
Paulo Afonso vem
BR-101 .,

,

a Jaraguá do Sul Cardoso agilizafinanciamentos
nesta sexta-feira
o governadorPaulo Afonso

Vieira deverá estar em Jaraguá
do Sul na próxima sexta-feira,
16. Atende aconvite formulado

pela Associação Comercial e

Industrial, paraexpor seus pro
jetos e receber reivindicações.

. ···Página 3

I
I

Fiscais apreendem
I

carne sUlna 'que
não tinha origem

Grande quantidade de carne
suína, principalmente ingredi
entes para feijoada, foi apreen
dida pela Vigilância Sanitária
em supermercados e açougues
da cidade porque não tinham

origem e nem prazos de consu
mo. Página 4

Juventus dispensa
e muda a política
interna no clube

Cadastro agilizará
fonnação de ConseDw

A secretaria municipal de

Bem Estar Social passa a ca

dastrar todas as entidades soei
ai s paraconcretizaroConselho
de Assistência Social.

Página 5

Q,presidenteFernando
Henrique Cardoso [em um

jantarmarcado para o próxi
mo dia 25 com o presidente
do Banco Interamericano de

Desenvolvimento,Henrique
Iglesias. Neste encontro,
Cardoso.vai pedir agilização
nos pedidos de financiamen
tos feitos junto ao BID para
a duplicação da BR-lOl, de
São Paulo até o município
catarinense de Palhoça, na

região da Grande Flori

anöpolís. Em Santa Cata

rina, conforme declarações
feitas na semana passada, o
governo federal deverá par

ticipar com 70% do custo da

obra, ficando o restante com

Biblioteca Pú1;/ica IJiPetWiaJo·tJ CDL'
�""''''��lti) r-...trõinm posse dia 28

,.II(.; \ '�-�� ...•
- .. - .....�l.r,.

No pr<
.

28, no Clu-

� be Atlético Baependi, a Câma-
, ra de Diri'gentes Lojistas de

JaraguádoSul deveräempossar
sua nova diretoria.

Página 6

ff!::o.
�

o Estado e municípios.
Página 5 Só neste ano 154pessoas jâmorreram naBR-I01

Conselho de Desenvolvimento

quer reativar a Defesa Civil

"Antes que o mal cresça, eu
corto a cabeça". A frase é do

presidente do Juventus, Angelo
Margutte, paraexplicar a linha
dura que pretende implantar no
clube a partir de segunda-feira,
depois das dispensas.

Página 12 Zonas ribeirinhas são diretamente atingidas pelas cheias

.

O Conselho Municipal de bilídade de instalação de uma

Desenvolvimento Urbano de rede telemétrica no Vale, do

Jaraguá do Sul agiliza a 'Itapocu. O sistema' permitirá
reativação da Defesa Civil que medir o nível dos rios e a ínten-

agirá em casos emergenciais.
Neste sentido, correspondência
já foi enviada ao Departamento
Nacional de Águas e Energia
solicitando estudos para a via-

sidade das chuvas, dando tem

po para que as populações ri
beirinhas possam ser alertadas

quando de enchentes.

Página 4

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



OPINIÃO Jaraguá do Sul, 14 de junho de 1995CORREIO DO POVO - 2

ReminiscênciasEDITORIAL

Engana que eu gosto A energia elétrica em Iaraguâ (10)
,

Netto e (i) sr. cônsul Rokohl.
O discurso que impressionou

foi do eng? Heinrich Lang, chefe
da construção, dizendo que
fornecia energia pelo preço mais
barato do Sul do país..

Estavam ainda na

comemoração, o.cel, Severiano

Maia, pref. de Mafra, Willy
Hoffmann, da firmá Hoepcke &

Cia,Max Hering eErvino Starke,
pref. de Campo do Tenente.:

A partir de 08/05/31 a

Empresul aumentava as tarifas e

o "CORREIO DO POVO"
ressalvava os .interesses da cidade
distribuidora de energia, dizendo:
"Esse aumento, pensamos, não

atingirá Jaraguá, onde ainda por
cerca de 15 anos continuaremos
a gozar a taxa antiga, visto essa

Companhia haver comprado a

concessão da Empresa de

Eletricidade Jaraguá, que não

prevê a cobrança da oxilação
cambial". Em outro tópico dizia
o jornal que "por força de contrato
ainda pôr 18 anos, o preço não

pode ultrapassar de 200 réis o

quilowat hora e 500 réis para a

luz - o que não ocorria com outras

localidades" .

Mas a poderosa empresa
também' criava problemas. Tufi
Mahfud levava reclamação à
Prefeiturà de Jaraguá: há um ano

se queixara contra um poste de

alta tensão em mau estado que
sustentava os fios que passavam
sobre sua casa, representando

.

constante perigo, não só para o

citado prédio como para toda a

população de Jaraguá, levando
energia para Blumenau. Nem a

prefeitura e nem a poderosa
empresa ligaram importância,
correndo já o ano de 1935.

Fritz von Jaraguá - 06195.

Este vagonete que aparece aí

na foto serve para serviço e

turismo com uma sensação de

percorrer e divisar um panorama
fantástico.

Com dizíamos, a potência de
6.300 volts era conduzida por
linha aérea à estação distribuidora
central, em Jaraguá, de onde era

distribuída para Joinville,
Blwnenau, SãoBento, Mafra, etc.
Falava-se do túnel com

192,24ms. de comprimento,
diâmetro 2ms. e secção transver
sal de 3,14m1, Como a rocha' em
sua maior parte era de excelente

qualidade, somente na entrada e

saída do túnel foi preciso
revestimento de cimento armado,
já construído .para completo
aproveitamento da cascata, o que,
uma vez feito, produziria força
superior a 30.000HP. A altura do

tanque de compensação estava

inteiramente construído na rocha,
a uma altitude de 422rns. acima
do mar.

Dado o impedimento do gene
ral interventor no Estado deSanta
Catarina - Ptolomeu de Assis
Brasil - este chegou no dia 29/04/
31, antes de seguir ao Bracinho

permaneceu algum tempo no

"Hotel Wensersky' (aí na Mal.

Deodoro, ao lado do "CORREIO
00 POVO"). No local da usina
foi saudado pelo sr. Hans Jordan,
respondido pelo interventor,
seguindo-se pequeno almoço,
após o que partia para Rio do Sul,
Somente em 02/05/31 a

Empresul· realizava uma

pequena festa aos seus amigos e

frequeses.
A inauguração dava-se cerca

das 11 horas, quando, o sr. Paula
Stoffer dava a palavra ao dr.
Plácido Olympio de Oliveira,
prefeito municipal de Joinville,
depois de se referir à grandiosa
obra levantada pela engenharia,
acionando a alavanca, entrando a

funcionar as possantes máquinas,
enquanto uma salva de palmas
ecoava pelo vasto édifício. Após
o ato inaugural era oferecido um

churrasco, tendo Hans Jordan

pronunciado um eloquente
discurso.

Em nome da imprensa alí

representada pela "A Notícia",
"Jornal de Joinville", "Kolonie
Zeitung", "Der Urwaldsbote" e o

"CORREIO 00 POVO", falava
o diretor do jornal, Artur Müller.

Além desses fizeram-se ouvir
o dr. Pomperiu, cônsul geral da
Alemanha, dr. Plácido Olympio
de Olivera, prefeito de Joinville,
sr. Rogério Vieira, Guilherme
Walter, G. Arthur KoehlerBley

H á pelo menos uma década fala-se na
necessidade de .se promover reformas na

Previdência Social, especialmente em

relação aos salários pagos aos aposentados.
Um volume de dinheiro que, se apresentado
em um só número parece seruma fábula mas

que se diluído entre os (entre aspas)
beneficiários. mostraráuma dura realidade:
salário de fome na grande maioria dos casos.
Temeroso pela reação popular em sua

recente proposta que inclui a alteração dos

anos trabalhados para fins de aposentadoria.
o governo estrategicamente recuou.

E, agora, o vice-presidente da República,
Marco Maciel, anuncia que a reforma da

Previdência deve ficar para o ano que vem

porque a col_llplexidade do assunto exige
muitas análises, estudos e debates, que
durarão, na conta dele, pelo menos sete

meses depois que o assunto começar a ser

de fato discutido. A tal "complexidade"
aluuida por Maciel, é filme já visto. Na

campanha presidencial havia, entre outras

prioridades, urgência-urgentíssima na

reforma da Previdência.
A pressa ficou .nos palanques e nos

discursos, pois a prioridade tem sido - e já
era perceptível antes - formar uma base de

sustentação política que viabilize projetos
de privatização e quebra de monopólios com
a finalidade específica de livrar o governo
de alguns insucessos empresariais. A base
formou-se a partir de barganhas, algumas
execráveis.
O tempo de sete meses a partir do início

das discussões em tomo de reformas na

Previdência, transcenderá as eleições
municipais do ano que vem. e das quais
participarão diretamente, deputados e

senadores, exatamente daí originários.
Veremos o filme de novo: a Previdência vai
estar, outra vez, em evidência nos palanques.
Tapinhas nas costas, também, dos

aposentados. E, depois, o "complexo"
assunto corre o risco de voltar ao baú do

esquecimento.

