorvetio

:...Tol1ll de Sorve. - S.ndurche de Sorve••
Bombom de.sorvete. Vool eecolhe e.
ubor. Encomend. pelo fone: 71-8724

Av. Marechal Deodoro da. Fonseca, 819 - Centro
Fon.: 71-8724 - Jar ué do Sul- SC

Jaraguá do Sul- Foi instala
do ontem, em Jaraguá do Sul, o
Conselho Municipal da Previ
dência Social, com participação
de representantes dos emprega
dores, empregados, do INSS e

aposentados, com o objetivo de
buscar soluções para os proble
mas da Previdência na região.
São, ao todo, 12 membros ontem
mesmo empossados. A cidade
deveria receber um conselho com
36 membros, em função de seu

portemas, segundo o superínten
dente estadual do INSS, Floriano
Martins, a carência de servidores
nos postos do órgão na região
impede, por enquanto, que isso

Conselho
oeorra,

o Conselho Municipal tem
como fmalidadeencontrarformas
demelhorar os serviços da Previ-

, dência na região, permitindo a

participação popular'no controle
e na fiscalização do sistema
previdenciário, inclusive denun
ciando possíveis irregularidades
junto ao Conselho Nacional.
FlorianoMartins ressaltaque, em
SantaCatarina, os conselhos têm
contribuído não só na discussão
política das grandes questões da
Previdência mas, também, nos
trabalhos técnicos, auxiliando no

aperfeiçoamentodosprocedimen
tos jurídicos .

Rekanto&
Fone (0473) 72-1277

---
,Rua Padre Pedro Franken, 99
Jaraguá do Sul - SC

UM AMOR DE LO.JAS * * * * * * * * * *

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

* * *. * * * * * * *

2!M
. .. ::.:�.' ..
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

PREFEITURAMUNICIPALDEJARAGuADOSUL, solicita
o comparecimento do Sr. WalriqueSantos, noprazo de24
(vinte e quatro) horas. O não comparecimento, no prazo
estipulado, caracterizará Abandono de Emprego.

Lair Lescowich
Diretor da Divisão de Recursos Humanos

o mais completo guia de endereços e

especialidades médicas,odontológicas, laboratoriais
e advocatícias da região da Amvali.

Aguarde vIsIIa de nossos corretores
ou Intorme-se pelo Fone71- 1 919. Itntl81111111

BAIRRO
SÃOJUDAS
Casa

G9�(d7[,
, IMÓVEIS

�,
�

1r 71-7931
Rua Antônio C, Ferreira, 197

CRECI6799

COMPRA • VENDE • ALUGA • ADMINISTRA' INCORPORA

CASAS
o Sobrado cl 300m> (Rua 446 - Próx. VIelrense) - R$ 98.000.00 - 'Acena CarrolParcelar"
o Sobrado c/300m" (Rua Conrado Riegel - Pröx, Ferro Velho Marechal) - R$ 120.000,00 'Acena Imóvel menor valer /cano'
o Casa aIv. cI'140m" (Rua 205 - Ao lado do Juventus) - R$ 25.000.00 'Acena carro"erreno/parcelar"
o Casa alv. c/200m> (Rua Vnorino Stringari _ Pr6x. Weg I - com piscina) - R$ 70.000,00 - 'Troca por apartamento'
o Casa alv. cl 140m" (Rua417 - Vila Lenzl- Próx. Colégio Glàrdlnl LenzI) - R$ 35.000,00 - 'Acena carro"erreno'
o Casa mista cl 48m" (Rua Morro do Melo, após n° 99 - Lateral Estrada Nova) R$ 12.000,00 'Acena carro'
o Casa madeira c/17m" (Rua 830 - Lateral Rua Ponte Trindade - Santa Luzia) - R$ 10.000,000

APARTAMENTOS
o Ed. Argus (cobertura Duplex em attfsslmo padrão - Toda mobiliada + blblloteca/barzlnho/larelra, etc) - R$ 160.000,00

,

o Ed. Carvalho c/184m> (1 suite + 3 qtos - Todo.rnoblllado) - R$ 70.000,00 + Rnanc. 'Troca p/ apto Bai. Camboriú'
� Ed. Otávio Correa cl 180m" (1 suite + 2qtos + dep.) - prox. Hotel Etalan - R$ 55.000;00 + Financiamento 7 anos
• Rrédlo 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 c/175m2 cada) - R$ 25.000,00 'Inclui terreno c/495m" + obra + projetos'

