
Mais 150 crianças
atendidos em creche

ObairrodéßstradaNova.numa
obradecooperaçãoentreaprefeitu
ra e o Sesi, já está servido por uma
nova creche, com capacidade para
150 crianças, ativada segunda-fei
ra, 30, com metade da capacidade.

Página 6

100-01'11 CAIXA POSTAL
BIBLIOT.POBLICA DO EST. DE SC
RUA TENENTE SILVEIRA, 343.

Tribunal fiscaliza APREENSÃ� •
' .' '.

as contas públicas Policiadesconfia de roubo depefas
com a Assembléia

ma anônimo a polícia de
O Tribunal de Contas e a Guaramirimdescobriuque

Assembléia Legislativa firma- ,

a empresa Bat Lata Co-
ram um acordo direcionado à

d P
.

fiscalização das contruí dos mercio e eças estava

municípios. Oobjetívo
é

a mú- com um estoque de 287
tua cooperação. para agilizar peças, entre motores, as
pedidosdeCPlsdaAssembléia. sentos e.caixas de câmbio

Página 6 de veículos, adquiridas da
Mosaico Comércio de

do . Auto-Peças, de Gaspar,
com suspeitade terem sido
roubadas. O proprietário
da Bat Lata alega inocên
cia, tendo exibido as no- .

tas fiscais relativas à com

pra. Policiais do Deic de-
. verão ir hoje pela manhã
verificar a origem do es

toque (já recolhido a um

depósito) junto a empresa
Mosaico em Gaspar.

Página 10

Os prefeitos
PFL têm encontro

em Florianópolis
A Associação de Prefeitos

do PFL está organízando um
encontro de todos os prefeitos
do partido em Florianópolis.
No PMDB, embora negasse
até o último instante o senador
Casildo Maldaner aceitou a

presidência. Página 4

INSS de Jaraguá
do Sul já agiliza
780 aposentadorias

Através de um telefone-

�'"��:.
I"�.

I

Num jogo de vida ou morte na

conquista da segunda vaga no

grupo B, Juventus e Araranguájo
gam amanhã à noite, 21 horas, no
João Marcatto. Quem vencer pros-

l segue com chances para obter a -_.,.r....,I��,---- -l
classificação. Página 12

(,'-.1;'(1 do Estado

to Catarina

PI1"""",�. 17idoro/CP

.TOtIo o estoque foi le..ado para um depósito em Guaramirim

APOIO

Médicos doam equipamentos
para os alunos de Enfermagem

Alunos do curso de auxiliar importância para a qualifica-

. Um total de 780 pedidos de
aposentadorias foram liberados

pelo INSS de Jaraguá do Sul

que, a partir de agora, já conta
.

com a colaboração do Conse
lho Municipal da Previdência
Social, COlU 12 integrantes.
Página 4 EqUIpamentosjá foram entreguelc

..._de Enfermagem receberam, na

semana passada, importante
contribuição da Associação
Médica de Jaraguá do Sul.

Trata-se de equipamentos que
serão utilizados em aulas

laboratoriais, de fundamental

ção dos alunos. O curso, que

terminará em agosto próximo,
tem 40 alunos matriculados,
mas outros 60 já aguardam a

aberturadas inscrições paraum
novo curso.

Página 5
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EDITORIAL
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Números dapesquisa
Uma pesquisa encomendada pela pre

feitura de Jaraguá do Sul à empresa Perfil
ouviu 650 pessoas entre os dias 18 e 20deste
mês. Embora sem citar as regiões onde a

população foi. ouvida, a consulta mostra

números que refletem alguma recuperação
da imagem do poder público - leia-se prefei
to, secretários e assessores. Por exemplo,
25,8% dos entrevistados disseram que estão

.

totalmente satisfeitos, porém, outros 58,8%
afirmaram que esta satisfação é parcial (es-:
peram mais do poder público). Restaram
15,5% de insatisfeitos.
No item sobre o desempenho do prefeito,

15,4%, segundo a pesquisa, deram notas de
zero a quatro e 71,5% dos entrevistados, de
seis a 10, com 13,3% atribuindo ao prefeito
nota cinco. Na média geral, o chefe do
Executivo foi aprovado com 6,5%. Para

secretários e assessores, 15,5% dos entre

vistades deram notasdezero.aquatro; 36,8%
nota cinco e 42,3% notas de seis a 10 (neste
último caso o equivalente a 1,1%). Namédia
geral os auxiliares diretos do prefeito obtive
ram 5,3%, menos, portanto, que o prefeito
sozinho.
Há outros itens como coleta de lixo - a

pesquisa diz que 87,6% classificaram o tra

balho entre ótimo e bom; conservação de
ruas e limpeza da cidade. Há uma outra

pesquisa, de caráter interno, onde os funci
onários avaliaram o prefeito e secretários.
Os percentuais, não divulgados, sabe-se que
não aprovam a atual administração. Porém
isso é debitado na conta do ônus provocado
pela reforma administrativa. Pelo sim pelo
não. no passar: da régua está dando saldo

positivo.

o básico e outros ensinos

. Este espaço do jornal COR
REIO DO POVO, que ocupa
mos seguidamente, abrigou
meses atrás um artigo de nossa
autoria intitulado "Aprimora
mento do Ensino Básico" em

que elogiávamos o sadio ínte
resse do presidente Fernando

Henrique Cardoso no sentido
de aperfeiçoar, ao máximo, o
nossojãconhecídoensino bási
co.

Compreendendoaímportân
cia desse empenho do nosso

governantemaior, afirmávamos
no artigo citado que esse mes

mo rigor devia ser estendido ao

ensino de segundo grau e até
dos cursos superiores visto que
em nossas andanças como tun-

José Castilho Pinto*

tados da Federação, tivemos

ocasião de conhecer diversos

portadores desses dois últimos
cursos mas cuja cultura deixa
va muito a desejar. E a nossa

proposição quanto à esse

rigorismo não foi errada, con
forme indicam as declarações
recentemente feitas ao jornal A
NOTÍCIA,deJoinville,pordois
cidadãos o primeiro o sr.

RaimundoCampos Paiva, ban
cário aposentado, que disse; -

"Em Santa Catarina num con-
.

curso para promotor, entre 600
candidatos apenas sete foram

aprovados, mostrando que se

torna urgente uma revisão na

formação de nossos bachareís

em direito. Dados da Unesec

cionário federal por quatro es- dão conta dc que, do universo

dos nossos alunos matricula

dos no prímeíró grau apenas
16% passam para o curso se

cundárioe 11% alcançam auni

versídade". O segundo, dr.

PériclesPrade, declarou: - "A

cada ano, são registrados apro
ximadamente 1 milhão de cri

mes no Brasil. Dos 126.156

presos, 76% analfabetos ou

semi-alfabetizadose 85% deles

eram reincidentes".
. Pelo número de reprovados

e iletrados de que falaram aos

srs. Raimundo e Péricles,
concluímos que o ensino edu

cacional em nosso País está

precisando uma urgente e rígo
rosa reforma.

* Jornalista
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Reminiscência

A energia elétrica em Iaraguâ (9

o arquivo do CORREIO DO
POvamostraumafotomais atualda

Usina Hidrelétrica doBracinho,já
que nos faltam outros flagrantes que
pudessem acompanhar amarchados
acontecimentos. De qualquer forma
não deixade ser o enfoque daenergia
elétrica que ainda hoje, em 1995, está
sendo gerada, promovendo o desen
volvimento desta terra.

Em 1930,aEmpr�ldeJaraguá,
notificava pela imprensa a danifica
ção dos isoladores de porcelana na

linha de alta tensão, no trecho

Blumenau-Jaraguä, com pedradas e

tiros com arma de fogo, gratificando
com Rs. 100$000 àquele que conse
guisse provar os autores.