Nem tudo estáperdido
It Celso Machado

Opiniões pessoais, à parte,
com todo o respeito que se deve a

uma autoridade constituída,
principalmente quando na função
levada pelo voto popular, o

governador, 'quando aqui estiver,
deve ser cobrado. Sai daqui a

terceira maior receita do Estado
e exigir a recíproca é o mínimo

que a comunidade deve fazer.
Com atenção redobrada em

números ilusórios e nem sempre
verdadeiros - o governador é um

exímio fa"zedor de contas - a

cidade deve mostrar sua realida

de e indagar, sern medo das

respostas, qual é Q destino do
dinheiro daqui leva�o religio
samente.

O governador disse, repetidas
vezes, que não governaria com

discriminação. Então. quase seis

De repente - e não mais que
de repente - o governador Pau lo
Afonso Vieira achou uma data

vaga em sua agenda e resolveu
fazeruma visita a Jaraguá do Sul.

Será, segundo comunicado do

diretório do PMDB, no dia 16,
s e x t a-

f e i r a

próxima.
à noite.
A nota

do dire
t ó r i o

meses depois da posse, é chegada
a hora de cumprir sua palavra.
Não vale contabilizar recursos já
comprometidos e conveniados no

governo anterior, não é justo e

nem ético. Dos deputados elei
tos aqui, cobrança igual, prin
cipalmente dos que fazem parte
da coligação (leia-se barganha)
PMDBIPFL. Estes são, de fato,
porta-vozes do governo e devem

responder por isso. De resto é

esperar que o governador venha
com uma comitiva enxuta,
mostrando na prática que prega e

aplica a política de contenção dos

gastos públic<;Js. Sem preo

cupações com a janta que,
certamente, será paga por algum
correligionário mais afoito.

(Dbrar

lum
dlreltD
do (Idadeacres-

c e n ta

que quem quiser jantar com o

governador terá que pagar. O que
não é novidade para nenhum
contribuinte que faz isto o tempo
todo para que nada falte em

outras plagas que não aqui. Jornalista
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MARCADO

Retranca
(C.M.) Paulo Afonso recebe pedidos

para as obras na sexta-feira
Coisa de doido!

Durante o primeiro trimestre deste ano, o INSS retirou da folha
de pagamentos da Previdência em Santa Catarina, 2.777 mortos
cujas familias continuavam recebendo o beneficio ilegalmente.
A economia foi de R$ 284 mil, possível graças ao Sistema de
Controle de 6bitos que envolve 7.494 cartórios de todo o país,
para fornecimento obrigatório de obituários. Desde 1992,

quando passou a funcionar, o sistema já retirou 434.652 mortos

da folha. Vê-se, por aí, que o descaramento e a roubalheira não

seleciona o nível social das pessoas.

Jaraguã do Sul - Pressiona-
do por lideranças políticas e em

presariais, o governador Paulo

Afonso
Vieira fi- G.6mtlW
nalmente

1IIMd4.�tJmarcou

data e hora ttJlWl.
para uma

visita a tltlllttjsJaraguá do
SuJ: serä nesta sexta-feira, 16, às

20 horas no Clube Atlético

Baependi, num jantar com adesão
farultativa segundo commicado do

diretório mmicipal. Paulo Afonso

pretendia, segundo fontes do Palá
cio Santa Catarina, vir a Jaraguá
do SuJ em outra data, já trazendo

considerados como prioritãrios,
O governador, .que aceitou con

vite formulado pela Associação
Comercial e Indústrial de Jaraguá
do SuJ, recebem uma relação elabo
rada conjuntamente entre a Acijs e

a prefeitura que� em termos de obras,
têm interesses comuns em DJ.1Ítos
casos. O maior volwne de recursos

que o município pretende reivindi
car, segundo o prefeito Durval

Vasel, concentra-se nas áreas de

segurança pública, onde a prefeitu
ra já iniciou a construção do novo

presídio, complexo viário, educa

ção, habitação (uma das graudes
carências da Clääae) e saúde, inclu
indo recursos para os dois hospitais
locais.

informações concretas sobre proje-
tos prioritários para a cidade'e re

gião reivindicados desde o governo
anterior.

Porém, segundo as mesmas fon

tes, parlamentares da região que
formam o bloco de apoio político ao

governo na Assembléia Legislativa
(PMDBIPFL, principalmente) já
não tinham mais explicações para a

ausência do governador, embora os

convites e os pedidos de audiências..
recusados quase que sistematica
mente. Na sexta-feira, além de fa
zer uma exposição sobre sua admi

nistração, nestes quase seis meses,

e do
_ quadro financeiro de recursos

para obras públicas, PauJo Afonso
devem receber uma lista de projetos

RemendonJo

Prefeito Hilmar Hertel diz
que, doravante, vai acom

panhar de perto as atividadRs
da Resivale Combustíveis para
que novo acidente ecológico
não se repita. Hertel. como

prefeito, permitiu que a empresa
fosse instalada em área de risco,
acima da captação de água da

Casan, em Schroeder: Com
incentivos fiscais, diga-se.

No alvo 1

O Conselho Municipal de
Trânsito já encaminhou à

secretaria de Obras e Serviços
proposta para que o esta

cionamento de veiculos, entre-a
passagem de nível e a rua

Procópio Gomes de Oliveira,
seja proibido nos 'dois lados.

Aliás, corretíssimo. O pequeno
trecho não anemiza em nada a

questão do estacionamento.

Pelo contrário, só- cria pro
blemas. DENÚNCIAPontofinal

A Telesc decidiu acabar com
o comércio paralelo de

telefones celulares. Como afila
de espera é grande, muita gente -

estava ganhando grana à

bessa; comprando da estatal e

revendendo aos mais agoni
ados. Assim, a empresa resolveu

praticar o que está no contrato:
a linha é intransferível quando
não quitada.

Vereador acusa os colegas da CâmaraNo alvo 2

o mesmo CMT está tratando

de agendar reuniões com os

deputados eleitos para cobrar

pleitos de interesse de Jaraguâ
do Sul. Tais encontros, abertos
à imprensa e a quem desejar
participar, visam divulgar à

população o que cada um deles

já fez de prático em beneficio
da cidade. Principalmente os

que apóiam o governo esta-
1-

dual.

Federal de Santa Catarina, Porém,
já nas comissões, inclusive na de

Legislação e Justiça, a emenda foi

rejeitada sem nenhuma justificativa
técnica", reclama Tonet.

O vereador também lembra a

extinção de uma CPI, por decurso
de prazo, que iria investigar os

Critérios utilizados pelo prefeito
para conceder uma placa de táxi,
ao vereador Olávio Deretti,
presidente da Câmara. "Os seis

parlamentares do PMDB fazem o
'

que o prefeito quer", acusa Tonet,
acrescentando que à exceção dos

representantes do PFL (2) e POT,
ele próprio, ninguém demonstra
o mínimo interesso ein analisar
os projetos com seriedade. "Um
tem fi lho na prefeitura, outro
ganhou ponto de táxi, um outro

conseguiu a abertura de urna rua,
,

um é líder do governo", denuncia
o pedetista, convicto de que tal

corrportamento é puro reflexo de

favorecimentos.

Massaranduba - "Tenho a

impressão de que alguns verea

dores são capazes, até, de assinar
atestado de óbito, dependendo de

quem mandar". A afirmação é
do vereador Giovani Tonet
(POT), irritado com o que,
segundo ele, vem acontecendo
na Câmara de Vereadores de
Massaranduba em relação a

projetos de parlamentares que
não pertencem ao bloco de apoio
político do prefeito Odenir
Deretti. Referindo-se a um -

projeto de lei do Executivo,
instituindo a prevenção da cárie
dental em escolas do município,
Tonet chega a insinuar que
houve plágio de uma proposta
idêntica a sua- no ano passado.

Na época, segundo o vereador

pedetista, que também é dentista,
a Câmara aprovou e sancionou
projeto neste sentido, de sua

autoria, vetado pelo prefeito "por
razões políticas", afirma, acres-

"Agradecendo"
Relatório de atividades do

deputado Adelot Vieira mos

tra empenho pessoal seu em

beneficio de Caçador, Matos,
Costa, Papanduva, .Porto

União, Dr. Pedrinho, Joinville,
Camboriú; ltajai, Navegantes.
Barra do Sul, Araquari,
Garuva; Piçarras, Agrolãndia,
Lages, Palhoça, São Joaquim,
Florianópolis e etecétera.

Aqui foi votado. mas prá cá,
nada!

Garantido

Município de São João do

ltaperiú deverá ter (não se sabe

quando) uma delegacia de

polícia. A garantia foi dada
pela secretária estadual de

Segurança' Pública, Lúcia

Stefanovich. O intermediârio
na negociação da obra, que

depende de verbas estaduais.

foi o deputado Geraldo Wer

ninghaus (PFLJ.