TERRENOS
• Terreno c/601m> (Condomfnlo Azaléias - Únlmo da rua) - R$ 30.000,00 ou 'Acena carrolParcelar"
• Terreno cl3.061m"c/ casa antiga (RuaJorge Czemlewlcz - Ao lado da MarchItex) - R$ 130.000,00
• Terreno c/737m" cl casa antiga (Rua Pedro Francken - Pröx, Antiga Rodoviária) - R$ 85.000,00
• Terreno cl 460m" (Rua AntOnio Carlos Ferreira - Próx. Girassol Imóveis) - R$ 50.000,00
• Terreno c/2.500m" (Schroeder - Rua Valentln Zoz) - Entrada R$ 2.000,00 ... 12 x R$ 600,00 reajustado p/ Poupança
• Terreno c/4.253m" (Rua BerthaWeege 'fundos' - Próx. Malwee) - R$ 30.000,00 ou 'parcelado'
• Terreno c/2.817m" (Rua BerthaWeege 'frente' - Pröx, Malwee) R$ 30.000,00 ou 'parcelado'
• Terreno cl 565m" (Rua José Plcolll- Estrada Nova - Pröx, ao Mercado Brasão) - R$ 12.000,00 'Aceita CarrolParcelar"
• Terreno cl 450m" (Estrada Poço Grande) - R$ 1.500,00 'Acena Motocicleta'

'

• Terrenos Residencial Henrique Behllng (próx. Salão Amizade) - A partir de R$ 10.000,00 ou em algumas parcelas
• Terrenos Loteamento Plazera I (Ilha da Figueira) - A partir de R$ 6.000,00 ou entrada R$ 1.500,00 + saldo parcelado
• Terrenos pröx. FORUM (Rua 172 - ArthurGuniz 'Lado Direito') - R$ 35.000,00 ou 'Parcelado'

SALAS E PONTOS COMERCIAIS
• Ed. Rorença c/113m> (1 ° andar) R$ 45.000,00 ou 'Parcelado'
• EdWfclo Mlner 17m> (Térreo - Ao lado do Foto Lass) - R$ 20.000,00

. GALPÕE�CHÁCARAS
• G�ão c/8oom" + casa alv. cl 233m> + terreno plano cl 26.549m" (Santa Luzia - Centro)- R$ 140.000,00 'Negociáveis'
• Chácara cl 180.ooom> (Estrada Garlbaldl- 15km do centro - Nascentes + Casa antiga) - R$ 80.000,00 'Negociáveis'
• Chácará cl 11O.OOOm> (Estrada Gartbaldl - Ribeirão dos Húngaros - 12km do centro - nascentes) - R$ 20.000,00

- Terreno c/

450m2, casa

c/130m2

Eldorado - Rua

Florianópolis, apto com
1 suíte, 2 quartos.

- Terreno cl
600m2edíficado
cl casa em alve-

CENTRO - Ed. Jaraguá
- Apto. cl 1 suíte, 2

Terreno cl
1.395m2 - Rua
29 de Outubro,
prõx. JAVEL

Loteamentodo
Juca - Lotes cl
337,OOm2

Casa em alve
naria cl 343m2,
fundos da Ja

raguá Fabril

Casa em alvenaria'
cl 135m2

RUA BERNAR,
DO DORN
BUSCH· Terreno
c/542m2, casa em
alvenaría. Preço:
50% mtrada sal
do em até 10 me-

JOIN
VILLE - Terreno
c/ 532,OOm2 edifi
cado cl prédio de 2

pavimentos.

próximo ao

Fórum - Apto, 3
quartos,

JARAGUÁ
ESQUERDO
- Casa em

cl
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Parab�ns a Rosemere Pasold, que compIStou mais uma primavera
no último dia21. Ela reuniu os amigos naArwegpara comemorar
a data

'Concerto de aniversário
Acontece no próximo dia 10 de junho, as

comemorações dos 21 anos de fundação da Scar
(Sociedade de Cultura Artística), que será realizada no
Cine Jaraguá, a partir das 20 horas, sob a regência do
maestroAristeuKlein.Naoportunidade, se apresentarão
os corais 25 de Julho deBlumenau, o coral São Francisco
de Assis, deRodeio e o Coral Universitário de Joinville.
A entrada é gratuita. Confira!

Gente � Informações

Rotary comemora "Dia dasMães"
o dia de comemoração e homenagem às mães foi assinalado numa reunião festiva do Rotary Club de

Jaraguä do Sul, recebendo asmães presentes lindosmimos que passaram a enfeitar o seu lar, A reunião foi

presidida pelo rotariano Luiz,A. Leigue e sua esposa Carin. (E.V.S.)