Vinha a parte governamental que
era publicada em 05/06/1930, o

Decreto n" 25, do seguinte teor: "O
doutor Antonio Vicente Bulcão

Vianna, presidente da Assembléia

Legislativa, no cargodepresidentedo
Estado deSantaCatharina, usandode

suasatribuiçõesedaautorizaçãocon
tida no artigo 1, n° 1. da Lei n° 1.670,
de 15 de outubro de 1929, Decreta:
Art. I - Ficam aprovados os planos e
asplantasapresentadaspelaEmpreza
SulBrazileira deElectricidadeS.A.

paraexecução dasobrasdeconducção
de energia electrica nos municipios
de Joinville, São Bento, Campo
Alegre,Mafra.Tijucas eNovaTrento
e considerada de utilidade publica,
nos termos artigo 590 § 2 III, do
Codigo Civil, a desapropriação das

faixas de terrenos necessarlos para a

colocação das linhas e demais

installações dos serviços da dieta

empreza nos termos da leí n° 1.670.
de 15 de outubro de 1929. Palacio da
Presidencia de Florianópolis. 2de Ju
nho de 1930. (ass.) Antonio V. B.
Vianna - Arthur Ferreira da Costa".

Na capa do CORREIO DO

POVO, de página inteira, apareciam
notícias alvissareiras: "A grandeUsi
na do Bracinho - Chefe da

Construção: Eng. Heinrich Lang - O

capital estrangeiro, unido ao nacio
nal. fazia milagres nas selvas
brasileiras - A construcção

-

era

Gráfica eEditoraCPLtda.
Diagramação: Jaime de Borba MTB-DRT(SC) 32
Composição: Adriano Trentini e Denilson Leite
Arte tinai: Arialves Laus
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contractada pela Empreza S
Brasileira de Electricidade com

A. E. G. de Berlim - A energia
conduzida para a central de Jaragu
- 200 operarios trabalhavam noite
dia, procedentes de Jaragu
Blumenau eJoinville."A inaugur
estavaprevistaparaomês de outub
30.

Com a publicação do decreto

25, retro mencionado, resultav

conseqUências que vinham à to

por ferir interesses. Surgia, então '

decreto n° 44. de 15/08/1930,
que o general dr. Antonio Vicen
Bulcão Vianna, preso da Assem

Legislativa, em exercício no cargo
presidente do Estado de SC (substi
indo o dr. Adolpho Konder

"Aprovando a planta de colloc
-

de postes de suporte da linha aerea
transmissão de energia electrica

Empresul e que ligaráa usinado
.

,

Vermelho, nomunicípio deSão Be
to à Vila de Campo Alegre, a q
ficava depositada na Directoria
Obras Publicas do Estado".

Em seguida, em 16/08/30, o en

Haroldo Pederneiras, em Edital
tava "a Amando Juergense
Sobrinho e suamulher, parano p
de lOdias.apresentaremreclamaçõ
sobre o plano de obras, nos terren

que aos mesmos pertencem e qu
foram desapropriadas pelo decreto n

44, de I 2 do corrente".
Sobreveio aRevolução de 1930

mudanças nos governos municip
estadual e federal. Mas a Usina d
Bracinho não sofria solução de con

.

nuidade, cuja inauguração ficav
'marcada para 08/04/ 193 I .

empreendimento era largamente
mentado, o terreno com o ri
Bracinho comprado do Domínio

Francisca, a área de 1.2..'l0.OOOm2
distante 22 km da estrada Jaragu
Bananal. 220 operários trabalhand
um ano e meio e pagamento
ordenados e salários que alcançav
mil contos de réis. z' máquinas d

3.500PS, cada umae lugarparau
terceira, potência de 6.300 volts ..

Fritz von .Jaraguá - 05/95
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Retran�c� Ã;;�ciação de prefeitos
PFL terá reuniõona CapitalTiro pela culatra

o deputado Ivo Konell, dias airâs, disse para uma pessoa na

Assembléia Legislativa, que se o empresârio Adernar Winter
deixasse o PMDB para se filiar no PTB, colocaria um fiscal de .

tributos estaduais durante as 24 horas do dia na porta das
empresas dele. E repetiu a ameaça ao próprio empresário. Quer
dizer, então, que se o empresário estä sonegando impostos, o

deputado, até agora, era conivente com ele? Vale lembrar que a

conivência equivale ao mesmo crime. Ou seja, se o deputado
sabia (ou sabe) de alguma irregularidade e não denunciou,

pode ser punido com o mesmo rigor da lei.

Números
Oprojeto "PFL2000", entre

outras coisas, pretende filiar
200mil eleitores. O mesmo nú
mero defiliados, hoje, emtodos
os partidos catarinenses num

universo de 3.200.000 eleito
res. Reflexo do desinteresse e

da inércia da maioria dos
diretórios que, via de regra,
não tratam apolítica como uma
ciência e sim como mero ins
trumento cabalador de votos.

PTBI
A festa que o PTB de Ja-

.

raguâ do Sul promoveu na se

mana passada para receber
novas filiações, entre elas a do
empresário Adernar Winter,
mais parecia uma reunião do

PMl?B. Lâestavamnomes liga
dos ao extintoMDB, inclusive.
No mesmo dia completavam-se
14 anos da filiação de Winter
ao PMDB. Pelas mãos do pre
feito Yasel.

PTB2
A convenção do PTB locaijä

tem data definida. Serâ no pró
ximo dia 19 de junho, entre 9 e

17 horas. Jâ no final da tarde o

partido pretende empossar a

nova executiva e, também, ele
geropresidente da agremiação,
função quepoderá serocupada
porAdemarWinter, mantendo
o em evidência com vistas às

eleições de 96.

PTB3

Opartido, que dia 15 último

completou 50 anos de funda
ção tem, hoje, 32 deputados
federais, seis senadores, dois
governadores e dois ministros.
O ünico prefeito do PTB, em
Santa Catarina, é o de
Jarag úd do Sul, Durval
Vasel. Fruto de uma dissi
dência dentro do PMDB bâ .

cerca de cinco anos.

Valorizando
Negando mais que Judas, o

senador CasildoMaldaneraca
bou aceitando a escolha de seu
nomepara presidente estadual
do PMDB. Na verdade,
Maldaner fez "doce", Queria
ver, na verdade, até onde iria o

respaldo ao seu nome para,
quando for necessârio, poder
agirsemconstrangimentos. Sua
indicação foi unânime.

Cauteloso
Em sua primeira entrevista

como presidente do PMDB,
Maldunerfez umalerta. Segun
do ele, é preciso que os

peemedebistas tenham muito
cuidado com o PFL. Ressaltan
do que a convivência entre os

doispartidos tem sido respeito- ,

saatéagora, lembrou que "eles
são profissionais da po litica,
há mais de 30 anos".

Projeto
OPPRdevecompletar, logo,

umapereg rinaçãopelasprinci
pais cidadesde Santa Catarina.
A exemplo do PFL, o partido.
organiza uma campanha de

filiação. pretendendo aumen

tar os atuais 63 prefeitos para
100 no próximo ano. Epara mil
o número de vereadores contra

osatuais700.0movimentoquer
evitar uma debandada para o

PFL.

Ladrões

Inadimplentes e sonega
dotes do INSS. num total de

1.374loram acionados judi
cialmente somente neste ano.
A cobrança em juizo chega à
casa dos R$ 41,9 milhões em

contribuições prevtdenciä
rias não recolnidas. Por at
fica fácil deduzir porque o

sistema está falido. Estâfal
tando €f cadeia!

Mafra - O secretário da

Associação dos Prefeitos do

PFL, Nery Nader, prefeito de

Mafra,
está orga
nizando

uma reu-

(,/,mb,

pI'II'.'
61"i,
dlllmIJ

do

Arquivo/CP

Raimundo Colombo

estadual do partido, Raimundo tido até agora, principalmente

nião com

os prefei-
tos pe- _

felistas, na Capital, para se

gundo ele "fortalecer ainda

mais o projeto político do par
tido no Es tado". Um dos objeti
vos principais, diz Nader, é ace
lerar o processo não apenas nos

municípios governados pelo PFL,
"mas também em municípios vi
zinhos que sentem os reflexos das

ações de nossos prefeitos".
O presidente da Associação

pretende, ainda, "curar feri

das" que eventualmente ainda

existam em função das elei

ções do ano passado. "Vamos
à procura dos que ainda se

sentem constrangidos em in

tegrar o projeto PFL 2000".