Giovani Tonel

centando que, mesmo assim, nada
foi posto em prática. Estra
nhamente, diz o vereador, a

Câmara recebeu neste ano projeto
com o mesmo teor, desta vez

enviado pelo prefeito. "Procurei
melhorá-lo com emenda de
conteúdo baseado em informações
técnicas colhidas na Universidade

o endereço onde a qualidade tem bom preço, fabrica: J.acquard,
Soft, Cotton, Moleton, Meia Malha lisa e estampada, Stanßex,- -,�

MALHAS LTOA.

POSTO DE VENDAS JUNTO A FÁBRICA
ROD. SC - 416, Nil 2727 - RIO CÊRRO II

FONE: (0473) 71-0099
FAX (0473) 71-1045
JARAGUÁ DO SUL - SC

Xadrez, Listrado, para atender confeccionistas do ramo de mallhas
DISPÕE. TAMBÉM. DE SERViÇOS EM ACABAMENTOS PARA
TECIDOS EM MALHA: RAMA. FLANELADO E ESTAMPARIA
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Sistema telemétrico Fiscalização recolhe 300 quüos Ie carne

dará' níveis dos rios

PREVENINDO

J araguá do Sul - Embora

pessoalmente o prefeito Durval
Vasel ache que estando o corpo
de bombeiros bem equipado é o

que basta para socorrer a

população durante emergências
como enchentes, o Conselho Mu
nicipal
de Pla- (DlllfD/.
nejamen- .

to Urba- .v/lor6
no, pre
sidido

pelo ar

quiteto
Otaviano

Pamplona, também secretário

municipal de Planejamento,
pensa diferente. Com as gritantes
dificuldades ocorridas durante as

cheias' de fevereiro passado,
especialmente em relação a

comunicações com municípios
vizinhos e transportes, o Comurb

procura equipar-se.
Neste sentido, correspon

dência foi enviada ao Departa
mento Nacional de Águas e

Energia Elétrica (DNAEE)
pedindo estu-íos de viabilidade

para a implantação de uma rede

telemétrica na bacia do Vale do

Itapocu para a informação dos

níveis dos rios que cortam os

municípios da região e a

pr.JllízDs
1II0/or.s

intensidade das chuvas como·

forma de prevenir a população
residente em áreas de risco. No
Vale do ltajaí, o DNAEE, há anos,

abandonou os equipamentos da

rede telemétrica, inclusive

dispensando o funcionário que
fazia a manutenção. O trabalho
foi assumido pelo departamento.
.de meteorologia da Universidade
de Blumenau, porém hoje os

equipamentos estão completa
mente obsoletos.

Subsídios

Parale lamente;' o Comurb

quer reestruturar' a Defesa Civil,
ficando tal responsabilidade
com o setor de Auditoria Geral
da prefeitura e com a secretaria

municipal de Obras. Recen
temente o Conselho coletou
subsídios junto a prefeitura de

Blumenau e ao chamado "Pro

jeto Crise", da Furb, criado

especificamente para atuar no

trabalho de prevenção e socorro

em situações emergenciais. Em
Blumenau, regiao atingida
periodicamente por enchentes e

enxurradas, a Defesa Civil, que
engloba não só órgãos públicos
mas também a iniciativa privada,
tem tido atuações fundamentais,
seja na prevenção como no

atendimento ã população,

ILEGAL ._

Jaraguá do Sul- Piscais da
equipe de Vigilância Sanitária
da prefeitura apreenderam,
semana passada. cerca de 300

quilos de carne suína (es
pecialmente peças para
feijoada), sem procedência,
data de fabricação ou de
validade. Quase a totalidade
.dos produtos foram recolhidos
em um dos maiores super
mercados da cidade, mas a

fiscalização está sendo feita em
todos os açougues e su

permercados do município. Os
produtos serão enviados para
análise e caso estiverem em

condições de consumo serão

doados à instituições de
caridade.
A intenção, segundo o

secretário'municipal de Saúde,
Irineu Pasold, é disciplinar a

atuação. de inúmeros abate
douros que atuam no município
ignorando as normas de higiene
exigidas pela secretaria da

Saúde. "Demos" tempo e

sugestões para o pessoal se

adequar às normas, que são

exigências da lei em proteção
da saúde pública", justifica'
Pasold, que pretende deixar de
realizar inspeção sanitária nos

abatedouros que semantiverem

irregulares.
'

De acordo com Pasold,
foram realizadas duas reuniões
nos últimos meses com os

proprietários de abatedouros.
"Inclusive, sugerimos aatuação
através de cooperativas, mas

praticamente ninguém torrou

providências par� a resolução
do problema", afirma o se

cretário. O trabalho de sanea

mento está sendo realizada há'
dois anos, aprincípio de forma
educativa. "Agora, estamos

cobrando uma posição coe

rente, tanto dos proprietários de
abatedouros como de su

permercados e açougues, para
que não vendam nem comprem
produtos sern etiquetas de

identificação", resume o

responsável pelo Departamen
to de Vigilância Sanitária da

prefeitura, Sérgio Lukarsews
lei.

A secretaria ßRIIlicipal de
Sande está exigindo o ca

dastramento de todas as

empresas que, comercializam o

solvente hidrocarboneto

aromático, tnais conhecido
como cola de sapateiro. A ;,,'

determinação é' em cum-
.

primento à Lei Municipàl
1.530/91, que proíbe a venda
da cola de sapateiro em

esta�eJeciment<.>s. não cadas

tradosjunto à secretaria mi

nicipal de Sande.
De acordo com o res

ponsável peloDepartamento de
Vigilância Sanitária da

� prefeitura, Sérgio Lukarsewski,
o estabelecimento que vender
cola de sapateiro deverá ter um
talonário especial, com três

vias, q\le deverá ser entregue na
secretaria de Saúde até o 110
dia útil do rrês seguinte ao da
emssão das notas.

A cola de sapateiro é

largamente utilizada, especial
mente por adolescentes, usuá
rios de drogas, causando danos
respiratórios e neurológicos.

Calculadora Olivetti

Logos 682. Apenas
r

R$140,OO à vista

QUINZENA DO ARQUIVO DE AÇO E DA CALCULADORA

à vista --,

Recomaq Lida.· Rua Quintino Bocaiúva, 148· Fone (0473) 71"14n • Fax (0473) 71·1996

Recoll1aq
De 01 a 15/06/95. Ou enquanto dur�r o estoque

���.�..................:....!1

!,,_'::'
.

"
.

1
""'"Arquivo de

aço Pandin
4 gavetas.

Apenas

R$135,OO

Rua: Irineu Vil/ela Veiga nll 103 - Fone (0473f73-0138
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fernando Henrique quer logo
liberação âe verbaspara a 101

FIOrlanÓPolisIBrasília, -

o - presidente Fernando

Henrique Cardoso tem· um

ja n ta-r

marcado
com o

presidente
do BMCO .l'IIdo
Irserarreri- .,Itoti�
cano de ---------------------------

Desenvolvimento, Henrique
Iglesias, no próximo dia 25 em
Brasília. Na ocasião, Cardoso
deverá pedir ao presidente do
BIO a agilização dos contratos
de financiamentos destinados
às obras de duplicação da BR
IOl agora tida como priorida
de pelo governo federal segun
do promessa feita na semana

passada a uma comitiva de 108

1)t'.'3S0IL'3. entre elas o próprio
governador Paulo Afonso

Vieira.

ASSIST�NCIA

A previsão do ministro dos

Transportes, Odacir Klein,
anunciada na mesma audiên

cia, é de que as obras iniciem
ainda neste MO com prazo de

. conclusão previsto para 30

meses caso a liberação das ver
bas seja feita: de maneira

ininterrupta. A duplicação da

BR-I<)l, de São Paulo até o

nrunicípiodePalhoça( o trecho
do Sul está excluído deste pro
jeto) na Grande Florianópolis,
tem um custo estimado de US$

· 800milhões, dos quais o gover
no federal participa com 70%,
ficando o restante a Cargo do

Estado e nrunicípios beneficia
dos. Em Santa Catarina, a ex

tensão total da rodovia é de 470

quilômetros.
A pressa do governo federal,

agora, não refleteapenas o enor-
· me cemitério em que a rodovia

�.,-�-......_--
foi transformada - no verão o

tráfego chega a 35 mil veículos
diários, bem além da capacida
de- para seis mil veículos/dia

quando de sua inauguração, em
julho de 1971:-O interesse tam
bém é econômico com o adven
to do Mercosul que tende a au
mentar ainda mais este volume
de trânsito com transporte de

cargas entre o Brasil, Argenti
na, Uruguai e Paraguai. A atual

_precariedade da rodovia, na

maior parte pessimamente con
servada e sinalizada, dificulta
enonnemente o escoamento de

cargas e afasta investimentos,
principalmente de inddstrias,
prejudicando diretamenteaeco
nomia catarinense, Nos primei
ros quatro rreses deste MO fo
ram 1.371 acidentes com 154

mortos, quase a metade do ano

passado.