Aconteceu ...
A Festado Santo Antonio

realizado no pátio e salão
comunitário da IgrejaNossa
Senhora do Rosário foimui
to prestigiado no corrente

ano. O flagrante colhido na

-ocasião mostra o salão ds
comunidade literalmente to
mado, durante o almoço que:
ali se realizou. (E.V.S.)

ANIVERSÁRIO.

Umagata em botas de sete léguas
A foto sugere o título da

gataque ertcont!ou os patins
nacasado "Opa" e tanto fez
que, com auxílio do "pai",
rolou pelo corredor da
"OrnaI' Brunhilde.

A gatinha chama-seLuiza
Chiodini Schmöckel que no
dia 26 do corrente vai

completar o seu 4° ano de
existência. Daqui seguem os

votos de feliz aniversário da
Cintia e doGeninho e, como
não podia deixar de ser das
avós Ita e Brunhilde.

(E.V.S.)

VESTINDO VOCÊ
DE CORPO INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, 55
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A loto mostra a lamflia deÁtico Rubini

PESAR ,

'. "

A morte do Irmão Atico Rubini
J araguá do Sul - Faleceu

no dia 06/04/1995, na Capital
paranaense, um dos filhos mais
ilustres de Jaraguä do Sul e

integrante dos pioneiros
colonizadores da Barra do Rio

Cerro, atual desenvolvido bairro
da Metr6pole do Dinamismo.

Queremos nos referir à pessoa
muito quendadeAlbinoRubini
(seu nome religioso era Ático),
nascido aos 04/07/1915, filhodos
pioneiros Ângelo Rubini e

Maneta Satler Rubini, ele um

dos 11 filhos quenasceram todos
em Jaraguá. Com sua morte

sobrevivem apenas ainda a sra.

OttiliaRubini, esposadeSelmiro
NicölodeUi e a irmã, a viúva
Amábile Rubini Andreatta.

O Irmão Ático Rubini
frequentou a escola primária na

Barra, e depois frequentou em

Curitiba oColégio Charnpagnat,
então situado numa das esquinas
da Praça Santos Andrade. Dis
tinguiu-se como renomado

profcssor, jornalista e compo
sitor, tendo escrito e musicado
inumeráveis peças teatrais para o

colégio onde servia, inclusive
(parece que poucos o sabem)
participou do . concurso orga
nizado pelo Rotary Club de

Jaraguá, quando cste clube de

serviço patrocinou trabalhos de

criação do brasão e bandeira (Eu
gênio Victor'Schmõckel)c aletra '

do hino dc Jaraguá (Rodolfo F.

Hufenucssler) c amúsica do hino
contou com dois brilhantes

trabalhos - o do IrmãoÁtico (que
deve fazer parte do acervo do

Arquivo Hístéríco de Jaraguä do
Sul) e o de Aleeste Berri - este

último o vencedor, escolhidopela
comissão julgadora.

Seusepultamento teveoacom
panhamento dos grandes enterros
que já se realizaram na Cidade

Sorriso, contando comapresença
do Arcebispo de Curitiba, a

Congregação dos Maristas,
admiradores, familiares e

religiosos em geral, sepultado no
Cemitério "Água Verde", no ja
zigo dos Maristas.

A foto que aparece nesta nota

foi cedida pela sua irmã Ottílía
Rubini Nicolodelli e édo tempe
posteríor de sua formatura, em
1945 para uma foto familiar,
aparecendo, em pé, da "e", para
a "d" osirmãosHorácio,Vírgflío,
Juliano, Faustino e Constantino,
e, sentados, na mesma ordern,
Amábile, Irmão Ático, os pais
Ângelo e Marieta Satler Rubini,
aMarta (Irmã Luiza), Benedita e
Ottilia.

Ele será lembrado pelos tem
pos af6ra pera sua contribuição
ao ensino superior no Brasil. Pê
sames tardios à distinta fanulia
Rubini. (E.V.S.)

o'
, I

maxmo

In

�.elegâ�ia/
Rua Procópio Gome. de Oliveira, 380

FONE/FAX: 72-0743
Jaraguá do Sul - SC

Porengano nosso, afoto publicadaquarta-feiraúltima,
17, (acima) não corresponde ao loteamento que estava

sendo preparado pela prefeitura para a construção de ca
sas populares (abaixo). A primeiraárea, na verdade, per-
tence a empresa Davi Empreendimentos, de Jaraguá do
Sul, que está implantando o CondomínioResidencial Ja
raguá, perfeitamente legalizado, devendo lançarembreve,
em área contígua, o Condomínio Residencial DonaBen
ta. A área escolhida pela prefeitura para um projeto ha
bitacional ãca localizadanos fundos dos imóveis citados.