Colombo, diz que a idéia é a de
.

em Santa Catarina, em rela

filiarpelo menos 10 mil pes- çãoaocupaçãodecargosfede-
soas em todo o Estado. rais e estaduais, o que tem

conseguido com sucesso até

agora. A campanha de filiação

Nader garante que o clima é A nível nacional o PFL pre
bom no partido e que isso pode tende chegar aos 200 mil

ser observado já nestes conta- filiados. Embora Colombo não vem a reboque dos encontros

tos iniciais que está fazendo admita, a cúpula pefelista pre- microrregionais que o partido
tende, com isso, garantir o vem promovendo em todas as

poder de barganha que tem cidades pólos do Estado.

Maldaner assume presidência do PMDB
tado e ex-presidentes da si

gla.
Embora tivesse negado até

por escrito desde que seu nome

começou a ser ventilado para ser
o novo presidente estadual do

PMDB, o senador Casildo Mal
daner acabou aceitando a fun

ção. Segundo ele, "os compa
nheiros do partido me encur

ralaram e eu não tive outra

alternativa". Maldaner já avi

sou, porém, que pretende distri
buir responsabilidades entre os

membros da executiva estadual

do PMDB paraque possadesem

penhar seu papel de senador.
Nos três últimos anos o

PMDB catarinense teve três

presidentes. O primeiro foi o

deputado Luiz Henrique da
Silveira que deixou o cargo
para presidir o partido em ní
vel nacional. Em seu lugar
assumiu Paulo Afonso Vieira
que, no ano passado, por cau
sa de sua candidatura a go
vernador, passou o cargo para
a vereadora Zuleika Lenzi

(Florianópolis).

para organizar a reunião em

Florianópolis. Já o presidente

ELEITO

Florianópolis - Pouco mais
de 300 peemedebistas parti
ciparam-da convenção esta

dual do partido, em Floria

nópolis, para a escolha da
nova executiva, domingo úl
timo. A chapa denominada

"Ulysses Guimarães" foi úni
ca, composta por 71 nomes

titulares e outros 23 suplen
tes, com 28 vagas distribuidas
entre os deputados estaduais,
federais, o senador do parti
do, deputados que exercem

funções de secretários de Es-
\:Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Saúde bucal é preocupação constante

Curso atualiza profissionais
Jaraguá doSul- Cerca de 50profissionais da ärea de saúde bucal

participaram de um curso de cariologia promovido pela secretaria

municipal de Saúde de Jaraguâ do Sul, destinado à melhoria das

serviços prestados às comunidades do Vale do Itapocu. Além deste, a
Divisão de Odoniolagia jd programou outros dois cursos para este

ano para atendentes de consultórios. Segundo a diretora daDivisão,
Nidia de Campos, a meta é promover três cursos anuais para a

reciclagem dos profissionais. Jaraguâ do Sul é a cidade pioneira no

pais naprevenção de cäries em crianças dafaixa etäria de zero a dois'
anos. Este trabalho preventivo teve inicio neste ano, com atendimento
às crianças matriculadas em creches mantidas pelo municipio. Nos
cursos os profissionais também tomam cfmhecimentO do que está
sendo feito pelo municipio nas escolas das redes municipal, estadual
e particular em Jaraguâ do Sul.

MUl?ANÇAS

Marisol promove alterações
no alto comando da emptesa

Jaraguá do Sul- Em reunião
, doConselho deAdministração na
tarde de segunda-feira, 30, a

Marisol promoveu algumas alte
rações, no próprio Conselho e na

diretoriaExecutiva. PedroDoniní,
fundador e principal acionista da
Marisol, foi reeleito ao cargo de

presidente do Conselho de Admi
nistração. Vicente Doniní ocupa
rá a vice-presidência, além de

Eggon Joãoda Silva, Gerd Edgar
Baumer, Lothar Schmidt e

Wander Weege como conselhei
ros externos. Como diretor presi-

dente da Marisol assume Vicente

Donini, sendo queo cargodevice- .

presidente não será preenchido,
emboramantido estatutariamente ..
Devanir Danna (diretor financei
ro) e Sido Doering (diretor de

vendas) também integram a

diretoria executiva. Segundo co
municado da empresa. por
opção pessoal Pedro Donini
deixou a diretoria executiva de
vendo continuarcolaborandocom
a empresa na condição de presi
dente do Conselho de Adminis

tração.

EM DIA
-

INSS libera 780pedidos de aposentadoria
Jaraguá do Sul - A Supe

rintendênciaEstadualdo INSS
conseguiu zerar o repre-

. samento de pedidos de apo
sentadoria e benefícios de

Jaraguä do Sul dando respos
ta .a 780 processos que esta

vam acumulados desde mar

ço deste ano. A notícia foi
dada pelo superintendente es
tadual do órgão, Floriano

Martins, durantecerimôniada
instalação doConselhoMuni
cipal daPrevidência Social de
Jaraguá do Sul, na sede do
INSS no município, com a

presença de representantes da
prefeitura, associaçõesdeapo
sentados,deempresáriosesin
dicatos trabalhistas.

Estabelecidos por lei fede

ral, os conselhos têm a função
de permitir a participação po
pular na fiscalização e discus
são do gerenciamento da Pre
vidência.Oitavomunicípio de

Santa Catarina com o conse

lho instalado, Jaraguá do Sul
vinha enfrentando problemas
no atendimento nos postos do
INSS devido à carência de

servidores e ao grande au

mento nademandade aposen
tadorias que chegou a subir
200% no mês de março. Com
o deslocamento de 15 servi
dores de postos de São Bento
do Sul, Porto União, Timbö,
Mafra, Itaiaí e Ibirama, a Su
perintendência conseguiu co

locar o serviço em dia.

Encontrarsoluções conjun
tas para melhorar e agilizar o
atendimento da Previdência é

a principal missão do conse-
,

lho em Jaraguádo Sul, na opi
.

nião do vice-prefeito, Alfredo
Guenther, que enalteceu os es
forços do posto local, apesar
da carência de servidores.
Guentheracrescentou que tem
interesse em promoverentre o

INSS, osempresários e os sin
dicatosdaregião, acordos para
a criação de postos avançados
da Previdência em aglomera
dos de empregados com o ob

jetivo de reduzir as filas. Du

rante a cerimônia também fo

Fronempossados 12conselhei

ros, entre titulares e suplentes.
O presidente será escolhido
na próxima reunião.

Dos '11,6 mil habitantes de
Jaraguá,Guaramirim,Corupá
e Schroeder, 11,8% são

beneficiários da Previdência

Social - 7,5 mil são urbanos e

5,6 mil rurais. Durante o mês

de abril, a Gerência Regional
do Seguro Social efetuou a

manutenção de 13 mil e 220

aposentadorias e pensões,
pagando R$ 1,6 milhão em ,

benefícios, contra uma arre

cadação bancária de cinco'
milhões de reais no mês

anterior.

QUINZENA DO ARQUIVO DE AÇO E DA CALCULADORA

Recomaq
De 01 a 15/06/95. Ou enquanto durar o estoque

I

aIIvaHI

Calculadora Olivetti

Logos 682. Apenas

R$140,OO à vista
à vista �;;i;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;; =

Recomaq Uda. - Rua Quintirio Bocaiúva, 148 - Fone (0473) 71-1477 - Fax (0473) 71-1996

Rekanto

Arquivo de

aço Pandin
4 gavetas.

Apenas

R$135,OO

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

� Fone (0473) 72-1277' REKANTO Fone (0473) 72-2284

...�ua Pa�re Pedro Franken, 99 Av. Ma�. Deodoro da Fonseca, 801
. 'Jaragua do Sul - SC Jaragua do Sul - SC

&

CALCULADORAS
-ELETRONICAS
PROFISSIONAIS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SANEAMENTO

Médicos doam equipamentos·Rede de esgotos sanitários temprojeto
para curso de enfermagem

SAÚDE

Jaraguá do Sul - A primeira
turma do curso de auxiliar de

enfermagem, que iniciou as aulas

em março deste ano, recebeu na

semana passada todo o material

necessário para o laboratório da

escola, doado pela Associação
Médica de Jaraguá do Sul.