Cadastro de entidade vai

permitir compor Conselho
.Jaraguá cio Sul - A: partir

desta semana a secretaria mu

nicipal de Bem Estar Social

começa a entrega de formulá
rio.. parn cadastramento de to
das as .entidndes sociais que
atuam no município, A inicia

tiva representa o primeiro pas
.�o para a concretização do tra
halho do Conselho Municipal
dc Assistênciu Social. Criado
cm dezembro do ano passado.
cm resposta à I .ci Orgânica de

Assistência Social. o Conselho
dcveni "nortear as ações ligadas
ao auxílio à comunidade", con
forme definição tia assistente so

dai Soraia Müllcr.vomo a re

gulamcntação dos direitosmíni-
1ll11.� dos idosos ('. portadores de

dificiêncins físicas.
<

A muuicipalizaçäo dos servi
''OS dr assistência l' uma maior

participação nas decisõespolíti
cas-sociais também fazem parte

·

das atribuições. do Conselho,
composto por 18 representantes
de entidades governamentais e

não governamentais, A esco

lila do presidente acontecerá na

próxima reunião do Conselho,
marcada para a primeira terça-/

· feiradomêsde jUlllO,àc;20:00hs,
na sede do Sindicato dos Traba
lhadores do Vestuário,

De acordo com Soraia, que.
integra a equipe técnica da
secretaria de Bem Estar Soci

al. o cadastramento das entida
des ligadas ao serviço social

permitirá o reconhecimento da
realidade. e.servirá de base para
a elaboração de futuros proje
tos, Traçar um perfi! das pes
soas qUl' Sl'· utilizam dos servi

''os prestados pelas instituições

tam bém faz parte dos objetivos
do Conselho, o primeiro do es
tado de Santa Catarina, junto
com a cidade de Timbö, que
tám bém já o criou mas que não
está totalmente estruturado
como o de Jaraguá, segundo
informações de Soraia.
O Conselho, Municipal de

Assistência Soc-ial é resultado
do trabalho e do envolvimento
da eglljpe técnica da secretaria

municipal de Bem Estar Soci
al. Segundo SoraiaMüller, téc-I

nicos de Serviço Social de ci-
dades como São Francisco do

Sul. São Bento e Siderópo�
tên� ligado em busca de orien

rações para a elaboração do
Conselho em ;uas cidades.

"Agrande dificuldade é trans

formar a lei em realidade", ana
lisa Soraia.

JOS/AHA CONZATT/

Nota de Agradecimento e

Convi,te para Missa de 72 Dia

FI(H"ianópolis - Dois pedidos de
empréstimos devem começar a ser

apreciados pelo Senado ainda neste

mês. Em um deles o governo do

Estado pretende alocar recursos

para a área de segurança pública e

outro para a saúde. Estes pedidos
já foram analisados, pelo Banco

Central, porém precisam da

autorização dos senadores para, a

liberação. Segundo o governador
Paulo Afonso Vieira, o presidente
do Senado e ex-presidente da

República, José Sarney, prometeu
que estes pedidos de empréstimos
serão discutidos e votados em

caráter de urgência-urgentíssima.
Isso significa dizer que os

projetos serão apreciados antes do

recesso parlamentar do mês de

julho.
() primeiro empréstimo, para

a segurança pública, deverá ser

contraído jun-to ao governo da

França, no valer de US$ 30

milhões, para atender neces

sidades da polícia militar, corpo

Ospais de

Agradecem o apoio, atenção e carinho dis

pensadospor todos os profissionais da área
da Sa'údé durante o perfodo de enfermidade

e em especial ao Dr. Luiz Alberto Ling
Unhares e ao Padre Vi/mar, aos perentes,

,

amigos e a todos que de uma forma ou de

outraprestaram sua solidariedade e, aos que

remeteram flores, coroas e telegramas e .

acompanharam até sua última mor.ada.

Convidam a todos para a missa de 79 dia a

ser celebrada no próximo dia 16/06 (sexta-
,

feira) às 19:30hs na IgrejaMatriz São S,ebas-
tião em Jaraguá do Sul- SC.

A famflia enlutada

RECURSOS

Estado pede R$ 140 milhões
de bombeiros e defesa civil. ()

segundo, da ordem de US$ 110
milhões que deverá ser contraído

junto ao Banco Italiano Crediop,
desti na-se a construção de

hospitais de saúde, consultórios
odontológicos e compra de

equipamentos. Na sernana

passada o governador Pauto
Afonso esteve com José Sarney,
em Brasília.

No encontro ficou acertado,
também, que o senador Casildo

Maldaner, presidente estadual do

PMDB, ficará encarregado de

acompanhar a tramitação dos
dois pedidos de empréstimos
que, segundo o governador, serão
contraídos em condições excep
cionais, com juros abaixo dos de

mercadoe CORl longo prazo de

carência. Na divulgação destas

informações, Paulo Afonso não

revelou quais os municíp ios
beneficiados, o valor dos juros e

nem o prazo para a quitação dos

empréstimos.

O, UM NOVO CURSO EM SUA VIDA, UM CURSO MEGA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Posse da nova diretoria está Pastor em viagem de
. á· d··· 28 �.' estudos pelaAlemanha

marca apara la proXlmo Bad Pyrmont-Alemanha- comunidades.

.

,

A redação recebeu atencioso SaudososdaPãtriaede seus

postal, assinado pelo muiro es- paroquianos, enviaram, em 20/
Moretti e Luiz Lanznaster timado pastor Ingn Piske e sua 05/95 a seguinte mensagem:

esposaAlba, que se encontram "Prezados amigos! Queremos
na Alemanha, em viagem de mandar a nossa saudação à to
intercâmbio e estudos por um dos deste jornal, Um abraço
período de.sessentadías, a con- brasileiro, (ass.) P. Piske e es

vire da E.t.K.D. - Evangelís- posa. Obs. aqui amam a

ehe Lutherische Kirche in natureza". Mensagem, queda
Deutschland (lngreja Evangé- mos em primeira mão aos

lica Luterana da Alemanha), leitores. Vale informar, por fi
dirigido acasais de pastores da nal, que o pastor Ingo Píske
América do Sul, a raaíeria do serve a Comunidade Evangéli
Brasil. ca Luterana "Apóstolo Paulo"

Nos últimos dez días lhes é e é pastor distrítal da OASE
permitido realizar viagens de (Ordem Auxiliadora de
recreio de sua livre escolha, Senhoras Evangélicas), e a es

retornando.apös, para as suas posa Alba é a coordenadora.

COL

J araguä do &ul - Em ato

marcado para o próximo dia

28, às 20:00, noClubeAtlético
Baependi, toma posse a nova

diretoria, da Câmara de
Diretores Lojistas de Jaraguá
do Sul

quetem,
. ag or a, SP(registro
como .

n 'o v o oum_lIttJ d_
rresiden- d_v_dtJ/'s
te, lido
Domín- 110 ,idod,
gosVar- .

gas. Ele, a exemplo de seu

antecessor, Amo Beber, disse
que pretende continuar com o

trabalho que vinha sendo de
senvolvido pela diretoria

anterior, porém "com a par
ticipação de todo o comércio

legalmente estabelecido em

Jaraguá do Sul". O ex-pre-

sidente, por sua vez, afirmou

que a atuação da CDL poderá
ser significativamente melho
rada com a experiência de

Vargas.
Diretoria

Sérgio Luiz Nagel assume a
vice-presidência;Rafael Dimas
Nazário como tesoureiro; José
Ramos de Carvalho, também
vereador, diretor social;
Roberto Breíthaupt, diretor

secretário; Sérgio Rubens

Zonta, diretor do SPC; Alberto
Pacheco da'Rosa, diretor de

relações públicas, e Amo Be
ber como diretor sem pasta e

coor�eliador da campanha
"Compre com Sorte", que
deverá ser reeditada. Da Co-

,missão do SPC fazem parte
Mauro Roch, Waldemar

Behlíng, Rona:ldo Köhntopp,
Reinaldo Esser, Odila Bértoli

Júnior.
Númel-os

Segundo relatório dó mês
demaio, o Serviço deProteção
ao Crédito prestou 15.597 in

formações solicitadas por 10-

jístas, contra 12.715 durante o

mês de abril (22.66% a mais).
Nos últimos cincomeses foram
64.016 Informações contra
45.594 no mesmo período do

anopassado, representandoum
, aumento de 40.40% nas con

sultas dos lojistas. Como

inadimplentes, em-maio 2.001
consumidores foram cadas
trados no SPC' contra 921 no

mês de abril, numavariação de
117.02%. No mesmo período,
698 CONsumidores resgataram
o crédito contra 574 em abril,
num aumento da ordem de

21.60.%.