Rua Cei. Procópio Gomes, 280 -

Antigo Jornal A Gazeta - ao lado da UNIMED -

Fone/Fax (0473) 72-0803 - 72-0422 - 97-9�50

1íI��1��
"NÃO COMPRE SEU CELULAR COMO SE COMPRA

UM 'ABACAXI' NA FEIRA"
Super olerta. Te�ron Celular
Pli 550· 360,00 Micro T,A.C.
Acompanha ·1 bateria grossa, 1 carregador duplo over noght 1 AC fonte, 1 capa de couro.

PT 950·575,00 Apha Classic
Acompanha·1 bateria grossa 24 horas, 1 bateria 8 hora.fina, 1 carregador duplo rápido inteligente, 1'capa de couro.
Motorola Platinium'Vbràcall • 665,00 o telefone discreto

Acompanha·1 bateÚLtIM�;'LrNÇA�ÊNT�SEMdÃ�ESS'8ÄIÕt'
1 capa decouro.

• Han. free VIVA VOZportát" para celularmotorol """""" " " """ " .. "".",de 220:00 por 165,00
• Bateria grossa SOLAR """"",,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,.,,,, ,,,,,,,, ,, ,,,,, ,,,, " """de 192,OOpor 144,00
• Vbra CALL genérico para qualquertipo de aparelho """ " .. """"" .. """". """"""""" ... de 60,00 por 45,00
• Antena portátilveicular """"""",,,.,,,,,,,,,,,, " "."""."""" ....... "",,,,,,,:,,,,,,de 6O,00por 45,00
• Cap' ilT!l8nn8ável. pi celularprático para pesca resistente a profundidade de até 5 metros ",de 44,00 para 35,00
AN1'ENAS ESPECIAIS PAAAÁREA DE BAIXO SINAL (INTERIOR) PARACelularfDco, transportáveisouportáleis
FAX 181 OSiemens'Equ�el .. """,,,,,,,,,, ,, ,,"" ",,,,, ", ""'" .. " : .. , .. ", " ,.520,00

"!i FAX2410Siem.ns'Equkfil", .. ,,,,,,,,,.,, ,,,,,,,, " , .. ".",,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ". ,.720,00
Tel.foneslntelbrás.""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,, .. ,,,,. " " ""." """ ,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,35,00
T.lefonesHigtec. """:""""""",,,,,,,,,,,, ,, " " "" "" " " """ .. """" "",,29,00
T.le1onesemfioPa onic , "" """"... .. . " .. " ",,, .. ,, ,, ,, .. ,,, .. ,, , 154.00
Telefonesemfio com9000 longo .k:ance .. ""... .. " ,,,,,.. .. ,. , .. " , .. , , . .. 275.00
CEN:liRAIS DE GRANDE E PEQUENO POA,E . EQUI'rEL PHILIPS E NUTRON
(Consu�e nossoS prazos e preçcs)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DOPOVO - 8 ESPORTES J�doSuI, 24 demaio del995

TRANSFERIDO FUTSAL

luventus e Brusque jogam Três equipes disputam uma

amanhã no João Marcatto vagaparaafinalfeminina
Jaraguá do Sul - Marisol para as semifinais ao derrotar a

Schroeder, Kariana e Alternatí- Marisol 2° turno por 2 a 1, e a

va disputam a última vagapara Marisol Schroedergoleou aDar
as finais da II Copa de Futebol pe por 4 a 1. As duas equipes se

de Salão Feminino dos enfrentam nestesábado.O vence-

JaraguádoSul-Adiretoria
do Juventus decidiu transferir

para amanhã, às 20h30, apartida
entre Juventus e Brusque, válida
pela 2a rodada do returno da 2&
fase dç campeonato catarinense.

.

Amudança da data do jogo é em

virtude
da trans

missão,
hoje, do

j o g o

Vasco x

C o r i n

thians,
pela TV,
na Copa do Brasil.