De acordo com a coordenado
ra do curso, Andréa Ribeiro, os
aparelhos serão importantes para
a qualificação dos alunos. "Com
estes equipamentos a partir de

agora vamos entrar para a parte
práticado curso", ressaltaa coor
denadora, explicando que, sem os

aparelhos, foi ensinado somente a
teoria, "que também é importan
te", acrescenta.

Dos 40 alunos que iniciaram o

curso e se formarão em agosto de

1996, outros 60 estão na fila de

espera. As aulas para a segunda
turma deverão iniciar quando es
tes alunos se formarem. "A procu
ra é grande. Assim, é bom para os

alUlIOS e para os hospitais, que
necessitam de auxiliares deenfer

magem", comentaRibeiro, acres
centando que 95% dos alunos

Andréa Ribeiro

desta turma já trabalham em hos

pitais da região. "Mas em junho
de 96, quem não tivero curso, não

poderámais trabalhar no setor de
enfermagem", explica Andréa,
afirmando que para fazer o curso

basta ter o 1 o grau completo. "Não
adianta os hospitais adquirirem
equipamentos de última geração,
e não ter pessoas qualificadas
para tais finalidades", define a

coordenadora do curso.

Grupo de médicos de Jaraguá

Jaraguá do Sul - A empresa
vencedora de concorrêncía públi
ca para o projeto e construção da
rede de esgotos sanitários domu
nicípio, terá 30 anos para explo
rar comercialmen te os serviços. É
o que diz o projeto de lei enviado
àCâmara deVereadores pelo pre
feito Durval Vasel. A concessio
nária terá, como atribuição básica
projetar, construir e operar o sis
tema, sem nenhum ônus para a

prefeituraque, ao término do con
trato terá revertidos para si todos
os bens resultantes da implanta-

çãodaobra.
Segundooprojeto, aconcessão

será feita mediante concorrência

duas vezesmais que o número de
habitantes, hoje estimados em

100 mil.

pública tipo "menor preço" para
asobrasfísicasemenorvalorpara
a tarifa que será calculada nos

moldes do consumo de água. Pela
.Iei a ser criada, as ligações domi
ciliares serão obrigatória." já que
a finalidade, além do saneamento

básico, é diminuir a poluição cau
sada hoje pelos esgotos sanitári
os. Nos rios de Jaraguá do Sul a

poluição é a equivalente a uma

população de 300mil habitantes,

Numa primeira etapa, que de
verá estar concluida nos próxi-

. mos dois anos, segundo anúncio
do prefeito Durval Vasel, a rede
de esgotos sanitários deverá aten

der 70% da população urbana.
De acordo com o projeto, sempre
que houver necessidade da desa

propriação de áreas para a cons

trução da rede, os custos correrão
por conta da empresa concessio
nária.

\

-4";'�
--

Todo o dinheiro arrecadado proveniente dos
impostos, é aplicado no saneamento básico,
infraestrutura sanitária, construção de postos de
saúde, escolas e creches, entre tantos outros
serviços. É a Prefeitura de Jaraguá do Sul,
trabalhando por umamelhor qualidade de vida.

Prefeitul'8Municipal de Jaraguá do Sul

�
A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL·

. TEM PLANEJ MENTO
.

SECRETARIA
MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO

Dois anos planejando com extrema competência,
ruas, áreas de lazer, escolas, asfaltamento, creches,

postos de sa�de, praças etc

Aguarde que vem mais. Qualidade de vtda

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ATENDIMENTOCONTROLE

TeE e Assembléia deverão Bauro Estrada Novaganha
creche para 150 crianças

fiscalizar contas públicas .Jaraguá do Sul - Na última modificações, passandoaatender
segunda-feira, 29, iniciaram as das 6h às 19h. De acordo com a

atividadesda 13'crechedomuni- . secretária adjunta da Secretaria
cípio, localizada no bairro Estra- de Bem Estar Social, Servanda

.

da Nova. A creche tem capacida- Beber, esta unidade atendia por
deparaatenderl50crianças,mas turnos, ou seja, das 4h3Omin às

começa com 70, com idade entre 23h30min. As crianças que fre-

FlorianÓPolis - O Tribu
nal de Contas e a Assembléia

Legislativa do Estado assinaram
Termo de &.ßA_..J__
C o op e ra - IIIIIINI1rIfII

ção Técni
co-insti
tucional

que visa a

trocadeex-

estudos e debates, com vistas à
difusão de procedimentos junto à
sociedade civil e na promoção de

estágios de aperfeiçoamento dos
servidores do TCE e da Assem
bléia.

Também está prevista a dis
cussão conjunta de procedimen
tos de fiscalização na área de
contratos públicos sujeitos à

sustação de execução. A Consti

tuição doEstado, no art. 59, pará
grafo 1°, prevê que no caso de

contrato, "o ato de sustação será
adotado diretamente pelaAssem
bléia Legislativa, que solicitará,
de imediato, ao Poder Executivo
a') medidas cabíveis. "Mas se o

Legislativo ou o Executivo, não
tomarem as providências neces

sária'), no prazo de 90 dias, "o
Tribunal de Contas decidirá a

respeito".
O Termo de Cooperação ain

da prevê a disposição mútua de

servidores, de acordo com as ne

cessidades específicas do TCE e

da Assembléia, para o cumpri
mento da') metas previstas no

acordo.

aplicação das subvenções e re

núncia de receita'), mediante con
troleextemoexercidocom oauxí
tio do Tribunal de Contas do Es
tado.

"É um primeiropassoparaper
mitir relatórios mais eficazes por
parte do Tribunal de Contas nas

auditorias solicitadaspelaAssem
bléia Legislativa",adiantouRibas
Jr., que defende umamaior apro
ximaçãodoTCEcomoLegislativo
Estadual, durante a assínatura do
Termo de Cooperação. .

É por isso, que o acordo
assinado pelo Tribunal de
Contas também prevê o esta

belecimento de formas de au

ditoria, inspeção e verificação
de procedimentos de acordo
com as necessidades de auxí
tio der Poder Legislativo, no

exercício do controle externo.

A troca de experiência na área
de fiscalização e controle ainda
se dará no campo do aperfeiçoa
mentoprofissional, através daco
operação no treinamento e prepa
ração de recursos humanos, rea
lização de seminários e ciclos de

zero e seis anos. Construída atra

vés de parceria entre a prefeitura
e o Sesi, atenderá no horário das
6h às 19h.

() bairro Vila Lalau também
serä beneficiado com mais uma

creche, a segundadobairro. Aten
derá no horário das 4h3Omin às

23h30min crianças de zero a seis

anos. Esta creche entra em ativi

dade no dia 3 de JUUlO e as matrí

culaspodem ser feitas a partir do
dia 5 de junho, na própria creche.
Há vagas para 150 crianças.

A creche que funciona junto à

Marisol também sofrerá algumas

quentam a creche neste horário

serão transferidas para a unidade
da Vila Lalau.

Com a construção destas duas

novas creches, omunicípio passa
a contar com 14 unidades, aten
dendoemmédia trêsmil crianças,
que recebem atendimento inte

gral. Ainda este ano está previsto
a construção demais seis creches,
toda') em parceria com o Sesi,
além do Caie, que será inaugura
do em setembro, com capacidade
de atendimento para 800 crían

ças, sendo 200 vaga') destinadas

especialmente para creche.

1,1ItI1IdtII
.l'ÕIm.l·
"1.,

per iência ------

na área de fiscalização e controle
das Contas Pública').

Segundo o documento assina
do pelos presidentes do TCE,
conselheiro Salomão Ribas Jr., e
do Legislativo, deputado Pedro
Bittencourt Neto, serão desen
volvidos novos mecanismos de
auditoria com vistas ao cumpri
mento do art. 58 da Constituição
Estadual.

O dispositive estabelece que a

fiscalização contábii, financeira,
orçamentária, operacional e

patrimonial do Estado e dos ór

gãos' da Administração Pública
será exercida pela Assembléia
Legislativa, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade.