SEGURANÇA

Sistema elimina as fraudes
em cheques da Previdência

FloriaDÓpoUs-Fraudaropaga- crédito bancário em nome do funcionário faz automaticamente
mentodebenefíciosdaPrevidência segurado por um terminal de onümerodePAß necessário. "Em
Socialvaífícarbemmaísdífíeílem computador interligado com a ttêsdias-prazo paraconferêncía
SentaCatarina. Nodia31 demaio, centraÍ em Brasília e, se ela for dopedidoecompensaçãobancáril
a Superintendência Estadual do aceita,emtrêsdiaselepoderáretirar - opagamentoestarãdísponível",
INSSiniciouaimplantaçãodoSiso ovalornaagênciamaispróximade acrescenta Alexíni Rossi,
temade PagamentoAltemativo de suacasa. funcionária da Dataprev no. Rio
Benefícios (PAß), que suprime a Parao segurado.agrandevan- de Janeiro, que está em

emissão de cheques para o tagem será a implantaçãoda Fede Florianópolis junto com outras
ressarcimento de aposentadorias e bancária cadastrada para o rece- três técnicas da direção geral do

, auxílios não incluídos na folha bimento de crédito. Antes, ape- ,

INSS treinando 20 servidores do
normal. A meta é implantar o nasumaagêneiabancáriadoBan- Estado. O usuário não precisarä
recursoatéodia20dejunhonos41 co do Brasil por cidade estava nemligarparaoposto:elereceberá
postos do INSS noEstado, inician- apta a pagar por cheque. Com a em casa a informação sobre 0 dia
do pela região de Florianópolis e opera-cionalização do PAB, to- e o endereço do recebimento.
Blumenau, estendendo-se, à das as agências do BB serão A fragilidade do antigo síste
jurisdiçãc)deJoinville, Chapecó,e cadastradas, anuncia a ch�fe da madepagamentoporcheque,que
CriciúmaeencerrandoemLagese, DivisãodoSeguroSocialdoINSS nãe exigia conferência do caso

Imbítuba, Além de eliminar a pos- .em Santa,Catarina, Rosânia Cos- antes da emissão do crédito, além
sibilidade defraude em cheques, o ta, Antes, nós sópodíamos fazera de ser um procedimento não-

.

PABvaifacilitaravidadbsegulado, emissão do cheque na presença automatizado, tornava a Pré
que não'Pl7ecisa,rá ir ao Poste pará ffsieado segurado, explica. Agora, vidência suscetível a todo o tipo
reivitidicarobeneffcionãorecebido. ao conferir amaciça no dia lOde de fraude. Tendo o caso mais
Apartirde um simples comando, o cadamês e verificar que ele ficou recente ocorrido hádoismeses no
funcionário solicita a emissão de fora da folha de pagamento, o Paraná.

REGISTRO

Comércio e Indústria
,

Breithaupt S/A., recebeu no .

ültímodia27domêsdasmãos
do Sr. Jorge Felíppe (Repres..
Bosch)umaplaca "Destaque
de Vendas", pelo grande
crescimento de vendas, par
ticipações em eventos e pela
grande capacidade de divul

gação e, dístríbuíção dos

produtos Bosch em Santa
Catarina.

Breithaupt & Bôsch. •

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

I' II

Fone·(0473) 71-0091 '

Fax (0473) 72·3363

TELEFONE CELúLAR PONTO COMERCIAL
Vende-se Motorola PT 550 Vende-se Ponto Comercíalcom
instalado. Tratar 97-9753 ou

.

'Galpão de Madeira na Rua

! 71-1574 Reinoldo Rau, 230. Valor R$
1.000,00. Tratar fone 72-1722.

MOTO CG carro no negócío. Tratar na

Vende-se moto CG Titan nova TELEFONE Rua Irmão Leandro, 158, fun-
contemplada. Com8 prestações Vende-seprefixo71. Tratarcom dos com Getúlio.

pagas. Valor R$ 1.900,00 e Alexandre 79-1270.
assumir o restante das presta
ções. Tratar 73-0063.

APARELHO DE SOM

Vende-se, Gradiente 3xl com

12 memórias - caixa de som

grande semi-novo. Valor R$
250,00. Tratar Rua Joinville,
3161 coin Luciane

CASA
Vende-se casáem alvenariaem

Joinvillecom4quattos,l suíte,
tetraço, saíadé feStaS, garagem
para dois carros, sala de estar,
sala de televisão. Valor R$
37.000,00. Contato fone 71'-
9822. Aceita carro no negócio.

BICICLETA
Vende-se Sundow nova. Tratar

Ru�
,

Joinvil1e 3161 com
Luciane, em címadeSchroeder
Veículos.

TELEFONE CELULAR

Vende-seTelefoneCelularcom

pleto PT 250. Valor R$
1.600,ORTratar fone 71-9364.

ESCORT

Vende-seEscortGLl87 corme
tálica por R$ 6.900,00; Tratar I
72-1722.

GOLCLl.S·
Vende-se - arquente, limpador,
desembaçador traseiro, rodade
liga leve, vidro verde. Tratar

com Alexandre no 79-1270.
Aceita carro de menor valor.

TELEFONE CELULAR

Vende-se Telefone Celular, li
nha com aparelho. Valor R$
1.500,00. Tratar 97-8245 ou

72-2218.

CELULARMOTÓROLA
Vende-se com.línha instalada e

aparelho PT 550. Valor R$
L300,OO. Tratar 97-9709

.. -}
RIO-SUL

TERRENO

Vende-se de 480m2 de esquina
medindo 20x24noBairro Fran

cisco de Paula - ótimo terreno.

Valor R$ 6.500,00. Aceita-se As interessadas deverão comparecer na Corretora de
Seguros A. Gàrcia Ltda., no seguinte endereço:
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 90 - 1 º andar, "

Sala 2, no horário comercial.
,

SEGUROS GARCIA
TEMOS VAGA PARA:

TELEFONISTA

I'

CASAMISTA

Vende-se em Joinville. Rua

Américo Vespúcio, 95. Bairro
Copacabana. Com três quar
tos, 1 banheiro, garagem para
dois carros, copa, cozinha, la
vanderia. Valor R$ 18.000,00.
Aceita-se carro no negócio.
Tratar 71-9822. VOCÊ QUER!

..

* Casa de alvenaria

com 120m2, terreno
.

'

"Cb-rn 392m2 todo

murado,' na rua (

Benjamim _ Stein,
Jaraguá Esquerdo.

. Preço R$ 27.0qO,00 +

financiamento.
* Terreno com-7.066m2
rua Irmão Leandro - Vila

Lenzi. Só R$ 50.000,00
(à combinar)
Obs.: Temos .vários

imóveis para locação
(kitinetes, casas e

,

apartamentos).
NÓS TEMOS .

GALPÃOPRÉ-MOLDADO
Vende-se, com área construída

de 550m2, com terreno de

3000m2� Completamente aoa

badoC0m tijolinho àvistaepiso
de madeira. Localizado à

200mts., apôs o término do cal
'çamento na rua Mal. Castelo

Branco em Schroeder. Valor a
SACOLEIRA combinar: Aceita carro ou pro
Precisa-se para venda de calei- príedade em Jaraguä no nego
nhas. Ótima comissão. Tratar cio. Tratar fone 74-1296
71-4232.

MesoClínica
MEDICINA ES�TlCA

MEDICINA ESTéTICA ESPECIALIZADO EM:
- Tratlntento cIe Celulite e Gordura LOclllzada

. (Mnoterlpll e EI"roflpolome);
. c

• TNtirnento Fllclclez MUleul.r
(GkIt_ e Abdomem), Seuilltlllr

.

-I!rnegraclmento;
- Drenlgem Llnf"lca
- Tratlrnento E le. F.elal

INSI�, I11IInehl nI8, reJUVlne.elmento).

. Rua JoioMarcatto, 13· Sala 105· EdW. DomingosChiodilll
Fones (0473) 73-0618 e 72·2294

Jaraguá do Sul· SC

..1. Santos
Comércio de Materiais de Construção e Transportes Lida.

MATERIAIS ELéTRICOS· HIDRALiI.lCOS
TUDO PARAVOC� CONSTRUIR DESDE A FUNDAÇÃO ATé O ACABAMENTO

Rua Joinvílle, 1389 - FONE (0473) 71-5676
JARAGUÁ DO SUL - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CIRURGIA DENTISTA

Drs. AlcMandra Maiochi
CRO 46/95

HORÁRIO DE ATENDIMENTO - ADULTOS E CRIANÇAS
31-feira. - 19:00hs às 21 :OOhs

41, 51 e 6!-feira - 08:00hs às 12:00hs - 19:00hs às 21 :OOhs
Sábados - 08:00hs às 12:00hs

.