Para o jogo de amanhã, onde o
Juventus precisa da vitória para
manter as chances de classifica

ção para a próxima fase do Esta
dual, o técnico AbeldeSouzanão
poderácontarcom o lateral direito
Ronaldo, que foi expulso na

partida contra o Figueirense. Em
seu lugar, o treinador deverá

promover a entrada de Valter
Testa, afastado há mais de dois
meses. "Como ganhamos um dia

para treinarmos, vamos analisar
a forma física do Testa, para ver
se ele tem condições de jogo",
explica o treinador. ,

lO/fitO!
IIDllo!dD
IDi flXpU!SD
- ,

fllIODJDgO

Matemática

Faltando seis rodadas para
terminar a 2a fase, na chave B, o
Figueirense praticâmente já
assegurou urna das duas vagas

. para a próxima fase do campeo
nato. A briga pela úl�a vaga
está entre Juventus, Araranguä e

Brusque. Um tropeço, hoje à noi
te contra o Hercílio Luz em

Tubarão, do Araranguá, deixará
oJuventusmais próximo da elas-
sificação.

.

_ Jaraguä do Sul - O colégio . na frente, nos próximos días,
São Luís conquistou o título do para formarum timecompetiti
Moleque Bom de Bola, etapa vo para as disputas da fase

municipal. Em segundo lugar regional, que acontece em

chegou o colégio José Du- Jaraguä do Sul entre os dias 2 e
arteMagalhães, seguido da es- 6 de agosto deste ano.

Jogos de hoje
-

cola municipal Rodolfo
- Média

Chave A: Concördià x Chapecoense, Marcí1io Dias x Dornbusch. Para os técnicos, o nível da

Criciúma, Atlético x Tubarão e Avaí x Joinville; A comissão' organizadora competição deste ano foi supe-

ChaveB:InterxFigueirense,Hercí1ioLuzxBlumenau, desta etapa, realizará a rioraode 1994. Nototal,foram

Caçadorense x Araranguá e Juventus x Brusque. reciclagem dos melhores atlé- realizados 62 jogos, com uma

_____________________ tas das equipes que chegaram média de 3,7 gols por partida.

Ca·mpeonato Catarinense - Chave A
CLASS. CLUBE J PG V E D GP GC SFi
1º Chaoecoense 8 16 4 4 o 11 4 7

2º Criciúma 8' 15 4 3 1 14 5 9
3º Concórdia 8 14 4 2 2 15 12 3

4º Tubarão 8 12 3 3 2 12 12 O
-

5º Avaf 8 11 3 2 3 13 15 -2

6º
-

Joinville. 8 9 2 3 3 12 16 -4
7º Marcílio Dias 8 5 1 2 5 13 15 -2

8º
'

Atlético 8 3 O 3 5 3 14 -11

Campeonato Catarinense - Chave B
CLASS. CLUBE J PG V E D GP GC SG

1º r Fiaueirense 8 20 6 2 O 14 4 10
2º Araranauá 8 13 3 4 1 6 2 4

3º Juventus. 8 12 3 3 2 9 7 2
4º BruSQue 8 12 3 3 2 13 9 4

5º Blumenau 8 10 3 J '4 12 13 -1

6º Hercílio Luz 8 7 1 4 3 9 13 -4

7º Inter J8 6 2 O 6 7 14 -7

8º Cacadorense 8 6 1 3 4 3 10 -7

Campeonato Catarioen,se - Chave C

CLASS. CLUBE J PG V E D GP GC SG

1º Imbituba 4 8 2 2 o 6 3 3

2º Joaçaba 4 7 2 1 1 6 3 3

3º Sombrio 4 5 1 2 1 9 10 -1
-

4º !upy 4 1 o 1 3 2 7 -5

Vestuaristas. A Malwee Matriz

garantiu sua classificaçãoparaa
final, com duas rodadas de ante
cedência.
AKariana assegurou sua vaga

dor deste jogo disputa a vagapara
disputar o título com a equípe da
Altemativa, no dia 3 de junho. A
grande final aconteceno próximo
dia 10 de junho.

,

VIA MOVEI&::
Móveis Exclusivos �

"
•• u �.'" •• " •• �.:i::;.

Equipe daMalweeMatrizgarantiu classificação com antecedência

MOLEQUE BOM DE BOLA

São Luís conquista etapa
municipalda competição

ACOMERCIALORGANIZAÇÃO coarÁBIL E SERViÇOS S/C L"FDA.

-_a
Escritório íntorrnctlzodo. para prestar serviços técnicos profissionais de contabilidade, orientação
fiscal e pessöol. perícias contábeis, auditoria externa, consultoria odrnlnlstrctlvo. elaboração e

assessoria em projetosde investimento lndustrlol e comercial eviabilidade econômica e financeira i

administradora e corretora de seguros em geral., e Imposto de Renda.

Av. MAL. DEODORO DA FONSECA, 122 - FONE 72-0504 - JARAGUÁ DO SUL - se
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