PESQUISA

População dirá como será

festa da Semana da, Pátria
APEDIDO

Darpe preserva o meio ambiente
Jaraguá do Sul- A prefeitura

municipal, através das secretarias
de Educação e Cultura, Esporte e

Lazer está fazendo um levanta
mento para saber a opinião dos

jaraguaenses sobre amelhor forma
de festejar a Semana da Pátria.
Centena') de folhetos explicando o
objetivo de iníciativaaduasopções
de escolha foram distribuídos na

cidade, com umas localizadas nas

escola'), secretaria')municipais, pre
feitura e 19"CoordenadoriaRegio
nal de Educação..

.

Quem estiver disposto a dar
sua opinião a respeito das come-

morações da Semana da Pátria
deveoptar entreo tradicional des
file cívico ou um macro evento

cívico artístico cultural. Segundo
a secretária de Educação,
Rosemeire Vasel, já há algum
tempo o poder público vem sendo
solicitado a comemorar de forma

diferente a Semana da Pátria. Na

opinião da secretária, se a opção
escolhida for um macro evento,

este será organizado em amplo
estádio, reunindo escolares e co

munidade.
O levantamento será realizado

até o dia 6 de junho.

Aconfirmaçãoestánadivulgação, pelo
Secretário Ingo Robl, da Agricultura e

Meio Ambiente da Prefeitura de Jaraguá
do Sul, do relatôriodeempresasdacídade
e região que foram chamadas a atuar no

tratamento de efluentes.

E, segundo o Secretário, das empresas
com material coletado, só Malhas Darpe
cumpriu à risca todas as determinações e

ultrapassou todas as expectativas.
E nesta oportunidade, a empresa garante

quesempre serásuameta trabalhardentrode

realidade que, além dos negócios, esteja a

qualidade de vida da comunidade.
Afinal de contas, a empresa entende

que é a comunidade que garante a vida

econômica agora e no futuro. E se ela

viver melhor. num ambiente mais saudá

vel. responsabilidade dc, todos, sempre
será melhor.

A Malhas Darpe, empresa de Jaraguá
do Sul da área de malhas, investiu recur

sos da preservação do meio amhiente,
atendendo exigências de lei e, também,
dentro do que pensam seus proprietários.

Narealidade, aMalhas Darpe resolveu
abraçar com decisão a iniciativa doMuni

cípio e das autoridades ambientalistas, na
luta pela conservação, pela preservação e

pela conscientização ambiental.
Este esforço c o investimento nele apli

cado. acaba de ser recompensado: a em
presa Malhas Darpc conseguiu um trata

mento dc efluentes que levou a vasão de

DBO até XO níveis abaixo do mínimo

aceito pelas instituições da área como

lcgais e suportáveis.
Ou seja: a Malhas Durpc quase chegou

ao nível zero dc comprometimento dos

dejetos que saem de sua indústria!

VIDA ROTÁRIA

3SaAssembléia distrital do R.I. (4650)
maciça presença de rotarianos que ali

puderam ouvir as palavras do

Governador do Distrito 94/95. Comp.
João Abel Benedet e Ahelardo Vianna

Filho. Governador Indicado 95/96 e a

interessante palestra sobre Liderança.
ministrada peloprofessorJoséRicardo.

Blumenau - Realizou-se em

Blumenau. no dia 25 do corrente, a

xxxvrn AssernbléiadoDistrit04650

para trcinamcnto dc líderes rotarios. ()

.

local escolhido para a realização da

assembleia foi o Teatro Carlos Go

mes.que contou com acornparência de
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VARIG
Fone '0473) 71-0091
Fax (0473) 72-3363

BELÍSSIMA MANSÃO
Vende-se uma na praia de
Canasvieiras - Florianópolis - Área
central, perto domar 7 com 270m2
de área construída e 690m2 de
área livre. Tratar fone 72-2945

.

com Arlete depois das 13:00 ho
ras ou (048) 242-1348 e (048)
222-3611.

AULAS PARTICULARES
De l' a 4' série com professora
habilitadaao horário das 13:00 às
20:00hs. Tratar fone 72-2945.

PROCURA-SE
Procura-separaalugarapartamen
to ou kitinete. Tratar fone 79-
1239 e 72-3443 com Alexandre.

CONSÓRCIO
Vende-se consórcio de Uno Mille
Eletronic. Com 25 parcelas pagas
e assumir mais 25 de R$ 184,64.
Tratar 71-8664.

MONZA/90
Vende-seMonza/90 - azul escuro
'1.8 à gasolina. Preço a combinar.
Tratar 72-1085.

TERRENO
Vende-se um terreno de 800m
com casamista próximo ao Salão
Vitória.ValorR$1 1.0OO,00-acei
ta carro de menor valor. Interes
sados ligar 72-29JI e 72-0525
com Beto.

BICICLETA
Vende-se bicicletaAluminun- 21
marchas. PreçoR$ 250,00. Tratar
72-0187 com Julian.

VENDE-SE
Saveiro/90 verde metálico, gaso
lina, com capota de fibra de vidro
.e caçamba revestida, som, 5
marchas. Contato fone 72-2555
(hor. cornI.)

ORAÇÃO À STA. CLARA
Fazer dois pedidos: 1 de negócio e

outro impossível. Rezar 9 dias, 9
Ave Marias; mesmo sem fé será
atendido: Rezar com uma vela
acesa e no nono dia deixar quei
mar até o fim. Publicar 110 nono

dia. Agradece C.M.

ORAÇÃO À STA. CLARA

Fazerdois pedidos: 1 denegöcio e
outro impossível. Rezar 9 dias, 9
Ave Marias; mesmo sem fé será
atendido. Rezar com uma vela
'acesa e no nono dia deixar quei-
mar até o fim. Publicar no nono

dia. Agradece F.M.

Para este verio, não esqueça da
sobremesa deliciosa do Sorvetio

:-10rta de Sorvete - Sanduíche de Sorvete -

Bombom de Sorvete. Voci escolhe o
sabor. Encomendas pelo fone: 71-8724

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

,

-}
RIO-SUL
Fone (047,3) 71-0091
Fax(0473)72�3363

�

, mERIMOVEIS
,

,CRECI 091.4-J

COMPRE BEM.
* Casa de alvenaria com

120m2, terreno com 304m2.

Rua: 25 de Julho (próximo ao

posto Beling).
Preço: R$ 75.000,00 (a

combinar).
* Casa, mista com 120m2,

, I

terreno com 70m2' (todo

murado) na rua Bahia.

Preço: R$ 30.000,00 (a'

combinar) .

FICOU MAIS FÁCIL
ANUNCIAR E ASS'INAH

\

*Casa de alvenaria com 70m2,

terreno com 420m2' na rua

Pedro Winter.

Só R.$ 12.000,00.

COMPRE AQUI.

CORREIO DO POVO
DOCUMENTAÇAO FOTOC PIAS
AUTENTICADASDOSDOCUMEN
TOS DE LICENCIAMENTO

,

DISQUE DOCUMENTOS ...
. (0473) 71-5724/97-8100197-9718 "
Rua Venâncio da Silva Porto,

309 - Nova Brasßla
Jaraguá do Sul - SC

UMA EMPRESA
, INFORMATIZADA
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METALÚRGICA WOLFRE LTDA.

WOLFRE uma empresa especializada em box pl banheiro,
cercas, portões e calhas e esquadrias de alumínio. Orçamento
sem compromisso. WOLFRE também trabalha com vendas

de antenas parabólicas marca TEC.�A T.

CONSULTE-NOS PELO ENDEREÇO
R, Prof.Jrmäo Geraldino, 326 - Vila Lalau

Fones: (0473) 72-0801 cl Mario 71-6198 cl Luiz
JARAGUÁ DO SUL - SC

ACADEMIA

(ilILpite tsl{tÍJ)E
Abre um novo espaço em seu horário de traba

lho, irá desenvolver um programa muito espe

cial, dedicado aos jovens da 3a idade. Aqueles.
que sabem que a saúde depende do bem estarde

seu corpo. Acompanhamentomédico e de pro

fissionais especializados.
Aulas: Segunda - Quarta - Sexta-feira

8:00 às 9:00hs

End.