ACUPUNTURA
Dr. Sérgio Albuquerque

CRM 6465

Tratamento de Obesidade, Enxaqueca, Dores Muscula
res, Coluna, Sinusite, Est�tica Facial e Clínica Geral:

R. Paulo Butschardt, 84 - Galeria Paulo Donini
Sala 05 - Fone (0473) 73-0393 � Guaramirim - SC

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

ti (0473) 71-1919

Q;9�(27� IMÓVEIS
COMPRA· VENDE • ALUGA· ADMINISTRA· INC?RPORA

-zr 71 ..7931
Rua Amtönio C. Ferreira, 1�7

QRECI6799

CASAS
• Sobrado c/310m2 (Rua 35 • Próx. Apae • Piscina/Sauna/Garagem 3 vagas/Móveis Embutidos)· R$ 250.000,00 "Parcelado"
• Sobrado c/300m".(Rua 446· Préx. Vieirense) - R$ 98.000,00 - "Aceita Carro/Parcelar"
• Sobrado c/300m" (Rua Conrado Riegel- Próx. Ferro Velho Marecl:1al) - R$ 120.000,00 "Aceita imóvel menor valor/carro" .

• Casa alv. c/140m" (Rua 205 - Ao lado do Juventus)· R$ 25.000,00 "Aceita carro/terrene/parcelar"
• Casa alv. c/200m" (RuaVitorino Stringar:i - Próx. Weg I - com piscina) - R$ 70.000,00 - "Troca por apartamento"
o Casa alv. c/140m" (Rua 417 - Vila Lenzi - Próx. Colégio Giardini Lenzi) - R$ 30.000,00 - "Aceita carro/terrene"
o Casa alv. c/140m" (Rua Horäcio Pradi, 161 • Próx. Condomínio Azaléias) - R$ 30.000,00 "Aceita carrolimóvel- Valor�
o Casa alv. c/110m" (Rua Cristina Bauer, 91· Schroeder - Próx. Salão Borchardt) - R$ 25.000,00 "Aceita carro/Parcelar"
• Casa àlv. c/100m" (Rua Júlio Tissi - Esquina Comerciai - Nereu Rames) - R$ 33.000,00 'Aceita ParcelarlTerrene em Jguä"
� Casa mista c/ 48m" (Rua Morro do Meio, após n° 99 - Lateral Estrada Nova) R$ 12.000,00 "Aceita carro'

APARTAMENTOS
• Ed. Argus (cobertura Duplex em altíssimo padrão - Toda mobiliada + biblioteca/barzinho/lareira, etc) - R$160.000,OO
• Ed. Carvalho c/l B4m" (1 suíte + 3 qtos - Todo mebiliado) - R$ 70.000,00 + Financ. "Troca p/ apto BaI. Camboriú"
o Ed. Otávio Oorrea c/180m2 (1 suite + 2qtos + dep.) - Pröx, Hotel Etalan - R$ 55.000,00 + Financiamento 7 ános
• Prédio em construção na rua da CEF - Aptos c/2 e 3 qtos + 1 ou 2 garagens. Entrada + Financ. direto. ERtrega junho/96
• Prédio em construção (projeto p/4 aptos c/175m" cada) - R$ 25.000,00 "Inclui terreno c/495m" + obra + projetos"

.

TERRENOS
.

• Terreno c/601 m" (Condomínio Azaléias - Últime da rua)· R$ 30.000,00 ou "Aceita carrolParcelar"
. • Terreno c/ 3.230m" c/ casa antiga (Rua Jorge Czemiewicz - Ao lado da Marchitex) - R$ 130.000,00 ou "Pareelado"

• Terreno c/737m" c/ casa antiga (Rua Pedro FraRcken - Próx, Antiga Rodoviäria) - R$ 85.000,00
• Toerreno c/2.500m" (Schroeder - Rua Valentin Zoz) -Entrada R$ 2.000,00 + 12 x R$ 600,00 reajustado p/ Poupança
• Terreno c/416m" (Loteamento Liodoro Rodrigues - Lote 108 - Próx. FE:RJ) • R$ 8.000,00 ou "Parcelado'
• Terreno c/2.817m" (Rua BerthaWeege "!tente" - Pröx, Malwee) R$ 30.000,00 ou "parcelado"
• Terreno c/565m" (!\lua José Picolli - Estrada Nova - Pröx, ao Mercado Brasão) - R$ 12.000,00 "Aceita Carro/Parcelar"
• Terrenos Residencial Henrique Behling (prôx, Salão Amizade) - A partir de R$ 10.000,00 ou em algumas parcelas
• Terrenos Loteamento Piazera I (Ilha da Figueira) - A partir de R$ 6.ÓOO,op ou entrada R$ 1.500,00 + saldo parcelado
• Terrenes próx. FORUM (Rua 172 - Arthur Gumz "Lado Direito") - R$ 35.000,00 ou "Parcelado"

.

SALAS É PONTOS COMERCIAIS
• Edifício Miner 17m" (Vende-se a Sala - Térreo - Ao lado do Foto Loss) - R$ 20:000,00 ou "Parcelado"

GALPÕESlCHÁCARAS
•

Galpão c/800m" + casa alv. c/233m" + terreno plane c/ 26.549m" (Santa Luzia - Centro)- R$ 140.000,00 "Negociäveis"
• Chácara c/180.000m" (Estrada Garibaldi • 15km do centro - Nascentes + Casa antiga) - R$ 80.000,.00 "Negociäveis"
o Chácara c/ll0.o.00m" (Estrada Garibaldi- Ribeirão dos HÚngaros - 12km do centro - nascentes) - R$ 20.000,00

.

• Chacarä c/125.000m" (Ribeirão Grande - Pröx, Nereu - Casa alv.lranchos/ägua própria) - 1'1$ 120.000,00 "Parcelado"
PROCURAMOS UMA CASA NOVA E BEM LOCALIZADA - PAGA-SE ATÉ R$ 6O.000,00"Ã VISTA"

CENTRO - Ed.
Miner, Rua

Mal. Deodoro -

Apto. c/02
quartos

Loteamento
do Juca
Lotes cl
337,OOm2

alvenaria c/270,OOm2-.
Rua Jorge Lacerda

Casaem
alvenaria cl
126,OOm2

Casa em Terreno cl Nova - Próx. ao Férum - Terreno de
- Casa em

alvenaria cl 2.428,98m2 -

Apto cl 3 quartos esquina cl
alvenaria cl

210,OOm2 Próx, a piscina, cl
Faculdade 579,OOm2

235,46m2

BAIRRQSÃO JOÃO
JUDAS- Casa Casa em Loteamento PESSOA -

em alvenaria cl

em Alv.enaria alvenaria cl Versalhes - Terre- em alvenaria cl Casa em
343,OOm2, '

c/70,OOm2 piscina cl no cl 450,OOm2 fundos da

edificado cl casa 394,40m2. Rua Guilher- alvenaria cl JARAGuA
178,00m2

em alvenaria me C. Wackerhagem 186,OOm2, FABRIL

Terrenocom
1.395m2 - Rua 29
de Outubro

próx. a Javel •
, Casa erA

alvenaria cl ,

469,77m2

Terreno cl
3.400,OOm2

VILA NOVA - Casa
em alvenaria cl.

181,OO'm�

- Terreno cl
9.000,00m2
edificado cl
casa em••• i

Casa em

alvenaria cl
300,00m2

Terreno-c/
10.000;00m2

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 285 .;iM" (0473) 72·2679 e 72·3139
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REGISTRO .GARGA:MEL
Grande noite em Jaraguá do

Sul hoje. A partir das 23 horas,
na boate Marrakech, o Gargamel
Lanches revela seu novo nome

fantasia, ql:1e foi sugerido por.
Cláudia Barrados, premiada com

uma viagem à Porto Seguro.
também tem desfile de moda

inverno da Anti-Doppe. Ingresso
grátis no Gargamel Lanches.

Apraz-nos registrar para
conhecimento da região da grande
Jaraguã do Sul que o competente
fisioterapeuta, dr. Lauro Schli

chting Júnior, foi empossado
como delegado regional do,
Crefito-S na cidade de Jaraguá do

Sul do Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupa
cional da S" região, já tendo

ocorrido correspondência ao

Conselho Municipal de Saúde

para homologação de seu nome

como representante desta

autarquia. Cumprimentamos o dr.

Lauro Schlichting Júnior com os

votos de feliz permanência em

nosso meid (E.V.S.)

Corra e garanta o seu!

'POESIAS
Poetas da região, envie sua

poesia para a Caixa Postal 88118,
Rio de Janeiro para a Coletânea
de poesias número 3, que está em

aberto. Não perca tempo !
",,'··C.:W"'·""· ,,-li.. i-·H

..tnumhá, o garotinhoXe""" Robert Eger, completa 3 tuJos. Os pais,
Emerso" -(Xália) Eger desejam-lhe muitos felicidades

Festa de'ga]a'na eleição
da Garota São Luís. A

grande vencedora foi a

gata Priscilla Suzane da
Rocha (C), que também
levou o prêmio de Garota

Simpatia. A 2' princesa
foi Lilian Hennemann (E)

.

e a 3�.princesa,
Patrícia 'Decker.