Fone:

Rua Prof Irmão Geraldino, 93
72-3299

Ed, Miner, rua
Mal. Deodoro
- Apto. cl 2

quartos

BAIRRO
SÃOJUDAS
Casa

Loteamentodo
Juca - Lotes cl

337,OOrn2

G9�(27t- IMÓVEI's
COMPRA' VENDE' ALUGA' ADMINISTRA' INCORPORA

tr 71-7931
Rua Antônia C, Ferreira. 197

CRECI6799

CASAS
• Sobrado c/300m' (Rua 446 - Pr6x. VIelrense) - R$ 98.000,00 - "Aceita CarrolParcelar"
• Sobrado c/300m" (Rua Conrado Riegel - Pr6x. Ferro Velho Marechal) - R$ 120.000,00"Aceita Imóvel menor vaíor /carro"
• Casa alv. c/140m" (Rua 205 - Ao lado do Juventus) - R$ 25.000,00 "Aceita carrollerrenolparcelar"

,

• Casa alv. c/200m" (Rua Vitorino Strlngarl- Pr6x. Weg 1- com piscina) - R$ 70.000,00 - "Troca por apartamento'
• Casaalv. c/140m" (Rua417 - Vila lenzl- Pröx, Colégio Glardlnllenzl) - R$ 35.000,00 - "Aceita carrollerreno"
• Casa mista c/48m' (Rua Morro do Melo, ap6s n° 99� lateral Estrada Nova) R$ 12.000,00 "Aceita carro'
• Casa madeira c/77m" (Rua 830 - lateral Rua Ponte Trindade - Santa luzia) - R$ 10.000,000

APARTAMENTOS
• Ed. Argus (cobertura Duplex em aKlsslmo padrão - Toda mobiliada + blbllotecalbarzlnho/lareira, etc) - R$I60.ODO,OO
• Ed. Carvalho c/184m" (1 suíte + 3 qtos - Todo mobiliado) - R$ 70.000,00 + Flnanc. "Troca p/ apto BaI. Camborlú"
• Ed. Otávio Correa c/180m" (1 suíte + 2qtos + dep.) - Pr6x. Hotel Etalan - R$ 55.000,00 + Financiamento 7 anos
• Prédio em construção na rua da CEF - Aptos c/2 e,3 qtos + 1 ou 2 garaQens. 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/601m2 (Condomlnlo Azaléias - Último da rua) - R$ 30.000,00 ou "Aceita carrolParcelar"
• Terreno c/3.061 m" c/ casa antiga (Rua Jorge Czemlewlcz - Ao lado da MarchItex) - R$ 130.000,00
• Terreno c/737m" c/ casa antiga (Rua Pedro Francken - Pr6x. Antiga Rodoviária) - R$ 85.000,00
• Terreno c/460m" (Rua AntOnio Carlos Ferreira - Pröx, GIFaSsollmóvels) - 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 Bertha Weege "fundos' - Pr6x. Malwee) - R$ 30.000,00 ou "parcelado"
• Terreno c/2.817m" (Rua Bertha Weege "frente' - Pr6x. Malwee) R$ 30.000,00 ou "parcelado"
• Terreno c/565m" (Rua José Picoill- Estrada Nova - Pr6x. ao Mercado Brasão) - R$ 12.000,00 "Aceita CarrolParcelar"
• Terreno c/450m" (Estrada Poço Grande) - R$ 1.500,00 "AceHa Motocicleta'
• Terrenos Residencial Henrique Behllng (pr6x. Salb Amizade) - A partir de R$ 10.000,ao 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 pr6x. FORUM (Rua 172 - Arthur Gumz "lado Direito") - R$ 35.000,00 ou "Parcelado'

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

GAlPÕESlCHÁCARAS
• Galpão c/800m" + casa alv. c/233m" + terreno plano c/ 26.549m" (Santa luzia - Centro)- R$ 140.000,00 'Negociáveis"
'Chácara c/180.ooom" (Estrada Garibaldl- 15k1n do centro - Nascentes + Casa antiga) - R$ 80.000,00 "Negociáveis"
• Chácará c/II 0.000m" (Estrada GarlJaldl - Ribeirão dos Húngaros - 12km do centro - nascentes) - R$ 20.000,00

Eldorado - Rua

Florianópolis, apto com
1 suíte, 2 quartos.

Casa em alve
naria cl 343m2;
fundos da Ja

raguá Fabril

Casaem alvenaria
cl 135m2

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

alvenaria. Preço:
50% entrada sal·
do em até 10 me-

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

pavimentos.

próximo ao

Fórum - Apto. 3
quartos,

I
I-
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/

Gente &. Infonnações

* Top Mídia, do amigo Paulo Tavernard, está em novo

endereço, na MarechalDeodoro da Fonseca, 1412.
.

* Gargamellanches continua com a campanha para esco

lher um novo nome para o ''point'' de encontro de Jaraguá do
SuL Participe você tambémdeixando o nome de suapreferência
para o bar man.

* Entre os meses de maio ejulho, conheceremos umpouco
dabelezaâas estudantes de Iaraguâdo SuL Concursos elegen
do "Garotas" dos respectivos colégios que agitam osfinais de
semana na cidade. Faltam ainda eleger a Garota Divina

Providência, e do Colégio São Luís. Emjulho, conheceremos a
miss estudantill95.

Thaisa T. Tasca completou dois
aninhos ontem, que foram co

memorados com muita festa e

alegria pelos familiares

*Jaraguá doSul está amercêde cultura, em termos de shows.

Joinville, Indaial, Rio do Sul e Blumenau, todas coladas à

Jaraguá, recebem mensalmente personalidades como Cidade

Negra, Skank, Roberto Carlos e outros, enquanto isto, os

jaraguaenses aguentam bandinhaas que fazem alguns covers

ridículos.

A -

repórter da Rede Globo,
Glória Maria, apoiou a campa
nha da Legião da Boa Vontade,

. que desenvolve umprograma de

promoção humana à todas
as crianças do Brasil. "Muitas

crianças que estão nas ruas nem
sempre são por razões financei
ras, mas sim por falta de amor

por parte dos pais", explica a

global.
.

Garota Sigma, eleita este ano, foiagata PatrICia Gabriela Hinterholz

VESTINDO. VOCÊ
DE CORPO INTEIRO
GE1iÚLlO VARGAS, 55
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SUSPEITO

Polícia apreende mais de
. i

duzentas peças roubadas
Por Peterson A. Izidoro

Guaramirim - Um telefone
ma anônimo denunciou segunda
feira passada, à polfcia de

Guaramirim, o local de vendas de

peças roubadas de carros na ci

dade. A Bat Lata Comércio de

Peças está sendo autuada por re

cepção de várias peças roubadas,
proveniente de outra empresa, a

MosaicoComércio deAuto Peças
Ltda., em Gaspar. O proprietário
da Bat Lata, Osvaldo Luciano,
alega que não sabia que as peças
compradas eram roubadas, po
rém, os preços das peçasnas notas

fiscais estão abaixo do preço real.
. Um motor de Santana 2000, foi
adquirido por R$ 120,00.

De acordo com o delegado
AlcivandroEspezim, ao todo, 287
peças foram apreendidas na Bat

Lata, entre elas 37 motores de
carros do ano de 1993 à 1995

(OmegaeVectra),40assentos, 24
caixas de câmbio e outras que
foram relacionadas no laudo e

serão entregues para a Deic. Para
o delegadoHélcio Ferreira, ahipó
tese de ser carros roubados em

Jaraguádo Sulnão estädescartada.
"Eles podem enviar a nota fiscal

fria do veículo de São Paulo, en

quanto o carro está sendo desman
chado emSantaCatarina", explica.