_____.........Oij,')� ;'... 1

INFORME

A "Caixa" tem novo g�r�"tegeral
KAMisÃo
t)�UH

�4 A Caixa Econômica Federal

de Jaraguá do Sul col'1t,a com

novo gerente geral (foto), na
pessoa do sr. Romeu Horst
Frit7ke, natural de Itoupava
Central, ele formado em

administração de empresas. O

novel gerente já exerce as suas

,ijJ.nções há 19 anos, tendo

servido nas {lgência� de Mafra,
Ibirama, 'lto�l?a;a-Norte, Lage.�·
e, agora, em Jaraguá do Sul. O

CORREIO DO POVO sente-se

honrado em cumprimentá-lo, gestão à frente m Caixa Econõ

com os votos de urna profícua mica Federal desta cidade (E.VS.)

VESnNDO VOCÊ
"Ä."'�

DE CORPO INTEIRO

GETÚLI<?VARGAS, 55

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FUfSALMICRORREGIONAIS

Jogos classificatórios para Jogo de líderes ,neste
, ... .�. ·

h sábadoentreADJeUC
os Jasc lnlCUlm alnua emJun o jog!"';."';!d::�e;t�r.:t rora, com lO:�:ido

AIQuIIIoICP
semana do campeonato catari- A partida que a ADJ jogària
nense de futebol de salão, envolve contra o Buttner, de Brusque,
as equipes do Lagoa Iate Clube, adiada para o próximo dia 24, foi
de Florianópolis e a ADJIFME, novamente transf�rida. A Fede-
de Jaraguá do Sul. A partida ração Catarinense de Futebol de

começa às 20h30min,. em Salão deverá confirmar o dia do'

Florianópolis. jogo somente na semana que vem.

O UC tem 12 pontos ganhos' O' técnico Beethowen acredita
e mantém a liderança do Estadual que sua equipe consiga a

da I" divisão, enquanto a ADJ classificação, já que os dois

aparece em segundo, com 11 primeiros de cada chave seguem

pontos, seguido da equipe de Au- no campeonato.

J araguá do Sul - Entre 22
e 25 deste mês, mais de 250
atletas participarão em Jaraguá do
Sul da fase microrregional dos
Jogos Abertos de Santa Catarina
nas modalidades de futebol de
salão e bocha masculino. No
futebol
de salão,
Jaraguá
'e Corupá

(DII/rD/e

e'//Dr6

preJuízDs
'

mD/DMS

repre
séntarão

a rmcror

região do

Vale do

Itapocu, Nesta modalidade, ainda
participam Joinville, São Fran
cisco do Sul e Campo Alegre.

Bocha
Na bocha, São Bento do. Sul,

São Francisco do Sul, Joinville e

Campo Alegre disputam as duas

vagas para o regional. Os jogos

MISTÉRIO

Jean: acreditando lUZ classificOfão do futsal

da bocha serão disputados na

Associação Atlética Breithaupt,
neste sábado. Já o futsal, inicia
amanhã, a partir das 19 horas no

ginásio Arthur Müller, com o

jogofde abertura entre Joinville e

'Operário é morto com

quatro tiros na V. Rau
Jaraguá do Sul - O operário

Jonas Moreira, 35 anos, casado,
pai de dois filhos, foi assassinado
sábado passado dentro de suã
residência por três homens

desconhecidos, que dispararam
'

quatro tiros contra ele, que
morreu na hora.

Depoimentos
Hoje pela manhã, a delegada

Jurema Wulf deverá ouvir três

pessoas suspeitas pelo crime. "0

depoimento será feito de acordo
com o' relato da esposa da vítima",
conta ii delegada. Marlene Batista
de França Moreira, mulher de
Jonas. disse a polícia que alguns
vizinhos presenciaram o crime 'e,

poderiam ajudar na descrição dos

assassinos.

"Algum tempo atrás, a vítima
se desentendeu com três pessoas
próximo ao Posto Marcolla. A

polícia militar foi registrar a

ocorrência. Vamos verificar para
descobrir quem são estas pessoas,
já que um jurou de morte o

próprio Jonas", explica Wulf,
afirmando que depois da briga, a

vítima teria pedido para a esposa
e os filhos ficar um tempo na casa

de parentes. "Naquele dia, ele
também iria pernoitar junto com

sua mulher, mas foi abordado
antes pelos assassinos", finaliza
a delegada.

em

".
,. _:_�� ""_<S.

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

São Francisco. Às 21 horas,
Jaraguá estréia centraCorupá. Os

jogos do futsal continuam na

sexta-feira à noite, sábado e

domingo na parte da manhã,
sempre no Arthur Müller.

Desaparecimento
Jaraguá do Sul - Está

desaparecido desde o dia 10,
Antônio dos Santos Rufino.

Ele saiu de casa trajando calça
jeans, camisa com listras azuis

e botas. Qualquer informação
sobre o paradeiro de Rufino,
entrar em contato com a

delegacia de polícia de Jaraguá
do Sul pelo telefone 71-0123.

AMADOR

Umponto separa o líder
do vice na l'divisão de JS

Jaraguá do Sul- Estrella, com

Classificação16 pontos, e Amizade com 15,
brigam pela primeira colocação la DMSÁO
na I" divisão de futebol em Clube PG
Jaraguá do Sul. As duas equipes 10 Estrella 16
venceram na 4" rodada, e se 20 Amizade 15
distanciaram do terceiro colo- 30 João Pessoa 13

cado, João Pessoa, que soma 13 40 Aliança 10

pontos. 50 Juventus 10

A 5" rodada, marcada para o 60 Vitória 10

próximo domingo, tem o Caxias 70 Cruz de Malta 9

x Cruz de Malta, João Pessoa x 80 Caxias 5

Vitória, Juventus X Aliança e o ASPIRAN1ES
clássico entre Estrella e Amizade, Clube PG

que, se perder.ideixa a equipe de 10 Amizade ,18 II

Nereu Ramos praticamente com 20 João Pessoa 17

o ponto de bonificação para a 30 Caxias 16

próxima fase do campeonato. 40 Estrella 13

o

Karatecas de

_Jaraguáficam
em 6° no PR

, .

maxmo

Londrina - A equipe juvenil
feminina de Karatê, categoria
Kata, de Jaraguá do Sul,
conquistou a 6' colocação no

Campeonato Brasi leiro da

modalidade, que foi disputado em

Londrina (PR), no final de

semana passado.
Patrícia Pedroso, Luciana C.

Pinter e Francine E. Bertolini,

representaram J araguá no

Brasileiro, e integrarão a equipe
jaraguaense nos Jogos Abertos de

Santa Catarina.
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ESPORTES �()RREIO 1)0 I'O\'O .Ll

CATARIN'ENSE

\

VARZEANO

Jogos finais da taça Plínio Confirmadas as quatro

ArlindoDe Nes começam hoje e!�f���r��;!���
nio, Santa Luzia, Kiferro e Ola- .' gols e a Kiferro derrotou o Atlé

tico por 3 a O.

Neste sábado, será disputa
do o jogo de ida das semifinais.

Santo Antônio conseguiu sua O Santo Antônio enfrenta o

Blumenau - Dois jogos à
noite - Blumenau x Chapecoense e

Figueirense x Criciúma - abrem as

semifinais -., _

da taça 1'Iuu.....
Plínio Ar- _""'1

lindo be , (tltÍIÍIIIO
Nes. Os jo-

'

gosde volta .,tin
serãodispu-
tados :

no ,1lIII••
domingo
(18), em Criciúma e Chapecõ. A
equipe que somar quatro pontos
estará classificada para a final. O

campeão desta fase leva um ponto
de bonificação para a 3a fase.
A ,Chapecoense, invicta na 2a

fase tem vantagem de ficar com o

título. Jogaem B lumenau - osjoga
dores do BEC sójantaram no sába
do passado em Florianópolis por
que o deputado Wilson Wan-Dal
bancou todas as despesas nó res

tauraute Ataliba -, e no domingo,
enfrenta o time do Vale, em

Chapecó. Seclassificado, o time de
Chapecó decide em casa o

titulo desta fase JX)r ter melhor

campanha até agora. Nojogo entre
Criciúma c Figueirense não há fa-
vorito.

38fase
Já são conhecidas ás oito equi

pes que continuam no campeonato
Catarinense - Chapecoense,
Criciúma, Concórdia, Marcílio

Dias, Tubarão, Figueirense,
Blumenau cJoaçaha. Nestafase, as
equipes sedividem em dois grupos
dc quatro, jogando turno c retumo
dentro da própria chave. Classifi
cam-se as duas melhores equipes
dc cada grufX) para disputar as se
miliuais do Estadual (I o do grupo
A x 2" do B e vice-versa), e poste
riormcntc as finais, onde sc conhc
ccrá o campeão do Estado.