A polícia chegou à empresa
Mosaico, através de uma ligação.
"A pessoa disse que esta empresa
seria a intennediária de um des
manche em São Paulo, e revendia
as peças roubadas aos recepto
res", ressalta Espezirn, afinnan
do que no depósito da Mosaico

pode termais demil motores que
serão revendidos. "A Deic deverá

fazer a t)atida hoje, em Gaspar",
define o delegado.

Peças estão aguardando o lauda da perícia

VIOLÊNCIA SEXUAL

Elemento tentou estuprar
menor masfoidenunciado

. Schroeder - o pedreiro José
de Amorim está sendo indiciado
por tentativa de estupro em

Schroeder. De acordo com o res

ponsável pela delegacia, Júlio
RobertoRodrigues, Amorim teria
forçado a menorR.E., de 11 anos

a manter relações sexuais, en

quanto amãe da vítima não esta"

vaem casa:

Rodrigues afirma que o fato
não foi consumado porque'R.
conseguiu escapar e comunicou

o fato a irmã, que avisou apolícia.
Amorim está foragido. "É prová
vel que ele esteja em Indaial, onde
também já tem passagem pelo
mesmo crime", salientou Júlio,
afirmando que José Fogaça de
Souza, casado, também respon-.
derá processo por mostrar seus

orgãos genitais para populares.
"Nâo é

aprimeira vez queele faz
isto para minhas filhas", explica
a mãe de uma das filhas .

que
viram o tarado.

APEDIDO--------------------------------------
j

Colégio Abdon Batista - ·60 anos
Em 28 de maio de 1935, a comunidade pode

ver formado o Grupo Escolar Abdon Batista
com as duas escolas particulares a tríade da

educaçãojaraguaense, oportunizando uma boa
instrução para os filhos daqueles que não tí

.

nham a possibilidade de enviá-los a escolas

particulares, suprindo urna lacuna muito gran
de na educação jaraguaense: O primeiro dire
tor foi o professor Oto de Souza Dreer e a

primeira protessora sr" Eulália Dutra
Benvenutti.

Apesar desta grande conquista, devido ao

tipo de construção e a grande demanda, em
1941,jáserecJamava: "O Grupo Abdon Batis
ta funciona em um prédio do padrão de antiga
mente, adotadopara tais estabelecimentos. Hoje
já não satisfaz. Com 'o aumento' de nossa

população escolar e mesmo conforme o que
prescrevem os mestres, o prédio já não pode
satisfazer as finalidades para que se destina.

Urge uma reforma ( ...)".
Houve reformas, ampliações, melhorias. E

hoje constitui-se no colégio estadual com mai
or número de alunos. O quadro estatístico

apresenta atualmente, os seguintes números:
Primeiro Grau (vespertino)278 alunos e no

Segundo Grau (matutino e noturno) 697 alu
nos matriculados. Possue trinta e três profes
sores e quinze funcionários administrativos.
Na suadireção está aprof"Gerti HilbertHegele
(DiretorGeral) eaprof"LoritàZanotti Karsten'
(Diretor Adjunto).

Diversas foram as transfonnações sofridas
pelo Grupo Escolar Abdon Batista, como di
versos também foram os cursos quejäabrigou,
nestes sessenta anos de jornada. No ano se

guinte à sua criação, já foi criada a Escola
Normal PrimáriaComplementar. Em 1962, foi
criado o Ginásio Normal Regional, o qual
funcionou até 1966. Em 1964, foi criado o

Ginásio Normal Leonor de Souza Neves. Em
1971 passou para a Escola Básica AMou
Batista e, em 1981, para Colégio Estadual
Abdon Batista.

Hoje, o sexagenário colégio constitui-se
num "pórtico da educação de Jaraguä do

Sul", num marcodereferênciadequem chega
à cidade (um terço das pessoas atendidas na

secretaria da escola são oriundas de outras

cidades e fazem da escola seu centro de

informações sobre a escola, emprego, mora
dia, etc). Também apopulação local socorre
se nele em busca de informações.

O trabalho do Colégio Estadual Abdon
Batista na comunidade jaraguaense, nestes
sessenta anos, está bem resumido nas pala
vras de sua atual diretora, a prof" Gero:
"Mesmo sendo em colégio público, a nossa

meta sempre foi e será a qualidade, na

educação, na integração dos alunos, pais e

escola no processo ensino-aprendizagem, e

no bem Servir à comunidade de Jaraguá do
Sul".

Parabéns, sexagenário! Parabéns, Colégio
Abdon Batista!

Diretores, professores, funcionários e alu
nos.
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JET SKI

Campeonatocatarinense começa nestefinalde semana em JS
J araguá do Sul - Inicia'

neste final de semana o cam-

peonato catarinense de Jet

Ski, nas

categori
'as Free

Style;
Rubabout

lelJZí9111'
"11I;b,o
ltJIIIl_O d,
tIIIIIGlsod,

novatos e

especial,
--------

Ski novatos e especial e Ski
Limíted. Os treinos come-

çam sábado (3), a partir das
9 horas e no domingo, as

baterias, às 10 horas.

O campeão do ano passa
do, Alessander Lenzi, de

Jaraguä do Sul, tem boas

expectativas para esta tem

porada. "Apesar de estar

com o joelho machuéado, a

previsão é das melhores pos
síveis", explica o piloto, que
além de conquistar o estadu-

ai de 94, ainda sagrou-se
campeão paranaense e

paulista. Este ano, Lenzi já
conquistou o vice-campeo
nato Brasileiro na categoria
Free Style.

As provas que antecedem o

mundial, que acontece no

Arizona, nos Estados Unidos,
em outubro, servirão como pre
paratórias para o piloto. "A
metaéomundial",defineLenzi.

Parque da Malwee serve para treinos de pilotos jaraguaenses

Etapa decisiva
do lutsal em

Jaraguá do Sul
Jaraguá do Sul- A Federação

Catarinense de Futebol de Salão
confirmou a etapa decisiva do es
tadual para Jaraguá do Sul, neste
finai de semana. Sexta-feira (2),
no ginásio Arthur Müller, às
19h30 jogam Cotação de Jesus x
Lagoa Iate Clube e às 20h30
Jaraguä xCriciúma. No sábado,a
partir das 18 horas, o Criciúma
enfrentaoLICeJaraguájogacom
o Coração de Jesus e no domingo,
9 horas, Criciúma x Coração de
Jesus eJaraguá x ue. Duas equi
pes se classificam para a próxima
fase.

o
"

I

maxmo

In �

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

FONE/FAX: 72-0743
Jaraguá do Sul - SC

RuI! �tIInddo Rau. 620 - Sã 02
Pr6x. Supermercado Bfellhaupl
11.... - Jaragué. do SUl • SC

Pilotos fizeram um show à parte com suas máquinas

LÓGICA

Favoritos conquistaram a

3a etapa de motovelocidade
Jaraguá do Sul - Os feras da

motovelocidade de Santa Catarina

não decepcionaram opúblico que es
teve no autódromo Jaraguá Motor

Clube, em Jaraguádo Sul, na 3a etapa
do Estadual, e conquistaram as pri-

rou a liderança do Estadual na cate

goria Força LivreNacional eBrás dos
Santos, que chegou em 12° lugar nas
250cc, ainda continua na liderança.
Na principal categoria motoveloci

dade Força Livre Dorli "Negão"
Menegaz, de Tubarão, venceu a pri
meira bateria e Tedesco a outra. Na

classificação geral na Força Livre

Especial, Tedesco lidera com 33

pontos, seguido deWanderley Spézia,
Jaraguá do Sul, 21, e Negão, 18 pon-

meiras colocações nas respectivas
.

categorias.
O piloto Andre Tedesco, de

Florianópolis, manteve a liderança
do campeonato ao vencer na Força.
Livre Especial. Joelcio de Almeida,
de SãoBento do Sul. também assegu- tos.

Super ofertas TeRron Celular
PTS50 - 1 + 17 = R$ 26,00 entrega programada
Acompanha· 1 bateria grossa. 1 carregador duplo over night 1 AC fonte, 1 capa de couro.
PT 950 • 1 + 17= R$ 39,00 entrega programada
Acompanha·1 bateriagrossa24horas. 1 bateria8horasfina, 1 carregador duplo rápidointeligente.1 capaclecouro.
Motorola Platinium Vbracall - 1 + 17 = RS 44,5O'entrega programada
Acompanha·1 batúLTIMÕS'LANç�naJ;rÔSEMÃ�s�Riör.1 capa de couro.