Campeonato Catarinense - Chave A

CLASS. CLUBE .J PG V E I> GP Ge SG
_------- ------,--_I--- ._. 1----.1--- _._- L____ • _ -_. __ -

J�_.___ .,Ç.!lapecoenslil_ j_4.c _3_2_ _1L í_ _ .. º-- __M__ _

11 13

2Q Criciúma 14. 22 7 4 3 25 13 12
._----_. ---_.- -------_ .. _---_- 1-- .. _-

3Q [ Marcílio Dias j__4_ 2º_ _-ª - -ª--'--'-§--- 25 24 1
-----, ..

.,
.. _-_._�_._- 1------�---

4Q , 'Concórdia 14 19
_ 5_1·�t___ 5 __

25 20 �§_ ....� - . - f··· ---

5Q ! Tubarão 14E-á 4 12 5 ,17 22 -5
. '-- ._- .. +_ ------- -----

1�15 }-}ff
_._-_.,.- -- '-----

I-
6Q _j.8Y-ªL_______ 18 21 -3

__

7Q Joinville 14 15 28 28 'O
8Q ,Atlético 14 7 �1-41-9 9 32 -23

Campeonato Catarinense - Chave B

CLASS. ! CLUBE� I PGI V I E I D , GP I. GC I SG

-1 Q .! Fig!!eirense I 1412�--8+5t 1 I 21
I 10j-11-

�_��-�;.����;;e--- 14 16_i 4 -'-'_§��-Tª__ =_-16'--2

r:--··t�=t�1-tt--}�:��}�t

\- riagarantiram vagaparaas semi
finais do campeonato de futebol
Varzeano de Jaraguá do Sul. O

classííicação ao vencer o União

por I Cl () e o Santa Luzia ao

empatarcomaequipedoJaraguá
Esquerdoem dois gols. Naoutra
chave, que apontou os dois semi
finalistas, oOlariaempatou com

Santa Luzia e a Kíferro pega o
Olaria. Nodomingoacontecem
os jogos de volta. Quem somar

quatro pontos nas duas parti
das classifica-se para a final do

campeonato .

INVERNO

Dezoito escolas começam a

disputar os jogos escolares
.Inra�uá do Sul- Começam

hoje e vão até o próximo do

mingo, as disputas dos Jogos
Escolares de Inverno, reunin
do mais de 760 alunes de 18
escolas da microrregião.

Serão einco modalidades -

futsal, vôlei, basquete, xadrez
c handehol -, em disputa. Os

jogos acontecem nos ginásios
Arthur Müller, São Luiz e

Divina Providência. A Funda

ção Municipal de Esportes
acredita que os Jogos Escola
res deste ano terão níveis téc
nicos altos devido a renova

ção de atletas em praticamen
te todas as modalidades.

CONFI'RA AS ESCOLAS PARTICIPANTES:

Divina Providência São Luís

Euclides da Cunha São Pedro

Heleodoro Borges Abdon Batista

Machado de Assis Júlio Karsten

Sigma Jangada,
Tereza Ramos Holando Gonçalves
Alberto Bauer Duarte Magalhães II

Miguel Coutto Maria S. Stahelin
I'

Albano Kanzler Roland Dornbusch II

Em dois anos mais de 600.000 mil
atendimentos médíco-odontolóçtcos.

Campeonato Catarinense - Chave C

�LASS.I CLUBE .J P(; V E D GP GC sc;
-

·-·-;-
..

-·--t
.. ,- .. --.-.- .. ----��----.-.- .. - - -.- -�-

1º -I J_Oé1Çª� ��. _1� _.1_ �_L 1 12 4 8
__

2º ! Imbituba -i.�! 111 __ �_� � � __ �_I_ 13'j 5
__ 1_8_c

:: i ::briO -)-:1 � H--l--'�+--�r :-�� -:�f-::q

GrupoA
Chapeeoense
Tuharão

Joaçaha
Blumenau

33 fase do Estadual
GrupoB
Criciúma

Figueirense
Marcílio Dias
Concórdia

A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
TEM SAUDE

SECRETARIA
MUNICIPÄL
DE SAÚDE Aguarde que vem mais.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CO�REIO DO POYO -12 ESPORTES Jaragúá do Sul, 14 de junho de 1995

Margutte anuncia linha Dívidapoderásubirpara

dI, rad , d J' "

' R$330milatédezembro
ura· entro o uventus Adlvidaatualdo.Juventus Marcano. com sorteío de três

nãoédeR$120milcomohavia automóveis, uma casa, duas
anunciado o ex-presidente motos e um ano de super
Adelino Bompani e sim de R$ mercado grátis. Com isso' a
292 mil. A afirmação fé do diretoriaesperaarrecadarpaute
tesoureíro do clube, Márcio dodinheirodevido. Atéodia 15

Schunke, acrescentandoque le- de julho as cartelas serão vendi
vou mais de um mês para dasporR$5,00enodia 16por
descobrir a dívida exata do R$ 10,00 e já na semana que
Juventus "porque ninguém nos vem deverão estar à disposição
passou nada na ocasião em que dos interessados.
assumimos". Sobreopassedos Contradições
jogadores Ricardo, Gilvan e Ao contrário de afirmações
Índio, negociados com o feitas pelo presidente Angelo
Marcíllo Dias 'e Joinville, o Margutte, de que um dos

presidente Margutte disse que 'jogadores havia ido ao clube
o clube tem para receber ape- armado para cobrar o que tem
nas R$ 20mil, porém não sabe direito, o zagueiro Ademar

quando esta quantia serádepo- afirmou, ontem, categoríca
sitada. mente que não tomou tal atitu-

Para tentar pagar a dívida 'de: Segundo ele, o clube lhe

existenteatédezembro,quando deve o correspondente a cinco
o valor deverá estar já em R$ bichos, luva integral e os dias
330 mil de acordo com proje- trabalhados em junho, que, se
ções da tesouraria, o clube gundo o tesoureiro Mareio
programou um bingão para o Schunke, seriam pagos ainda
dia 16 de julho no estádio João ontem ao jogador.

RADICAL

J araguã do Sul - Do

plantel de 24 jogadores, o'

Juventus deverá ficar com ape
nas três cujos passes não

pertencem ao clube. .Alcír, Fá
bio Btaun, Jeferson, Reinato,
Soox:aba
eRonal-

dinho,
além do

�UlmIlÕD
zagueiro
Jair que
está re-

/IS,illdi/

pI/dl/ó
omD/odio, tornan

do,tam-
bém deverão integrar a equípe
que provavelmente disputará o
CampeonatoBrasileiro na cha
ve "C" eaCopaSantaCatarina.
Entre os jogadores que ficam é

quase certa a permanência de
'Barbosa, '

Segundo o presidenteAnge-

10 Margutte, na Copa Santa

CatarinaoJuventusparticipará
com um time formado por
jogadores proflssíonalízados
dos juniores e alguns ela equípe
hase. A participação no

Brasileiro, disse ele, só se dará
se o Juventus íategrar a chave
formada pelo Íoinvme, XV de

Piracicaba e Rio Branco.

Margutte também pensa em

trazer para o Juventus alguns
jogadores cujos passes lhe

pertencem, contratando dentro
dàs possíbílídades financeiras
do clube.
o presidente também estuda

nesta semana a contratação de
\flIla nova equípe técnica. O
substituto do treinador Abel
ainda não foi anuncíado mas

sabe-se que há três nomes na

mesa de Margutte que de-
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monstra interesse em contratar

um técnico do futebol paulista.
Sobre as rescisõesdecontratos,
o presidente do Juventus disse

que será inflexível: pagará os

saläríos atrasados e 50% das.
luvas (ímpertâncía já quitada
com boa parte dos jogadores),
jáque o contrato damaioria vai
até dezembro.

Disse queo prazo de negoci
ação vai até sexta-feira, 16. "A
partis de segunda-feira, 19, os
quenão aceitarem as condições
do clube terão que devolver os

apartamentos onde moram e

trabalhar em horários por nós
determinados: às cinco da ma

nhã e duas da tarde", enfatizou
Margutte, acrescentando que
nestes casos aplicará a legisla
ção vigente e as determínações
internas do clube.
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]uventus venceu Tupye
continua líder da-chave

Jaraguâ do Sul - Não to

mando conhecimento) da fraca
equipe do Tupy, de Gaspar, o
Juventus goleou p'or 6 a O 04°
colocado Ra chaveNorte e con

tinua na liderança, com i 5 pon
tos e saído de 19 gols. O Joín

ville, também COP.l 15 pontos,
aparece em segundo na classí
fícação, seguido de Blumenau,
Tupy e Atlético. Classificam
se as três primeiras equipes de
cada região -li toral, norte, sul e

oeste -, paradisputar a terceira
fase do Estadual, que terá dois
grupos de seis times. Os dois

primeiros classificados de cada
grupodisputarãoo cruzamento
olímpico (1 ° da chaveA contra

o 2°'da chave B � Ó 2° da chave
Acontra o 1 ° dachave Bj.Bste
ano,oJuventusbuscaotítulojá
que em 94 perdeu o Estadual

para o ,Criciúma. O Joínvílle
também está no páreo para a

conquista da modalidade.
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