• Hans free VIVAVOZportáti para celular molorola d. 220,00 por 165.00
• Bateria grossa SOlAR : de 192,OOpor 144,00
• Vbra CAU genlrico para qualquer tipo de aparelho de 60,00por 45,00
- Antena potUItivelclliar , de 6O,OOpor45,00
- Capa Irrpermeável plcelularpnltico para�resistente a profundidade deai, 5metros de 44,00 para 35,00
ANTENASESPECIAIS PARAÁREADEBAIXOSINAL (INTERIOR) PARACeiularflxo, tranapoltllvelaou portdtels
FAX1810SlsmentlEqui.I 620.00
FAX2410SlsmenrlEqulel 720,00
Telefones Intelbnls 35,00
TeleionesHigtec , 29,00
Telefonesemflo Panasonlc 154.00
Telefonesemflocom9000longoalcance 275,00
CEfllTRAlS DE GRANDE E PEQUENO PORTE· EOUITEL PHILIPS E NUTRON
(ConsuRe nossos prazos e preços)

iíI��1�?:
"NÃO COMPRE SEU CELULAR COMO SE COMPRA

UM 'ABACAXI' NA FEIRA"

Rua Cei. Procópio Gomes, 280 -

Antigo Jornal A Gazeta - ao lado da UNIMED •

Fone/Fax (0473) 72-0803 -72-0422 - 97-9050
..----------------------------------------------�II
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ESPERANÇA

vencer Santa Luzia e Kiferro vencem
- na l" rodada da terceira fase

ChanCes Jaraguá do Sul - Das oito disputados no final de semana

equipes que ainda continuam no tenninaramempatados. O União
XIII Torneio Varzeano de fute- não passou pelo Olaria, 2 a 2, e o
bol, duas conseguiram bons re- Flamenguínho empatou com o

sultados na 1 a rodada da terceira Santo Antônio em um gol. Todos
fase. NachaveKaKíferrogoleou os times desta chave estão com

oSanto Antônio por4 a 1 e lidera dois pontos. A próxima rodada,
o grupo, seguido do Santa Luzia marcada para domingo (4), tem
que derrotou o Atlético Paraná os seguintes jogos: Na chave L,
por 1 a O. A classificação apre- os lideres fazem o principal jogo
senta a Kiferro com três pontos da rodada - Santa Luzia x Kiferro

ganhos e saldo de 3 gols, e o -, e o Atlético Paraná x Jaraguá
Santa Luzia, tambémcom3 gols, Esquerdo.
mas saldo de 1 gol. Jaraguá Es- Classificam-se as duas pri
querdo e Atlético Paraná divi- meiras equipes de cada chave
dem a lanterna com apenas um paradisputarocruzamentoolím
ponto. pico e, posteriormente, a final,

Já na chave L, os dois jogos que acontece no dia 26 de junho.

]uventus precisa
\

para continuarcom
J araguá do Sul- O ânimo

dos jogadores e comissão técnica
é bom, depois da vitória sobre o

Inter,paraenfrentaroAraranguä,
amanhã, às 21 horas, em Jaraguá
do Sul. O técnico Abel de Souza
a i n d a

nãodefi- Plomof6es
niu a e- -

qui p e SOOpOIO
queentra thomolo
em cam- IOltedol
po, rnas

o meio

campoAmauri, suspensopor ter
recebido o terceiro cartão

amarelo, 'está fora. "Como ga
nhamos um dia para treinar, va
mos definir a equipe titular so
mente amanhã à tarde", explicao
treinador, adiantandoquehaverá
mais mudanças no time.

Transferência
A diretoria solicitou novo do

cumento para a Federação
Catarinense de Futebol pedindo
a transferênciadojogo paraama
nhã. Omotivo é a transmissão ao
vivo pela TV, do jogo entre

Grêmio e Flamengo, .vãlido pela
Copa do Brasil. Além da partida
entre Juventus eAraranguä,mais
duas foram transferidas para
amanhã: Avaí x Tubarão e

Hercílio Luz x Inter.
A novidade no jogo de ama

nhã, será o sorteio de urna bici
cleta e 3% da renda líquida, para
os torcedores. Este é o primeiro
trabalho junto a torcida que a

nova diretoria realizou na

primeira semana da sua gestão.

ACOMERCIALORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E SERViÇOS SIC LTOA.

�_...
Escritório 'informatizado, para prestar serviços técnicos profissionais de contabilidade, orlentoçöo
fiscal e pessocl. perícias contábeis, auditoria externa, consultoria administrativa, elaboração e

assessoria em projetosde investimento industrial e comerciai eviabilidade econômica e financeira·,
administradora e corretora de seguros em geraL e Imposto de Ren�a.
AV. MAL. DEODORO DA FONSECA. 122 • FONE 72-0504 - JARAGUÁ DO SUL - SC

JOGOS DA 41 RODADA
Grupo A: Atlético x Chapecoense, Avaí x Tubarão,
Joinville x Crícíüma e Marcílio Dias x Concórdia
Grupo B: Caçadorense x Figueirense,
Brusque xBlumenau, Juventus x Araranguä e

Hercílio Luz x Internacional

VARZEANO

CANOAGEM

lamguaense: dominaram nas

categorias Turismo e Wave
Jaraguá do Sul - Os

canoístas Harley Manske e

Odilon Manske, conquistaram
o primeiro lugar nas categorias
WaveeTurismomasculinores

pectivamente, na 3a etapa do

campeonato catarinense de

Canoagem que foi realizado no

final de semana em Jaraguä do
Sul.MárciaVieira,daCCABLU,

etapa - duas de ouro e quatro de

prata. O presidente da Federa
ção Catarinense deCanoagem,
Júlio Roberto Rodrigues, res
saltouonível dos canoístas nesta

temporada, e se diz satisfeito
com o bom andamento do Esta

dual.

,

48 etapa
A próxima etapa do campe-

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

1º Chaoecoense 10 20 5 5 o 15 7 8
2º Concórdia 10 19 5 3 2 19 15 4

3º Criciúma 10 18 5 3 2 16 8 8
4º Tubarão 10 14 3 5 2 12 12 O
5º Joinville 10 13 3 4 3 14 17 -3

6º Avaí 10 11 3 2 5 15 19 -4

7º ... Marcílio Dias 10 8 2 2 6 16 17 -1

8º Atlético 10 4 O 4 6 4 16 -12

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

1º Fiaueirense 10 21 6 3 1 16 8 8
2º Araranauá 10 17 4 5 1 11 6 5
3º Brusoue 10 15 4 3 3 16 11 4
4º Juventus 10 15 4 '3 3 11 10 1
5º Blumenau 10 14 4 2 4 14 13 1
6º Intemacional 10 9 3 ,O 7 10 16 -6
7º Hercílio Luz 10 8 1 5 4 11 17 -6
8º Caçadorense 10 7 1 5 4 6 13 -7

Ca.npeonato Catarinense - Chave C

CLASS. CLUBE J P(; V E D GP GC SG

1º Joacaba 5 110 3 1 1 8 4 4

2º Imbituba 5 8 2 2 1 7 5 2

3º Sombrio 5 5 1 2 2 9 13 -4

4º Tupy 5 4 1 1 3 5 7 -2

de Blumenau ficou em primeiro onato catarinense de canoagem
lugarna categoriaWavefemini- acontece em Benedito Novo,
noeCristianoArozi,doRioGran- neste final de semana, com a

de doSul, conquistouo troféu de .partícípaçãodecanoístasdoRio
primeiro lugar na categoria Es- Grandedo Sule Santa.Catarína,

pecial masculino;
O Clube de Canoagem

Kentucky, de Jaraguä do Sul

conquistou seismedalhas nesta

Os atletas de Jaraguádo Sul
.

têm boas chances de conquistar
troféus nas categorias Wave e

. Turismo.
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